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De acordo com 0 artigo 66.0 da Constituicao cubana, os 6rgaos
do Etstado integram-se, funcionarr e desenvolvem a sua actividade

Para uma compreensao mais clara da fungao dos tribunais
populares, dentro da legalidade revolucionaria socialista, seria de
grande utilidade passarmos em revista alguns dos prineipios gerais
de organizacao e funcionamento dos 6rgaos estatais de um ou outre
estado socialista. Escolheremos de preferencia Cuba.

Os tribunais populares, em suma, so sao possiveis naqueles
paises em que a Oonstituicao e as demais leis do Estado sejam
a expressao juridica das relacoes socialistas de prcducao dos inte
rosses e da vontade do povo trabalhador. Nesta 6ptica, todos os orgaos
do poder do Estado, seus dirigentes, funcionarios e ernpregados
actuarn dentro dos Iimitos das suas respectivas competencias e tern
a obrigagao de observar a legalidade socialista, velar pelo respeito
da mesma, no deeurso de toda a vida da sociedade.

Antos de mais, podcmos asseverar que os tribunals populares
so sao possiveis naqueles paises em que todo 0 poder pertence ao povo
trabalhador, que 0 exeroe por meio de assembieias do poa~rr popular
(; demais 6rgaos do Bsttuio que delas derivam dirreota ou irndirecta.
mente. E quando falamos em Poper Popular ou em podor do povo
trabalhador, queremos referir-nos aquele poder que assenta na firme
alianca da classe operaria com a camponesa e com os dcmais traba
lhadores da cidade e do campo, mas sob a direccao da classe operaria.

Nao deixa de ser pertinente perguntarmo-nos - como demarche
previa - como nascem os tribunais populares, 0 que sao os tribunals
populares c que razoes nos Ievam a pugnar pelos mesmos.

os TRIBUNAlS POPULARES
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na base dos principios da democracia socialista, da unidade do poder
e do centralismo democratico, os quais se manifestam da forma se
guinte:

a) Todos os oI1gaos do poder popular, seus 6rgaos executives e
todos os tribunals sao electivos e renovaveis periodicamente;

b) As massas trabalhadoras controlam a actividade dos 6rgaos
estatais, dos delegados e dos funcionarios ;

0) Os elegidos tern 0 dever de dar conta da sua aotuacao ante
os seus eleitores e estes tem 0 direito de demiti-los quando
desmereeam a confianca que neles foi depositada ;

d) Cada 6rgao estatal desenvolve amplamente, dentro dos limites
da sua competencia a iniciativa, encaminhada para 0 apro
veitamcnto dos recursos e possibilidades locals e a incorpo
raQao das organizacoes sociais e de massas nas suas acti
vidades;

e) As dispcsicdes dos 6rgaos estatais euperiores sao obriga
t6rias para os inferiores;

f) Os orgaos estatais inferiores respondem ante os superiores
dando conta da sua gestio;

g) Na actividade dos 6l1gaos executivos e administrativos locais
prevalece urn sistema de dupla subordinacao: subordinacao
ao orgao do Poder Popular correspondente a sua Jnstancia
e a Instancia superior que superintende nas tarefas adminis
trativas que 0 orgao local tern a seu cargo;

h) A liberdade de discussao, 0 exercicio da critica e autocritica
e a subordinacao da minoria a maioria rogem todos {)IS 6rgaos
estatais eolegiais,

Dentro da estrutura socialista cuhana, encontramos como 6rgaos
supremos do Poder Popular a Assembleia Nacional do Poder Popular
que e 0 6rgao supremo do Poder do Estado, representando e expres
sando a vontade soberana de todo 0 povo trabalhador. De acrescentar
que e tambem 0 unico 6rgao com poder constituinte e legislativo em
toda a extensao do territ6rio. Ao nivel da divisao administrativa do
territorio nacional, e seja qual for ela, encontramos as assembleias
de Delegados do Poder Popular configurando os orgaos superiores
Iocais do Poder Popular.

E de acordo com 0 artigo 105.0 da Constituicao Cubana, dentro
dos limites da sua competencia, cumpre as Assembleias do Poder
Popular fazer cumprir as leis e as disposicoes de caracter geral que
emanam dos 6rgaos superiores do Estado, suspendem, anularn 'OU
modificam segundo os casos, os acordos o disposieoes dos 6rgaos seus
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subordinados que infrinjam a Oonstituicao, as leis, os decretos-Ieis,
os decretos, os regulamentos ou resoluedes ditadas pelos orgaos supe
riores do Poder do Estado ou que afectem os intercsses de outras
comunidades ou os interesses gerais do pais. Nao deixa de ser de
grande interesse a compreensao da extensao dos poderes das referidas
assembleias do Povo visto delas dependerem directa ou indirectamente
a fungao actual dos tribunals.

Em Cuba, por exemplo, para efeitos de justiga ou seja de
administracao da justica existem tribunais populares em correspon
deneia mais ou menos estreita com a divisao administrativa do pais
encabeeados por urn tribunal Supremo Popular, ultima Instancia judi
ciaria e judicial do pais.

De acordo com 0 artigo 122.°, os tribunals cubanos constituem
urn sistema de orgaos estatais, estruturados com independencia fun
clonal de qualquer outro e apenas subordinados, hierarquicamente a.
Assembleia Nacional do Poder Popular.

Vejamos agora quais os objectives visados pela actividade dos
refer-ides tribunals. E 0 artigo 123.0 da ja citada Constdtuicao que dela
nos da uma ideia,

Um dos 'primciros objcctivos dos tribunals populares 6 a manu
tencao e reforco da legalidade socialista; a salvaguarda do regime
economico, social e politico estabelecido pela Constituicao: a pro
tecgao da propricdade socialista dos direitos de personalidade dos
cidadaos, proteceao dos direitos o Interesses legitimos dos organismos
estatais c das cntidades eeonomicas 0 socia is ; proteccao da vida,
liberdade, dignidade da honra, do patrimonio, das relacoes familiares
e dos demais direitos e interesses dos cidadaos ; prevencao das vio
lagOes da lei e das condutas antissociais, repressao e reeducacao dos
prevaricantes o 0 restabelecimento do imperio das leis quando infri
gidas.

Elevacao da conseiencia juridica social no sentido estrito do
cumprimento da lei, forrnulando em suas decis6es os pronunciamentos
achados mais oportunos com 0 intuito do educar os cidadaos na
observancia consciente e voluntaria dos seus deveres de lealdade para
com a Patria, para com ,0 socialismo e ainda na observancia das
normas de convivencia socialista.

Como ja atras dissemos, 0 Tribunal Supremo Popular constitui
.a autoridade maxima judicial e, deste modo, as decisoesdeste tribunal
sao insusceptiveis de recurso. Atraves do seu Conselho de Governo,
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Urn outro aspecto a salientar tambem 6 0 facto de os referidos
tribunals terem de pres tar contas aos seus eleitoros, pelo merros urna
vez ao ano, da sua gestae, Vern isto demonstrar que os tribunals sao
eleitos numa base de confianca dos proprios eleitores e que os indi
viduos postos a. cabeca dos mesmos sao presumidos como possuindo
uma excelente formacao moral e civica, pelo menos, e uma conduta
revolucionaria bastante equilibrada. Acentue-se, que compete ainda
aos eleitores a revogacao do mandato conferido aos juizes por eles
eleitos quando nao cumprem devidamente, 0 seu papel de juizes.

Apos esta 'breve resenha sabre os tribunals populares, no que
respeita a sua organizaeao, funcionamento o objectivos a prosseguir,
e de todo impertinente procurarmos situar 0 advogado no ambito
geral dos tribunals populares pais quer parecer- nos que 0' seu papel
de causidico de causas -individuais e por V€Ws imorais, esta em per
fe~ba eontradicao com 0.5 objectives prosseguidos pelos tribunals popu
lares. Quer parecer-ncs que, antes de mais, e na perspectiva em que
nos situamos - ados tribunais populares - 0 advogado devera ser,
antes de rnais urn verdadeiro revolucionario ao service do povo e que
saiba combater em todos os dominies para 0 triunfo da Revolucao
socialista e da justica socialista.

Tal como aconteee na ordem social capitalista, pelo menos apa
rentemente, os juizes sao independentes na sua funcao de administrar
a justrga pautando apenas a sua obediencia a lei e so a lei.

Urn aspecto importante ressalta da organizacao destes tribunais,
na medida em que todos eles funcionam em forma colegial e na medida
em que na organica dos mesmos sao admitidos, em igualdade de
deveres e direitos, juizes leigos ao lado de juizes profissionais. A intro
ducao de juizes leigos abre uma nova perspectiva ao direito, na medida
em que se demonstra com isto que nero todo 0' acto de administrar
justica envolve aspectos tecnico-juridicos, de modo que .0 formado
em direito 0 pode exercer. Pois encontramos nestes tribunais, juizcs,
alfaiates, modistas, operarios dos mais diversos os quais, apesar da
sua quase nula formacao juridica ipossuern inequivocamente, urn alto
sentido do dever de julgar.

exerce aquele tribunal a iniciativa degislativa e 0 poder regulamen
tario; toma decisoes e dita normas de cumprimento obrigatorio para
todos os tribunals populares e, com base na experiencia destes, profere
instrucoes de caracter obrigatorio com vista ao estabelecimento de
uma pratica uniforme na interpretacao e aplicacao da lei.
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E neste quadro, supom'OS, que se deve inscrever, a accao do
jurista. 0 jurista devera considerar-se constantemcnte mobllizado de
forma a assegurar, de forma permanents a sua participacao na edifi
ca:gaoduma soeiedade socialista dando ate a sua contribuicao para as
grandes reform as do pais, Agraria, Industrial e Cultural.

Esta insercao 00 jurista no seio das massas leva-lo-a a apronder
melhor os principios gerais do direito c da justiea e a defender tanto
no !plano nacional como intcrnacional, manifestando a sua solidarie
dade militante relativamente as causas justas, lutando contra todas
as formas de dominaeao e para a construcao duma colectividade inter
nacional regida pela justica e pelo Progresso.

Neste contexto, a fun~ao do direito e de ser a expressao c 0
defensor destes principios.

A traducao destes principios em regra juridica exige uma ade
aua~ao do direito a evolucao geral da sociedade de modo que ela
possa reflectir, aos olhos do cidadao, a realidade nacional que tornara
acessivel a compreensao e a assimilacao da lei para todos e para
cada um facilitando, assim, a sua aplicaeao.

A edificaeao do socialismo implica uroa transformacao das estru
turas sociais e das relacoes de producao pela nacionalizacao dos meios
de producao aumento do rendimento nacional e sua repartlcao equita
tiva entre os membros da colectividade segundo 0 peineipio da igual
dade socialista que rejeita toda a forma de exploracao do homem
pelo homem.

Cremes que 0 jurista so podera defender de forma cabal e valida
estes interesses procurando harmonizar 0 direito com os imperatives
da Revolucao Socialista e corn as neoessidades do desenvolvimento
economico, social e cultural do pais.

Esta accao devara desenvolver-se num quadro organizado,
tirando a sua dinamica na politica do poder revolucionario a qual se
caractoriza exclusivamente pela salvaguarda dos interesses das massas
iaboriosas.

Este compromisso com 0 povo, devera 0 jurista desenvolve-lo
de forma a poder participar, activamente, na construcao socialista do
pais e dar a sua contribuicao na reahzaeao das opcoes fundamentals
do Partido.

ARQUIV
O L

. L
ARA



A motivacao aqui e ali e diferente: nao se trata ja da defesa
pura e simples de uma causa qualquer motivada pela perspectiva do
lucro no mats das vezes fabulosos e dosproporcionados com a causa
defendida ; nemse trata ja de defesa de criminosos ccmprovados mas
por que dispoem de consideraveis meios financeiros sao' defendidos
por advogados bern pages que justificam a sua actuacao forjando uma ,
pseudo verda de juridica em contraposicao a verdade revolucionaria.o advogado em regime capitalista configura 0 feiticeiro que recor-
rendo dos multiplos recursos que a sua magia lho proporciona,
procura:ndo Safar 0 seu cliente ou pelo menos mostrar-lhe que f>0Z 0
impossivel com 0 fim de lhe extorquir os tostoes de ouro,

Em regime socialista, a advogacia deixa de SeT urn meio para
amealhar tostoes e desfrutar de uma situacao de privilegio social
e passa a ser, como todos os outros oficios uma forma de mfluir na
sociedade, de forma revolucionaria, eorrecta, ajudando a erial' urn
homem sao, uma sociedade sa, livre de oxploracao capitalista desen
freada, uma scciedade onde, enfim, todos e cada um se possa sentir
homem, sentir livre.

Com os tribunals populares, assistimos ainda a novas formas
de administrar justica, a um tipo de rclacoes completamente dif'e
rentes, entre juizes e reus e dos advogados para com os tribunais.
E com 08 tribunals populares foi e torna-se possivel aqueles paises
que, nao dispondo de juristas em numero suficiente, tern, entretanto,
que administrar a justiea, A este proposito falaremos das experiencias
neste campo dos povos de Mocambique, Angola e Ouine.

a

Devera participar na elaboracao, aplieacao e difusao dum direito
que expriene. as transformaeoes profundas da sociedade no' sentido do
progresso e daIibertacao do homem.mediante 0 pleno desenvolvlmento
dos .seus meios-materiais, intelectuais e morals.

Devera trabalhar no. sentido da eliminaeao .progressiva das rela
goes economicas desiguais e injustas entre os trabalhadores no con
junto do pais, contribuindo na concretizacao da alianca dos traba
Jhadores, camponeses e intelectuais revolucionarios dentro e fora
do Partido, defendendo todas as causas justas, condenando todas as
violacoes 08.0 principio da legalidade socialista que rege . .0 Estado,

Do exposto, podemos eoncluir que 0 papel do advogado junto
dos tribunais populares ~ s6 possiveis em regime socialista - ~ subs
tancialmente diverse do papel do advogado junto des ttibunais em
regime capitalism.,
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Ora, aignifica isto que se torn a necessaria, para que tal transfer
magao se processe, 0 emprego da violencia revolucionaria. Poderemos
assim dizer que a legitimidade dos tribunals populares assenta, antes
de mais na violencia revolucionaria e nela encontra tambem a sua
plena juatificaqao.

Deste modo, os tribunais populares surgem como sendo os bas
tides da nova ordem econ6mica, politica e social, propicia ao desen
volvimento harmonioso de novas e justas relacoes de producao, de
criacao de urn novo tLpo de homem e urn novo tipo de sociedade: a
sociedadc socialista.

Podemos ainda asseverar que os tribunals populares nascem
com as pr6prias lutas revolucionarias armadas que, paulatinamente,
vao ganhando 0 coracao do povo e vao ensinando ao povo, incul
cando-lhe no espirito, atraves do exemplo, os principios gerais de
direito, dc justica, de igualdade e fraternidade humanas, ensinando-Ihe
que a administracao da justiea nao e apenas apanagio das elites
forjadas nas universidades capitalistas burguesas, c elites que se
presumiam detentoras de todo o saber humano.

Com 0 progresso das lutas de Iibertaeao, os povos das zonas
Hbcrtadas aprendem eles mesmos a administrar a justiea, concluindo
da justeza dos prineipios por que se norteam, corrigindo os desvios
adaptando tanto os princlpios como as leis as realidades do dia a dia,
E subito, dao-se conta de que a nova ordem instaurada nas .zonas
libertadas e completamente diversa e superior aquela a que estiveram
duramente submetidos durante longos anos.

Citaremos por exemplo, 0 caso concreto das lutas de Iibertaeao
nacicnal na Africa Austral, nomeadamente 0 caso de Mocambique,
Guine-Bissau e Angola. .

Nas zonas libertadas - i. e. zonas em que ja. se nao faz sentir
a domtnacao do inimigo - criadas no decurso da luta de Iibertacao
nacional travada pela FRElLIMO, MPLA e PAIGe foi necessasio, aos

9

A existencia de tribunals populares postula, naturalmente=-.
e de forma !previa -:a transtormacao radical da ordem politica e
social, da Iogalidade eapitalista burguesa a favor de urn ordenamento
econ6mico, politico-juridico de caracteristicas verdadeiramente ,po,
pulares.

LEGITIMIDADE DOS TRIBUNAIS POPUlJARES
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o «comites de acgao e a forma de poder popular dos campo
neses nas zonas libertadas. Ele substitui 0 podcr colonial a tal ponte
que e 0 «Comites de acgao que debem 0 registo do estado civil dz
aldeia, administra a justica na ZO:1asob a forma de tribunals populares
(com recurso para os comites regionais e estes para os comites cen
trais) e supervisiona tanto a vida administrativa como' econornica da
zona, coordenando ainda as operacoes de auto-defesa da mesma sob
orientacao dos comissarios tpolitkos, substituindo a velha ordem polio
tico-social colonial e fascista pela nova ordem demoeratica c revo
lucionaria.

Estes «comites» numerosos nas zonas libertadas sao eleitos por
um periodo deterrninado (1 a dois anos) e dado que sao responsavcis
perante a Assembleia do Povo, se os camponcses njio estiverem satis
teitos com 0 trabalho apelam ao comissario politico da zona. Deste
modo reunem-se de novo em assemblcia onde examinam os erros c
fazem as cribicas ; e caso seja 0 comite desautorizado procede-se a
novas eleig6es.

Em geral os habitantes nomeavam os chefes tradicionais da
aldeia, embora se apercebessem, 0 mais das vezes, que alguns de entre
eles apenas aceitavam 0 exercicio destas fungoes para preservar ,0

poder e nao porquc acreditassem verdadeiramente na luta de liber- J
tagao nacional. Mas a medida que 0 processo revolucionario avancava, ',',
os mllitantes dos «comites» de acgao ou de partido VaG sendo esco-
lhidos de entre as habitantes mais permeaveis e mais actives.

Explicava-lhes entao a necessidade de se organizarem em «comi·
tes» de accao. Procedia-se entao a eleicoes e, pelo men as, cinco
membros (urn presidents, um vice-presidente, um secretario, um tesou
reiro e um conselheiro) sao escolhidos de entre a populacao.

Assim, quando urn destacamento chegava a uma aldeia ou vila,
os militantes nomeadarnente os organizadores politicos reuniam os
habitantes em assernbleia e explieavam-lhes 0 sentido da Iuta que eles
travavam, Mostram-lhes como podiam organizar-se para participar
na hrta resolver eles mesmos os seus problemas e como ajudar concre
tamente as guerrilheiros na sua forma de cornbate.

combatentes da liberdade, atraves dos seus comissarios politicos,
mostrar aos camponeses como ae deviam unir e proceder para exer
eerem a soberania.
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Podemos, assim, reparar que houve na elaboracao destas Consti
tuieoes a preocupacao em faze!' com que 0 povo, e as estruturas popu
lares criadas com 0 inicio da Revolueao tivessem uma ampla repre
sentacao e participacao na vida econ6mica e pclitica do pais.

E circunserito dentro destes parametres que nos aparece 0
art." 62.° do Cap. VI que nos fala da organizacao judicial, sancionando
que a funcao judicial sera exercida pelos tribunais atraves do Tribunal
Popular Supremo e dos demais tribunals determinados na lei sobrr
organizacao judiciaria, e 0 art." 63.0 que reza textualmente 0 seguintc:
o Tribunal Popular Supremo, promovera a aplicacao uniforrne da lei
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E de tal ordem a implantacao militar e politica em todo 0 terri
torio nacional das Forcas Populares de Libertacao nos paises acima
citados que nao deixa de ser elucidativo .a Ieitura parcial de alguns
artigos da Constituieao da Republica Popular de Mocaznbique, cuja
transcrieao nos permitimos aqui fazer: Assim le-se no artigo 5.° da
Constituicao da Republica mocambicana que «as forcas populares de
libertacao de Mocambique, dirigidas pela FRELEMO, sendo urn dos
elementos essenciais do podcr do Estado, tem uma responsabilidado
fundamental na defesa e eonsolidacao da independencia e da unidade
nacional. Ao mesmo tempo elas sao uma forca de producao e dc mobi
liza~ao politica das massas populares.

No artigo 6." fala-ss em dirigir a politica economica do pais
no sentido da liquidacao do subdesenvolvlmento e criagao de condicoes
para a elevaeao do nivel de vida do povo trabalhador na Iiquidacao
do sistema de exploraeao do homem pelo homem.

'I'al como na quase totalidade das Republicas Populares, em Mo
cambique (art." 37.°) a Assembleia Popular t6 0 6rgao maxano do
estado 6 0 mais alto orgao legislative e dela fazem parte os membros
do Comite Central e do Cornite Executivo da FRELlMO, os ministros
c vice-ministros do governo, os govern adores provincials, quadros das
Forcas Populares de Libertacao de Mocambique, dois representantes
pOl' provincia das organizacoes democraticas de massas indicados pelo
Comite Central da FRELIMO.

Paralelaments aos «comites» de 13.Cgaoou de partido nas zonas
rurais formam-sa «comites» de bairro e partido nag cidades, clandes
tines e que configuram a vanguarda da Iuta e que Se tornam pos
teriormente os centros polarizadores das massas nos grandes centros
urbanos ao pass arem para 0 plano da actuaeao legal.
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Ja vimos que os verdadeiros tribunals populares s6 cxistem nos
paises em que atraves do emprego da violencia revolucionaria, 1:I.S
massas oprimidas, os operarios, os camponeses e os seus aliados
conseguiram reduzir a p6 a violencia reaccionaria e, consequentemente,
derrubaram 0 Estado burgues e instauraram 0 Estado proletario.

Para os inmigos das massas trabalhadoras, fala-se em Tribunais
Populares, em julgamentos populares tal como falar- se do poder
popular, e cometer urn crime de lesa-magestade. Como e possivel por-se
o povo a julgar - perguntarao eles. A verdadc e que, quando 0 povo
tem 0 poder podc e deve julgar ja que, no caso dos crimes politicos por
exemplo «a linha politica cxprime os interesses das mass as Iaborlosas,
e a defesa da disciplina compete primeiramente as massas populares,
essa defesa .e a defesa da Sua vida» - como diz 0 Presidents Samora
Machel. E continua «confiar as massas a tarefa de criticar os erros,
os desvios e agressfies contra a linha e a disciplina e afirmar tambem

Beus ejeito«

TRIBUNAlS POPULARES

JULGAMENTOS

Para alem do art.s 65.° que Be ocupa da independencia dos juizes
nas suas fungOes, e de salientar 0 art.s 66.° na sua 2." parte que torna
o Procurador Geral da Republica responsavel nas suas fungoes perante
a Assembleia Popular.

Explanadas que ja forma a organizacao do governo, em stJ;8.S
Iinhas gerais estamos aptos a compreender como os Tribunais Popu
lares, tal como em Cuba, estao sob a directa vlgilancia da Assembleia
Popular - 6rgao administrative, e legislativo por exeelencia, que faz
com que em todos os escaldes seja assegurada e prornovida uma
estricta legalidade socialista de forma a ajustar-se, na pratica, as
palavras proferidas pelo presidente Samora Machel na sua mensagern
de proclamacao da Independencia em 25 de Julho de 1975: A Repu
blica de Mogambique dotar-se-a de estruturas politicas c adrninistra
tivas destinadas a aplicar 0 principle do Poder Democratico Popular,
em que os repreeentantee das »naesae irobalhadora« designadbs demo
craiicamente exeroeriio 0 poder em todos os escaloe«.

por todos os tribunais ao service dos intereeses do Povo de Mocam
bique e assegurara 0 cumprimento da Constituicao e de todas as
normas legals da Republica Popular de Mocambique.
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- QUE 0 PERJ)OE
- QUE 0 EDUQUE
-QUE A SUA PESSOA SEJA UTLLIZA'DA PARA EDUCA-

QAO DAS GERAQ6ES FUTURAS

Quando SIMANGO, NAVANDAI.\1E, KA1MB1IDU,P.AJ(]LO GU
MANE, PEDRO MQND'ANE, JOANA SrMEAO, BASILIO BlANDA,
ADRIANO GUAMBE, VERONICA., ORAVElRllNHA J'ONIOR e outros
iraidor€lS da luta do povo mocarnbicano foram recolhidos na base da
FRIDLLMOacima referida, em oertos meios admitiu-se que iriam ser
pura e simplesmente executados apes um julgamento (secreto ou nao)
sumario. Porem, pondo em pratica a decisao do povo, a FR:EUMO
guiou-se pela politica de clemencia. Nao foi somente pOT clemencia
que se norteou desta maneira, FQi tambem porque, no dizer do Presi
dente Samora, «os presos para nos sao preciosos: porque nos educam
e ao mesmo tempo aprendernos com eles como e que 0 PQVO se tornou
eorrupto, como e que eles se tornaram agentes do imperialismo».
Estamos com '0 Presidents Samora quando conclui que estes traidores
constituem, para nos e para as geragoes futuras, a melhor e a mais
apetrechada Universidade. Alias, 0 proprio URIAS TI!M6TID.O SI
MANGO, no fim da sua confissao, pede ao povo mocambicano:

Vamos, de uma forma resumida e a titulo de mero exemplo,
fazer uma referencia ao celebre julgamento dos traidores da FRELrMO
e do PO'VQMoeambicano que se realizou em Nachingue-Tanzania, M,
cerca de aproximadamcnte dois meses e meio,

o JULGA'MEtNTO DE NACHIlNGUE

Isto tudo, bem enten dido, so e praticavel ai onde a democracia
politica e a confianca nas massas, nao sao palavras ocas, vas. so. ai
onde se pretende privar 0 POVQ e abrir eaminho para abusos constantes
e que se introduzem, como sistema, os julgamentos secretes com as
seus c6digos penais .e disciplinares, ten dentes a despolitizar e buro
cratizar a justica.

Um caso concreto de julgamento em Tribunal Popular:

que os erros, o.s desvios e agressoes, os crimes sao antes de tudo
actos politicos que reflectem .as insuficiencias, na compreensao da
linha ou oposicao it Iinha, Neste quadro a denuncia e critica publica
constituem lig5es politicas que nos educam, e educam tambem aquele
que violou a Iinha»,
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Como conviviam nas regioes libertadas varias etnias surgiam
problemas de competencia. Resolveu-se aplicar a lei do local do crime.
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Nao havia a experiencia desses costumes mas a propria popu
lac;iio, depositaria dcssa cultura, conhecia mais ou menos bern as
nogOeS de'!justiea proprias. Por uma questao de experiencia pos-se
em aplicacao essa lei nao escrita. A popularizacao da justica era a
rnelhor solucao, pois vinha ao encontro das aspiracoes Iegltimas do
povo. (Vimos que nao bavia possibilidades de fazer de outra maneira) ,
S6 se levantava urn problema por causa das divcrsas etnias que
habitam na Guine. Se ha urna coluna vertebral juridica que nasceu
da conveniencia social desses grupos etnicos, ha tambem solucoes
diferentes para determinados casos concretes, consoante as etnias.
Por exemplo: na tribo balanta, quando ha um roubo de gado- e ali
o roubo e praticaments em grupo - no caso de ser descoberto o
ladrao, e de se saber 0 numcro dos colaboradores, cada um deles ~
condenado a pagar uma vaca. Ainda que 0 grupo tenha roubado s6
uma vaca, depois, cada urn deles tern de devolver uma vaca. Na tribo
fula ou mandinga a solucao era outra. Apenas tinham que' restituir
a vaca roubada ou outra vaca nas mesmas condicoes.

Para a administraeao da justiea havia que criar uma lcgislacao
que estivesse a altura do conhecimento das massas populares e assirn
resolveu-so voltar as tradicoes e cultura propria. Resolveu- so por em
aplicacao as leis tradicionais. Nao havia quadros especializados para
a administracao da justica em todas as regices e seccoes (preocupaeao
do Partido em revalorizar os nossos costumes). A revolucao tarnbem
tinha como objective a rcvalorizacao da vida em todos os aspectos.
Dai 0 recurso as nogOes juridicas que se encontravam nos usos "!
costumes.

Os tribunais populares sao constituidcs por tres juizes eleitos.
Em principio, por cada tabanca havia um tribunal popular mas devido
a dispersao multo grande do povo das tabancas, que eram divididas
em aglomerados de casas para efeitos de defesa contra os bombar
deamentos a.~reos. houve a necessidade de fazer um tribunal para
cada seccao, a divisao administrativa imcdiatamente superior a
tabanca. Posteriormente criou-se em cads seceao urn tribunal popular.
Portanto eram tres individuos eleitos pelo povo que administravam
a justica. Era gente quase sempre analfabeta.

TRIBUNAIS POPULARES NA GUINE-BISSAU
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QUEM SAO as ADVOGADOS DO POVO
A Oonstituicao da Republica da Guine-Bissau garante as partes

a sua defesa em tribunal. Mas entende-se que a advocacia, tal como
e praticada nos paises capitalistas, nao se pode coadunar com a. nova
ordem juridica. Nao se permite a advocacia liberal tal como nos
paises capitalistas Teneiona-se criar uma Ordem dos Advogados, ou
uma Associacao de Juristas onde toda a gente de formacao juridica
pode inserever-se. Essa Organizaeao vai redigir os seus estatutos
c dividir-se-a em diversas categorias. A primeira categoria de esta
giarios depois terceira, segunda e primeira classe com um limite para
alem do qual os honorarios do advogado nao podem passar, As partes
ficarao livres para constituirem 0 advogado que entenderem. Os advo
gados trabalham livremente na defesa doa constituintcs e serao pages

IS

REVISAO DA LEGISLA~AO OOLONl'AL EXTINTA
Decorre ncste momento urn trabalho de revisao geral da legis-·

la!;ao colonial que existia, isto apesar das dificuldades existentes.
Esta revisao abrange todos os aspectos: administrativos, regula
mentes alem do COdigoCivil -e 0 C6digo Penal que hao-ds levar mais
tempo. Continua-se, portanto, co mas tribunais populares servindo
como fonte de lei. Isto para alem de continuar em vigor a lei portu
guesa que nao contradiga a Constituicao e os principios do Partido.
Existe a preocupacao de simphficar, acabar com a burocracia qu-e
existia e nesse aspecto ja se conseguiu simplificar bastante. 0 tra
balho da Comissao «ad hoc», apoiada na Lei da Justica Militar simpli
ficou de maneira extraordinaria todo 0 processo. A justica ficou ao
alcance das massas populares, eliminaram-se aqueles oncargos que
tornavam a justica praticarnente inacessivel. Ja se conseguiram
grandes resultados, quer na preparaeao da nova legislacao, quer nos
resultados praticos da actividade desenvolvida.

A organizacao judiciaria esta preparada para funcionar em breve.
Esta tambern em preparacao urn Manual dos Tr ibunais, de orientacac
para os juizes populares.

Esta previsto, logo que fiquem instalados os tribunais popu
lares, publicar 0 Manua-l, como guia de orientacao que posteriormente
pode vir a ser melhorado, Pretcnde-se que ele explique 0 drreito em
palavras simples e que seja acessivel ao povo.

Se era no chao manjaco aplicava-se 0 direito tradicional manjaco,
tosse qual fosse a etnia dos intervenientes. No chao dos balantas ern
a lei balanta.
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2. Oompetencta: nao poderia aplicar penas de prtsao mas pede
aplicar rnultas e compensacdes para redistribuicao da coisa roubada.
So as multas nao fossem pagas, podiam transf'ormar-se em trabalho
compulsive visando-se, assim, a reabilitaeao pelo trabalho.

Julga os delitos menores, disputas de terrenos o bolanhas o
divorcios. Funeao principal e educar as massas populares e contribuir
para a reconciliaeao das populacoes das zonas Iibertadas.
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1. Oomposigao: ires juizes eleitos pelos moradores de cada ta
banca ou secgao e seloccionados, predominantementc, entre os indi
viduos que nos primciros anos da luta mais trabalharam para a implan
tagao do Partido e a mobilizaeao popular. Alem disso, deviam scr
pessoas honestas, com idoneidade moral no meio do povo onde viviam,
favoraveis a independencia nacional c que nunea tivessem prestado
servicos a PIDE. ou a Administracao Colonial.

Elram eleitos pelo periodo de tres anos podendo, no entanto, ser
substituidos pela Assembleia da tabanca e substituidos por outros,
quando se provasse traigao, desonestidade, erro flagrante ou arbitra
ricdade,

TRIBUNkL DE TABANCA OU DE SECQAO

Cada urn destes ,tres tribunals tern competencia c poderes de
terminados:

A hierarquia dos tribunais populares faz-se a niveis: tribunal
de tabanca ou de seccao, na base, tribunal de regiao, como ponto
intermedio e, na cupula, 0 tribunal de guerra.

Alem disso, e segundo a tradicao que ja vern dos trfbunais popu
lares da tabanca, mesmo no tribunal da guerra, antes do inicio do
julgamento 0 juiz deve oferecer a toda a gente a possibilidade de defesa
do acusado, .seja familia, amigos Ott particulares interessados.

pela propria organizacao dos juristas. As classificacoes serao feitas
nas Assembleias Gerais. Todas as taxas e 0 dinheiro cobrado pelo
trabalho do advogado entra na caixa da Associaeao que depots dis
tribui por todos.

ESP:ECIES DE TRIBUNALS
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Julgar em primeira instancia casos de homicidios, traicao, espio
nagem, pudor, ra.pto e violacao, aplicar penas restritivas da Iiberdade
por tres, seis meses, urn ano, cinco anos e ate dez anos.

2. Ocnnpetencia: Rever as sentencas dos tribunals inferiores ~
do que haja recurso.

1. Oomposioio; Corpo Judicial permanente de cinco membros:

a) Representante do Oonselho de Guerra do BArGe;
b) Rcpresentante do Comissariado da Seguranca e Ordem PU

blica;
c) Representante do Oomissariado da Justica (0 proprio Comis

sariado da Justiqa) :
d) Dais representante.s do Povo.

3. Rccursos: Cabe recurso para 0 Tribunal de Guerra.

TRIBUNAL DE GUlEJRRA

Julga ofensas rnais graves e pode aplicar penas de trabalho
compulsivo ate 4 anos (este trabalho compulsivo podia traduzir-sc
no transporte de armamento e produtos alirnentares para as frentes
de combate).

2. Oompetenoia: Julga os recursos do tribunal de tabanca, vela
pela sua fidelidade a linha politica do Partido.

a) Cornissario Politico do sector;
b) Representante do Cornissario de Justica ;
c) Dois representantes eleitos pelo pavo;
d) Responsavel da Seguranea.

1. Oomposi.giio: cinco membros:

3. Recursos : a actividade do tribunal de tabanca e supervisado
pelo comissario politico o 6 atraves dele que se pode recorrer para
o tribunal da regiao no prazo de tres dias.

Aplicar os USOs e costumes juridicos locais.

TRIBUNAL DE RJEGIAO
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Nas cidades eriar-se-ao tribuanis de bairro, correspondentcs
aos tribunals de tabanca havendo urn tribunal de regiao na cidade
sede de cada uma das oito rcgioes administrativas.

a. Recursos: excepto nos casos de espionagem cabo ainda recurso
para 0 Secretario-Geral do PAIGC.

Pena de morto para os casas mais graves - nao ha prisao per
petua.
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