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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
______________ 

 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS 
 

 
PROJECTO DE LEI DE REVISÃO DA LEI N.º 5/96, DE 4 DE JANEIRO,  

LEI QUE CRIA OS TRIBUNAIS MARÍTIMOS  

 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

 

A República de Moçambique possui uma costa marítima de cerca de 2.700 km, caracterizada por 

uma rica biodiversidade marinha e costeira, com numerosas espécies de reconhecido valor econó-

mico, social e ecológico, cuja preservação se afigura de interesse nacional. 

  

A Constituição da República de Moçambique estabelece que o território da República de Moçambi-

que é uno, indivisível e inalienável abrangendo toda superfície terrestre, a zona marítima e o espaço 

aéreo. Estabelece ainda que, a extensão, o limite e o regime das águas territoriais, da zona contígua, 

da zona económica exclusiva, da plataforma continental e os restantes fundos marinhos de Moçam-

bique são fixados por lei, nos termos do disposto nos artigos 6 e 98. 

 

Com vista a garantir a efectivação da administração da justiça na jurisdição marítima o Estado mo-

çambicano criou através da lei 5/96 de 4 de Janeiro os Tribunais Marítimos com competência para 

apreciar os casos cíveis e criminais, incluindo a tramitação das contravenções e complemento da 

actuação da administração marítima como instância de recurso para as suas decisões. 

 

Volvidos vinte e dois anos desde a criação dos tribunais marítimos, estes nunca chegaram a funcio-

nar, mesmo atendendo que a mesma, atribui de forma transitória as suas competências à jurisdição 

comum. Concomitantemente, a entrada em vigor da Constituição de 2004, levou a que vários dispo-

sitivos da lei que cria os Tribunais Marítimos se tornassem obsoletos e colidissem com a Lei mãe, 

por serem inconstitucionais e muitos dos princípios lá subjacentes não fazerem sentido no contexto 

legal e institucional actual. 

 

A composição do Tribunal Marítimo, a sua instalação e organização, assim como a designação dos 

respectivos juízes, afiguram-se como uma das questões em situação de inconstitucionalidade objec-

tiva, enquanto as limitações em razão da competência territorial, as custas e encargos processuais, 

sem contar com as omissões quanto ao papel do ministério público, o patrocínio e a representação 

das partes, as penalizações aplicáveis, entre outras questões de fundo, apresentem-se como matérias 

de urgente actualização com vista a operacionalização dos respectivos tribunais. 

 

A jurisdição marítima é uma área de especialidade e de soberania nacional. A evolução do Direito 

Marítimo e do Mar, conjugada com a adesão de Moçambique à várias convenções internacionais 

sobre a matéria com maior destaque para a Convenção do Mar, tendo em conta os interesses do Es-

tado na defesa da sua soberania por via da jurisdição marítima e das grandes corporações para a ex-

ploração de recursos, valorizando as experiências, por um lado colhidas em países onde o funcio-

namento dos tribunais marítimos é uma realidade e, por outro lado, na auscultação nacional recen-
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temente realizada, impera para o país a urgente actualização dos instrumentos legais e institucionais 

sobre os Tribunais Marítimos bem como a criação de condições para a sua efectivação. 

 

A presente proposta de revisão da Lei 5/96 de 4 de Janeiro, visa adequar a Lei que cria os Tribunais 

Marítimos aos princípios que norteiam o Direito do Mar e Marítimo, sanar as suas inconstituciona-

lidades e apresentar um quadro institucional capaz de responder aos actuais desafios da jurisdição 

marítima de modo a fortalecer o sistema nacional de administração de justiça no geral. 

 

É com estes fundamentos que o Governo submete o Projecto da Lei de Revisão da Lei que Cria os 

Tribunais Marítimos, Lei n.º 5/96, de 4 de Janeiro, à Assembleia da República, propondo a sua 

apreciação e aprovação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

                 
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

_______ 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

PROJECTO DE LEI DE REVISÃO DA LEI QUE CRIA OS TRIBUNAIS MARÍTIMOS  

LEI N.º 5/96, DE 4 DE JANEIRO  

 

Havendo necessidade de se proceder à revisão da Lei n.º 5/96, de 4 de Janeiro, Lei que cria os Tri-

bunais Marítimos, com vista a sua operacionalização e entrada em funcionamento, para responder 

aos desafios que se impõem ao país, no fortalecimento institucional, tendo como objectivo assegu-

rar uma correcta utilização e responsabilização da utilização do espaço marítimo nacional e dos re-

cursos nele existentes e contribuir, deste modo, para a protecção dos direitos difusos e colectivos, 

ao abrigo do disposto no número 1 do artigo 179 da Constituição, a Assembleia da República de-

termina:  

CAPITULO I  

Disposições Gerais  

 

ARTIGO 1 

(Definição e Natureza) 

1. Os Tribunais Marítimos são órgãos de soberania, de natureza específica, investidos na 

função da justa composição das matérias próprias da jurisdição marítima, nos termos da Lei. 

2. Os tribunais marítimos gozam de autonomia administrativa em relação aos demais órgãos do 

poder central e local do Estado. 

3. Aos tribunais marítimos é aplicável, com as devidas modificações, toda a legislação funcio-

nal na relação entre os tribunais judiciais de província e o Conselho Superior da Magistratu-

ra Judicial. 

ARTIGO 2  

(Jurisdição) 

A jurisdição dos tribunais marítimos abrange: 

a) O mar e todas as águas lacustres e fluviais e o respectivo leito e subsolo, sujeito a Autorida-

de Marítima competente, bem como o domínio público adjacente a tais águas; 

b) As zonas portuárias e de construção e reparação naval docas secas, tiradouros, tendais de ar-

te de pesca, seus arrais e instalações de natureza semelhante; 

c) Outras áreas em que por Lei lhe seja reconhecida competência jurisdicional. 
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ARTIGO 3 

(Alçada) 

1. A Alçada dos tribunais marítimos em matéria cível e laboral corresponde a dos tribunais ju-

diciais da província. 

2. Em matéria de crimes marítimos e das questões administrativas e comerciais não há́ alçada, 

sem prejuízo das disposições relativas a admissão de recursos. 

 

ARTIGO 4 

(Princípios Orientadores) 

Na sua actuação o Tribunal Marítimo orienta-se pelos seguintes princípios: 

a) Legalidade,  

b) Urgência e celeridade processual, 

c) Poluidor pagador,  

d) Utilizador pagador,  

e) Precaução,  

f) Objectividade,  

g) Isenção;  

h) Prevenção;  

i) Soberania permanente sobre os recursos naturais,  

j) Responsabilidade; e 

k) Reparação e exclusiva sujeição as directivas e ordens previstas na lei e no direito internacio-

nal do mar. 

 

CAPÍTULO II 

Organização e Funcionamento dos Tribunais Marítimos 

 

ARTIGO 5 

(Organização) 

1. O tribunal marítimo, enquanto órgão de competência especializada organiza-se e funciona em 

secções cíveis, criminais e laborais. 

2. Compete à secção cível conhecer todos os casos da sua jurisdição incluindo as matérias comerci-

ais e administrativas. 

3. Serão criadas outras secções especializadas sempre que a demanda assim justificar.  

 

ARTIGO 6 

(Funcionamento) 

1. Os tribunais marítimos funcionam na cidade capital da província onde estão instalados. 
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2. Exceptuam-se do disposto no número 1 o Tribunal Marítimo de Tete, que funciona na Cidade de 

Songo, de Nampula que funciona na Cidade de Nacala e de Niassa que funciona na Vila de Me-

tangula. 

CAPÍTULO III 

Composição e Competências dos Tribunais Marítimos 

 

ARTIGO 7 

(Composição dos tribunais marítimos) 

 

O Tribunal Marítimo funciona em primeira instância com um juiz de Direito e em segunda instân-

cia, com três juízes de Direito. 

 

ARTIGO 8 

(Independência e disciplina dos Magistrados) 

1. Os juízes e os representantes do ministério público junto ao Tribunal Marítimo são independen-

tes no exercício das suas funções e apenas devem obediência à Constituição e à Lei. 

2. Compete aos respectivos Conselhos Superiores da Magistratura assegurar a gestão e disciplina, a 

inamovibilidade e a sujeição a qualquer ordem ou instrução aos magistrados do Tribunal Marí-

timo.  

 

ARTIGO 9 

(Direitos e Deveres) 

Os magistrados do Tribunal Marítimo gozam dos mesmos direitos e deveres, consoante o seu esca-

lão e carreira, estabelecidos pelos Estatutos dos Magistrados Judiciais e do Ministério Publico. 

 

ARTIGO 10 

(Ingresso a Magistratura Marítima) 

Os magistrados dos Tribunais Marítimos são providos, após formação específica, de entre: 

a) Magistrados judiciais de escalão B e magistrados do Ministério Público de Terceira Classe; 

b) Advogados com mais de cinco anos de exercício da profissão; 

c) Licenciados em direito, com experiência comprovada em administração pública ou adminis-

tração marítima por mais de 6 anos ou a exercer a função de docência em direito por igual 

período. 
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ARTIGO 11 

(Competência territorial) 

A competência territorial dos Tribunais Marítimos corresponde à província onde estejam instalados. 

 

ARTIGO 12 

(Competência em matéria civil) 

Compete aos Tribunais Marítimos conhecer, em matéria civil, de entre outras questões as seguintes: 

a) Indeminizações devidas por danos causados ou sofridos por embarcações e outros equipa-

mentos ou construções flutuantes ou resultantes da sua utilização marítima, nos termos ge-

rais do direito; 

b) Contratos de construção, reparação, compra e venda de embarcações e outros equipamentos 

flutuantes ou fixos desde que destinados ao uso no mar, lacustre e ou fluvial; 

c) Contratos de transporte por via marítima, fluvial ou lacustre, ou contrato de transporte com-

binado com transporte marítimo ou lacustre; 

d) Contratos de utilização marítima de embarcações ou construções flutuantes ou fixas no mar, 

designadamente os contratos de fretamento e os de locação financeira, para fins marítimos, 

lacustre e ou fluvial; 

e) Contratos de seguros de embarcações e outro equipamento flutuante ou fixo destinado ao 

uso no mar, lacustre e ou fluvial e sua carga; 

f) Hipotecas e privilégios sobre embarcações, outras construções flutuantes e suas cargas; 

g) Processos especiais relativos a embarcações, outras construções flutuante e suas cargas; 

h) Decretamento de providencias cautelares sobre embarcações, outras construções flutuantes 

ou fixas no mar, lacustre e ou fluvial, respectiva carga, combustíveis e lubrificantes e outros 

valores pertencentes a tais embarcações ou construções, bem como solicitação preliminar a 

Autoridade Marítima competente para suster a saída das coisas que constituam objecto de 

tais providencias; 

i) Avarias comuns ou avarias particulares, incluindo as que digam respeito a embarcações ou 

outras construções flutuantes ou fixas destinadas ao uso marítimo, lacustre e ou fluvial; 

j) Assistência e salvação marítimo; 

k) Contrato de reboque e de pilotagem; 

l) Remoção de destroços de embarcações, bem como recuperação de cargas perdidas em con-

sequência de naufrágio ou outro acontecimento do mar, lacustre e ou fluvial; 

m) Responsabilidade civil emergente de danos por poluição no mar e outras águas sob jurisdi-

ção da Autoridade Marítima competente; 
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n) Utilização, perda, achado ou apropriação de aparelhos ou arte de pesca ou de apanha de ma-

riscos, mariscos, moluscos e plantas marinhas, ferros, aprestos, armas, provisões e mais ob-

jectos destinados a navegação ou pesca, bem como danos materiais; 

o) Danos causados aos bens de domínio público marítimo, lacustre e ou fluvial; 

p) Presas; 

q) Questões emergentes das relações de trabalho marítimo, lacustre e ou fluvial; 

r) Todas as questões, em geral, sobre matéria de direito marítimo privado. 

 

ARTIGO 13 

(Competência em matéria administrativa e comercial) 

Compete ao Tribunal Marítimo julgar todas as questões, em geral, sobre as matérias Administrati-

vas da jurisdição marítima e do Direito Comercial Marítimo.  

 

ARTIGO 14 

(Competência em matéria penal) 

1. Compete aos Tribunais Marítimos julgar os crimes marítimos cometidos na respectiva área de 

jurisdição e assim classificados pela lei penal marítima ou outra legislação aplicável. 

2. Compete ainda aos tribunais marítimos conhecer das contravenções marítimas que concorram 

com algum crime marítimo. 

 

ARTIGO 15 

(Crimes Marítimos) 

Consideram-se crimes marítimos as infracções que, pela sua estreita relação com a vida no mar, la-

custre e ou fluvial, sejam classificados como tal pela lei penal marítima e outra legislação aplicável.  

 

ARTIGO 16 

(Competência em matéria de contravenções) 

1. Compete as administrações marítimas locais conhecer das contravenções marítimas que não 

caibam na disposição do artigo anterior. 

2. Compete ao tribunal marítimo conhecer dos recursos das decisões do administrador maríti-

mo local proferido em processo de contravenção marítima. 

 

ARTIGO 17 

(Competência internacional) 

1. Em questões de direito marítimo internacional e de presa, não tem qualquer validade o pacto 

destinado a privar da jurisdição os tribunais moçambicanos, quando este for atribuir tal ju-

risdição, nos termos das disposições processuais relativas à competência internacional apli-

cadas pelos tribunais judiciais. 
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2. O disposto no n.º 1 não será aplicável se os pactuantes forem estrangeiros e se se tratar de 

obrigação que devendo ser cumprida em território estrangeiro, não respeite a bens sitos, re-

gistados ou matriculados em Moçambique. 

 

ARTIGO 18 

(Competência do Tribunal Marítimo em Segunda Instância) 

Ao Tribunal Marítimo de província, funcionando como tribunal de segunda instância, compete co-

nhecer dos recursos interpostos das decisões do administrador marítimo e dos demais que por lei lhe 

devam ser submetidos. 

ARTIGO 19 

(Competência do Juiz Presidente) 

Compete aos juízes presidentes dos Tribunais Marítimos de província: 

a) Dirigir e representar o tribunal; 

b) Supervisar a secretaria provincial e os demais serviços de apoio;  

c) Convocar e dirigir a distribuição de processos; 

d) Presidir às conferências e julgamentos do tribunal ou da secção de que for membro; 

e) Distribuir os juízes pelas secções do tribunal. 

 

ARTIGO 20 

(Competência dos Juízes Presidentes das Secções) 

Compete aos presidentes das secções:  

a) Dirigir as sessões de julgamento; 

b) Prestar informação à presidência do tribunal sobre a actividade realizada. 

 

ARTIGO 21 

(Competência dos Juízes) 

Ao juiz do Tribunal Marítimo compete: 

a) Dirigir os processos que lhe forem atribuídos, proferindo neles os respectivos despachos; 

b) Dirigir os actos de instrução e julga-los, atendendo aos factos e circunstâncias emergentes 

dos autos; 

c) Orientar os processos por forma a assegurar-lhes andamento célere sem prejuízo da defesa 

dos interessados e da finalidade dos tribunais; 

d) Apresentar ao Tribunal os processos prontos para julgamento; 

e) Exercer as demais atribuições fixadas no regimento do Tribunal. 
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ARTIGO 22 

(Providências Cautelares) 

1. Requerido o arresto ou outra providência cautelar que tenha por objecto embarcações ou cons-

trução flutuante ou respectivas cargas, combustíveis e lubrificantes, ou outros valores pertencen-

tes a embarcação, a secretaria do tribunal passará logo guias para o pagamento do preparo inicial 

e efectuado este, fará o processo, imediatamente, concluso ao juiz. 

2. O Juiz decidirá, no prazo de vinte e quatro horas se o processo deve prosseguir e não havendo 

lugar a indeferimento liminar, o juiz determinará, a pedido do requerente ou seu representante, 

que o administrado marítimo do local em cuja jurisdição se encontra o objecto da providência 

tome, com a maior brevidade possível, medidas adequadas a sua guarda e retenção. Seguida-

mente far-se-á́ a confirmação do pedido por escrito, se por outro modo este tiver sido formulado. 

3. É de cinco dias o prazo para produção da prova e decisão, a qual será́ notificada aos interessados 

e ao administrador marítimo; se for denegatório, a este deverá ser comunicada pela via mais rá-

pida, nos termos do número precedente. 

 

ARTIGO 23 

(Processo de presas marítimas) 

O processo relativo a questão de presas marítimas segue a forma sumária, independentemente do 

valor da causa, salvo o estabelecido em convenções internacionais ou legislação especial. 

 

ARTIGO 24 

(Agente de navegação) 

1. Para efeitos da presente Lei é agente de navegação a pessoa singular ou colectiva que estando 

regularmente constituída, actua por sua conta e ordem ou em representação do armador ou do 

transportador marítimo, com poderes para, entre outros, praticar os actos necessários para a 

prossecução dos casos em andamento neste tribunal, emitir, assinar, alterar ou validar conheci-

mentos de carga, proceder ou mandar proceder os trâmites exigidos à recepção de acções com-

plementares do transporte marítimo que a lei lhes faculte. 

2. Sempre que as circunstâncias o justificarem, qualquer membro da tripulação pode, pelo tribunal, 

a pedido das partes ou oficiosamente, ser constituído agente de navegação.  

 

ARTIGO 25 

(Fixação de competência) 

Os processos existentes na jurisdição comum e administrativa, na administração marítima e em 

qualquer outra autoridade marítima, versando matérias da competência dos tribunais marítimos, 

ainda não submetidos ao julgamento, serão imediatamente remetidos a este tribunal. 
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ARTIGO 26 

(Iniciativa processual) 

Podem iniciar processos junto do tribunal marítimo, dentro de 180 dias desde ao conhecimento da 

ocorrência do facto que o dá origem: 

a) O Ministério Público; 

b) As partes interessadas; 

c) O próprio tribunal. 

ARTIGO 27 

(Das provas) 

São admissíveis no tribunal marítimo todas as espécies de prova permitidas em direito. 

 

ARTIGO 28 

(Papel do Ministério Público) 

1. O Ministério Público, como órgão encarregue de representar o Estado os menores e os ausentes, 

de exercer a acção penal e defender a legalidade e os interesses difusos e colectivos, bem como 

aqueles determinados pela Constituição e pela legislação ordinária, é representado junto do tri-

bunal marítimo, em todas as suas instâncias e secções, regido pelo seu estatuto e obedecendo os 

princípios estabelecidos na lei. 

2. Na sua actuação junto ao tribunal marítimo, o Ministério Público é auxiliado pelo Serviço Naci-

onal de Investigação Criminal (SERNIC) e pela Administração Marítima.  

3. No processo de acção pública, qualquer interessado poderá intervir como assistente do Ministé-

rio Público. 

ARTIGO 29 

(Vista ao Ministério Público) 

Iniciado o processo e feita a distribuição e a actuação, se tratando de inquérito ou representação, o 

juiz dará vista dos autos ao Ministério Público para que num prazo de 5 dias, contados daquela em 

que os tiver recebido, oficie por uma das seguintes formas: 

a) Oferecendo representação ou pronunciando-se sobre a que tenha sido oferecida pela parte; 

b) Pedindo em parecer fundamentado o arquivamento; 

c) Opinando pela incompetência do Tribunal e requerendo a remessa dos autos a quem de di-

reito. 

ARTIGO 30 

(Dever de cooperação e apoio) 

Todas as entidades públicas, privadas e os cidadãos em geral têm o dever de cooperar e de apoiar os 

tribunais marítimos na realização da justiça e na descoberta da verdade. 
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ARTIGO 31 

(Constituição obrigatória de advogado) 

1. É obrigatória a constituição de Advogado em todos os casos da competência dos tribunais marí-

timos. 

2. As partes têm o direito de escolher livremente o seu defensor para os assistir em todos os actos 

do processo devendo a parte que, por razões económicas, não possa constituir advogado, ser as-

segurada a adequada assistência jurídica e patrocínio judicial. 

3. A constituição de um defensor oficioso deve sempre ser com antecedência de pelo menos 48 

horas em relação a data marcada para a audiência de julgamento. 

 

ARTIGO 32 

(Custas e encargos) 

Os Processos da competência dos Tribunais Marítimos estão sujeitos à custas e encargos aprovados 

em legislação própria. 

ARTIGO 33 

(Execuçãõo de sentenças) 

1. O tribunal da acção é competente para a execução da correspondente decisão. 

2. O tribunal marítimo é também competente para as execuções fundadas em outros títulos execu-

tivos, quando respeitantes a obrigações assumidas no âmbito das questões referidas no artigo 12. 

3. A execução de sentença proferida por tribunal estrangeiro ou de decisão arbitral estrangeira so-

bre matéria de direito marítimo que tenha sido devidamente revista e confirmada é acometida ao 

Tribunal Marítimo de Maputo. 

ARTIGO 34 

(Recurso ao Tribunal Supremo) 

Das decisões do Tribunal Marítimo cabe recurso ao Tribunal Supremo como segunda instância. 

 

ARTIGO 35 

(Efeitos do recurso) 

O recurso da decisão definitiva e executória relativa aos processos conclusos em qualquer uma das 

secções do Tribunal Marítimo tem efeito meramente devolutivo. 

 

ARTIGO 36 

(Penas por crimes e danos ambientais) 

São aplicáveis aos crimes e danos ambientais que cabem na jurisdição marítima, as penas e as mul-

tas previstos em legislação específica vigente. 
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CAPÍTULO IV  

Órgãos dos Tribunais Marítimos  

ARTIGO 37 

1. São órgãos dos Tribunais Marítimos:  

a) Conselho Consultivo; 

b) Conselho de Coordenação; e 

c) Secretariado Administrativo. 

2. A nível da província, os Tribunais Marítimos serão assistidos por administradores provinci-

ais. 

ARTIGO 38 

(Conselho Consultivo dos Tribunais Marítimos) 

1. O Conselho Consultivo é um órgão colegial e de articulação com o Tribunal Supremo que 

tem por função analisar e deliberar sobre questões fundamentais de organização, funciona-

mento e desenvolvimento do tribunal marítimo. 

2. O Conselho Consultivo dos Tribunais Marítimos é composto pelo Presidente do Tribunal 

Supremo, Presidente de Conselho de Coordenação dos Tribunais Marítimos, Secretário-geral 

do Tribunal Supremo e pelo Secretário Administrativo dos Tribunais Marítimos. 

3. O Conselho Consultivo dos Tribunais Marítimos reúne-se ordinariamente uma vez ao ano e 

extraordinariamente sempre que tal o justifique mediante convocatória do Presidente do Tri-

bunal Supremo que o preside. 

4. Podem ser convidados a participar da reunião do conselho os magistrados dos tribunais ma-

rítimos, os funcionários, entre outros. 

 

ARTIGO 39 

(Competências do Conselho Consultivo) 

Compete ao Conselho Consultivo dos Tribunais Marítimos: 

a) Estabelecer os princípios orientadores do desenvolvimento da actividade dos tribunais marí-

timos; 

b) Apreciar e aprovar planos e programas de actividade dos tribunais; 

c) Avaliar a eficácia da actividade jurisdicional levada a cabo pelos tribunais; 

d) Aprovar estudos sobre medidas legislativas a propor as relacionadas com o aumento da efi-

cácia e aperfeiçoamento dos tribunais marítimos; 

e) Apreciar a proposta do orçamento anual dos tribunais;  

f) Exercer as demais atribuições conferidas por lei. 
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ARTIGO 40 

(Conselho de Coordenação dos Tribunais Marítimos) 

1. O Conselho de Coordenação é um órgão colectivo dos Tribunais Marítimos, composto pelos 

juízes presidentes dos tribunais marítimos, pelos responsáveis do Ministério Público junto ao 

tribunal marítimo, pelo Secretário-geral dos Tribunais Marítimos, pelos escrivães dos cartó-

rios de província e pelos secretários provinciais dos Tribunais Marítimos. 

2. O Conselho de Coordenação reúne-se ordinariamente uma vez ao ano e extraordinariamente 

sempre que tal o justifique mediante convocatória do seu Presidente. 

3. O presidente do Conselho de Coordenação é eleito de entre os juízes presidentes dos Tribu-

nais Marítimos por um mandato renovável de dois anos. 

 

ARTIGO 41 

(Competência do Conselho de Coordenação) 

Ao Conselho de Coordenação compete: 

a) Aprovar o programa anual dos Tribunais Marítimos e o relatório das actividades realizadas; 

b) Analisar e dar parecer sobre as acções de articulação com o Tribunal Supremo; 

c) Apreciar e emitir parecer sobre projectos de diploma legal concernentes à administração da 

justiça marítima. 

ARTIGO 42 

(Secretariado Administrativo dos Tribunais Marítimos) 

1. O Secretariado Administrativo dos Tribunais Marítimos é o órgão permanente de concepção, 

coordenação, execução e apoio técnico e administrativo que se ocupa da generalidade das 

matérias administrativas comuns a todos os Tribunais Marítimos e é dirigido por um Secre-

tário Administrativo 

2. O Secretário Administrativo dos Tribunais Marítimos é seleccionado por concurso público. 

3. O Secretariado Administrativo dos Tribunais Marítimos tem a sua sede na Cidade de Mapu-

to. 

ARTIGO 43 

(Competências do Secretariado Administrativo dos Tribunais Marítimos) 

Compete ao Secretariado Administrativo dos Tribunais Marítimos: 

a) Planificar, orientar, coordenar e assegurar a execução de todas as actividades técnico-

administrativas de suporte à função jurisdicional dos tribunais marítimos; 

b) Assegurar o apoio necessário às actividades dos órgãos de direcção do aparelho do tribunal 

marítimo, no exercício das suas atribuições; 
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c) Articular com os administradores provinciais na planificação e execução das actividades 

técnico-administrativas de suporte à função jurisdicional dos tribunais marítimos; 

d) Exercer outras competências que lhe forem atribuídas pelos órgãos de direcção do aparelho 

judicial. 

ARTIGO 44 

(Administradores Provinciais dos Tribunais Marítimos) 

1. Adstritos ao Secretariado Administrativo dos Tribunais Marítimos, tendo por objectivo o 

exercício das funções de superintender nas matérias de apoio à actividade jurisdicionais, di-

rigir e coordenar todos os serviços de apoio técnico-administrativo, de forma permanente, 

existem os administradores provinciais dos Tribunais Marítimos. 

2. Os administradores provinciais dos Tribunais Marítimos respondem duplamente aos respec-

tivos juízes presidentes e ao secretário administrativo dos tribunais. 

 

ARTIGO 45 

(Relatório dos Tribunais Marítimos) 

1. O Secretariado Administrativo do Tribunal Marítimo publica anualmente, até ao mês de 

Março, um relatório sobre as actividades e outras questões de interesse geral dos tribunais 

marítimos. 

2. O relatório anual dos Tribunais Marítimos é dado a conhecer, pelos meios oficiais, ao Presi-

dente do Tribunal Supremo, à Presidente da Assembleia da República e ao Primeiro-

ministro. 

 

ARTIGO 46 

(Inspecção dos Tribunais Marítimos) 

Sem o prejuízo das actividades de monitoria desempenhadas pelo Conselho Consultivo, os Tribu-

nais Marítimos estão sujeitos a inspecção judicial nos termos da legislação aplicável. 

 

CAPÍTULO V 

Disposições finais e transitórias  

ARTIGO 47 

(Legislação aplicável) 

1. No que respeita a organização, actos processuais e tudo quanto não estiver especialmente 

previsto na presente Lei são aplicáveis aos Tribunais Marítimos as disposições relativas a 

organização judiciária em geral e aos tribunais de província, em particular, com as necessá-

rias adaptações. 
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2. É igualmente aplicável aos juízes dos Tribunais Marítimos, com as devidas adaptações, o 

Estatuto dos Magistrados judiciais. 

 

ARTIGO 48 

(Remunerações de magistrados) 

1. Da aplicação da presente lei não pode ocorrer diminuição do nível remuneratório actual de 

qualquer magistrado, enquanto não for transferido do tribunal onde se encontra a exercer 

funções.  

2. O disposto no número anterior é aplicável aos magistrados do Ministério Público e magis-

trados judiciais e outros funcionários e agentes do Estado apurados; 

 

ARTIGO 49 

(Vigência do Código penal e Disciplinar da marinha Mercante) 

Continuam vigentes até́ que sejam revogadas ou substituídas as disposições do Código Penal e Dis-

ciplinar da marinha Mercante de 1944 e legislação complementar, em tudo que não contrarie a pre-

sente Lei. 

ARTIGO 50 

(Resolução de disputas pela via arbitral) 

As disposições da presente Lei não obstam a que as disputas resultantes das relações contratuais 

sejam resolvidas pela via arbitral. 

 

ARTIGO 51 

(Quadro de Pessoal) 

Dentro de 90 dias a contar da data da publicação da presente Lei o Secretário-geral do Tribunal Su-

premo, submeterá à aprovação, junto da Comissão Interministerial da Função Pública o Quadro de 

Pessoal do Tribunal Marítimo. 

 

ARTIGO 52 

(Início de Funções) 

1. Com a entrada em vigor da presente Lei, considera-se a instalação, bem como iniciado o 

exercício das funções dos Tribunais Marítimos. 

2. Compete ao Tribunal Supremo, em articulação com o Governo, criar todas condições neces-

sárias para a operacionalização dos Tribunais Marítimos. 

 

ARTIGO 53 

(Norma revogatória) 

É revogada a Lei n.º  5/96, de 4 de Janeiro, Lei que cria os Tribunais Marítimos 
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ARTIGO 54 

(Entrada em Vigor) 

A presente lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação. 

 

Aprovada pela Assembleia da República. 

A Presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo Ndlovo.  

Promulgada aos  

Publique-se 

O Presidente da República,  Filipe Jacinto Nyusi 


