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Organização Judiciária e Intervenientes Processuais
Lei n.º 2/15, de 2 de Fevereiro, Organização e Funcionamento dos Tribunais da Jurisdição Comum
Pág. 565
É substituída, integralmente, a Lei n.º 2/15, de 2 de Fevereiro, pela Lei n.º 29/22, de 29 de Agosto.
Lei n.º 29/22, de 29 de Agosto
(Lei orgânica sobre a organização e funcionamento dos Tribunais da Jurisdição Comum)

✁

LEI N.º 29/22, DE 29 DE AGOSTO

1

(LEI ORGÂNICA SOBRE A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS TRIBUNAIS DA JURISDIÇÃO COMUM)

A conformação da organização judiciária dos Tribunais da Jurisdição Comum operada pela Lei n.º 2/15, de 2 de Fevereiro – Lei Orgânica sobre a Organização e
Funcionamento dos Tribunais da Jurisdição Comum – assentou em três vectores
essenciais alicerçados numa nova matriz judiciária, num novo modelo de gestão e
numa nova organização de competências, acentuando-se a especialização, assumida como indutora da qualidade, da celeridade processual e do acesso à justiça.
Havendo a necessidade de se aperfeiçoar o sistema de organização e funcionamento dos Tribunais da Jurisdição Comum criados pela Lei n.º 2/15, de 2 de Fevereiro, por forma a dar resposta aos constrangimentos no acesso à justiça, através
da simplificação e modernização dos serviços e correcção pontual do mapa judiciário com a criação de novos Tribunais de Comarca onde se mostra necessário;
A Assembleia Nacional aprova, por mandato do povo, nos termos da alínea h) do
artigo 164.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 166.º, todos da Constituição da República de Angola, a seguinte:

LEI ORGÂNICA SOBRE A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
DOS TRIBUNAIS DA JURISDIÇÃO COMUM
CAPÍTULO I

Disposições Gerais e Princípios

SECÇÃO I

Disposições Gerais
Artigo 1.º

Finalidade e âmbito ARTIGO 1.º

A presente Lei Orgânica estabelece os princípios e as regras gerais da organização
e funcionamento dos Tribunais da Jurisdição Comum.
Artigo 2.º

Definição ARTIGO 2.º

Os Tribunais da Jurisdição Comum são órgãos de soberania com competência
para administrar a justiça em nome do povo, em todas as matérias cuja competência não seja atribuída a outras jurisdições, em conformidade com a Constituição e
de acordo com a lei.
Artigo 3.º

Função jurisdicional ARTIGO 3.º

1. A função jurisdicional comum na República de Angola é exercida pelo Tribunal
Supremo, pelos Tribunais da Relação e pelos Tribunais de Comarca.
2. No exercício da sua função jurisdicional, compete aos Tribunais da Jurisdição
Comum dirimir conflitos de interesse público ou privado, assegurar a defesa dos
direitos e interesses legalmente protegidos, bem como os princípios do acusatório
e do contraditório e reprimir as violações da legalidade democrática.
Artigo 4.º

Decisões dos Tribunais ARTIGO 4.º

1. As decisões dos Tribunais da Jurisdição Comum são de cumprimento
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obrigatório para todos os cidadãos e demais pessoas e prevalecem sobre as de
quaisquer outras autoridades, nos termos da Constituição e da lei.
2. A lei regula os termos da execução das decisões dos Tribunais da Jurisdição
Comum, sanciona os responsáveis pelo seu incumprimento e responsabiliza criminalmente as autoridades públicas e privadas que concorram para a sua obstrução.
ARTIGO 5.º Acompanhamento e apreciação do funcionamento dos Tribunais
Artigo 5.º

1. Compete ao Conselho Superior da Magistratura Judicial acompanhar o funcionamento dos Tribunais da Jurisdição Comum, emitindo recomendações e pareceres sobre todas as matérias relacionadas com a administração da justiça, com
vista ao seu aprimoramento, nos termos da lei.
2. O Conselho Superior da Magistratura Judicial pode realizar reuniões com os
órgãos que intervêm na administração da justiça, sempre que for necessário.
ARTIGO 6.º Dever de cooperação
Artigo 6.º

1. Todas as entidades públicas e privadas têm o dever de cooperar com os Tribunais da Jurisdição Comum na execução das suas funções, devendo praticar, nos
limites da sua competência, os actos que lhes forem solicitados pelos mesmos.
2. O disposto no número anterior abrange o auxílio das autoridades e das forças
de segurança pública, para assegurar a guarda das instalações, a protecção dos
membros do Tribunal e a manutenção da ordem.
ARTIGO 7.º Ano judicial
Artigo 7.º

1. O ano judicial correspondente aos Tribunais da Jurisdição Comum tem início
a 1 de Março, e termina no último dia do mês de Fevereiro do ano seguinte, sem
prejuízo do período de férias judiciais.
2. A abertura do ano judicial é assinalada com a realização de uma cerimónia solene em que tomam a palavra o Presidente da República, o Presidente do Tribunal
Supremo, o Procurador Geral da República e o Bastonário da Ordem dos Advogados.
ARTIGO 8.º Férias judiciais
Artigo 8.º

1. Entende-se por férias judiciais o período de suspensão da prática dos actos
judiciais durante o qual é assegurado o serviço urgente, mediante turnos e a organização interna do Tribunal e dos processos, bem como os demais actos previstos
na lei.
2. As férias judiciais decorrem de 22 de Dezembro ao último dia do mês de Fevereiro do ano seguinte.
3. Para efeito da presente Lei Orgânica, entende-se por Serviço Urgente o que
deva ser executado durante as férias judiciais, nomeadamente:
a) Tratamento de providências cautelares e de processos com réus presos;
b) Prática de actos e diligências previstos nos Códigos de Processo, na Lei de
Cooperação Judiciária Internacional em matéria Penal, na legislação referente à protecção de crianças e jovens em perigo e no regime jurídico de
entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional;
c) Outros actos que as necessidades do serviço urgente justificarem.
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Lei n.º 29/22, de 29 de Agosto
(Lei orgânica sobre a organização e funcionamento dos Tribunais da Jurisdição Comum)

✁
Artigo 9.º

Turnos ARTIGO 9.º

1. Nos Tribunais da Jurisdição Comum, organizam-se turnos para assegurar o
serviço que deva ser executado durante as férias judiciais, ou quando o serviço o
justifique.
2. São ainda organizados turnos para assegurar o serviço urgente previsto na lei
que deva ser executado aos sábados, nos feriados que recaiam em segunda-feira
e no segundo dia feriado, em caso de feriados consecutivos.
3. No Tribunal Supremo e nos Tribunais da Relação, os turnos são organizados
pelos respectivos Juízes Presidentes e, no caso do Ministério Público, pelo Procurador Geral da República e pelo Sub-Procurador Geral da República Titular, respetivamente.
4. Nos Tribunais de Comarca, compete ao Juiz Presidente a organização de turnos
e no caso do Ministério Público compete ao Procurador da República Titular.

SECÇÃO II

Princípios

Artigo 10.º

Independência dos Tribunais ARTIGO 10.º

No exercício da função jurisdicional os Tribunais da Jurisdição Comum são independentes e imparciais, estando apenas sujeitos à Constituição e à lei.
Artigo 11.º

Garantia de acesso ao direito e aos Tribunais ARTIGO 11.º

A todos é assegurado o acesso ao direito e aos Tribunais da Jurisdição Comum
para a defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, não podendo a
justiça ser denegada por insuficiência dos meios económicos ou financeiros.
Artigo 12.º

Tutela jurisdicional efectiva ARTIGO 12.º

1. Todos têm direito à informação e consulta jurídicas, ao patrocínio judiciário e
a fazer-se acompanhar por advogado perante qualquer Tribunal da Jurisdição
Comum, nos termos da lei.
2. Todos têm direito a que uma causa em que intervenham seja objecto de decisão
em prazo razoável e mediante processo equitativo.
3. Para defesa dos direitos, liberdades e garantias pessoais, a lei assegura aos
cidadãos procedimentos judiciais caracterizados pela celeridade e prioridade, de
modo a obter tutela efectiva e em tempo útil contra ameaças ou violações desses
direitos.
4. A protecção jurídica através dos Tribunais implica o direito de obter, em prazo
razoável, uma decisão judicial que aprecie, com força de caso julgado, a pretensão
regularmente deduzida em juízo, bem como a possibilidade de a fazer executar.
Artigo 13.º

Garantias do processo criminal e da presunção de inocência ARTIGO 13.º

1. Ninguém pode ser detido, preso ou submetido a julgamento, senão nos termos
previstos na Constituição e na lei.
2. Os Tribunais da Jurisdição Comum asseguram as garantias do processo criminal, nomeadamente a legalidade das detenções e prisões, a presunção da inocência, até ao trânsito em julgado das decisões, o princípio do contraditório e a
legalidade na obtenção e valoração das provas.
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ARTIGO 14.º Imparcialidade, publicidade e lugar das audiências judiciais
Artigo 14.º

1. Todos os cidadãos têm direito a um julgamento imparcial, devendo o Tribunal
assegurar, em todo o processo, um estatuto de igualdade substancial das partes.
2. As audiências dos Tribunais são públicas, salvo quando o próprio Tribunal, em
despacho fundamentado, decidir o contrário, para salvaguarda da dignidade das
pessoas e da moral pública ou para garantir o seu normal funcionamento.
3. As audiências nos Tribunais decorrem, em regra, na sede do respectivo Tribunal, podendo realizar-se em outro local, dentro da respectiva Comarca, quando o
interesse da justiça o aconselhar.
ARTIGO 15.º Autonomia administrativa e financeira
Artigo 15.º

1. Os Tribunais da Jurisdição Comum gozam de autonomia administrativa e financeira, nos termos da Constituição, da presente Lei Orgânica e demais legislação
aplicável.
2. Sem prejuízo do disposto nos Leis Orgânicos do Tribunal Supremo e dos Tribunais da Relação, o Conselho Superior da Magistratura Judicial tem competência
para supervisionar a actividade dos Tribunais de Jurisdição Comum em matéria de
execução orçamental.
3. O Conselho Superior da Magistratura Judicial apresenta a proposta orçamental
e representa os Tribunais da Jurisdição Comum no processo de discussão e elaboração do Orçamento Geral do Estado.
4. O Conselho Superior da Magistratura Judicial faz a gestão dos magistrados judiciais e dos funcionários judiciais, nos termos da Constituição.

CAPÍTULO II

Magistrados Judiciais

SECÇÃO I

Disposições Gerais
ARTIGO 16.º Independência dos Juízes
Artigo 16.º

1. Os Juízes são independentes, no exercício das suas funções, e apenas devem
obediência à Constituição e à lei.
2. Os Juízes são inamovíveis, não podendo ser transferidos, promovidos, substituídos, suspensos, reformados ou demitidos, senão nos casos previstos na Constituição e na lei, e não estão sujeitos a quaisquer ordens ou instruções, salvo o
dever de acatamento das decisões proferidas, em via de recurso ou de reclamação, pelos Tribunais Superiores.
3. Os Juízes não são responsáveis pelas decisões que proferem no exercício das
suas funções, salvo as restrições impostas por lei.
4. O Estatuto dos Magistrados Judiciais define os termos da gestão, inspecção,
avaliação e disciplina dos Juízes.
ARTIGO 17.º Dever de fundamentação
Artigo 17.º

As decisões dos Tribunais da Jurisdição Comum, que não sejam de mero expediente, são fundamentadas na forma prevista na lei.
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Lei n.º 29/22, de 29 de Agosto
(Lei orgânica sobre a organização e funcionamento dos Tribunais da Jurisdição Comum)

✁
Artigo 18.º

Juiz de Turno ARTIGO 18.º

Aos sábados, nos feriados que recaiam em segunda-feira, no segundo dia feriado,
em caso de feriados consecutivos e em caso de necessidade, deve haver Juízes de
Turno para assegurar os serviços urgentes previstos no artigo 9.º da presente Lei
Orgânica.

SECÇÃO II

Outras Disposições
Artigo 19.º

Designação dos Juízes de Garantia ARTIGO 19.º

1. No Tribunal Supremo, as funções de Juiz de Garantia são exercidas pelos Juízes Conselheiros da Câmara Criminal, obedecendo ao seguinte:
a) As funções de Juiz de Garantia são exercidas, rotativamente, por todos os
Juízes da Câmara, por mandatos de um ano, iniciando-se por aqueles que
nela exerçam funções há mais tempo.
b) O Juiz que pratique qualquer acto no processo como Juiz de Garantia não
pode intervir na fase de julgamento do mesmo.
c) Em cada ano judicial, são designados, pelo menos, dois Juízes de Garantia.
2. Para o exercício de funções de Juiz de Garantia, nos Tribunais da Relação, aplicam-se as regras estabelecidas no n.º 1.
3. Nos Tribunais de Comarca, as funções de Juiz de Garantia são exercidas por
Juízes de Direito em exercício de funções nos Tribunais com jurisdição criminal
ou, quando não for possível, por Juízes em exercício noutro Tribunal, por designação do Conselho Superior da Magistratura Judicial.
4. O exercício das funções de Juiz de Garantia, nos Tribunais de Comarca, não
deve exceder o período de três anos consecutivos, a não ser que a conveniência de
serviço imponha solução diversa.
5. O quadro de Juízes de Garantia, que integra o Tribunal de Comarca, é definido
pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, em função do volume processual
da respectiva Comarca.
Artigo 20.º

Consultores e assessores – Gabinete de Apoio Técnico aos Magistrados ARTIGO 20.º

1. O Tribunal Supremo e os Tribunais da Relação dispõem de Gabinete de Apoio
Técnico aos Magistrados.
2. O gabinete referido no número anterior integra consultores, assessores e
técnicos administrativos de nacionalidade angolana, que auxiliam os Magistrados
Judiciais e do Ministério Público, sempre que o volume ou a complexidade do serviço o justifiquem, dentro dos limites das disponibilidades orçamentais.
3. Os consultores são preferencialmente Doutores ou Mestres, contratados em
regime de avença ou por tarefa.
4. Os assessores são licenciados em direito e contratados em regime de exclusividade.
5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, os Juízes em exercício de funções
que não forem licenciados em direito podem exercer funções como assessores, se
não tiverem atingido a idade de jubilação.
6. Os consultores e assessores, para além do apoio técnico-jurídico, auxiliam os
Juízes, designadamente, na elaboração dos sumários, na consulta de bibliografia
e de jurisprudência, na preparação dos Acórdãos, o que o fazem, igualmente, em
relação ao Ministério Público com as devidas adaptações.
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7. Os consultores e assessores, bem como os demais técnicos administrativos
do Gabinete de Apoio Técnico aos Magistrados, são nomeados e exonerados pelo
Presidente do respectivo Tribunal, mediante proposta do Juiz interessado, sem
prejuízo do disposto na Lei das Secretarias Judiciais e Administrativas.
8. A remuneração dos consultores, dos assessores e dos técnicos administrativos
é definida no Estatuto Remuneratório dos Oficiais e Técnicos de Justiça.

CAPÍTULO III

Mapa Judiciário, Organização e Competência dos Tribunais

SECÇÃO I

Mapa Judiciário e Organização dos Tribunais
ARTIGO 21.º Divisão judicial
Artigo 21.º

Para a jurisdição comum, nos termos dos Mapas I, II e III anexos à presente Lei
Orgânica e que dela são parte integrante, o território nacional divide-se do modo
seguinte:
a) Regiões Judiciais;
b) Províncias Judiciais;
c) Comarcas.
ARTIGO 22.º Regiões judiciais
Artigo 22.º

O País está estruturado em cinco Regiões Judiciais, que agrupam as Províncias
Judiciais conforme o Mapa I, anexo à presente Lei Orgânica, nomeadamente:
a) Região I, com sede em Luanda, que compreende as Províncias Judiciais do
Bengo, Cabinda e Luanda;
b) Região II, com sede no Uíge, que compreende as Províncias Judiciais do
Cuanza-Norte, Malanje, Uíge e Zaire;
c) Região III, com sede em Benguela, que compreende as Províncias Judiciais
de Benguela, Bié, Cuanza-Sul e Huambo;
d) Região IV, com sede no Lubango, que compreende as Províncias Judiciais do
Cuando Cubango, Cunene, Huíla e Namibe;
e) Região V, com sede em Saurimo, que compreende as Províncias Judiciais de
Moxico, Lunda-Sul e Lunda-Norte.
ARTIGO 23.º Províncias Judiciais
Artigo 23.º

As Províncias Judiciais correspondem às províncias da Divisão Político-Administrativa do País e agregam todas as Comarcas da sua circunscrição territorial, conforme o Mapa II anexo à presente Lei Orgânica e que dela é parte integrante.
ARTIGO 24.º Comarcas
Artigo 24.º

1. A Comarca pode compreender o território de ou de vários municípios da mesma
Província Judicial.
2. Para efeitos de organização dos Tribunais de Primeira Instância da Jurisdição
Comum, o País divide-se em 62 circunscrições, correspondendo cada uma delas
a uma Comarca, conforme o Mapa III, anexo à presente Lei Orgânica e que dela é
parte integrante.
3. Em cada uma das circunscrições referidas no número anterior, existe Tribunal
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Lei n.º 29/22, de 29 de Agosto
(Lei orgânica sobre a organização e funcionamento dos Tribunais da Jurisdição Comum)

✁
de Comarca com jurisdição em toda a Comarca, que pode ser desdobrado em
Salas de Competência Especializada ou de Pequenas Causas.
4. A Comarca designa-se pelo nome do município em que for instalado o Tribunal
de Comarca.
Artigo 25.º

Categorias de Tribunais ARTIGO 25.º

1. Existem as seguintes categorias de Tribunais da Jurisdição Comum:
a) Tribunal Supremo;
b) Tribunais da Relação;
c) Tribunais de Comarca.
2. Os Tribunais da Relação são Tribunais de segunda instância.
3. Os Tribunais de Comarca são Tribunais de primeira instância, podendo ser
desdobrados em Salas de Competência Especializada, de Competência Territorial
Alargada, de Pequenas Causas Criminais ou em Secções, podendo agregar Juízes
de Garantias, sempre que o volume, a natureza e a complexidade dos processos o
justifiquem.
4. A criação dos Tribunais previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1 é feita por lei.
5. O desdobramento dos Tribunais de Comarca, nos termos referidos no n.º 3,
compete ao Conselho Superior da Magistratura Judicial.
Artigo 26.º

Flexibilização da organização judiciária ARTIGO 26.º

O número e o tipo de Tribunais, bem com a sua organização interna, devem adequar-se à procura judicial de cada Província ou Município, bem como ao seu contexto socioeconómico e geográfico.

SECÇÃO II

Disposições Gerais quanto à Competência dos Tribunais
Artigo 27.º

Definição da competência ARTIGO 27.º

1. A competência dos Tribunais da Jurisdição Comum é definida em função da
hierarquia, do território, da matéria e do valor da causa.
2. A presente Lei Orgânica e as leis do processo fixam os critérios que determinam, em cada caso, o Tribunal competente.
3. As leis do processo definem, igualmente, os pressupostos de que depende a
competência internacional dos Tribunais da Jurisdição Comum.
Artigo 28.º

Fixação da competência e proibição de desaforamento ARTIGO 28.º

1. A competência do Tribunal fixa-se no momento em que a acção é proposta ou
em que é aberta a instrução ou deduzida a acusação, sendo irrelevantes as modificações de facto que ocorram posteriormente.
2. São igualmente irrelevantes as modificações de direito, salvo se for suprimido o
órgão a que o processo estava afecto, ou se deixar de ser competente em razão da
matéria e da hierarquia, ou se lhe for atribuída competência de que inicialmente
carecia para o seu conhecimento.
3. Nenhum processo pode ser deslocado do Tribunal competente para outro, excepto nos casos expressamente previstos na lei.
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ARTIGO 29.º Competência em razão da matéria
Artigo 29.º

1. São da competência dos Tribunais da Jurisdição Comum todas as causas que
não sejam por lei atribuídas a outra jurisdição.
2. A competência, em razão da matéria, entre os Tribunais da Jurisdição Comum
é fixada na presente Lei Orgânica ou no respectivo Diploma de criação.
ARTIGO 30.º Competência em razão da hierarquia
Artigo 30.º

1. Os Tribunais encontram-se hierarquizados para efeitos de recurso.
2. Os Tribunais da Relação conhecem todos os recursos interpostos das decisões
dos Tribunais de Comarca, nos termos da presente Lei Orgânica, da lei das alçadas
e das respectivas leis do processo.
3. O Tribunal Supremo conhece os recursos interpostos das decisões proferidas
pelos Tribunais da Relação, nos termos da presente Lei Orgânica, da lei das alçadas e das respectivas leis do processo.
ARTIGO 31.º Regra geral sobre competência
Artigo 31.º

Todas as causas devem ser instauradas nos Tribunais de Comarca, sem prejuízo
do disposto na lei quanto à competência, em primeira instância, dos Tribunais Superiores.
ARTIGO 32.º Competência territorial
Artigo 32.º

O Tribunal Supremo tem competência jurisdicional em todo o território nacional,
os Tribunais da Relação na respectiva região judicial e os Tribunais de Comarca
na área territorial da respectiva Comarca, conforme os Mapas I, II e III, anexos à
presente Lei Orgânica e que dela fazem parte integrante.
ARTIGO 33.º Regra especial de competência territorial
Artigo 33.º

Pode ser atribuída ao Tribunal de Comarca a competência territorial sobre ou
mais municípios de outra província, diferente daquela onde se situa o Tribunal,
sempre que razões de acessibilidade ou de racionalização dos meios judiciais o
justifiquem.
ARTIGO 34.º Alçadas
Artigo 34.º

Legislação específica define as alçadas dos Tribunais.

CAPÍTULO IV

Tribunal Supremo
ARTIGO 35.º Definição e sede
Artigo 35.º

1. O Tribunal Supremo é a instância superior da hierarquia dos Tribunais da Jurisdição Comum.
2. O Tribunal Supremo tem a sua sede em Luanda.
ARTIGO 36.º Poderes de cognição
Artigo 36.º

O Tribunal Supremo conhece, em regra, de matéria de direito, excepto nos casos
previstos na lei.
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Artigo 37.º

Composição, organização, funcionamento e competência ARTIGO 37.º

1. São órgãos do Tribunal Supremo o Plenário e o Presidente.
2. Sem prejuízo do disposto na presente Lei Orgânica, a composição, a competência, a organização e o funcionamento do Tribunal Supremo, bem como o quadro
de Juízes que o integram, são estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e na lei do
processo.
Artigo 38.º

Eleição e nomeação do presidente e do vice-presidente ARTIGO 38.º

O Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal Supremo são nomeados pelo Presidente da República, de entre os três candidatos mais votados pelos seus pares,
numa eleição, com a presença de, pelo menos, 2/3 dos Juízes Conselheiros em
efectividade de funções.
Artigo 39.º

Duração do mandato do presidente e do vice-presidente ARTIGO 39.º

O mandato do Presidente e do Vice-Presidente tem a duração de sete anos, não
renováveis.
Artigo 40.º

Regra em matéria de competência ARTIGO 40.º

1. As Câmaras, segundo a sua especialização, julgam os recursos das decisões
proferidas pelos Tribunais da Relação, nos termos da presente Lei Orgânica e da
lei do processo.
2. Sem prejuízo do disposto na lei do processo sobre a matéria, na Lei Orgânica do
Tribunal Supremo, bem como na Lei que regula as alçadas, é sempre admissível
recurso para o Tribunal Supremo, em matéria de direito, das decisões proferidas
pelos Tribunais da Relação nas causas de valor superior à alçada do Tribunal da
Relação ou, em matéria criminal, sempre que seja aplicável pena ou medida privativa da liberdade igual ou superior a três anos.
3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, é sempre admissível recurso
para o Tribunal Supremo, em matéria de facto, das decisões proferidas pelos Tribunais da Relação nas causas de valor superior ao dobro da alçada do Tribunal da
Relação e, em matéria criminal, sempre que seja aplicável pena ou medida privativa da liberdade superior a cinco anos.
Artigo 41.º

Quadro de Magistrados do Ministério Público ARTIGO 41.º

O quadro de Magistrados do Ministério Público junto do Tribunal Supremo, bem
como a sua alteração, é definido pela Lei Orgânica do Tribunal Supremo.

CAPÍTULO V

Tribunais da Relação
Artigo 42.º

Definição, sede e área de jurisdição ARTIGO 42.º

1. Em cada Região Judicial há um Tribunal da Relação.
2. Os Tribunais da Relação designam-se pelo nome da sede da respectiva região
judicial.
Artigo 43.º

Composição, organização e funcionamento ARTIGO 43.º

1. São órgãos do Tribunal da Relação, o Plenário, o Presidente, o Vice-Presidente
e as Câmaras.
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2. Sem prejuízo do disposto na presente Lei Orgânica, a composição, a competência, a organização e o funcionamento dos Tribunais da Relação, bem como o
quadro de Juízes e a sua alteração, são estabelecidos na respectiva Lei Orgânica
e na lei do processo.
ARTIGO 44.º Regra geral sobre competência em matéria de recurso
Artigo 44.º

1. É admissível recurso das decisões dos Tribunais de Comarca para o Tribunal da
Relação, nos termos das respectivas leis do processo e da lei das alçadas.
2. Os Tribunais da Relação julgam matérias de facto e de direito.
ARTIGO 45.º Juiz Presidente e Vice-Presidente dos Tribunais da Relação
Artigo 45.º

1. A função de Juiz Presidente do Tribunal da Relação é exercida pelo Juiz mais
antigo na categoria.
2. Para efeitos do disposto no número anterior, em caso de igualdade de circunstâncias, exerce a função o Juiz mais velho.
3. A função de Vice-Presidente do Tribunal da Relação é exercida pelo segundo
Juiz mais antigo na categoria.
4. O exercício da função de Juiz Presidente do Tribunal da Relação e de Vice-Presidente é rotativo entre todos os Juízes do respectivo Tribunal da Relação, nos
termos dos números anteriores.
ARTIGO 46.º Duração do mandato do Juiz Presidente e do Juiz Vice-Presidente
Artigo 46.º

O mandato do Juiz Presidente e do Juiz Vice-Presidente dos Tribunais da Relação
tem a duração de três anos, não renováveis.
ARTIGO 47.º Quadro de Magistrados do Ministério Público
Artigo 47.º

O quadro de Magistrados do Ministério Público junto dos Tribunais da Relação é
definido por lei.

CAPÍTULO VI

Tribunais de Comarca

SECÇÃO I

Disposições Gerais
ARTIGO 48.º Definição e jurisdição
Artigo 48.º

1. Os Tribunais de Comarca são os Tribunais de Primeira Instância, com jurisdição
na área territorial da respectiva Comarca, designando-se pelo nome do município
em que se encontram instalados.
2. Sempre que desdobrados em Salas ou Secções, estas podem ter jurisdição restringida a apenas alguns municípios que integram a respectiva Comarca ou alargada a municípios fora da Comarca.
ARTIGO 49.º Competência
Artigo 49.º

Compete aos Tribunais de Comarca preparar e julgar, em primeira instância, todas
as causas, independentemente da sua natureza e do seu valor, que não sejam
abrangidas pela competência de outros Tribunais.
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Artigo 50.º

Desdobramento dos Tribunais de Comarca ARTIGO 50.º

1. Os Tribunais de Comarca podem desdobrar-se em Salas ou Secções.
2. As Salas designam-se pela competência em razão da matéria.
3. Podem ser criadas as seguintes Salas de Competência Especializada:
a) Cível;
b) Criminal;
c) Família;
d) Justiça Juvenil;
e) Trabalho;
f) Comércio, Propriedade Intelectual e Industrial;
g) Contencioso Administrativo, Fiscal e Aduaneiro;
h) Questões Marítimas;
i) Execuções Cíveis;
j) Execução de Penas.
4. As Salas de Competência Especializada só são criadas quando o volume processual o justifique.
5. Sempre que o volume processual e a racionalidade da administração da justiça o justifiquem, podem ser criadas outras Salas de Competência Especializada,
agregando matérias próximas.
6. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, os Tribunais de Comarca podem agregar
Juízes de Garantia.
7. Os Juízes de Garantia funcionam na sede do Tribunal de Comarca ou em qualquer edifício onde a Comarca esteja instalada e na Direcção Nacional de Investigação e Acção Penal.
8. Ponderado o volume da litigação, podem ser criadas, em cada Comarca, uma
ou mais Salas de Pequenas Causas Criminais.
Artigo 51.º

Salas com competência territorial alargada ARTIGO 51.º

1. As Salas Especializadas, previstas na presente Lei Orgânica, com competência
para julgar as matérias relativas ao Contencioso Administrativo, Fiscal e Aduaneiro, Questões Marítimas, Comércio, Propriedade Intelectual e Industrial e Execução de Penas, podem ter jurisdição alargada para além da respectiva Comarca,
sendo designadas por Salas de competência territorial alargada.
2. Têm jurisdição alargada na Província Judicial de Luanda as Salas Especializadas do Tribunal de Comarca de Luanda, com competências nas matérias referidas
no número anterior.
3. Na Província Judicial de Luanda, bem como nas Províncias Judiciais em que o
volume processual o justifique, em cada uma das Salas do Cível é criada uma Secção para tramitar processos de inventários por sucessão por morte.
4. Quando as necessidades de especialização, volume, complexidade processual
e natureza do serviço o justifiquem, podem ser criados por lei outras Salas com
competência territorial alargada.

SECÇÃO II

Organização e funcionamento
Artigo 52.º

Composição ARTIGO 52.º

1. Os Tribunais de Comarca são constituídos pelo Juiz Presidente do Tribunal e
pelos Magistrados Judiciais que o integram.
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2. Os Magistrados Judiciais, com excepção dos das Salas de Pequenas Causas
Criminais, devem ter formação especializada na respectiva área, antes da sua colocação nas Salas de Competência Especializada.
3. Quando o julgamento em matéria de facto exija conhecimentos técnicos especiais, podem colaborar com o Tribunal técnicos qualificados na respectiva matéria.
ARTIGO 53.º Funcionamento
Artigo 53.º

1. Os Tribunais de Comarca podem funcionar como Tribunal singular ou colectivo.
2. Sem prejuízo do disposto no Código de Processo Civil sobre a matéria, é obrigatória a constituição de Tribunal Colectivo nas causas cíveis de valor superior ao
dobro da alçada do Tribunal da Relação ou, em matéria criminal, quando se esteja
perante homicídios qualificados ou sempre que o crime seja punível com pena de
prisão superior a quinze anos.
3. O Tribunal Colectivo é constituído pelo Juiz Titular do Processo, que a ele preside, e por dois Juízes de Direito da mesma Comarca por ordem de antiguidade e,
na falta, os da Comarca mais próxima.
ARTIGO 54.º Quadro de Magistrados Judiciais
Artigo 54.º

1. O quadro de Juízes de Direito é composto por um máximo de 850 Juízes.
2. As vagas existentes para o preenchimento do número do quadro previsto no
número anterior só são preenchidas quando o volume processual o justifique.
3. A distribuição dos Juízes que compõem o quadro previsto no n.º 1 pelos Tribunais de Comarca é efectuada atendendo ao volume processual de cada uma das
Comarcas.
4. A alteração do quadro dos Juízes de Direito é aprovada por lei.
ARTIGO 55.º Juiz presidente do Tribunal de Comarca
Artigo 55.º

1. A função de Juiz Presidente do Tribunal de Comarca é exercida pelo Juiz mais
antigo na categoria, para um mandato de três anos, não renovável.
2. O exercício da função de Juiz Presidente do Tribunal de Comarca é rotativo
entre todos os Juízes da Comarca respectiva, nos termos do número anterior.
3. O Juiz Presidente do Tribunal de Comarca toma posse perante o Conselho Superior da Magistratura Judicial.
4. Há único Presidente no Tribunal de Comarca, ainda que o mesmo se encontre
desdobrado em Salas.
ARTIGO 56.º Competências do Juiz Presidente do Tribunal de Comarca
Artigo 56.º

1. Sem prejuízo da autonomia do Ministério Público e do poder de delegação, o
Presidente do Tribunal de Comarca possui competências de representação e direcção, de gestão processual, administrativa, financeira e funcional.
2. Compete ao Juiz Presidente:
a) Representar e dirigir o Tribunal;
b) Coordenar o funcionamento das Secretarias Judicial e Administrativa do Tribunal;
c) Ser ouvido pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, sempre que
seja ordenada à realização de sindicâncias relativamente aos Juízes do Tribunal;
d) Elaborar, para apresentação ao Conselho Superior da Magistratura Judicial, relatório anual sobre o movimento processual, identificando,
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designadamente, os processos que estão pendentes há mais de dois anos
ou por tempo considerado excessivo ou que não são resolvidos em prazo
entendido como razoável, o estado dos serviços quanto à eficiência e à qualidade da resposta judicial;
e) Propor ao Conselho Superior da Magistratura Judicial ou aos órgãos competentes inspecções extraordinárias ao Tribunal ou a qualquer agente aí a
exercer funções;
f) Elaborar propostas de regulamentos internos do Tribunal, a submeter à
aprovação do Conselho Superior da Magistratura Judicial;
g) Conferir posse ao Secretário Judicial e ao Secretário Administrativo;
h) Decidir, nos termos e nos limites definidos na lei, a mudança e a reafectação
de funcionários judiciais dentro da respectiva Comarca;
i) Organizar os turnos de férias dos Magistrados Judiciais e dos Magistrados
do Ministério Público em colaboração com o Procurador da República titular
na Comarca;
j) Autorizar o gozo de férias dos funcionários judiciais e do Secretário Administrativo e aprovar os respectivos mapas anuais, propostos pelos Secretários Judicial e Administrativo;
k) Instaurar processos disciplinares contra funcionários judiciais e o Secretário Administrativo;
l) Decidir das reclamações sobre as decisões dos Secretários Judicial e Administrativo quanto à avaliação dos funcionários;
m) Definir e dar orientações aos Secretários Judicial e Administrativo para o
exercício das suas funções;
n) Presidir à distribuição dos processos;
o) Prestar informações sobre a actividade judicial do Tribunal;
p) Conferir posse aos demais funcionários judiciais;
q) Exercer as demais competências estabelecidas por
3. Compete ainda ao Juiz Presidente:
a) Preparar a proposta de orçamento da respectiva Comarca para remessa ao
Conselho Superior da Magistratura Judicial;
b) Elaborar o plano anual e plurianual de necessidades, bem como os respectivos relatórios de actividade;
c) Propor alterações orçamentais consideradas adequadas;
d) Executar o orçamento do Tribunal aprovado, sendo coadjuvado pelo Secretário Administrativo;
e) Promover a realização de reuniões de planeamento e de avaliação dos resultados da gestão, com a participação dos Magistrados Judiciais e do Procurador da República titular na Comarca e de funcionários do Tribunal cuja
presença se considere necessária;
f) Adoptar ou propor às entidades competentes medidas que visem, nomeadamente, promover a eficiência e a racionalização organizacional e dos métodos de trabalho;
g) Recomendar ao Conselho Superior da Magistratura Judicial, em relatório
fundamentado, a abertura e instalação de salas especializadas ou secções,
bem como a reafectação de Magistrados dentro da Comarca.
Artigo 57.º

Juiz responsável das salas e secções dos Tribunais de Comarca ARTIGO 57.º

1. A função de Juiz responsável da Sala ou Secção em que o Tribunal se desdobre
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é exercida pelo Juiz mais antigo na categoria, para um mandato de dois anos não
renováveis.
2. O exercício da função de Juiz responsável é rotativo entre todos os Juízes da
Sala ou Secções respectivas, nos termos do número anterior.
3. O Juiz responsável exerce, sob orientação do Presidente do Tribunal da Comarca respectiva, as competências que este lhe delegar, sem prejuízo do respectivo poder de avocação, devendo prestar contas do seu exercício sempre que
para tal solicitado pelo Presidente do Tribunal da Comarca respectiva.
4. Nas suas ausências, o Juiz responsável é substituído pelo Juiz mais antigo na
categoria, na Sala ou Secção respectiva.
ARTIGO 58.º Quadro de Magistrados do Ministério Público
Artigo 58.º

O quadro de Magistrados do Ministério Público junto dos Tribunais de Comarca é
definido por lei.

SECÇÃO III

Tribunal de Comarca de Competência Genérica
ARTIGO 59.º Competências
Artigo 59.º

Aos Tribunais de Comarca de competência genérica compete:
a) Preparar e julgar os processos relativos a todas as causas não atribuídas a
outro Tribunal ou Sala;
b) Decidir quanto à pronúncia e exercer as funções jurisdicionais relativas à
instrução;
c) Cumprir os mandados, cartas, ofícios, mensagens, telegramas, mensagens
de correio electrónico e fax que lhes sejam dirigidos pelos Tribunais ou autoridades competentes;
d) Executar as respectivas decisões e as proferidas pelos Tribunais Superiores;
e) Exercer as demais competências estabelecidas por

SECÇÃO IV

Salas de Competência Especializada

SUBSECÇÃO I
Sala do Cível

ARTIGO 60.º Competências da Sala do Cível
Artigo 60.º

Compete à Sala do Cível:
a) Preparar e julgar os processos, de natureza cível, que não sejam atribuídas
a outras Salas;
b) Preparar e julgar os procedimentos cautelares a que correspondam acções
da sua competência;
c) Cumprir as cartas rogatórias e precatórias que lhe sejam dirigidas;
d) Executar as respectivas decisões, bem como as proferidas, em matéria
cível, pelo Tribunal Supremo e pelos Tribunais da Relação;
e) Preparar e julgar os inventários abertos por óbitos do autor da herança;
f) Exercer as demais competências estabelecidas por lei.
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SUBSECÇÃO II

Sala Criminal

Artigo 61.º

Competências da Sala Criminal ARTIGO 61.º

Compete à Sala Criminal.
a) Preparar e julgar os processos-crime não atribuídos a outras Salas;
b) Cumprir as cartas rogatórias e precatórias que lhe sejam dirigidas;
c) Exercer as funções jurisdicionais nas fases anteriores ao julgamento nos
processos penais;
d) Exercer as demais competências estabelecidas por

SUBSECÇÃO III
Sala de Família

Artigo 62.º

Competências genéricas da Sala de Família ARTIGO 62.º

Compete à Sala de Família:
a) Preparar e julgar processos relativos à constituição, reconhecimento, anulação, alteração e dissolução das situações jurídicas familiares e os respeitantes ao exercício dos direitos e deveres familiares, nomeadamente processos relativos a cônjuges e a situações de união de facto, de economia
comum ou com elas conexas, salvo os que, por lei, estejam afectos aos órgãos de registo civil;
b) Preparar e julgar inventários requeridos na sequência das acções referidas
nas alíneas anteriores, bem como os procedimentos cautelares com aqueles relacionados;
c) Preparar e julgar acções e execuções por alimentos entre familiares, cônjuges, entre ex-cônjuges e entre pessoas que residam em condições análogas
às dos cônjuges;
d) Cumprir as cartas rogatórias e precatórias que lhe sejam dirigidas;
e) Outras acções relativas ao estado civil das pessoas e família;
f) Executar as respectivas decisões, bem como as proferidas em recurso.
Artigo 63.º

Competências específicas da Sala da Família ARTIGO 63.º

Compete igualmente à Sala de Família:
a) Instaurar a tutela e a administração dos bens dos menores, bem como decidir sobre todas as questões conexas;
b) Constituir o vínculo de adopção, bem como converter, revogar e rever a
adopção;
c) Regular o exercício da autoridade paternal e conhecer as questões conexas;
d) Fixar os alimentos devidos aos menores, aos filhos maiores, e julgar as execuções correspondentes;
e) Ordenar o exercício da autoridade paternal a terceiro e a entrega judicial de
menores;
f) Suprir a autorização dos pais para o casamento de menores;
g) Decretar a inibição total ou parcial do exercício da autoridade paternal;
h) Conhecer e julgar as acções resultantes da investigação e averiguação de
maternidade e paternidade promovidas pelo Ministério Público;
i) Conhecer e julgar as acções de estabelecimento ou impugnação da filiação;
j) Decidir, em caso de desacordo dos pais, sobre o nome e apelidos do menor;
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k) Conhecer quaisquer outros incidentes nos processos referidos nas alíneas
anteriores;
l) Conhecer outras acções relativas a actos que incidam sobre o património
dos menores.

SUBSECÇÃO IV

Sala de Justiça Juvenil
ARTIGO 64.º Competências da Sala de Justiça Juvenil
Artigo 64.º

Compete à Sala de Justiça Juvenil:
a) Aplicar medidas tutelares de protecção, assistência ou educação aos menores e instruir, preparar, apreciar e decidir os respectivos processos;
b) Aplicar medidas de prevenção criminal às crianças e jovens inimputáveis,
instruir, preparar, apreciar e decidir os respectivos processos;
c) Acompanhar a execução das medidas aplicadas, nos termos das alíneas anteriores;
d) Preparar, apreciar e decidir os processos relativos à violação do dever de
protecção social a crianças e jovens inimputáveis e aplicar as respectivas
sanções;
e) Conhecer, no geral, os processos relativos à aplicação da justiça juvenil.

SUBSECÇÃO V

Sala do Trabalho
ARTIGO 65.º Competências da Sala do Trabalho
Artigo 65.º

Compete à Sala do Trabalho:
a) Preparar e julgar todas as questões ou acções e providências cautelares
emergentes, em geral, do estabelecimento, execução ou extinção das relações de trabalho, bem como de relações estabelecidas com vista à celebração de contratos de trabalho;
b) Preparar e julgar as questões emergentes de acidentes de trabalho e doenças profissionais;
c) Preparar e julgar as questões relativas à anulação e interpretação dos instrumentos de regulamentação colectiva do trabalho que não revistam natureza administrativa;
d) Preparar e julgar os recursos interpostos pelos trabalhadores de medidas
disciplinares que lhes forem aplicadas;
e) Preparar e julgar as infracções previstas às Leis Laborais, nomeadamente à
Lei da Greve e à Lei Sindical, quando não haja disposição legal em contrário;
f) Preparar e julgar as questões entre sujeitos de uma relação jurídica de trabalho ou entre desses sujeitos e terceiros, quando emergentes de relações
conexas com a relação de trabalho, por acessoriedade, complementaridade
ou dependência, e o pedido se cumule com outro para o qual o Tribunal seja
directamente competente;
g) Preparar e julgar as questões reconvencionais que com a acção tenham as
relações de conexão referidas na alínea anterior;
h) Preparar e julgar as transgressões ou contravenções às normas legais ou
reguladoras, em geral, das relações de trabalho;
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i) Preparar e julgar as transgressões ou contravenções às normas legais ou
regulamentares sobre o horário, higiene, salubridade e segurança social;
j) Preparar e julgar as transgressões ou contravenções às normas que instituem e regulam o sistema de segurança social;
k) Executar as respectivas decisões, bem como as proferidas em recurso;
l) Tratar das demais questões que a lei determinar.

SUBSECÇÃO VI

Sala do Comércio, Propriedade Intelectual e Industrial
Artigo 66.º

Competências em matéria comercial ARTIGO 66.º

1. Em matéria comercial, compete à Sala do Comércio, Propriedade Intelectual e
Industrial.
a) Preparar e julgar os processos de insolvência e de recuperação de empresas;
b) Preparar e julgar as acções de declaração de inexistência, nulidade e anulação do contrato de sociedade;
c) Preparar e julgar as acções de suspensão e de anulação de deliberações
sociais;
d) Preparar e julgar as acções de liquidação e dissolução judicial de sociedades;
e) Preparar e julgar as impugnações dos despachos e decisões proferidas
pelos conservadores do registo comercial;
f) Preparar e julgar os incidentes e apensos das acções previstas nas alíneas
anteriores, bem como a execução das decisões;
g) Executar as respectivas decisões, bem como as proferidas em recurso.
2. As competências, referidas no número anterior, abrangem os respectivos incidentes e apensos, bem como a execução das decisões.
Artigo 67.º

Competências em matéria de propriedade intelectual e industrial ARTIGO 67.º

Compete à Sala do Comércio, Propriedade Intelectual e Industrial preparar e julgar:
a) Acções e providências cautelares em que a causa de pedir verse sobre direitos de autor e direitos conexos;
b) Acções em que a causa de pedir verse sobre propriedade industrial, em
qualquer das modalidades previstas na lei;
c) Recursos de decisões de autoridades administrativas que concedam ou recusem qualquer direito de propriedade industrial ou sejam relativas a transmissões, licenças, declarações de caducidade ou a quaisquer outros actos
que afectem, modifiquem ou extingam direitos de propriedade industrial;
d) Processos de transgressão em matéria de propriedade intelectual ou industrial, em qualquer das suas modalidades;
e) Acções e recursos sobre firmas ou denominações sociais;
f) Incidentes e apensos das acções previstas nas alíneas anteriores, bem como
a execução das decisões.
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SUBSECÇÃO VII

Sala das Questões Marítimas
ARTIGO 68.º Competências da Sala das Questões Marítimas
Artigo 68.º

Compete à Sala das Questões Marítimas conhecer as questões relativas a:
a) Acções e providências cautelares relativas a indemnizações devidas por
danos causados ou sofridos por navios, embarcações e outros engenhos flutuantes ou resultantes da utilização marítima, nos termos gerais do direito;
b) Contratos de construção, reparação, compra e venda de navios, embarcações e outros engenhos flutuantes, desde que destinados ao uso marítimo;
c) Contratos de transporte por via marítima ou contratos de transporte combinado ou multimodal;
d) Contratos de transporte por via fluvial ou por canais e lagoas;
e) Contratos de utilização marítima de navios, embarcações ou outros engenhos flutuantes, designadamente os de fretamento e os de locação financeira;
f) Contratos de seguros de navios, embarcações ou outros engenhos flutuantes destinados ao uso marítimo;
g) Contratos de prestação de serviços marítimos e contratos de trabalho marítimo;
h) Hipotecas e privilégios sobre navios e embarcações, bem como quaisquer
garantias reais sobre engenhos flutuantes e suas cargas;
i) Processos especiais relativos a navios, embarcações e outros engenhos flutuantes e suas cargas;
j) Providências cautelares sobre navios, embarcações e outros engenhos flutuantes, respectiva carga e bancas e outros valores pertinentes aos navios,
embarcações e outros engenhos flutuantes, bem como solicitação preliminar às capitanias para susterem as saídas de coisas que constituam objecto
de tais providências;
k) Avarias comuns ou avarias particulares, incluindo as que digam respeito a
outros engenhos flutuantes destinados ao uso marítimo;
l) Contrato de reboque e contratos de pilotagem;
m) Assistência e salvação marítimas;
n) Remoção de destroços;
o) Responsabilidade civil emergente de poluição do mar e outras águas;
p) Utilização, perda, achado ou apropriação de aparelhos ou artes de pesca
ou de apanha de mariscos, moluscos e plantas marinhas, ferros, aprestas,
armas provisões e mais objectos destinados à navegação ou à pesca, bem
como danos produzidos ou sofridos pelo mesmo material;
q) Propriedade e posse de arrojos e de coisas provenientes ou resultantes
das águas do mar ou nestas existentes, que jazem nos respectivos solos e
subsolos ou que provenham ou existam nas águas interiores, se concorre
interesse marítimo;
r) Danos causados nos bens do domínio público marítimo;
s) Todas as questões, em geral, sobre as matérias do Direito Comercial Marítimo;
t) Os incidentes e apensos das acções previstas nas alíneas anteriores, bem
como a execução das suas decisões;
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u) Recursos das decisões do Capitão do Porto e demais entidades equiparadas, proferidas em processo de contraordenação marítima.

SUBSECÇÃO VIII

Sala do Contencioso Administrativo, Fiscal e Aduaneiro
Artigo 69.º

Competências da Sala do Contencioso Administrativo, Fiscal e Aduaneiro ARTIGO 69.º

Compete à Sala do Contencioso Administrativo, Fiscal e Aduaneiro:
a) Preparar e julgar os processos de impugnação dos regulamentos e actos
administrativos dos Órgãos Locais do Poder do Estado de categoria inferior à do Governador Provincial, das pessoas colectivas de direito público de
âmbito local e das empresas gestoras de serviços públicos de âmbito local;
b) Preparar e julgar os processos relativos a contratos celebrados pelas pessoas colectivas de direito público de âmbito local e pelas empresas gestoras de serviços públicos de âmbito local, assim como dos demais processos
relativos a actos ou omissões dos órgãos e entidades referidos na alínea
anterior;
c) Preparar e julgar os processos de responsabilidade civil extracontratual de
natureza administrativa, fiscal e aduaneira por actos praticados pelas entidades referidas na alínea a);
d) Preparar e julgar as impugnações em processos de contra-ordenações
administrativas;
e) Preparar e julgar os processos urgentes, especiais e cautelares relativos
aos processos para os quais são competentes em primeiro grau de jurisdição;
f) Preparar e julgar os processos relativos à execução, suspensão do cumprimento e causas legítimas de inexecução dos acórdãos proferidos em primeiro grau de jurisdição;
g) Preparar e julgar as execuções baseadas em títulos diversos de sentenças
respeitantes aos órgãos e entidades referidos na alínea a);
h) Preparar e julgar todos os processos sobre matérias do contencioso administrativo, fiscal e aduaneiro não referidas nas alíneas anteriores;
i) Preparar e julgar, em sede de recurso, as transgressões fiscais aduaneiras
que hajam sido apreciadas, em primeira instância, pela autoridade competente;
j) Preparar e julgar os recursos interpostos das decisões de natureza fiscal
e aduaneira que hajam sido proferidas, em primeira instância, pelo órgão
competente, incluindo os recursos dos actos de liquidação de quaisquer receitas tributárias ou aduaneiras, dos respectivos actos preparatórios susceptíveis de impugnação judicial autónoma e dos actos contenciosamente
recorríveis;
k) Preparar e julgar os recursos de que resultem conflitos de atribuições, em
matéria fiscal e aduaneira, que envolvam órgãos de pessoas colectivas públicas diferentes;
l) Preparar e julgar os pedidos de intimação da Autoridade Tributária para facultar a consulta de documentos ou processos e passar certidões, em matéria fiscal e aduaneira, que envolvam pessoas públicas diferentes;
m) Preparar e julgar os processos de execução que se fundem, em decisão por
ela proferida, em sentença proferida por Tribunal estrangeiro ou em decisão
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n)

o)
p)
q)

arbitral estrangeira, em matéria administrativa, fiscal ou aduaneira, que
hajam sido devidamente revistas e confirmadas, ou que tenham, por base,
outros títulos executivos que digam respeito a alguma das questões enumeradas no presente artigo;
Conhecer, em revisão, os julgamentos de que não tenha havido recurso ordinário ou extraordinário, quando se alegue terem as autoridades administrativas, fiscais ou aduaneiras praticado, no processo ou no julgamento, alguma
violência, preterição de formalidade essencial, denegação de recurso contra
expressa disposição da lei ou qualquer injustiça grave, ou quando, sendo
caso de recurso obrigatório, não tenha sido ordenada a subida do processo;
Preparar e julgar todas as questões, em geral, sobre matérias de direito
aduaneiro;
Preparar e julgar acções para reconhecimento de direitos ou interesses legalmente protegidos em matéria administrativa;
Tratar das demais matérias que legalmente lhe forem confiadas.

SUBSECÇÃO IX

Sala de Execuções Cíveis
ARTIGO 70.º Competências da Sala de Execuções Cíveis
Artigo 70.º

1. A Sala ou Secção de Execuções Cíveis tem competência para preparar e julgar
as acções executivas fundadas em qualquer título executivo, bem como exercer,
no âmbito dos processos de execução de natureza cível, as competências previstas no Código de Processo Civil, com excepção daquelas cuja competência para
a execução a lei atribui especificamente a uma Sala de Jurisdição Especializada,
designadamente:
a) Proferir despacho liminar, quando deva ter lugar;
b) Julgar a oposição à execução e à penhora, bem como verificar e graduar os
créditos;
c) Julgar, sem possibilidade de recurso, as reclamações de actos e impugnações de decisões da secretaria;
d) Decidir outras questões suscitadas pelas partes ou por terceiros intervenientes.
2. Quando os pedidos de intervenção do Juiz, ao abrigo das alíneas c) e d) do número anterior, sejam manifestamente injustificados, o Juiz pode aplicar multa aos
requerentes.
ARTIGO 71.º Competências da Secção dos Inventários
Artigo 71.º

1. Podem ser criadas Secções para tramitar processos de inventários por sucessão por morte em cada uma das Salas do Cível das Comarcas nas Províncias Judiciais em que o volume processual o justifique.
2. Os Juízes destacados para as Secções previstas no número anterior são movimentados das Províncias Judiciais com menor volume processual.
3. O destacamento dos Juízes, nos termos do número anterior, tem duração máxima de dois anos.
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SUBSECÇÃO X

Sala de Execuções das Penas
Artigo 72.º

Competências da Sala de Execuções das Penas ARTIGO 72.º

1. Compete ao Juiz de Direito do Tribunal da Execução decidir de todas as questões relativas ao início, duração e execução das penas e medidas de segurança.
2. Compete ainda ao Juiz de Direito do Tribunal da Execução modificar ou substituir as penas ou medidas de segurança e declarar a extinção da responsabilidade
penal e as alterações ou a cessação da perigosidade criminal.
3. Compete, especialmente, ao Juiz de Direito do Tribunal da Execução decidir
as questões relativas ao início, duração, execução e suspensão de todas as penas
previstas na lei, designadamente, da pena de prisão, liberdade condicional, pena
de prisão em fins-de-semana, pena de multa, pena relativamente indeterminada,
pena de prestação de trabalho a favor da comunidade, penas acessórias, pena de
admoestação, medida de segurança privativa e não privativa de liberdade.

SECÇÃO V

Salas de Pequenas Causas Criminais
Artigo 73.º

Competências das Salas de Pequenas Causas Criminais ARTIGO 73.º

Sempre que o volume processual o justifique, podem ser criadas Salas de Pequenas Causas Criminais com competência para preparar e julgar os processos
sumários, os processos de contravenção e os processos abreviados a que não seja
aplicável pena privativa de liberdade superior a três anos.

CAPÍTULO VII

Juízes de Garantia
Artigo 74.º

Competência ARTIGO 74.º

1. Compete aos Juízes de Garantia proceder à instrução contraditória no processo-crime, decidir quanto à pronúncia e exercer as funções jurisdicionais relativas à instrução preparatória no processo-crime a fim de, designadamente, praticar, ordenar ou autorizar, a requerimento do Ministério Público, actos instrutórios
de natureza judicial previstos no Código de Processo Penal.
2. A competência territorial dos Juízes de Garantia rege-se pelas disposições do
Código de Processo Penal sobre a matéria, salvo nas situações, previstas na lei,
em que a instrução preparatória no processo-crime compete à Direcção Nacional
de Investigação e Acção Penal.
3. Quando a urgência da investigação o justifique, os Juízes, em exercício de funções de Juiz de Garantia, podem intervir, em processos que lhes estejam afectos,
fora da sua área territorial de competência.
Artigo 75.º

Casos especiais de competência ARTIGO 75.º

1. A competência a que se refere o n.º 1 do artigo anterior, quando o julgamento
da causa em primeira instância pertencer ao Tribunal Supremo ou ao Tribunal da
Relação, cabe aos Juízes designados para o exercício de funções de Juiz de Garantia nestes Tribunais, nos termos da presente Lei Orgânica.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, quando a instrução preparatória
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no processo-crime pertencer à Direcção Nacional de Investigação e Acção Penal, a
competência a que se refere o n.º 1 do artigo anterior cabe ao Juiz de Garantia que
funciona junto desse órgão.

SECÇÃO I

Serviço de Apoio Processual aos Juízes de Garantia
ARTIGO 76.º Funcionamento e competência
Artigo 76.º

1. Os Juízes de Garantia são assistidos em cada Comarca, em matéria de expediente e funcionamento, por uma Unidade de Apoio Processual.
2. A Unidade de Apoio Processual é dirigida por um Escrivão de Direito a quem
compete:
a) Autuar e registar os processos em livro próprio ou em sistema informático
equivalente;
b) Receber e registar a entrada em livro próprio ou em sistema informático
equivalente de requerimentos, documentos, cartas, fax, correio electrónico
ou outro papel dirigido ao Tribunal;
c) Efectuar a entrega de requerimentos e demais documentos na respectiva
Secretaria Judicial do Tribunal de Comarca a que o Juiz de Garantia pertença para serem distribuídos;
d) Elaborar a conta dos processos e papéis avulsos;
e) Registar as decisões do Juiz de Garantia por ordem cronológica;
f) Organizar o arquivo do Juiz de Garantia;
g) Passar as certidões requeridas ao Juiz de Garantia;
h) Executar todo o expediente que não seja da competência da Secretaria Judicial da Comarca a que o Juiz de Garantia pertença;
i) Exercer as demais competências estabelecidas por lei ou determinadas superiormente.
3. A distribuição dos processos aos Juízes de Garantia é feita pela Unidade de
Apoio Processual, sob a presidência de um deles, mediante escala de turnos mensal entre os mesmos.
4. Os serviços de secretaria não compreendidos nos números anteriores, bem
como os de natureza administrativa, são assegurados pelas Secretarias Judicial e
Administrativa do Tribunal de Comarca a que o Juiz de Garantia pertença.
5. O quadro dos oficiais de justiça da Unidade de Apoio Processual referida no
n.º 1 é o estabelecido na Lei das Secretarias Judiciais e Administrativas, com as
devidas adaptações, com vista a responder às necessidades do seu funcionamento.
6. Sem prejuízo das competências próprias do Escrivão responsável pela Unidade
de Apoio Processual, o Secretário Judicial do Tribunal de Comarca, em que o Juiz
de Garantia esteja integrado, coordena a Unidade de Apoio Processual, sob supervisão do respectivo Juiz Presidente.
ARTIGO 77.º Entrada de expediente, saída de processos, livros e arquivo
Artigo 77.º

Ao registo, à nota de entrada de expediente, à saída de processos e papéis, aos
livros de registo e escrituração, bem como às regras para o arquivo de processos
aplicam-se as disposições estabelecidas na Lei das Secretarias Judiciais e Administrativas, devidamente adaptadas.
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CAPÍTULO VIII

Secretarias Judiciais
Artigo 78.º

Disposições gerais ARTIGO 78.º

1. Os serviços necessários para a tramitação dos processos, para apoio ao exercício das funções dos Juízes e dos Magistrados do Ministério Público são assegurados por unidades próprias.
2. O número e a estrutura das unidades a criar em cada Tribunal dependem do
volume e da natureza das causas e do tipo de Tribunal.
3. Nos Tribunais em que o volume de processos o justifique ou existam outras
razões ponderosas, podem ser criadas Unidades de Serviços Comuns.
4. O tipo de unidades, a composição, o funcionamento, as competências e o quadro de pessoal são definidos na Lei das Secretárias Judiciais e Administrativas,
sem prejuízo do disposto na presente Lei Orgânica.
Artigo 79.º

Coordenação da Secretaria Judicial ARTIGO 79.º

1. A Secretaria Judicial e as unidades que nela se integram são coordenadas, em
cada Tribunal, por funcionário judicial com a categoria de Secretário Judicial.
2. Na falta de funcionário com a categoria referida no número anterior, a Secretaria Judicial e as unidades referidas são coordenadas pelo funcionário judicial com
a categoria mais elevada.
Artigo 80.º

Funções do Secretário Judicial ARTIGO 80.º

As competências funcionais do Secretário Judicial são reguladas na Lei das Secretarias Judiciais e Administrativas, bem como na lei que rege a carreiras dos
oficiais e técnicos de justiça, sem prejuízo do disposto na presente Lei Orgânica,
cabendo-lhe, designadamente, assegurar, sob a orientação do Presidente do Tribunal, as condições de funcionamento e de acesso aos serviços do Tribunal.
Artigo 81.º

Coordenação das unidades ARTIGO 81.º

1. Nos casos em que os Tribunais de Comarca são desdobados em Salas Especializadas ou em Pequenas Causas Criminais, as diferentes unidades previstas no
artigo 78.º são coordenadas por um único Secretário Judicial, podendo este ser
coadjuvado, consoante as necessidades, por ou mais funcionários.
2. Sem prejuízo do disposto, quanto à coordenação geral dos serviços, as unidades especificamente adstritas à tramitação dos processos são dirigidas por um
funcionário judicial com a categoria de Escrivão de Direito.
3. O exercício das funções de Secretário e de Escrivão de Direito deve ser precedido de formação específica adequada.
Artigo 82.º

Avaliação dos funcionários judiciais ARTIGO 82.º

1. A avaliação dos funcionários judiciais que integram a Secretaria Judicial dos
Tribunais de Comarca constitui competência própria do respectivo Secretário Judicial.
2. Das decisões resultantes da avaliação previstas no número anterior cabe recurso para o Presidente do Tribunal.
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CAPÍTULO IX

Secretaria Administrativa do Tribunal de Comarca
ARTIGO 83.º Direcção e competências
Artigo 83.º

1. Os Tribunais de Comarca dispõem de uma Secretaria Administrativa, com competência para a gestão administrativa, financeira, dos recursos materiais e infra-estruturas, bem como dos recursos humanos, com excepção dos magistrados.
2. A Secretaria Administrativa é dirigida por um Secretário Administrativo, sob a
coordenação do Presidente do Tribunal de Comarca.
3. A Secretaria Administrativa, no âmbito da gestão administrativa financeira e
material, tem as seguintes atribuições:
a) Coadjuvar o Presidente do Tribunal na elaboração da proposta de orçamento
anual para o Tribunal, a apresentar ao Conselho Superior da Magistratura
Judicial;
b) Controlar a execução orçamental;
c) Coadjuvar o Presidente do Tribunal na elaboração dos planos anuais e plurianuais de necessidades de recursos e de actividades do Tribunal, bem
como os respectivos relatórios de actividades;
d) Coadjuvar o Presidente do Tribunal na elaboração dos relatórios de execução orçamental no final de cada exercício económico, a submeter ao órgão
competente a que depende;
e) Propor as alterações orçamentais consideradas adequadas;
f) Elaborar os procedimentos necessários à aquisição de bens e serviços essenciais ao funcionamento Tribunal;
g) Administrar os bens móveis e imóveis do Tribunal, promovendo a sua conservação;
h) Assegurar a aquisição e gestão dos bens de consumo necessários ao regular funcionamento do Tribunal, promovendo a sua correcta conservação e
armazenamento;
i) Distribuir pelos diferentes serviços e aos Magistrados do Tribunal o material
necessário ao desempenho das respectivas funções e competências;
j) Organizar e manter actualizado o inventário de bens do Tribunal;
k) Assegurar a gestão e o bom funcionamento dos sistemas informáticos do
Tribunal, bem como o apoio necessário a todos os utilizadores;
l) Organizar e assegurar a gestão da Biblioteca do Tribunal;
m) Organizar os eventos e cerimónias do Tribunal;
n) Assegurar a gestão, manutenção e reparação das viaturas afectas ao Tribunal, incluindo a sua inspecção e documentação, bem como a coordenação
dos motoristas ao serviço do Tribunal e dos Magistrados.
4. O Secretário Administrativo, no âmbito da gestão de recursos humanos, tem as
seguintes atribuições:
a) Organizar os processos e expediente relativo ao provimento, colocação, promoção, transferências, nomeações, exonerações, férias e demais situações
laborais de todo pessoal dos serviços de apoio judicial, administrativo e
técnico do Tribunal;
b) Apoiar a instrução dos processos disciplinares relativos ao pessoal dos serviços de apoio;
c) Criar e manter serviço de registo disciplinar de todos os funcionários;
d) Organizar os processos e folhas de salários do pessoal dos serviços de apoio;

Descarregue gratuitamente actualizações legislativas online em www.pluraleditores.co.ao
Legislação Penal, 1.ª Edição – Col. Legislação Angola. Novembro de 2022
08670.10

25

ABC

Lei n.º 29/22, de 29 de Agosto
(Lei orgânica sobre a organização e funcionamento dos Tribunais da Jurisdição Comum)

25

✁
e) Proceder ao controlo do assiduidade, antiguidade, férias, faltas e licenças;
f) Elaborar, em conjugação com o Secretário Judicial, os planos de formação
do pessoal dos serviços de apoio que se revelem necessários;
g) Garantir as condições de higiene e de segurança no trabalho;
h) Exercer as demais atribuições estabelecidas por lei ou determinadas superiormente.
5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a avaliação do desempenho e disciplinar dos funcionários judicias que exerçam funções na Secretaria Judicial, nas
Unidades de Apoio Processual, de Apoio ao Advogado, e no Gabinete do Cidadão,
compete ao Secretário Judicial.
Artigo 84.º

Pessoal e nomeação do Secretário Administrativo ARTIGO 84.º

1. Além de ser dirigida por um Secretário Administrativo, sob a coordenação do
Presidente do Tribunal, a Secretaria Administrativa dispõe de recursos humanos
necessários, definidos na Lei das Secretarias Judiciais e Administrativas.
2. O Secretário Administrativo é seleccionado, mediante concurso público, por
uma comissão integrada pelo Presidente do Tribunal, que a ela preside, por representante do Conselho Superior da Magistratura Judicial, e um Juiz que exerça
funções a mais tempo no Tribunal, devendo privilegiar-se os candidatos com formação académica nas áreas de gestão e de economia.
3. A remuneração e demais condições do exercício das funções de Secretário
Administrativo são fixadas em diploma próprio.
Artigo 85.º

Formação ARTIGO 85.º

A indicação para o exercício das funções de Secretário Administrativo fica sujeita à
realização de formação específica.

CAPÍTULO X

Ministério Público
Artigo 86.º

Autonomia do Ministério Público ARTIGO 86.º

1. O Ministério Público goza de autonomia e de estatuto próprio.
2. Os Magistrados do Ministério Público não podem ser transferidos, substituídos,
suspensos, promovidos, aposentados ou demitidos do exercício das suas funções
senão nos casos previstos no seu estatuto.
3. O Estatuto dos Magistrados do Ministério Público assegura as garantias de autonomia dos Magistrados e define os termos da sua inspecção, avaliação, disciplina, responsabilidade e subordinação hierárquica.
Artigo 87.º

Representação do Ministério Público ARTIGO 87.º

1. O Ministério Público é representado:
a) No Tribunal Supremo, pelo Procurador Geral da República;
b) No Tribunal da Relação, pelo Sub-Procurador Geral Titular;
c) No Tribunal de Comarca, pelo Procurador da República Titular.
2. O Ministério Público, nas Salas Especializadas dos Tribunais de Comarca, é representado nos termos da lei.

Descarregue gratuitamente actualizações legislativas online em www.pluraleditores.co.ao
Legislação Penal, 1.ª Edição – Col. Legislação Angola. Novembro de 2022
08670.10

26

ABC

26

✁
ARTIGO 88.º Organização e funcionamento
Artigo 88.º

1. A organização e o funcionamento do Ministério Público, bem como o quadro de
Magistrados do Ministério Público junto dos Tribunais da Jurisdição Comum são
definidos nos termos da lei.
2. Os Magistrados do Ministério Público são substituídos, nas suas ausências e
impedimentos, por outros Magistrados da mesma categoria.
3. O Ministério Público dispõe de uma Unidade de Apoio Processual em cada Tribunal e de Gabinete de Apoio Técnico-Jurídico no Tribunal Supremo e nos Tribunais da Relação, na dependência directa de um Magistrado do Ministério Público
designado pelo Procurador Geral da República.
ARTIGO 89.º Funções
Artigo 89.º

1. O Ministério Público exerce as funções previstas na Constituição e na lei, designadamente, as de representação do Estado junto dos Tribunais, de defesa da
legalidade democrática e dos interesses determinados pela Constituição e pela lei
e as de promoção e exercício da acção penal e de direcção da fase preparatória dos
processos criminais, nos termos definidos na lei.
2. No exercício das suas funções, os Magistrados do Ministério Público estão vinculados a critérios de legalidade e de objectividade e de exclusiva sujeição apenas
às directivas e instruções previstas na lei.
ARTIGO 90.º Audiências
Artigo 90.º

Nas audiências de discussão e julgamentos, os Magistrados do Ministério Público
tomam assento diverso dos Juízes.

CAPÍTULO XI

Advogados e Defensores Públicos
ARTIGO 91.º Advogados e Defensores Públicos
Artigo 91.º

1. Os Advogados e os Defensores Públicos participam na administração da justiça,
praticando os actos profissionais definidos na lei.
2. Os Defensores Públicos são profissionais forenses integrados no sistema público de acesso ao direito e à justiça.
3. O patrocínio judiciário é exercido exclusivamente pelos Advogados e Defensores Públicos.
ARTIGO 92.º Exercício de funções
Artigo 92.º

1. No exercício das suas funções, os Advogados e os Defensores Públicos encontram-se apenas vinculados aos critérios de legalidade e às regras deontológicas
definidas para a profissão.
2. Os Advogados e Defensores Públicos gozam de imunidades e garantias necessárias ao exercício da profissão, nos termos do Estatuto da Ordem dos Advogados,
da Lei da Advocacia, e demais legislação sobre o acesso ao direito e à justiça.
3. A imunidade necessária ao desempenho eficaz do mandato forense é assegurada aos Advogados e aos Defensores Públicos pelo reconhecimento legal e pela
garantia de efectivação, designadamente:
a) Do direito à protecção do segredo profissional;
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b) Do direito ao livre exercício do patrocínio e ao não sancionamento pela prática de actos conformes ao estatuto da profissão;
c) Do direito à especial protecção das comunicações com o cliente em todos os
órgãos judiciais e de polícia criminal e à preservação do sigilo da documentação relativa ao exercício da defesa.
4. Para a defesa dos direitos e garantias individuais, os Advogados e os Defensores Públicos podem requerer a intervenção dos órgãos jurisdicionais competentes.
Artigo 93.º

Proibição de patrocínio judiciário ARTIGO 93.º

Os Assessores dos Tribunais da Jurisdição Comum, bem como os demais funcionários judiciais que não sejam Defensores Públicos, não podem exercer patrocínio
judiciário, dar consulta ou prestar qualquer auxílio judiciário.
Artigo 94.º

Acesso livre dos Advogados e Defensores Públicos ARTIGO 94.º

1. Os Advogados e Defensores Públicos têm acesso livre, prioritário e privilegiado
aos processos nos quais estão regulamente mandatados, não lhes podendo ser
recusados injustificadamente.
2. Dentro do seu horário normal de funcionamento, os Tribunais não podem criar
restrições horárias, físicas ou quaisquer outras de consulta dos Advogados aos
seus processos, devendo facilitar o acesso dos mesmos às Secretarias Judiciais.
3. Sempre que solicitado, devem os Secretários Judiciais, Escrivães ou quaisquer
outros funcionários da Secretaria emitir comprovativo da presença do Advogado
em consulta do processo.
Artigo 95.º

Unidade de Apoio e Sala dos Advogados ARTIGO 95.º

1. Em todos os Tribunais da Jurisdição Comum devem existir salas condignas, de
acordo com as condições existentes, onde os Advogados e os Defensores Públicos
possam, privada e privativamente, consultar os processos e os seus clientes ou
constituintes, sem restrições, devendo os encargos, relativos aos equipamentos e
custos com a respectiva conservação e manutenção, serem comparticipados pela
Ordem dos Advogados de Angola, mediante protocolo.
2. Em cada Tribunal existe uma Unidade de Apoio, destinada a prestar apoio aos
Advogados relativamente aos processos pendentes, dirigida por um Escrivão de
Direito Coordenador, a quem compete:
a) Facultar aos Advogados os processos que, nos termos da lei, estes podem
consultar;
b) Prestar as informações solicitadas, presencialmente, por telefone ou por
correio electrónico ou pelos meios informáticos disponíveis no Tribunal.
3. A Unidade de Apoio ao Advogado funciona sob a dependência directa do Secretário Judicial do Tribunal respectivo.
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CAPÍTULO XII

Instrumentos de Gestão Processual

SECÇÃO I

Contingentação
ARTIGO 96.º Contingentação processual
Artigo 96.º

1. A cada Juiz é distribuído número máximo de processos, o qual é fixado na Lei
Orgânica do Conselho Superior da Magistratura Judicial.
2. Ao Juiz que atinja o número limite de processos fixado, nos termos do número
anterior, não lhe são distribuídos processos, até que todos os Juízes do mesmo
Tribunal, de acordo com a especialidade em razão da matéria, atinjam o número
de processos fixados na contingentação.
3. Nos casos em que todos os Juízes do mesmo Tribunal atinjam o número limite
de processos fixado na contingentação, os processos que derem entrada no Tribunal são distribuídos equitativamente entre todos eles.

SECÇÃO II

Juízes Itinerantes
ARTIGO 97.º Finalidade
Artigo 97.º

O Conselho Superior da Magistratura Judicial pode constituir grupos de trabalho
compostos por colectivos de Juízes para intervir, excepcional e temporariamente,
em processos em situação de atraso anormal ou em Tribunais que tenham pendência excessiva, com o fim de efectivar os princípios da eficiência e da duração
razoável do processo e promover a diminuição da pendência processual, de acordo
com as regras estabelecidas na presente Lei Orgânica.
ARTIGO 98.º Âmbito
Artigo 98.º

1. Sempre que Juiz tenha a seu cargo número de processos superior a 50% do número previsto na contingentação, e as circunstâncias não justifiquem a movimentação ou o recrutamento de Juízes, nos termos estabelecidos na lei, o Conselho
Superior da Magistratura Judicial destaca Juízes para compor colectivo de Juízes
Itinerantes para intervir na concreta situação, com vista a reduzir o número de
processos pendentes até atingir a cifra prevista na contingentação.
2. O Conselho Superior da Magistratura Judicial deve, antes de constituir o colectivo dos Juízes Itinerantes, proceder a um diagnóstico destinado a identificar,
classificar e estimar o número de processos sujeitos à intervenção.
3. Aos Juízes destacados nos termos do n.º 1 do presente artigo, não lhes são
distribuídos processos, enquanto durar o destacamento.
4. O serviço de distribuição, bem como o Juiz que tenha a seu cargo número de
processos superior a 50% do número previsto na contingentação, devem informar de imediato o Juiz Presidente do Tribunal respectivo, e este deve dar conhecimento imediato ao Conselho Superior da Magistratura Judicial.
ARTIGO 99.º Designação
Artigo 99.º

1. São designados para desempenhar a tarefa de Juiz Itinerante, a título de comissão de serviço, os Juízes com menor volume processual ou menor pendência.
2. O Juiz tem menor pendência quando julgue, num ano, um número de processos
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superior a 50% do previsto para a avaliação para efeitos de atribuição do subsídio
de estímulo.
3. O Juiz tem menor volume processual quando lhe sejam distribuídos, num ano,
número de processos inferior a 30% do número previsto na contingentação.
4. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a constituição do colectivo
de Juízes Itinerantes deve privilegiar a proximidade do Tribunal a intervencionar
com o domicílio profissional do Juiz destacado, bem como o grau de especialidade
deste em relação aos processos a intervencionar.
5. Na constituição dos colectivos de Juízes Itinerantes deve-se garantir e assegurar a rotatividade dos Juízes.
6. De entre os Juízes que formam o corpo dos Juízes Itinerantes é indicado um
coordenador, a quem compete, entre outros, dirigir e definir o plano de trabalhos,
a respectiva agenda e dirigir o sorteio para afectação dos processos pelos integrantes do colectivo de Juízes Itinerantes.
Artigo 100.º

Duração ARTIGO 100.º

1. Alcançado o número de processos previsto na contingentação, cessa a intervenção dos Juízes Itinerantes, não podendo, porém, ter uma duração superior a ano.
2. Se no prazo de um ano a intervenção dos Juízes Itinerantes não for capaz de
reduzir o número de processos pendentes até atingir a cifra prevista na contingentação, deve o Conselho Superior da Magistratura Judicial avaliar a situação e
ponderar a necessidade de movimentar ou recrutar Juízes.
Artigo 101.º

Âmbito territorial e actos processuais ARTIGO 101.º

O colectivo de Juízes Itinerantes pode desempenhar funções em todo o território
nacional com plena jurisdição nos processos que lhes forem afectos para intervenção, podendo praticar todos os actos processuais previstos na lei.
Artigo 102.º

Designação dos Juízes por categoria ARTIGO 102.º

O destacamento dos Juízes Itinerantes é feito nos termos seguintes:
a) Para o Tribunal Supremo, são destacados Juízes Conselheiros do Tribunal
Supremo;
b) Para os Tribunais da Relação, são destacados Juízes Desembargadores;
c) Para os Tribunais de Comarca, são destacados Juízes de Direito.
Artigo 103.º

Retribuição ARTIGO 103.º

Os Juízes com menor pendência que desempenhem a tarefa de Juízes Itinerantes
têm direito, enquanto durar o destacamento, a mais 50% do valor do salário-base,
e os com menor volume processual a 40%, sem prejuízo do direito a ajudas de
custos, nos termos previsto no Estatuto Remuneratório dos Magistrados Judiciais.
Artigo 104.º

Diagnóstico, acompanhamento, controlo e sancionamento ARTIGO 104.º

O regime de diagnóstico, acompanhamento, controlo e sancionamento das infrações das regras de gestão processual referidas nesta Secção é definido no Regulamento da Lei Orgânica do Conselho Superior da Magistratura Judicial.
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CAPÍTULO XIII

Disposições Finais e Transitórias
ARTIGO 105.º Competência para tramitação dos processos pendentes
Artigo 105.º

1. O Tribunal Supremo mantém as suas competências para tramitar e julgar
todos os processos pendentes neste Tribunal, à data da instalação dos Tribunais
da Relação.
2. Sobem ao Tribunal da Relação os recursos já interpostos, tenham ou não sido
admitidos, das decisões dos Tribunais de primeira instância que, à data da instalação dos Tribunais da Relação de Luanda e Benguela, não tenham dado entrada
no Tribunal Supremo.
ARTIGO 106.º Regime transitório em matéria de competências
Artigo 106.º

1. Até à instalação do Tribunal da Relação do Uíge (Região II) e do Tribunal da
Relação do Saurimo (Região V), o Tribunal da Relação de Luanda tem jurisdição
nestas Regiões.
2. Os Tribunais da Relação do Uíge e de Saurimo (Regiões II e V) são criados desde
que o volume processual das regiões abrangidas o justifique, mediante relatório-parecer conjunto dos Conselhos Superiores da Magistratura Judicial e do Ministério Público e da Ordem dos Advogados de Angola.
ARTIGO 107.º Supressão de funções e competência territorial alargada das Comarcas
Artigo 107.º

1. Os Tribunais Provinciais e Municipais cessam o seu funcionamento até 30 dias
após a entrada em vigor da presente Lei Orgânica, ficando suprimida a sua jurisdição.
2. Nas Províncias Judiciais em que não tenham ainda sido instalados todos os
Tribunais de Comarca previstos na lei, as Comarcas já instaladas têm jurisdição
alargada às circunscrições que compreendem as Comarcas não instaladas, até à
sua instalação.
3. O Conselho Superior da Magistratura Judicial indica, nos termos do número
anterior, as circunscrições que compreendem as Comarcas da Província Judicial
abrangidas pela competência territorial do Tribunal de Comarca já instalado.
ARTIGO 108.º Regime e duração dos mandatos nos Tribunais da Relação e de Comarca
Artigo 108.º

1. As regras previstas na presente Lei Orgânica relativas ao regime e duração dos
mandatos nos Tribunais da Relação e de Comarca aplicam-se imediatamente com
a sua entrada em vigor.
2. Os mandatos em exercício à data da entrada em vigor da presente Lei Orgânica
cessam imediatamente, caso tenham excedido a duração de três anos, ficando o
titular do cago impedido de exercer novo mandato, se ao abrigo da presente Lei
Orgânica lhe for deferido o cago.
ARTIGO 109.º Norma geral revogatória
Artigo 109.º

1. Sem prejuízo do disposto nas disposições transitórias, é revogada a Lei n.º 2/15,
de 2 de Fevereiro, Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento dos Tribunais da Jurisdição Comum.
2. São, igualmente, revogadas as disposições relativas à Unidade de Gestão Provincial aprovadas pela Lei n.º 4/22, de 17 de Março, Lei das Secretarias Judiciais
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e Administrativas e toda a legislação que contrarie o disposto na presente Lei Orgânica.
Artigo 110.º

Dúvidas e omissões ARTIGO 110.º

As dúvidas e as omissões resultantes da interpretação e da aplicação da presente
Lei Orgânica são resolvidas pela Assembleia Nacional.
Artigo 111.º

Entrada em vigor ARTIGO 111.º

A presente Lei Orgânica entra em vigor à data da sua publicação
Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 18 de Maio de 2022.
O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos.
Promulgada aos 15 de Agosto de 2022.
Publique-se.
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves lourenço.
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ANEXO
MAPA I – REGIÕES JUDICIAIS
REGIÃO I
Sede: Luanda;
Províncias Judiciais: Bengo, Cabinda e Luanda;
Comarcas: Belas, Buco Zau, Cabinda, Cacuaco, Cazenga, Dande, Dembos, Icolo e
Bengo, Luanda, Viana;
Municípios: Ambriz, Belas, Belize, Bula Atumba, Buco Zau, Cabinda, Cacongo, Cacuaco, Cazenga, Dande, Dembos, Nambuangongo, Pango Aluquém, Icolo e Bengo,
Quiçama, Luanda, Kilamba Kiaxi, Talatona e Viana.
REGIÃO II
Sede: Uíge;
Províncias Judiciais: Cuanza-Norte, Malanje, Uíge e Zaire;
Comarcas: Ambaca, Cacuso, Cahombo, Calandula, Cambambe, Cambundi Catembo, Cazengo, Kunda dya Baze, Damba, Golungo Alto, Malanje, Mbanza Kongo,
Negage, Nzeto, Sanza Pombo, Soyo, Uíge;
Municípios: Alto Cuale, Ambaca, Ambuíla, Banga, Bembe, Bolongongo, Buengas,
Bungo, Cacuso, Caculama, Calandula, Cambambe, Cambundi Catembo, Cangandala, Cahombo, Cazengo, Damba, Dange-Quitexe, Golungo Alto, Negage, Ngonguembo, Quimbele, Kiwaba Nzoji, Kunda dya Baze, Lucala, Luquembo, Malanje,
Maquela do Zombo, Marimba, Massango, Milunga, Mucari, Mucaba, Sanza Pombo,
Quela, Quiculungo, Quirima, Samba Caju, Uíge e Songo.
REGIÃO III
Sede: Benguela;
Províncias Judiciais: Benguela, Bié, Cuanza-Sul e Huambo;
Comarcas: Amboim, Andulo, Bailundo, Benguela, Caála, Camacupa, Cela, Cubal,
Cuito, Huambo, Libolo, Lobito, Porto Amboim, Quibala e Sumbe;
Municípios: Amboim, Andulo, Baía-Farta, Bailundo, Balombo, Benguela, Bocoio,
Caála, Caimbambo, Camacupa, Cassongue, Catabola, Cachiungo, Catumbela,
Cela, Chicala Cholohanga, Chinguar, Chinjenje, Chitembo, Chongorói, Conda,
Cubal, Chiemba, Cuito, Cunhinga, Ebo, Ecunha, Ganda, Huambo, Libolo, Lobito,
Londuimbali, Longonjo, Mungo, Mussende, Nharêa, Porto Amboim, Quibala, Quilenda, Seles, Sumbe e Ucuma.
REGIÃO IV
Sede: Lubango;
Províncias Judiciais: Cuando Cubango, Cunene, Huila, Namibe;
Comarcas: Bibala, Caconda, Cuangar, Cuanhama, Cuito Chianavale, Lubango, Matala, Mavinga, Menongue, Moçâmedes, Ombadja, Quilengues e Tômbwa;
Municípios: Bibala, Caconda, Cacula, Cahama, Calai, Caluquembe, Camucuio,
Chibia, Chicomba, Chipindo, Cuangar, Cuanhama, Cuchi, Cuito, Cuanavale, Curoca,
Cuvango, Cuvelai, Dirico, Gambos, Humpata, Jamba, Lubango, Matala, Mavinga,
Menongue, Mocâmedes, Namacunde, Nancova, Ombadja, Quilengues, Quipungo,
Rivungo, Tômbwa e Virei.
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REGIÃO V
Sede: Saurimo;
Províncias Judiciais: Lunda-Norte, Lunda-Sul e Moxico;
Comarcas: Bundas, Chitato, Cuango, Lucapa, Luau, Moxico e Muconda;
Municípios: Alto Zambeze, Bundas, Cacolo, Camanongue, Cambulo, Cameia, Capenda, Camulemba, Caungula, Chitato, Cuango, Cuilo, Dala, Léua, Lóvua, Luau,
Lubalo, Luacano, Lucapa, Luchazes, Moxico, Muconda, Saurimo e Xá Muteba.
MAPA II – PROVÍNCIAS JUDICIAIS
PROVÍNCIA DO BENGO
Sede: Dande;
Região: Região I;
Comarcas: Dembos e Dande;
Municípios: Ambriz, Bula Atumba, Dande, Nambuangongo, Pango Aluquém.
PROVÍNCIA DE BENGUELA
Sede: Benguela;
Região: Região III;
Comarcas: Benguela, Cubal e Lobito;
Municípios: Baía-Farta, Balombo, Benguela, Bocoio, Caimbambo, Catumbela,
Chongorói, Cubal, Ganda e Lobito.
PROVÍNCIA DO BIÉ
Sede: Cuito;
Região: Região III;
Comarcas: Andulo, Camacupa e Cuito;
Municípios: Andulo, Camacupa, Catabola, Chinguar, Chitembo, Cuemba, Cunhinga,
Cuito e Nharêa.
PROVÍNCIA DE CABINDA
Sede: Cabinda;
Região: Região I;
Comarcas: Buco Zau e Cabinda;
Municípios: Belize, Buco Zau, Cabinda e Cacongo.
PROVÍNCIA DO CUANDO CUBANGO
Sede: Menongue;
Região: Região IV,
Comarcas: Cuangar, Cuito Cuanavale, Mavinga e Menongue;
Municípios: Calai, Cuangar, Cuchi, Cuito Cuanavale, Dirico, Mavinga, Menongue,
Nancova e Rivungo.
PROVÍNCIA DO CUANZA-NORTE
Sede: Cazengo;
Região: Região II;
Comarcas: Ambaca, Cambambe, Cazengo e Golungo Alto;
Municípios: Ambaca, Banga, Bolongongo, Cambambe, Cazengo, Golungo Alto,
Ngonguembo, Lucala, Quiculungo e Samba Caju.
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PROVÍNCIA DO CUANZA-SUL
Sede: Sumbe;
Região: Região III;
Comarcas: Amboim, Libolo, Porto Aboim, Quibala, Cela e Sumbe;
Municípios: Amboim, Cassongue, Conda, Ebo, Libolo, Mussende, Porto Amboim,
Quibala, Quilenda, Cela, Seles e Sumbe.
PROVÍNCIA DO CUNENE
Sede: Cuanhama;
Região: Região IV,
Comarcas: Ombandja e Cuanhama;
Municípios: Cahama, Cuanhama, Curoca, Cuvelai, Namacunde e Ombadja.
PROVÍNCIA DO HUAMBO
Sede: Huambo;
Região: Região III;
Comarcas: Bailundo, Caála e Huambo;
Municípios: Bailundo, Caála, Cachiungo, Chicala Cholohanga, Chinjenje, Ecunha,
Huambo, Longonjo, Londuimbali, Mungo e Ucuma.
PROVÍNCIA DA HUÍLA
Sede: Lubango;
Região: Região IV,
Comarcas: Caconda, Lubango, Matala e Quilengues;
Municípios: Caconda, Cacula, Caluquembe, Chibia, Chicomba, Chipindo, Cuvango,
Gambos, Humpata, Jamba, Lubango, Matala, Quilengues e Quipungo.
PROVÍNCIA DE LUANDA
Sede: Luanda;
Região: Região I;
Comarcas: Belas, Cacuaco, Cazenga, Icolo e Bengo, Luanda e Viana;
Municípios: Belas, Cacuaco, Cazenga, Icolo e Bengo, Luanda, Quiçama, Kilamba
Kiaxi, Talatona e Viana.
PROVÍNCIA DA LUNDA-NORTE
Sede: Lucapa;
Região: Região V;
Comarcas: Chitato, Cuango e Lucapa;
Municípios: Cambulo, Capenda Camulemba, Caungula, Chitato, Cuango, Cuilo,
Lévua, Lubalo, Lucapa e Xâ Muteba.
PROVÍNCIA DA LUNDA-SUL
Sede: Saurimo;
Região: Região V;
Comarcas: Muconda e Saurimo;
Municípios: Cacolo, Dala, Muconda e Saurimo.

Sede: Malanje;

PROVÍNCIA DE MALAN.JE
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Região: Região II;
Comarcas: Cacuso, Cahombo, Calandula, Cambundi Catembo, Kunda dya Baze e
Malanje;
Municípios: Cacuso, Cahombo, Calandula, Cambundi Catembo, Cangandala, Kiwaba Nzoji, Kunda dya Baze, Luquembo, Malanje, Marimba, Massango, Mucali,
Quela e Quirima.
PROVÍNCIA DO MOXICO
Sede: Moxico;
Região: Região V,
Comarcas: Luau, Lumbala Nguimbo e Moxico;
Municípios: Alto Zambeze, Bundas, Camanongue, Cameia, Léua, Luau, Luacano,
Luchazes e Moxico.
PROVÍNCIA DO NAMIBE
Sede: Moçâmedes;
Região: Região IV;
Comarcas: Bibala, Namibe, Tômbwa;
Municípios: Bibala, Camucuio, Moçâmedes e Tômbwa e Virei.
PROVÍNCIA DO UIGE
Sede: Uíge;
Região: Região II;
Comarcas: Damba, Negage, Sanza Pombo e Uíge;
Municípios: Alto Cauale, Ambuila, Bembe, Buengas, Bungo, Damba, Maquela do
Zombo, Milunga, Mucaba, Negage, Puri, Quimbele, Dange-Quitexe, Sanza Pombo,
Songo e Uíge.
PROVÍNCIA DO ZAIRE
Sede: M’Banza Kongo;
Região: Região II;
Comarcas: Nzeto, Mbanza Kongo e Soyo;
Municípios: Cuimba, Mbanza Kongo, Nzeto, Néqui, Soyo e Tomboco.
MAPA III – COMARCAS
PROVÍNCIA DO BENGO
COMARCA DOS DEMBOS
Sede: Dembos;
Região: Região I;
Província: Bengo;
Municípios: Bula Atumba, Dembos, Nambuangongo e Pango Aluquém.

Sede: Dande;
Região: Região I;
Província: Bengo;
Municípios: Ambriz e Dande.

COMARCA DO DANDE
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PROVÍNCIA DE BENGUELA
COMARCA DE BENGUELA
Sede: Benguela;
Região: Região II;
Província: Benguela;
Municípios: Baía-Farta e Benguela.
COMARCA DO CUBAL
Sede: Cubal;
Região: Região II;
Província: Benguela;
Municípios: Caimbambo, Chongoréi, Cubal e Ganda.
COMARCA DO LOBITO
Sede: Lobito;
Região: Região II;
Província: Benguela;
Municípios: Balombo, Bocoio, Catumbela e Lobito.
PROVÍNCIA DO BIÉ
COMARCA DO ANDULO
Sede: Andulo;
Região: Região II;
Província: Bié;
Municípios: Andulo e Nharêa.
COMARCA DE CAMACUPA
Sede: Camacupa;
Região: Região II;
Província: Bié;
Municípios: Camacupa, Catabola e Cuemba.
COMARCA DO CUITO
Sede: Cuito;
Região: Região II;
Província: Bié;
Municípios: Chinguar, Chitembo, Cuito e Cunhinga.
PROVÍNCIA DE CABINDA
COMARCA DO BUCO ZAU
Sede: Buco Zau;
Região: Região I;
Província: Cabinda;
Municípios: Belize e Buco Zau.
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COMARCA DE CABINDA
Sede: Cabinda;
Região: Região I;
Província: Cabinda;
Municípios: Cabinda e Cacongo.
PROVÍNCIA DO CUANDO CUBANGO
COMARCA DO CUANGAR
Sede: Calai;
Região: Região IV;
Província: Cuando Cubango;
Municípios: Calai, Cuangar e Dirico.
COMARCA DO CUITO CUANAVALE
Sede: Cuito Cuanavale;
Região: Região IV;
Província: Cuando Cubango;
Municípios: Cuito Cuanavale e Nancova.
COMARCA DE MAVINGA
Sede: Mavinga;
Região: Região IV;
Província: Cuando Cubango;
Municípios: Mavinga e Rivungo.
COMARCA DE MENONGUE
Sede: Menongue;
Região: Região IV;
Província: Cuando Cubango;
Municípios: Cuchi e Menongue.
PROVÍNCIA DO CUANZA-NORTE
COMARCA DE AMBACA
Sede: Ambaca;
Região: Região II;
Província: Cuanza-Noite;
Municípios: Ambaca, Banga, Bolongongo, Quiculungo e Samba Caju.

Sede: Cambambe;
Região: Região II;
Província: Cuanza-Noite;
Municípios: Cambambe.

Sede: Golungo Alto;
Região: Região II;

COMARCA DE CAMBAMBE

COMARCA DO GOLUNGO ALTO
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Província: Cuanza-Noite;
Municípios: Golungo Alto e Ngonguembo.
COMARCA DE CAZENGO
Sede: Cazengo;
Região: Região II;
Província: Cuanza-Noite;
Municípios: Cazengo e Lucala.
PROVÍNCIA DO CUANZA-SUL
COMARCA DE AMBOIM
Sede: Amboim;
Região: Região III;
Província: Cuanza-Sul;
Municípios: Amboim, Ebo e Quilenda.

Sede: Libolo;
Região: Região III;
Província: Cuanza-Sul;
Municípios: Libolo.

COMARCA DO LIBOLO

COMARCA DE PORTO AMBOIM
Sede: Porto Amboim;
Região: Região III;
Província: Cuanza-Sul;
Municípios: Porto Amboim.
COMARCA DE QUIBALA
Sede: Quibala;
Região: Região III;
Província: Cuanza-Sul;
Municípios: Mussende e Quibala.
COMARCA DO SUMBE
Sede: Sumbe;
Região: Região III;
Província: Cuanza-Sul;
Municípios: Conda, Seles e Sumbe.

Sede: Waku Kungo;
Região: Região III;
Província: Cuanza-Sul;
Municípios: Cassongue e Cela.

COMARCA DA CELA
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PROVÍNCIA DO CUNENE
COMARCA DE CUANHAMA
Sede: Ondjiva;
Região: Região IV;
Província: Cunene;
Municípios: Cuanhama, Cuvelai e Namacunde.
COMARCA DE OMBADJA
Sede: Xangongo;
Região: Região IV;
Província: Cunene;
Municípios: Cahama, Curoca e Ombadja.
PROVÍNCIA DO HUAMBO
COMARCA DO BAILUNDO
Sede: Bailundo;
Região: Centro;
Província: Huambo;
Municípios: Bailundo, Mungo e Londuimbali.
COMARCA DE CAÁLA
Sede: Caála;
Região: Região III;
Província: Huambo;
Municípios: Caála, Ecunha, Longonjo, Chinjenje e Ucuma.
COMARCA DO HUAMBO
Sede: Huambo;
Região: Região III;
Província: Huambo;
Municípios: Cachiungo, Huambo e Chicala Cholohanga.
PROVÍNCIA DA HUÍLA
COMARCA DE CACONDA
Sede: Caconda;
Região: Região IV;
Província: Huíla;
Municípios: Caconda, Caluquembe, Chicomba e Chipindo.
COMARCA DO LUBANGO
Sede: Lubango;
Região: Região IV;
Província: Huíla;
Municípios: Chibia, Gambos, Humpata e Lubango.
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COMARCA DA MATALA
Sede: Matala;
Região: Região IV;
Província: Huíla;
Municípios: Cuvango, Jamba, Matala e Quipungo.
COMARCA DE QUILENGUES
Sede: Quilengues;
Região: Sul Região IV;
Província: Huíla;
Municípios: Cacula e Quilengues.
PROVÍNCIA DE LUANDA

Sede: Belas;
Região: Região I;
Província: Luanda;
Municípios: Belas e Talatona.

Sede: Cacuaco;
Região: Região I;
Província: Luanda;
Municípios: Cacuaco.

COMARCA DE BELAS

COMARCA DE CACUACO

COMARCA DO CAZENGA
Sede: Cazenga;
Região: Região I;
Província: Luanda;
Municípios: Cazenga e Kilamba Kiaxi.
COMARCA DE ICOLO E BENGO
Sede: Catete;
Região: Região I;
Província: Luanda;
Municípios: Icolo e Bengo e Quiçama.

Sede: Luanda;
Região: Região I;
Província: Luanda;
Municípios: Luanda.

Sede: Viana;
Região: Região I;
Província: Luanda;
Municípios: Viana.

COMARCA DE LUANDA

COMARCA DE MANA
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PROVÍNCIA DA LUNDA-NORTE
COMARCA DO CHITATO
Sede: Chitato;
Região: Região V;
Província: Lunda-Norte;
Municípios: Cambulo, Caungula, Chitato e Cuilo.
COMARCA DO CUANGO
Sede: Cuango;
Região: Região V;
Província: Lunda-Norte;
Municípios: Capenda, Camulemba, Cuango, Lubalo e Xá-Muteba.

Sede: Lucapa;
Região: Região V;
Província: Lunda-Norte;
Municípios: Lóvua e Lucapa.

COMARCA DO LUCAPA

PROVÍNCIA DA LUNDA-SUL
COMARCA DO MUCONDA
Sede: Muconda;
Região: Região V;
Província: Lunda-Sul;
Municípios: Dala e Muconda.
COMARCA DE SAURIMO
Sede: Saurimo;
Região: Região V;
Província: Lunda-Sul;
Municípios: Cacolo e Saurimo.
PROVÍNCIA DE MALANJE

Sede: Cacuso;
Região: Região II;
Província: Malanje;
Municípios: Cacuso.

COMARCA DE CACUSO

COMARCA DE CALANDULA
Sede: Calandula;
Região: Região II;
Província: Malanje;
Municípios: Calandula, Massango e Kiwaba Nzoji.
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COMARCA DE CAMBUNDI CATEMBO
Sede: Cambundi Catembo;
Região: Região II;
Província: Malanje;
Municípios: Cambundi Catembo, Luquembo e Quirima.
COMARCA DE KUNDA DYA BAZE
Sede: Kunda dya Baze;
Região: Região II;
Província: Malanje;
Municípios: Kunda dya Baze, Cahombo e Marimba.
COMARCA DE MALANJE
Sede: Malanje;
Região: Região II;
Província: Malanje;
Municípios: Mucari, Cangandala, Malanje e Quela.
PROVÍNCIA DE MOXICO
COMARCA DE LUAU
Sede: Luau;
Região: Região V;
Província: Moxico;
Municípios: Alto Zambeze, Luau e Luacano.
COMARCA DOS BUNDAS
Sede: Lumbala Nguimbo;
Região: Região V;
Província: Moxico;
Municípios: Lumbala, Nguimbo e Luchazes
COMARCA DO MOXICO
Sede: Luena;
Região: Região V;
Província: Moxico;
Municípios: Camanongue, Cameia, Léua e Moxico.
PROVÍNCIA DO NAMIBE
COMARCA DA BIBALA
Sede: Bibala;
Região: Região IV;
Província: Namibe;
Municípios: Bibala e Camucuio.

Sede: Moçâmedes;
Região: Região IV;

COMARCA DE MOÇÂMEDES
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Província: Namibe;
Municípios: Moçâmedes.

Sede: Tômbwa;
Região: Região IV;
Província: Namibe;
Municípios: Tômbwa e Virei.

COMARCA DO TÔMBWA

PROVÍNCIA DO UÍGE
COMARCA DA DAMBA
Sede: Damba;
Região: Região II;
Província: Uíge;
Municípios: Bembe, Damba, Maquela do Zombo e Mucaba.
COMARCA DO NEGAGE
Sede: Negage;
Região: Região II;
Província: Uíge;
Municípios: Bungo, Negage e Puri.
COMARCA DO UÍGE
Sede: Uíge;
Região: Região II;
Província: Uíge;
Municípios: Ambuila, Dange Quitexe, Songo e Uíge.
COMARCA DE SANZA POMBO
Sede: Sanza Pombo;
Região: Região II;
Província: Uíge;
Municípios: Buengas, Alto Cauale, Milunga, Quimbele e Sanza Pombo.
PROVÍNCIA DO ZAIRE
COMARCA DE MBANZA KONGO
Sede: Mbanza Kongo;
Região: Região II;
Província: Zaire;
Municípios: Cuimba e Mbanza Kongo.
COMARCA DO NZETO
Sede: Nzeto;
Região: Região II;
Província: Zaire;
Municípios: Nzeto e Tomboco.
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Sede: Soyo;
Região: Região II;
Província: Zaire;
Municípios: Nóqui e Soyo.

COMARCA DO SOYO

O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos.
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves lourenço.
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Lei n.º 1/16, de 10 de Fevereiro, Lei Orgânica dos Tribunais da Relação
Pág. 605
É substituída, integralmente, a Lei n.º 1/16, de 10 de Fevereiro, pela Lei n.º 3/22, de 17 de Março.
Lei n.º 3/22, de 17 de Março
(Lei Orgânica dos Tribunais da Relação)

✁

LEI N.º 3/22, DE 17 DE MARÇO1

1

(LEI ORGÂNICA DOS TRIBUNAIS DA RELAÇÃO)

A Constituição da República de Angola, ao aprofundar o desígnio do Estado de
direito democrático, impôs alterações à Lei do Sistema Unificado de Justiça e ao
quadro legislativo vigente em matéria de organização e funcionamento dos Tribunais Judiciais, estabelecendo directrizes para um novo modelo de organização e
funcionamento da justiça, onde se evidencia a existência de Tribunais da Relação.
As alterações feitas à Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento dos Tribunais da Jurisdição Comum ao reajustar o mapa judicial, consolida o cumprimento do princípio do acesso ao direito e à justiça, reforçando a defesa de direitos
e de garantias dos cidadãos e tornando, deste modo, a justiça geograficamente
mais próxima dos cidadãos e dos agentes económicos.
A Assembleia Nacional aprova, por mandato do povo, nos termos das alíneas b) do
artigo 161.º, d) e h) do artigo 164.º e b) do n.º 2 do artigo 166.º, todos da Constituição da República de Angola, a seguinte:

LEI ORGÂNICA DOS TRIBUNAIS DA RELAÇÃO
CAPÍTULO I

Disposições Gerais
Artigo 1.º

Objecto ARTIGO 1.º

A presente Lei estabelece e regula a organização, a competência, a composição e
o funcionamento dos Tribunais da Relação.
Artigo 2.º

Definição ARTIGO 2.º

Os Tribunais da Relação são os Tribunais de Segunda Instância.
Artigo 3.º

Sede e jurisdição ARTIGO 3.º

1. Na sede de cada Região Judicial há um Tribunal da Relação que se designa pelo
nome da sede da respectiva Região Judicial.
2. Cada Tribunal da Relação exerce a sua jurisdição no território da respectiva
Região Judicial.
Artigo 4.º

Poderes de cognição ARTIGO 4.º

Os Tribunais da Relação conhecem da matéria de facto e de direito, nos termos da
Constituição e da lei.
Artigo 5.º

Garantias estatutárias dos Juízes ARTIGO 5.º

O Estatuto dos Magistrados Judiciais regula as garantias de independência, imparcialidade, inamovibilidade e define os direitos e deveres, impedimentos, avaliação e disciplina dos Juízes dos Tribunais da Relação.

1

Contém as alterações introduzidas pela Lei n.º 28/22, de 22 de Agosto.
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ARTIGO 6.º Publicação dos Acórdãos
Artigo 6.º

1. Os Acórdãos dos Tribunais da Relação são de conhecimento público, devendo
ser divulgados nos portais dos Tribunais na Internet, assim como em publicações
oficiais dos mesmos.
2. Os Acórdãos devem ser publicados na sua versão integral, assim como as respectivos declarações de voto, havendo-as, e salvaguardar a identidade das partes,
após a sua notificação.
ARTIGO 7.º Autonomia administrativa, financeira e patrimonial
Artigo 7.º

Os Tribunais da Relação são dotados de autonomia administrativa, financeira e
patrimonial.

CAPÍTULO II

Composição do Tribunal
ARTIGO 8.º Composição
Artigo 8.º

1. Os Juízes dos Tribunais da Relação são Juízes Desembargadores.
2. O Tribunal da Relação é constituído pelo Presidente, pelo Vice-Presidente e
pelos Juízes Desembargadores.
ARTIGO 9.º Nomeação e ingresso dos Juízes nos Tribunais da Relação
Artigo 9.º

1. Os Juízes dos Tribunais da Relação são nomeados pelo Conselho Superior da
Magistratura Judicial, após realização do concurso curricular.
2. Podem concorrer para os Tribunais da Relação, sem prejuízo dos requisitos
gerais previstos no Estatuto dos Magistrados Judiciais:
a) Os Magistrados Judiciais dos Tribunais de Comarca, bem como os Juízes de
Direito ainda em funções, com a classificação de Bom e que tenham ingressado na Magistratura há pelo menos 10 anos;
b) Os Magistrados do Ministério Público com a classificação de Bom que tenham ingressado na Magistratura há pelo menos 10 anos.
3. Em cada concurso de ingresso para um Tribunal da Relação reservam-se
2/3 das vagas para Magistrados Judiciais de carreira, sendo que para os restantes
1/3 das vagas concorrem todos os candidatos em igualdade de circunstâncias.
ARTIGO 10.º Quadro de Juízes
Artigo 10.º

1. O quadro de Juízes dos Tribunais da Relação, incluindo o Presidente e o Vice-Presidente, é composto por um máximo de:
a) Na Relação de Luanda: até 31 Juízes; [Redacção introduzida pela Lei n.º 28/22, de
22 de Agosto.]

b) Na Relação de Benguela: até 24 Juízes;

[Redacção introduzida pela Lei n.º 28/22, de

22 de Agosto.]

c) Na Relação de Lubango: até 17 Juízes;

[Redacção introduzida pela Lei n.º 28/22, de

22 de Agosto.]

d) Na Relação de Saurimo: até 15 Juízes;

[Redacção introduzida pela Lei n.º 28/22, de

22 de Agosto.]

e) Na Relação de Uíge: até 15 Juízes; [Redacção introduzida pela Lei n.º 28/22, de 22 de Agosto.]
2. Quando o serviço o justifique, designadamente pelo aumento do volume ou pela
complexidade dos processos, o Conselho Superior da Magistratura Judicial pode
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destacar, para os Tribunais da Relação, os Juízes Desembargadores que se mostrem necessários, nos termos da Lei dos Tribunais da Jurisdição Comum. [Redacção
introduzida pela Lei n.º 28/22, de 22 de Agosto.]

3. Nos casos de Juízes Desembargadores que se encontrem em comissão de serviço, nos termos do Estatuto dos Magistrados Judiciais, o quadro a que se refere
o n.º 1 do presente artigo é aumentado em número correspondente de lugares, a
extinguir quando retomarem o serviço efectivo os juízes que se encontravam em
comissão de serviço. [Redacção introduzida pela Lei n.º 28/22, de 22 de Agosto.]
4. A nomeação de Juízes além do quadro, nos termos do número anterior, obedece às regras de provimento de vagas previstas na presente Lei e no Estatuto dos
Magistrados Judiciais. [Redacção introduzida pela Lei n.º 28/22, de 22 de Agosto.]
5. Os juízes nomeados para os lugares acrescidos, a que se refere o número anterior, mantêm-se como Juízes Desembargadores além do quadro, até ocuparem
as vagas que lhes competir assim estas existam. [Redacção introduzida pela Lei n.º 28/22, de
22 de Agosto.]

6. Enquanto não ocuparem as vagas, nos termos do número anterior, os Juízes
Desembargadores passam a auxiliar o serviço de inspecção do Conselho Superior
da Magistratura Judicial. [Número aditado pela Lei n.º 28/22, de 22 de Agosto.]
Artigo 11.º

Posse e juramento ARTIGO 11.º

1. Os Juízes Desembargadores tomam posse perante o Presidente do Conselho
Superior da Magistratura Judicial.
2. Os Juízes Desembargadores prestam o seguinte juramento: «Eu, (nome completo) juro por minha honra ser fiel à Pátria Angolana, cooperar na realização dos
fins superiores do Estado, defender os princípios fundamentais da ordem estabelecida na Constituição, respeitar as leis e dedicar ao serviço público todo o meu
zelo, inteligência e aptidão».
Artigo 12.º

Traje profissional ARTIGO 12.º

No exercício das suas funções e nas solenidades em que devem participar, os Juízes Desembargadores usam traje profissional, composto por beca e insígnia, em
modelo definido pelo Conselho Superior do Magistratura Judicial.

CAPÍTULO III

Órgãos, Funcionamento e Competência
Artigo 13.º

Órgãos ARTIGO 13.º

1. São Órgãos Singulares do Tribunal:
a) O Presidente;
b) O Vice-Presidente.
2. São Órgãos Colegiais do Tribunal:
a) O Plenário:
b) As Câmaras.
3. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as Câmaras dos Tribunais da
Relação são:
a) Câmara Criminal;
b) Câmara do Cível;
c) Câmara do Contencioso Administrativo, Fiscal e Aduaneiro;
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d) Câmara do Trabalho;
e) Câmara da Família e Justiça Juvenil.
4. As Câmaras do Trabalho, do Contencioso Administrativo Fiscal e Aduaneiro,
da Família e Justiça Juvenil são criadas por deliberação do Conselho Superior da
Magistratura Judicial, quando o volume processual o justifique, com excepção dos
Tribunais da Relação de Luanda e de Benguela no que respeita à Câmara do Trabalho. [Redacção introduzida pela Lei n.º 28/22, de 22 de Agosto.]
5. Sob proposta do Plenário do Tribunal da Relação respectivo, o Conselho Superior da Magistratura Judicial pode determinar a criação de Secções sem que se
observe o disposto no número anterior.
ARTIGO 14.º Funcionamento
Artigo 14.º

1. Os Tribunais da Relação funcionam sob a direcção do seu Presidente, por Plenário e por Câmaras.
2. Os Juízes dos Tribunais da Relação têm o direito de fazer lavrar voto de vencido.

SECÇÃO I

Residente e Vice-Presidente
ARTIGO 15.º Presidência e Vice-Presidência do Tribunal
Artigo 15.º

1. A função de Juiz Presidente do Tribunal da Relação é exercida pelo Juiz mais
antigo na categoria. Em caso de igualdade de circunstâncias exerce a função o Juiz
mais velho.
2. A função de Vice-Presidente do Tribunal da Relação é exercida pelo segundo
Juiz mais antigo na categoria.
3. Havendo escusa ao exercício do cargo de Juiz Presidente ou Vice-Presidente,
sucede o Juiz imediatamente seguinte, verificadas as condições para o exercício
do cargo.
4. O exercício da função de Juiz Presidente do Tribunal da Relação e de Vice-Presidente é rotativo entre todos os Juízes do Tribunal da Relação respectivo,
nos termos dos números anteriores, havendo interesse no cargo do Juiz sucessor
imediato.
5. A rotação a que se refere o número anterior não abrange os Juízes que estejam
há menos de 1 ano em efectividade de funções no Tribunal em que ocorra a rotação, independentemente de reunir as condições para o efeito.
6. Os mandatos dos Juízes Presidentes e Vice-Presidentes eleitos ficam reduzidos ao tempo de duração previsto no n.º 1 do artigo seguinte, não podendo voltar a
ocupar, imediatamente, os cargos, ainda que para tal reúnam os requisitos previstos no n.º 1 do presente artigo.
ARTIGO 16.º Duração do mandato do Presidente e do Vice-Presidente
Artigo 16.º

1. O mandato do Presidente e do Vice-Presidente do Tribunal da Relação tem a
duração 3 (três) anos, não renovável.
2. O Presidente e o Vice-Presidente cessantes mantêm-se em funções até à tomada de posse dos seus substitutos.
ARTIGO 17.º Competência do Presidente
Artigo 17.º

Os Presidentes dos Tribunais da Relação têm as seguintes competências:
a) Representar o Tribunal;
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b) Dirigir o Tribunal, superintender os seus serviços e assegurar o seu normal
funcionamento, emitindo as ordens de serviço que tenha por necessárias;
c) Convocar, preparar e presidir as sessões do Plenário do Tribunal;
d) Presidir as conferências das Câmaras e respectivas Secções, sem direito a
voto, sempre que tal seja necessário;
e) Preparar, coadjuvado pelo Secretário Administrativo, e submeter à aprovação do Plenário, a proposta de orçamento anual, bem como o programa
anual de actividades do Tribunal;
f) Preparar, coadjuvado pelo Secretário Administrativo, os relatórios de execução orçamental e de actividades do ano anterior e deles dar conhecimento
ao Plenário e ao Conselho Superior da Magistratura Judicial;
g) Preparar, coadjuvado pelo Secretário Administrativo, e submeter à aprovação do Plenário a proposta de criação de Câmaras, bem como a proposta de
alteração do Quadro de Juízes;
h) Designar Juízes para intervir nos julgamentos em substituição, nos termos
da presente Lei;
i) Preparar e submeter à aprovação do Plenário a proposta de distribuição dos
Juízes Desembargadores pelas Câmaras ou Secções, bem como qualquer
mudança ou permuta dos Juízes, de acordo com a hierarquia estabelecida
nos termos que se seguem:
i) A preferência manifestada pelo Juiz, obedecendo a ordem de graduação
estabelecida na lista final do concurso de provimento de vagas para os
Tribunais da Relação;
ii) O grau de especialização;
iii) A conveniência de serviço.
j) Organizar os turnos dos Juízes Desembargadores;
k) Conferir posse aos Presidentes das Câmaras;
l) Conferir posse ao Secretário Judicial, ao Secretário Administrativo, aos Escrivãos e demais funcionários judiciais e técnicos administrativos do Tribunal;
m) Designar os funcionários em substituição do Secretário Judicial, do Secretário Administrativo e do Escrivão Coordenador da Unidade de Apoio Processual;
n) Exercer a acção disciplinar sobre os funcionários judiciais e administrativos;
o) Propor o quadro de pessoal dos serviços de apoio ao Tribunal a aprovar
pelos respectivos Conselhos;
p) Propor e submeter à aprovação do Conselho Superior da Magistratura Judicial a alteração da organização e funcionamento dos serviços das Secretarias Judicial e Administrativa do Tribunal, bem como das Unidades de Apoio
Processual e demais serviços;
q) Autorizar a realização de despesas, nos termos da lei;
r) Assinar contratos em representação do Tribunal;
s) Exercer as demais competências que lhe forem estabelecidas por lei.
Artigo 18.º

Substituição do Presidente ARTIGO 18.º

1. O Presidente do Tribunal é substituído nas suas ausências e impedimentos pelo
Vice-Presidente.
2. Faltando ou estando impedido o Vice-Presidente, o Presidente é substituído pelo
Presidente de uma das Câmaras que há mais tempo exerça funções no Tribunal.
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ARTIGO 19.º Competências do Vice-Presidente
Artigo 19.º

Os Vice-Presidentes do Tribunal da Relação têm as seguintes competências:
a) Substituir o Presidente nas suas ausências e impedimentos;
b) Presidir uma das câmaras;
c) Exercer as demais competências estabelecidas na lei ou delegadas pelo
Presidente.

SECÇÃO II
Plenário

ARTIGO 20.º Composição e competências do Plenário
Artigo 20.º

1. O Plenário é constituído por todos os Juízes do Tribunal da Relação.
2. Compete ao Plenário, no domínio jurisdicional, decidir sobre as seguintes matérias:
a) Conhecer dos conflitos de competência entre as Câmaras;
b) Conhecer dos conflitos de competência entre tribunais da área territorial de
competência do respectiva Tribunal da Relação;
c) Exercer as demais competências previstas na lei.
3. Compete ao Plenário, em matéria orçamental e no domínio não jurisdicional:
a) Determinar a distribuição dos Juízes Desembargadores pelas Câmaras ou
Secções sob proposta do Presidente do Tribunal, bem como qualquer mudança ou permuta dos Juízes das Câmaras, de acordo com a hierarquia estabelecida nos termos da alínea j) do artigo 17.º da presente Lei, nomeadamente a preferência manifestada pelo Juiz em observância da ordem de
graduação estabelecida na lista final do concurso de provimento de vagos
para os Tribunais da Relação, o grau de especialização e a conveniência de
serviço, nos termos que a seguir se definem:
i) Entende-se como grau de especialização o tempo de serviço no exercício de funções numa jurisdição de competência especializada;
ii) Entende-se por conveniência de serviço a necessidade de mudança ou
de aumento do número de Juízes nas Câmaras ou Secções derivado do
volume ou complexidade de processos;
iii) A permuta entre Juízes prevista na presente Lei pode ser requerida
pelos Juízes interessados ou determinado por conveniência de serviço
pelo Presidente do Tribunal ou da respectiva Câmara;
iv) A mudança ou permuta entre Juízes de diferentes Tribunais da Relação
só pode ser efectuada mediante autorização do Conselho Superior da
Magistratura Judicial, mediante proposta do Plenário do respectivo Tribunal da Relação.
b) Aprovar sob proposta do Presidente do Tribunal os regulamentos internos
necessários ao bom funcionamento do Tribunal, designadamente os que regulam o funcionamento do Plenário, as regras e os procedimentos do funcionamento das Secretarias, a calendarização das sessões de julgamento, a
colocação dos funcionários judiciais e administrativos;
c) Aprovar a proposta de criação de Câmaras no respectivo Tribunal, bem como
as propostas de alteração ao quadro de Juízes a apresentar ao Conselho Superior da Magistratura Judicial, nos termos da presente Lei;
d) Pronunciar-se sobre questões de natureza administrativa apresentadas
pelo Presidente do Tribunal;
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e) Aprovar a proposta do orçamento anual do Tribunal, bem como o plano de
actividades para o ano seguinte, por dois terços dos Juízes Desembargadores em efectividade de funções no respectivo Tribunal;
f) Decidir o destino a dar às receitas próprias, nomeadamente, das custas e
multas, o da venda de publicações por si editadas, dos serviços prestados
pelo núcleo de apoio documental ou de quaisquer outras que lhe sejam atribuídas por lei, contrato ou outro título;
g) Aprovar os relatórios de execução do orçamento e deles dar conhecimento
ao Conselho Superior da Magistratura Judicial;
h) Autorizar as despesas que, pela sua natureza ou montante, ultrapassem as
das competências do Presidente do Tribunal, nos termos estabelecidos na
presente Lei;
i) Exercer as demais competências estabelecidas na lei.
Artigo 21.º

Funcionamento do Plenário ARTIGO 21.º

1. O Plenário só pode funcionar com a presença da maioria dos Juízes em efectividade de funções, incluindo o Presidente ou quem o represente, nos termos da lei.
2. As deliberações do Plenário são tomadas por maioria dos membros presentes,
dispondo o Presidente do Tribunal ou quem o substitua, de voto de qualidade.
3. A aprovação do orçamento do Tribunal e do Relatório de sua Execução por dois
terços dos Juízes Desembargadores em efectividade de funções no Tribunal respectivo.
4. No Plenário que aprovar o orçamento do Tribunal deve estar presente o Subprocurador Geral da República Titular, com direito a palavra e voto.

SECÇÃO III

Câmaras do Tribunal da Relação
Artigo 22.º

Composição das Câmaras ARTIGO 22.º

1. Cada Câmara é composta por um Presidente e pelo número de Juízes fixado
nos termos da presente Lei.
2. As Câmaras são compostas por um mínimo de 3 (três) Juízes, devendo um
deles exercer as funções de Presidente da Câmara, em conformidade com o estabelecido na presente Lei.
3. O colectivo de Juízes para o julgamento é formado de acordo com as regras
previstas no Código de Processo Civil.
Artigo 23.º

Presidentes das Câmaras ARTIGO 23.º

1. A função de Presidente da Câmara é exercida inicialmente pelo Juiz mais antigo na categoria na Câmara respectiva, por um mandato de 2 anos, não renovável
e em caso de igualdade de circunstâncias exerce a função o Juiz mais velho.
2. O exercício da função de Presidente da Câmara é rotativo entre todos os Juízes,
nos termos do número anterior.
3. Os Presidentes da Câmaras tomam posse perante o Presidente do Tribunal da
Relação respectivo.
4. Os Presidentes das Câmaras são substituídos, nas suas ausências e impedimentos, pelo Juiz mais antigo na categoria, na Câmara respectiva.
5. O Presidente da Câmara cessante mantém-se em funções até à tomada de
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posse do seu substituto, que deve ocorrer no prazo máximo de 30 dias a contar da
data do fim do mandato.
ARTIGO 24.º Julgamento nas Câmaras
Artigo 24.º

1. O julgamento nas Câmaras e Secções é efectuado por 3 (três) Juízes, cabendo a
um dos Juízes a função de Relator e aos outros a função de adjuntos, deliberando
por unanimidade ou por maioria.
2. O Acórdão definitivo é lavrado de harmonia com a orientação que tenha prevalecido, devendo o Juiz com voto vencido, quanto à decisão ou quanto aos simples
fundamentos, assinar em último lugar, lavrando de forma sucinta a declaração
de voto.
3. A intervenção dos Juízes de cada Câmara ou Secção no julgamento faz-se nos
termos da lei de processo segundo a ordem dos vistos.
4. Quando não seja possível obter o número de Juízes exigido para decidir o processo são chamados a intervir os Juízes de outra Secção ou Câmara, designados
para o efeito pelo Presidente do Tribunal da Relação, tendo em conta o critério da
antiguidade na categoria.
5. As sessões têm lugar de acordo com a respectiva agenda, devendo a data e a
hora das audiências, bem como o número de cada processo a julgar na respectivo
sessão, constar de tabela afixada no átrio do Tribunal e divulgada electronicamente no portal do Tribunal na Internet, com antecedência mínima de 48 horas,
sem prejuízo de quaisquer notificações que por lei devem ser feitas.
6. Os projectos de Acórdãos para julgamentos devem ser apresentados na Secretaria com antecedência mínima de até 48 horas da data do julgamento, sob pena
da Secretaria não fazer entrar o processo em tabela para julgamento. A versão do
projecto de Acórdão é facultada aos Juízes-Adjuntos com antecedência mínima de
48 horas da respectiva sessão, mediante cópia ou correio electrónico oficial.
7. Na conferência participam os Juízes que nela devem intervir.
8. A audiência e julgamento é dirigido pelo Presidente do Tribunal sempre que tal
seja necessário ou pelo Presidente da Câmara respectivo e na ausência deste pelo
Juiz que o substitui nos termos previstos na presente Lei.
ARTIGO 25.º Turnos
Artigo 25.º

1. Nos Tribunais organizam-se turnos para assegurar o serviço urgente e inadiável que deva ser executado durante as férias judiciais ou quando o serviço o
justifique.
2. Os turnos são organizados pelo Presidente do Tribunal da Relação, com prévia
audição dos Juízes Presidentes das Câmaras e com a antecedência de 60 dias.
3. A escala por turnos dos Juízes Desembargadores é comunicada ao Conselho
Superior da Magistratura Judicial.

SUBSECÇÃO I

Competências das Câmaras
ARTIGO 26.º Câmara Criminal
Artigo 26.º

A Câmara Criminal compete julgar, de facto e de direito:
a) Em matéria criminal, os recursos dos Tribunais de Comarca, bem como dos
Tribunais Provinciais ainda em funcionamento;
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b) Os processos de revisão e confirmação de sentença penal estrangeira, sem
prejuízo da competência legalmente atribuída a outros Tribunais;
c) Os processos de reforma dos autos da sua competência que se tenham perdido no Tribunal;
d) Quaisquer incidentes nos processos que deve conhecer;
e) Exercer as demais competências estabelecidas por lei.
Artigo 27.º

Câmara do Cível ARTIGO 27.º

1. À Câmara do Cível compete julgar, de facto e de direito:
a) Os recursos das decisões dos Tribunais de Comarca, dos Tribunais Provinciais ainda em funcionamento, em matéria cível que por lei sejam submetidos ao seu conhecimento;
b) Os recursos dos Tribunais Arbitrais em matéria da sua competência, quando
haja convenção arbitral ou alguma cláusula compromissória que permita o
recurso;
c) Em primeira instância, as acções propostas contra os Juízes dos Tribunais
de Comarca e Juízes dos Tribunais Provinciais ainda em funcionamento,
Procuradores da República e Procuradores-Adjuntos da República, por acto
ou omissão praticados no exercício das suas funções dos quais resulte responsabilidade civil;
d) Os processos de revisão e confirmação de sentença estrangeira em matéria
cível, sem prejuízo da competência legalmente atribuída a outros Tribunais;
e) As confissões, desistências e transações, bem como quaisquer incidentes
nos processos que deva conhecer;
f) Os processos de reforma dos autos da sua competência que se tenham perdido no Tribunal;
g) Exercer as demais competências estabelecidas na lei.
2. A Câmara do Cível, Administrativo, Fiscal e Aduaneiro julga as causas não atribuídas a outras Câmaras.
3. A Câmara Cível julga, ainda, as causas da competência das Câmaras do Contencioso Administrativo, Fiscal e Aduaneiro, do Trabalho, da Família e Justiça Juvenil, enquanto estas Câmaras não forem criadas. [Número aditado pela Lei n.º 28/22, de 22 de
Agosto.]

Artigo 28.º

Câmara do Trabalho ARTIGO 28.º

À Câmara do Trabalho compete julgar, de facto e de direito:
a) Os recursos das decisões dos Tribunais de Comarca, bem como dos Tribunais Provinciais ainda em funcionamento;
b) Os processos de revisão de sentença estrangeira, em matéria laboral, sem
prejuízo da competência legalmente atribuída a outros Tribunais;
c) Os processos de reforma dos autos da sua competência que se tenham perdido no Tribunal;
d) As confissões, desistências e transacções, bem como quaisquer incidentes
nos processos que deve conhecer;
e) Exercer as demais competências estabelecidas na lei.
Artigo 29.º

Câmara do Contencioso Administrativo, Fiscal e Aduaneiro ARTIGO 29.º

A Câmara do Contencioso Administrativo, Fiscal e Aduaneiro compete julgar, de
facto e de direito:
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1. Em primeira instância:
a) As acções de impugnação de actos administrativos, condenação à prática de
acto devido, impugnação de normas e a declaração de ilegalidade por omissão, praticados pelos Ministros de Estado, Ministros, Governadores Provinciais e pessoas colectivas de direito público de âmbito nacional;
b) Os processos relativos a contratos celebrados pelo Estado e demais órgãos
ou pessoas colectivas de direito público de âmbito nacional, assim como dos
processos relativos a responsabilidade civil extracontratual e entidades referidos na alínea anterior;
c) Os processos cautelares, especiais e urgentes, relativos aos processos para
os quais são competentes em primeiro grau de jurisdição;
d) Os processos relativos à execução, suspensão do cumprimento e causas legítimas de inexecução dos Acórdãos proferidos em primeiro grau de jurisdição.
2. Em recurso:
a) Os recursos das decisões proferidas em primeiro grau de jurisdição pelos
Tribunais de Comarca e Tribunais Provinciais ainda em funcionamento em
matéria da competência das Salas do Contencioso Administrativo, Fiscal e
Aduaneiro dos Tribunais de Comarca;
b) Exercer as demais competências estabelecidas na lei.
ARTIGO 30.º Câmara da Família e Justiça Juvenil
Artigo 30.º

À Câmara da Família e Justiça Juvenil compete julgar, de facto e de direito:
a) Os recursos das decisões dos Tribunais de Comarca, bem como dos Tribunais Provinciais ainda em funcionamento, em processos de natureza de família e menores;
b) Os processos de revisão de sentença estrangeira,em processos de natureza
de família e menores;
c) As confissões, desistências e transacções, bem como quaisquer incidentes
nos processos que deve conhecer;
d) Os processos de reforma dos autos da sua competência que se tenham perdido no Tribunal;
e) Exercer as demais competências estabelecidas na lei.

CAPÍTULO IV

Serviços de Apoio Judicial, Administrativo e de Apoio Técnico aos Magistrados
ARTIGO 31.º Serviços de apoio
Artigo 31.º

1. Os Tribunais da Relação dispõem dos seguintes serviços de apoio:
a) Secretaria Judicial;
b) Secretaria Administrativa;
c) Gabinetes de Apoio Técnico aos Magistrados;
d) Unidade de Apoio Processual.
2. As competências dos serviços de apoio, referidos no número anterior, são definidas na Lei das Secretarias Judiciais e Administrativas, sem prejuízo do disposto
na presente Lei.
3. Os requisitos de recrutamento e de provimento dos cargos de Oficiais e Técnicos de Justiça e outros Auxiliares dos serviços de apoio, bem como o respectivo
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quadro do pessoal, são definidos na Lei que regula o Regime das Carreiras dos
Oficiais de Justiça e na Lei das Secretarias Judiciais e Administrativas, respectivamente, sem prejuízo do disposto na presente Lei.

SECÇÃO I

Secretaria Judicial
Artigo 32.º

Funções e composição ARTIGO 32.º

1. A Secretaria Judicial tem como função assegurar a organização e a tramitação
dos processos judiciais da competência do Tribunal da Relação e demais expediente com eles relacionados, prestando todo o apoio necessário à actividade jurisdicional do Plenário e das Câmaras.
2. A Secretaria Judicial é composta por:
a) Unidades de Apoio Processual;
b) Gabinete de Apoio aos Advogados;
c) Gabinete de Apoio ao Cidadão.
3. Os serviços que integram a Secretaria Judicial e as Unidades de Apoio Processual são criados por deliberação do Conselho Superior da Magistratura Judicial,
sob proposta do Presidente do respectivo Tribunal, ouvido o Plenário do Tribunal
da Relação respectivo.
4. A função e composição da Secretaria Judicial e das Unidades de Apoio Processual são reguladas na Lei das Secretarias Judiciais e Administrativas.
Artigo 33.º

Secretário Judicial ARTIGO 33.º

1. A Secretaria Judicial é dirigida por um Secretário Judicial sob coordenação do
Presidente do Tribunal da Relação.
2. O Secretário Judicial tem as seguintes competências:
a) Coordenar, sob a supervisão do Juiz Presidente do Tribunal da Relação, os
serviços que compõem a Secretaria Judicial, bem como chefiar e orientar o
pessoal a ele adstrito;
b) Submeter a despacho do Presidente os assuntos não administrativos da sua
competência;
c) Encerrar e rubricar, diariamente, o livro de registo de entradas ou certificar
qualquer sistema informático equivalente;
d) Apresentar os processos à distribuição;
e) Visar o mapa de processos;
f) Assinar as tabelas dos processos que vão a julgamento e divulgá-las;
g) Organizar a nota dos processos para sessão do Plenário;
h) Assistir às sessões do Plenário, elaborar as actas, rubricar os livros, assinar
os termos de abertura e encerramento do Plenário e subscrever as certidões de todos os documentos, livros e processos do Plenário e subscrever
as certidões de todos os documentos, livros e processos do Plenário;
i) Assinar as certidões requeridas ao Tribunal relativas a processos e outros
documentos;
j) Promover a elaboração de mapas estatísticos e visá-los;
k) Corresponder-se com outros Tribunais e instituições públicas sobre assuntos da sua competência;
l) Apoiar os serviços de inspecção e quaisquer avaliações ao desempenho funcional do Tribunal;
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m) Dirigir o Gabinete do Cidadão;
n) Exercer as demais competências estabelecidas por lei ou determinadas superiormente.
3. Nas suas ausências ou impedimentos o Secretário Judicial é substituído por
um Escrivão de Direito, coordenador de uma das Unidades de Apoio Processual, a
designar pelo Presidente do Tribunal.
4. O Secretário Judicial é recrutado por concurso público interno, de acordo com
os critérios a definir no respectivo aviso de abertura, devendo concorrer apenas
os funcionários judiciais, com o grau de Licenciatura, integrados na carreira de
Escrivão de Direito.
5. A nomeação depende da frequência, com aproveitamento, de curso de formação específico.
6. As situações não previstas na presente Lei são reguladas na Lei das Secretarias Judiciais e Administrativas.
ARTIGO 34.º Competências da Secretaria Judicial
Artigo 34.º

1. A Secretaria Judicial tem as seguintes competências:
a) Autuar e registar a entrada em livro próprio ou em sistema informático equivalente;
b) Receber e registar em livro próprio ou em sistema informático equivalente,
requerimentos, documentos, cartas, fax, correio electrónico ou quaisquer
outros papéis dirigidos ao Tribunal;
c) Proceder à distribuição dos processos;
d) Efectuar a entrega de requerimentos e demais documentos nas respectivas
Unidades de Apoio Processual;
e) Elaborar a conta dos processos e papéis avulsos;
f) Registar os Acórdãos por ordem cronológica;
g) Organizar o arquivo do Tribunal,
h) Emitir as certidões requeridas ao Tribunal assinadas pelo Secretário Judicial;
i) Executar todo o expediente que não seja da competência da Unidade de
Apoio Processual;
j) Exercer as demais competências estabelecidas na lei ou determinadas superiormente.
2. As situações não previstas na presente Lei são reguladas na Lei das Secretarias Judiciais e Administrativas.
ARTIGO 35.º Unidade de Apoio Processual
Artigo 35.º

1. A Unidade de Apoio Processual é a área da Secretaria Judicial adstrita à tramitação de processos em curso no Tribunal.
2. Os Juízes do Tribunal da Relação, no exercício da sua actividade jurisdicional
são apoiados pela Unidade de Apoio Processual, coordenada por um Escrivão de
Direito, na dependência directa do Secretário Judicial.
3. A Unidade de Apoio Processual tem as seguintes competências:
a) Prestar, em geral, todo o apoio necessário à actividade jurisdicional do Tribunal que não seja da competência directa do Secretário Judicial;
b) Movimentar processos;
c) Registar nos respectivos livros ou em sistemas informático equivalente a
entrada de processos e demais actos de tramitação processual;
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d) Proceder às notificações, preparar anúncios, solicitar informações e, em
geral, proceder aos demais actos que forem ordenados por Despacho Judicial;
e) Organizar as tabelas dos processos que vão a julgamento;
f) Exercer as demais competências estabelecidas na lei ou determinadas superiormente.
4. Em cada Unidade de Apoio Processual há pessoal das diferentes carreiras judiciais, de acordo com o volume processual do Tribunal, a fixar no respectivo quadro
de pessoal.
5. O número de Unidades de Apoio Processual a criar depende do número de Câmaras do Tribunal e do volume processual.
6. As situações não previstas na presente Lei são reguladas na Lei das Secretarias Judiciais e Administrativas.
Artigo 36.º

Competências do Escrivão de Direito Coordenador da Unidade de Apoio Processual ARTIGO 36.º

1. O Escrivão de Direito Coordenador da Unidade de Apoio Processual tem as seguintes competências:
a) Dirigir a Unidade;
b) Assinar, diariamente, o livro de registo de entradas ou validar o sistema informático equivalente;
c) Rubricar os livros adstritos à Unidade, assinar os seus termos de abertura e
de encerramento e visar o mapa de processos;
d) Assistir aos julgamentos nas Câmaras e redigir as respectivas actas;
e) Exercer as demais competências estabelecidas na lei ou determinadas superiormente.
2. O Escrivão de Direito Coordenador da Unidade de Apoio Processual é recrutado
por concurso público interno, de acordo com os critérios a definir no respectivo
aviso de abertura, devendo apenas concorrer os funcionários judiciais integrados
na carreira de Escrivão de Direito.
3. A sua nomeação depende da frequência, com aproveitamento, de curso de formação específica.
4. As situações não previstas na presente Lei são reguladas na Lei das Secretarias Judiciais e Administrativas.
Artigo 37.º

Gabinete de Apoio aos Advogados ARTIGO 37.º

1. O Gabinete de Apoio aos Advogados é a área da Secretaria Judicial destinada a
prestar apoio aos Advogados relativamente aos processos pendentes.
2. Em cada Tribunal da Relação existe um Gabinete de Apoio aos Advogados dirigido por um Escrivão de Direito Coordenador, a quem compete:
a) Facultar aos Advogados os processos para consulta nos termos da lei;
b) Prestar as informações solicitadas, presencialmente, por telefone ou por
correio electrónico.
3. O Gabinete de Apoio aos Advogados funciona sob a dependência directa do Secretário Judicial.
4. As situações não previstas na presente Lei são reguladas na Lei das Secretarias Judiciais e Administrativas.
Artigo 38.º

Gabinete de Apoio ao Cidadão ARTIGO 38.º

1. O Gabinete de Apoio ao Cidadão é uma unidade que integra a Secretaria Judicial
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e presta apoio aos utentes nas suas relações com o Tribunal, nomeadamente dispondo de balcão de atendimento e prestando as informações solicitados, presencialmente, por telefone, fax ou por correio electrónico.
2. O Gabinete de Apoio ao Cidadão funciona sob a dependência directa do Secretário Judicial, sem prejuízo dos poderes do Presidente do Tribunal.
3. As situações não previstas na presente Lei são reguladas na Lei das Secretarias Judiciais e Administrativas.

SECÇÃO II

Secretaria Administrativa
ARTIGO 39.º Fruições e competências da Secretaria Administrativa
Artigo 39.º

1. Os Tribunais da Relação dispõem de uma Secretaria Administrativa para o
apoio necessário à gestão administrativa, financeira e dos recursos materiais, bem
como a gestão dos recursos humanos do Tribunal, com excepção dos Magistrados.
2. A Secretaria Administrativa é dirigida por um Secretário Administrativo, sob a
dependência do Presidente do Tribunal.
3. O Secretário Administrativo, no âmbito da gestão administrativa, financeira e
material, tem as seguintes competências:
a) Coadjuvar o Presidente do Tribunal na elaboração da proposta de orçamento
anual do Tribunal;
b) Controlar a execução orçamental;
c) Coadjuvar o Residente do Tribunal na elaboração dos relatórios de execução
orçamental e de actividades do ano anterior;
d) Elaborar os procedimentos necessários à aquisição de bens e serviços necessários ao funcionamento do Tribunal;
e) Administrar os bens móveis e imóveis do Tribunal, promovendo a sua conservação;
f) Assegurar a aquisição e gestão dos bens de consumo necessários ao regular funcionamento do Tribunal, promovendo a sua correcta conservação e
armazenamento;
g) Distribuir pelos diferentes serviços e pelos Magistrados do Tribunal o material solicitado necessário ao desempenho das respectivas funções e competências;
h) Organizar e manter actualizado o inventário de bens do Tribunal:
i) Assegurar a gestão e o bom funcionamento dos sistemas informáticos do
Tribunal, bem como o apoio necessário a todos os utilizadores;
j) Organizar e assegurar a gestão da Biblioteca do Tribunal;
k) Prestar o apoio necessário às deslocações do Juiz Presidente, Juiz Vice-Presidente, Juízes e funcionários para fora da sede do Tribunal, quando em
missão de serviço;
l) Organizar os eventos e cerimónias do Tribunal;
m) Assegurar a gestão, manutenção e reparação das viaturas afectas ao Tribunal, incluindo a sua inspecção e documentação, bem como a coordenação
dos motoristas ao serviço do Tribunal e dos Magistrados.
4. O Secretário Administrativo, no âmbito da gestão de recursos humanos, tem as
seguintes competências:
a) Organizar os processos e expediente relativo ao provimento, colocação, promoção, transferências, nomeações, exonerações, férias e demais situações
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laborais de todo o pessoal dos serviços de apoio judicial, administrativo e
técnico do Tribunal;
b) Apoiar a instrução dos processos disciplinares relativos ao pessoal dos serviços de apoio;
c) Acompanhar a avaliação do desempenho do pessoal relativo aos serviços
de apoio;
d) Criar e manter um serviço de registo disciplinar de todos os funcionários;
e) Organizar os processos e folhas de salários do pessoal dos serviços de apoio;
f) Proceder ao controlo da assiduidade, antiguidade, férias, faltas e licenças;
g) Elaborar, em conjugação, com o Secretário Judicial os planos de formação
do pessoal dos serviços de apoio que se revelem necessários;
h) Garantir as condições de higiene e de segurança no trabalho;
i) Exercer as demais competências estabelecidas na lei ou determinadas superiormente.
5. As situações não previstas na presente Lei são reguladas na Lei das Secretarias Judiciais e Administrativas.
Artigo 40.º

Recrutamento do Secretário Administrativo ARTIGO 40.º

1. O Secretário Administrativo é recrutado por concurso público, nos termos
da lei.
2. A nomeação do Secretário Administrativo depende da frequência, com aproveitamento, de curso de formação específico.
3. As situações não previstas na presente Lei são reguladas na Lei das Secretarias Judiciais e Administrativas.

SECÇÃO III

Apoio Técnico aos Magistrados
Artigo 41.º

Gabinetes de Apoio Técnico aos Magistrados ARTIGO 41.º

1. O Tribunal da Relação dispõe de 2 (dois) Gabinetes de Apoio Técnico, 1 (um)
para os Magistrados Judiciais e 1 (um) para os Magistrados do Ministério Público.
2. Os Gabinetes de Apoio Técnico podem ser constituídos por Consultores e Assessores de nacionalidade angolana.
3. Os Consultores devem possuir no mínimo o grau de Licenciatura em Direito e
possuir experiência profissional adequada e são contratados em regime de avença
ou por tarefa; os Assessores devem ter no mínimo o grau de Licenciatura em Direito e são contratados como funcionários em regime de exclusividade.
4. Os Consultores e Assessores, para além do apoio técnico-jurídico, auxiliam os
Magistrados Judiciais e do Ministério Público, designadamente na elaboração dos
sumários, na consulta de bibliografia e de jurisprudência, na preparação dos acórdãos e na elaboração de pareceres.
5. O Gabinete de Apoio Técnico aos Juízes do Tribunal da Relação está na dependência directa do Presidente do Tribunal e o Gabinete de Apoio Técnico aos Magistrados do Ministério Público está na dependência do Subprocurador Geral da
República Titular.
6. O número de Assessores e Consultores previsto no presente artigo é fixado pelo
Conselho Superior da Magistratura Judicial, sob proposta do Presidente do Tribunal da Relação, no caso do Gabinete de Apoio aos Magistrados Judiciais, e pelo
Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, ouvido o Subprocurador
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Geral da República Titular, no caso do Gabinete de Apoio Técnico aos Magistrados
do Ministério Público.
7. Os Consultores e Assessores, bem como os demais técnicos administrativos
dos Gabinetes de Apoio Técnico aos Magistrados Judiciais e dos Magistrados do
Ministério Público são nomeados e exonerados pelo Presidente do respectivo Tribunal, mediante proposta do Juiz interessado, sem prejuízo do disposto na Lei das
Secretarias Judiciais e Administrativas.
8. Os Consultores e Assessores são contratados sempre que o volume ou a complexidade do serviço o justifique e em conformidade com as disponibilidades orçamentais.
9. O Presidente do respectivo Tribunal da Relação pode, ainda, sempre que o
volume ou a complexidade do serviço o justifique, e em conformidade com as
disponibilidades orçamentais, contratar especialistas e pessoal para prestar colaboração aos Magistrados Judiciais ou realizar tarefas de carácter eventual ou
extraordinário, fixando, nomeadamente, a duração e a respectivo remuneração.
ARTIGO 42.º Quadro de pessoal do Gabinete de Apoio Técnico
Artigo 42.º

O quadro de pessoal do Gabinete de Apoio Técnico aos Juízes é o seguinte:
1. Gabinete do Juiz Presidente do Tribunal da Relação:
a) 1 (um) Director do Gabinete;
b) 2 (dois) Assessores;
c) 1 (uma) Secretária.
2. Gabinete do Juiz Vice-Presidente do Tribunal da Relação:
a) 1 (um) Chefe do Gabinete;
b) 2 (dois) Assessores;
c) 1 (uma) Secretária.
3. Gabinete do Juiz do Tribunal da Relação:
a) 2 (dois) Assessores;
b) 1 (uma) Secretária.

CAPÍTULO V

Distribuição e Espécies na Relação

SECÇÃO I

Distribuição
ARTIGO 43.º Distribuição dos processos e papéis
Artigo 43.º

Os processos e papéis entrados na Secretaria Judicial do Tribunal são distribuídos
ao Plenário ou às Câmaras, consoante os casos.

SECÇÃO II
Espécies

ARTIGO 44.º Espécies no Plenário
Artigo 44.º

No Plenário há as seguintes espécies:
a) 1.ª – Conflitos de competência entre as Câmaras;
b) 2.ª – Conflitos de competência entre Tribunais da área territorial de competência do respectivo Tribunal da Relação;
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c) 3.ª – Outros processos previstos na lei.
Artigo 45.º

Espécies na Câmara Criminal ARTIGO 45.º

Na Câmara Criminal há as seguintes espécies:
a) 1.ª – Recursos ordinários em processo penal;
b) 2.ª – Recursos ordinários de decisões interlocutórias em matéria penal;
c) 3.ª – Causas em matéria penal de que a Relação conheça em 1.ª instância;
d) 4.ª – Revisão e confirmação de sentença de tribunais estrangeiros;
e) 5.ª – Recurso das decisões que apliquem medidas de prevenção criminal
ao menor;
f) 6.ª – Recursos em matéria Fiscal e Aduaneiro de natureza penal.
Artigo 46.º

Espécies na Câmara do Cível ARTIGO 46.º

Na Câmara do Cível há as seguintes espécies:
a) 1.ª – Apelações em processo ordinário e especial;
b) 2.ª – Apelações em processo sumário;
c) 3.ª – Agravos;
d) 4.ª – Recursos de decisões arbitrais;
e) 5.ª – Revisão e confirmação de sentença de tribunais estrangeiros;
f) 6.ª – Causas em matéria cível de que a Relação conheça em 1.ª instância;
g) 7.ª – Recursos em matéria de questões marítimas.
Artigo 47.º

Espécies na Câmara do Contencioso Administrativo, Fiscal e Aduaneiro ARTIGO 47.º

1. Na Câmara do Contencioso Administrativo, Fiscal e Aduaneiro há as seguintes
espécies em 1.ª instância:
a) 1.ª – Processos de impugnação de regulamentos;
b) 2.ª – Processos de impugnação de actos administrativos e a condenação à
prática de acto devido;
c) 3.ª – Processos relativos a contratos;
d) 4.ª – Processos de responsabilidade civil extracontratual;
e) 5.ª – Processos de suspensão do cumprimento e reconhecimento da existência de causas legítimas de inexecução de acórdãos;
f) 6.ª – Processos urgentes, especiais, cautelares e de execução.
2. Na Câmara do Contencioso Administrativo, Fiscal e Aduaneiro há as seguintes
espécies em 2.ª instância:
g) 7.ª – Recursos ordinários das decisões dos Tribunais de Comarca proferidas
em acções de impugnação de actos administrativos, a condenação à prática de acto devido, impugnação de normas e declaração de ilegalidade por
omissão;
h) 8.ª – Recursos ordinários das decisões dos Tribunais de Comarca proferidas
em acções relativas a contratos e de responsabilidade civil extracontratual;
i) 9.ª – Recursos ordinários das decisões dos Tribunais de Comarca proferidas
em processos urgentes, especiais e cautelares e de execução;
j) 10.ª – Recursos em processo de contravenção ou transgressão administrativa.
Artigo 48.º

Espécies na Câmara do Trabalho ARTIGO 48.º

Na Câmara do Trabalho há as seguintes espécies:
a) 1.ª – Apelação;
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b) 2.ª – Agravo;
c) 3.ª – Revisão e confirmação de sentença de tribunais estrangeiros.
ARTIGO 49.º Espécies na Câmara da Família e Justiça Juvenil
Artigo 49.º

Na Câmara da Família e Justiça Juvenil há as seguintes espécies:
a) 1.ª – Apelações em matéria de Família e Justiça Juvenil;
b) 2.ª – Agravos em matéria de Família e Justiça Juvenil;
c) 3.ª – Revisão e confirmação de sentença de tribunais estrangeiros em matéria de Família e Justiça Juvenil;
d) 4.ª – Recursos das decisões que apliquem medidos de protecção social
ao menor;
e) 5.ª – Recursos das decisões que apliquem medidas por contravenção por
violação do dever de protecção social ao menor.

CAPÍTULO VI

Ministério Público
ARTIGO 50.º Representação do Ministério Público
Artigo 50.º

O Ministério Público é representado nos Tribunais da Relação por Subprocuradores Gerais da República, sendo o Coordenador denominado de Subprocurador
Geral da República Titular.
ARTIGO 51.º Serviços de Apoio ao Ministério Público
Artigo 51.º

O Ministério Público dispõe de uma Unidade de Apoio Processual e de um Gabinete de Apoio Técnico, na dependência directa do Subprocurador Geral da República Titular.
ARTIGO 52.º Quadro de Magistrados do Ministério Público
Artigo 52.º

O Quadro de Subprocuradores Gerais junto dos Tribunais da Relação é de 1 (um)
magistrado do Ministério Público para cada 2 (dois) Juízes Desembargadores.

CAPÍTULO VII

Regime Financeiro dos Tribunais da Relação
ARTIGO 53.º Orçamento
Artigo 53.º

1. O Tribunal aprova o projecto do seu orçamento em coordenação com o Conselho Superior da Magistratura Judicial, devendo, ainda, fornecer os elementos que
este lhe solicite sobre a matéria.
2. O Tribunal aprova o orçamento das suas receitas próprias, previstas no artigo
seguinte, e das correspondentes despesas, inscritas segundo o regime de compensação em receitas.
ARTIGO 54.º Receitas próprias
Artigo 54.º

1. São receitas próprias dos Tribunais da Relação:
a) O produto de custas e multas, nos termos previstos no Código das Custas
Judiciais;
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b) O produto da venda de publicações por ele editadas ou de serviços prestados
pelo seu núcleo de apoio documental;
c) Quaisquer outras receitas que lhe sejam atribuídas por lei, contrato ou
outro título.
2. O produto das receitas próprias referidas no número anterior são inscritas no
Orçamento Geral do Estado, nos termos da legislação em vigor sobre a matéria e
pode ser aplicado na realização de despesas correntes e de capital que, em cada
ano, não possam ser suportadas pelas verbas inscritas no Orçamento Geral do
Estado, de despesas resultantes da edição de publicações ou da prestação de serviços pelo núcleo de apoio documental e, bem assim, de despesas derivadas da
realização de estudos, análises e outros trabalhos extraordinários.
Artigo 55.º

Gestão financeira ARTIGO 55.º

1. Cabe ao Tribunal da Relação, relativamente à execução do seu orçamento, a
competência ministerial comum em matéria de administração financeira, nomeadamente a prevista nas Normas de Execução Orçamental, sem prejuízo do acompanhamento que ao Conselho Superior da Magistratura Judicial compete.
2. Cabem ao Plenário, relativamente ao orçamento do Tribunal, as competências
de gestão previstas nas Normas de Execução Orçamental, podendo delegá-las no
Presidente.
3. O Presidente do Tribunal pode delegar no Secretário Administrativo a competência para autorizar a realização de despesas, nos limites permitidos pelas Normas de Execução Orçamental.
4. As despesas que, pela sua realização ou montante, ultrapassem a competência
delegada ao Presidente nos termos referidos no n.º 2, bem como as que o Presidente entenda submeter ao Plenário são por este órgão autorizadas.

CAPÍTULO VIII

Disposições Finais e Transitórias
Artigo 56.º

Instalação dos Tribunais da Relação ARTIGO 56.º

1. São instalados os Tribunais da Relação de Luanda, com sede em Luanda – Região I, o Tribunal da Relação de Benguela, com sede em Benguela – Região III e o
Tribunal da Relação do Lubango – com sede no Lubango, Região IV, com os órgãos
singulares eleitos e nomeados no âmbito da Lei n.º 1/16, de 12 de Fevereiro, e do
Regulamento Eleitoral aprovado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial,
sem prejuízo do estabelecido no artigo seguinte.
2. A instalação dos demais Tribunais da Relação será efectuada de forma gradual,
de acordo com a evolução e disponibilidade dos recursos financeiros e humanos.
3. Os Tribunais da Relação das Regiões II e V são criados tão logo existam condições financeiras, humanas, técnicas e materiais.
4. Até à instalação dos demais Tribunais da Relação, o Tribunal da Relação de
Luanda tem a sua jurisdição estendida a:
a) Região II (com sede no Uíge);
b) Região V (com sede em Saurimo).
Artigo 57.º

Regime e duração dos mandatos nos Tribunais da Relação ARTIGO 57.º

1. As regras previstas na presente Lei relativas ao regime e duração dos mandatos
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dos Presidentes e Vice-Presidentes dos Tribunais da Relação e dos Presidentes
das respectivas Câmaras aplicam-se imediatamente com a entrada em vigor da
presente Lei.
2. Os mandatos em curso à data da entrada em vigor da presente Lei cessam imediatamente caso tenham excedido a duração de 3 (três) anos, ficando o titular do
cargo impedido de exercer novo mandato, se ao abrigo da presente Lei lhe couber
o cargo por efeito do regime de rotatividade.
ARTIGO 58.º Competência dos Tribunais da Relação
Artigo 58.º

1. Sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, com a instalação dos Tribunais da
Relação de Luanda, Benguela e Lubango, os Tribunais da Relação passam a ser
competentes para conhecer, em matéria de facto e de direito, de todos os recursos
interpostos das decisões de todos os Tribunais de Comarca, bem como dos recursos interpostos das decisões de todos os Tribunais Provinciais e Municipais que se
encontrem em funcionamento na vigência da presente Lei.
2. Os recursos já interpostos das decisões dos Tribunais Provinciais que, à data
da instalação dos Tribunais da Relação de Luanda, de Benguela e do Lubango,
não tenham dado entrada no Tribunal Supremo sobem ao respectivo Tribunal da
Relação, tenham ou não sido admitidos.
ARTIGO 59.º Instrumentos de coordenação e gestão
Artigo 59.º

Para efeitos de articulação e de harmonização de procedimentos de gestão no âmbito das competências dos Tribunais da Relação e de outros que se considerem relevantes, os Presidentes dos Tribunais devem colaborar com o Conselho Superior
da Magistratura Judicial e reunirem-se entre si, pelo menos, duas vezes por ano.
ARTIGO 60.º Competência do Tribunal Supremo para a tramitação dos processos pendentes
Artigo 60.º

O Tribunal Supremo mantém as suas competências para tramitar e julgar todos os
processos pendentes neste Tribunal, à data da instalação dos Tribunais da Relação
de Luanda, de Benguela e do Lubango.
ARTIGO 61.º Tabela salarial
Artigo 61.º

1. Enquanto não for revisto o Estatuto Remuneratório dos Magistrados Judiciais
e do Ministério Público, a remuneração dos Juízes Desembargadores e dos Sub-Procuradores Gerais da República, junto dos Tribunais da Relação, é definida nos
termos do presente artigo e da tabela salarial que consta do anexo à presente Lei,
que dela é parte integrante. [Redacção introduzida pela Lei n.º 28/22, de 22 de Agosto.]
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, em tudo o que não estiver previsto no presente artigo, são aplicados, com as devidas adaptações, as disposições
da Lei n.º 5/00, de 25 de Agosto – Lei Orgânica do Estatuto Remuneratório dos
Magistrados Judiciais e do Ministério Público, com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 2/06, de 18 de Janeiro – Lei de Alteração da Lei n.º 5/00, de 25 de Agosto.
[Redacção introduzida pela Lei n.º 28/22, de 22 de Agosto.]

3. A remuneração dos Juízes Desembargadores e dos Sub-Procuradores Gerais
da República, junto dos Tribunais da Relação, compreende o vencimento-base
mensal, os suplementos, as prestações sociais, as diuturnidades e os abonos. [Número aditado pela Lei n.º 28/22, de 22 de Agosto.]

4. Os suplementos referidos no número anterior são, para além dos previstos na
Lei n.º 5/00, de 25 de Agosto, e ainda os que constam do Estatuto Remuneratório
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da Função Pública e demais legislação em vigor que seja aplicável, o subsídio de
investigação e estudo e o subsídio de exclusividade. [Número aditado pela Lei n.º 28/22, de
22 de Agosto.]

5. À excepção do subsídio de férias, pagamento do 13.º mês e subsídio de instalação ou início de carreira, os suplementos, prestações sociais e abonos complementares, incluindo o subsídio de estímulo, são pagos mensalmente. [Número aditado
pela Lei n.º 28/22, de 22 de Agosto.]

Artigo 62.º

Dúvidas e omissões ARTIGO 62.º

As dúvidas e omissões que resultarem da interpretação e da aplicação da presente
Lei são resolvidas pela Assembleia Nacional.
Artigo 63.º

Revogação ARTIGO 63.º

É revogada a Lei n.º 1/16, de 10 de Fevereiro – Lei Orgânica do Tribunal da Relação.
Artigo 64.º

Entrada em vigor ARTIGO 64.º

A presente Lei entra em vigor à data da sua publicação.
Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 17 de Novembro
de 2021.
O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos.
Promulgada aos 23 de Fevereiro de 2022.
Publique-se.
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço.
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✁
ANEXO

Tabela salarial a que se refere o artigo 61.º
Juiz Desembargador Presidente
N/O

Valor %

Valor

1

Vencimento-Base – Pessoal do Quadro

Descrição

001

512 090,70

2

Renda de Casa

001

200 000,00

3

Exclusividade

001

300 000,00

4

Estímulo

001

170 000,00

5

Chefia

55%

281 656,90

6

Investigação e estudo

50%

256 045,35

7

Risco

30%

153 627,20

8

Atavio

30%

153 627,20

9

Diuturnidade

30%

153 627,20

10

Representação

35%

179 231,80

11

Instalação / Início de carreira

001

5 000 000,00

Juiz Desembargador Vice-Presidente
N/O

Valor %

Valor

1

Vencimento-Base – Pessoal do Quadro

Descrição

001

504 415,40

2

Renda de Casa

001

200 000,00

3

Exclusividade

001

270 000,00

4

Estímulo

001

160 000,00

5

Chefia

50%

252 207,70

6

Investigação e estudo

45%

243 186,93

7

Risco

30%

151 324,60

8

Atavio

30%

151 324,60

9

Diuturnidade

30%

151 324,60

10

Representação

35%

151 324,60

11

Instalação / Início de carreira

001

5 000 000,00

Juiz Desembargador
N/O

Valor %

Valor

1

Vencimento-Base – Pessoal do Quadro

Descrição

001

496 740,90

2

Renda de Casa

001

200 000,00

3

Exclusividade

001

250 000,00

4

Estímulo

001

150 000,00

5

Chefia

45%

223 533,40

6

Investigação e estudo

40%

198 696,36

7

Risco

30%

149 022,30

8

Atavio

30%

149 022,30

9

Diuturnidade

30%

149 022,30

10

Representação

35%

149 022,30

11

Instalação / Início de carreira

001

5 000 000,00

[Redacção introduzida pela Lei n.º 28/22, de 22 de Agosto.]
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O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos.
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço.
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