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- SUMARIO . 

Assembleia Nacional 

v Lein? 7/94: 

Aprova o Estatuto dos Magistrados Judiciais e do Ministério Publico. 
Revoga todas as disposicdes que contrariem o disposto na pré- 
sente lei, designadamente as do Decreto n.? 65/71, de 3 de 
Marco, os artigos 14.° alinea b), [5.2 alinea h), 23.° 2.4 parte da 
alfnea i), 26." alinea d), 35.° b.* parte da alfnea j), 36° 1.4 parte” 
da alinea d), 93.7 a 96.8 a 108.° da Lei n° 18/88, de 31 de De- 
zembro ¢ os artigos 762 a 82." da Lei n.* 5/90, de 7 de Abril. 

Presidéncia da Repablica 

-Decreto Presidencial n,* 30/94; 

Aprova o Estatuto dos membros do Conselho da Republica, 

Decreto Presidencial n.* 31/94: 

Aprova.o Regimento do Conselho da Republica. 

Ministério do Comércio e Turismo 
Despacho n,* 26/94; . 

 Revoga o Despacho n.* 103/92, de 15 de Junho. 

  
  

ASSEMBLEIA NACIONAL 
Lei n.? 7/94 | 
de 29de Abril 

Os Magistrados Judiciais e do Ministério Publico cons- 
tituem uma classe que, pela natureza da sua actividade pro-. 

fissional, deve reger-se. por normas especificas, ndo obstante 
-estarem também sujeitos, de uma forma geral, as disposi- 

ges que orientam os demais servidores do Estado. 

Considerando que um niéimero bastante significativo de- 
-hormas aplicdveis aos magistrados, se mostram inadequadas - 
ao actual contexto sécio-politico do nosso Pais, criando um | 

_ vazio que, desde ha muito se tem vindo a sentir; 

A publicagio do Estatuto dos Magistrados, nao 30 
proporciona 4 administragdo central do Estado um melhor 
instrumento para desencadear accdes conducentes a um cada 
vez maior apoio técnico-material e financeiro, imprescindi- 

vel A administragHo da justica e a dignificacio da magistratu- 
ta, mas também estabelece, para estes profissionais, as nor- 
mas por que se devem pautar, quer no exercicio de fungdes 

quer na sua conduta pessoal; 

Nestes termos, ao abrigo da alinea j) do artigo 89.° da 
Lei Constitucional, a Assembleia Nacional aprova a seguin- 
te Lei: - | 

ARTIGO 1? 

E aprovado o Estatuto dos Magistrades Judiciais e do 
Ministério Piiblico, anexo a presente lei e que dela & parte | 

integrante. 

ARTIGO 2° 

Ficam revogadas todas as. disposigGes que contrariem 0 - 
disposto na presente Lei, designadamente as do Decreto 

n.2 65/71, de 3 de Marco, os artigos 14.° alfnea b), 15.° alf- 
’ nea h), 23.°, 24 parte da alinea i), 26.° alinea d), 35.%, 1.* 

parte da alinea j), 36.°, 1.4 parte da alinea d), 9324 96. 2a 
108.° da Lei n.° 18/88, de 31 de Dezembro, e os artigos 76° 
a 82.° da Lei n.° 5/90, de 7 de Abril. 

- ARTIGO 3° 

A presente lei entra em vigor 30 dias apds a sua 

publicagao no Didrio da Republica. 

Vista e aprovada pela Assembleia | Nacional. 

Publique-se. 

Luanda, aos 12 de Janeiro de 1994, 

O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando José de 

Franca Dias Van-Dinem. 

© Presidente da. Repablica, JOSE EDUARDO DOS 
SANTOS.
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DIARIO DA REPUBLICA   ‘STATUTO DOS MAGISTRADUS JUDICIAIs # EDO MINISTERIO PUBLICO | 

CAPITULO I - | 

, Disposicées Gerais 

ARTIGO 

(Ambito de aplicagao) 

O presente Estatuto aplica-se aos Magistrados Judiciais 
e do Ministéria Publico bem como aos seus substitutos, 
quando em exercicio de fungdes. 

ARTIGO 22 

{Estatuto subsidiario} 

Aos Magistrados Judiciais e do Ministério Publico é 
aplicdvel, supletivamente, o regime da fungao piblica, em 
tudo 0 que no contrarie o presente Estatuto. 

ARTIGO 3 

(Constituigao das Magistraturas) 
: | 

t. A Magistratura Judicial € constituida por Juizes do 
Tribunal Supremo, dos Tribunais Provinciais e dos Tribu- 
nais Municipais, e recebem as séguintes designacées: 

a) Juizes Conselheiros, os Juizes do Tribunal Supremo; 

b) Juizes de Direito, os Jufzes dos Tribunais Provinci- 
ais; ‘ 

c) Juizes Municipais, os Juizes dos Tribunais Munici- 
pais, . 

. 

2. A magistratura do Ministério Piiblico tem a seguinte 
constituicao: . 

a) Procurador Geral da Republica, 

5) Vice-Procurador Geral da Repiiblica; 

c) Adjuntos do Procurador Geral da Repitblica; 

d) Chefes de Departamento com Estatuto de Magistrado; 
¢} Procuradores Provinciais da Repiblica; | | 

J) Procuradores da Repiiblica junto dos organismos de 
. investigacdo ¢ instrucao criminal: 

g) ‘Adjunios do Procurador Provincial da Repiiblica; 

h) Procuradores da Republica Adjuntos, junto dos orga- - 
nismos’de investigacfo ¢ instrucdo criminal: 

) Procuradores Municipais da Reptiblica. 

ARTIGO 42. - 
(Fungées das Magistraturas) 

1. E fungio daMlagistratura Judicial, administrar a justi- 
¢a de dcordo com wléi, com total observancia dos objectivos 
da constituigio, e fazer executar as suas decisdes, 

/ LP Us stagistrados Judictais ndo podem abster-se de 
julgar com fundamento na falta, obscuridade ou ambiguidade 
da lei, ou em diivida. insandvel sobre 0 caso em litigic. 

2.2 ~ Os Magistrados Judiciais que deixem de exercet 
fungGes, por motivos de nomeag¢ao para uma nova situacdo 
que 'ndo implique desvinculagio do Servico, prosseguem até 
ao final os termos do jul gamento que tenham iniciado, 
salvo se a nova situagao for resultante de ac¢do disciplinar 
ou de reforma, | 

2. E fungio da Magistratura do Ministério Piiblico re- 
presentar o Estado e representar ou defender og direitos de 
outras pessoas singulares ou colectivas, nos termos estabe- : 
lecidos na lei, exercer a acco penal, zelar para que a funcdo 
Jurisdicional se exerga em conformidade com a lei, fiscalizar 
a legalidade na fase de instrucao preparatéria dos processos € 
a legalidade no cumprimento das penas. 

ARTIGO 5° 

{Paralelistno das Magistraturas) 

"LAs Magistraturas Judicial ¢ do Ministério Publico 
So paralelas, equiparadas entre si e independentes uma da 

outra, 
/ 

2. Nas audiéncias e actos oficiais a que presidem Magis- 
trados Judiciais, os do Ministério Publico que sirvam- junto 
do mesmo tribunal, tomam lugar a sua direita. 

‘ARTIGO 6.2 

(Relagéo entre Magistrados Judiciais) 

Os Magistrados Judiciais formam um corpo tinico, e 
. guardam precedéncia entre si, segundo as respectivas catego- 

nas, preferindo a antiguidade em caso de igualdade, 

ARTIGO 7,4 

(Independéncia dos Magistrados Judiciais) 

No exercicio das suas fungdes, os Magistrados Judiciais 
séo independentes, devem obediéncia apenas a lei e A sua 
‘consciéncia € ndo estHo sujeitos a ordens ou instrugées, 
salvo o cumprimento das decisdes proferidas, em via de 

~” Fecurso pe os tribunais superiores. 

ARTIGO 8.2 

(Irresponsabilidade dos Magistrados Judiciais) 

1. Os Magistrados J udiciais no podem ser responsabili- 
- Zados pelas decisées que. proferem no exerctcio das suas 
fungdes. 

2. S6 em casos especialmente previstos na lei os Ma- 
gistrados Judiciais podem ser sujeitos, em razio do exercicio 

_ das suas fungdes, & responsabilidade civil, criminal ou 
disciplinar. 

ARTIGO 9° 
(Responsabilidade e subordinacao dos Magistrados 

do Ministério Publico} . 

1. Os responsdveis do Ministério Priblico sdo respon- 
saveis e hierarquicamente subordinados,
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2. A responsabilidade.consiste em corresponderem, nos _ 
termos da lei, pelo cumprimento dos seus deveres e pela 

observancia das directivas, ordens e instrug6es que recebem 

dos respectivos superiores hierarquicos. 

3. A hierarquia consiste na subordinagdo dos Magistra- 
dos de grau inferior aos de grau superior, nos termos da lei, 

e na consequente obrigacdo de acatamento por aqueles das 

directivas, ordens e instrugées recebidas, sem prejuizo do 

disposto no artigo seguinte. . 

ARTIGO 102 . 

{Limite aos poderes directivos dos 
' Magistrados do Ministérie Pablico) 

1. Os Magistrados do Ministério Publico.devem recusar o . 
cumprimento de directivas, ordens e instrucées ilegais e po- 

dem recusd4-lo com fundamento em grave violagdo da sua 

consciéncia juridica. , 

2, A recusa faz-se por escrito, precedendo apresentacao- 

pessoal das razGes invocadas. 

3, No caso previsto nos némeros anteriores, 0 magistra- 
do que tiver emitido a directiva, ordem ou instrugdo, pode 
avocar 0 procedimento ou distribuf-lo a outro subordinado. 

_ARTIGO'LL? 

(Ordens irrecusdveis dos Magistrados do Ministério Pablico) 

1. Nio podem ser abjecto de recusa, as ordens e degisdes 

proteridas por via inerargnica, nos termos da lei de € protesso. 

2. O exercicio. injustificado da faculdade , de, recusa 
constitui falta disciplinar. 

-ARTIGO 12. 

(Inamovibilidade dos juizes) 

Os Magistrados Judiciais sao ‘nomeados vitaliciamente, 

nao ‘podem s ser transferidos, promovidos, suspensos, refor- 

mados ou. demitidos,’ sendo: nos casos € modos previstos 

neste Estatuto. 

~ ARTIGO 13.9 

(Estabitidade do Ministério Publico) 

Os Magistrados do Ministério Piblico nao podem ser 

transferidos, promovidos, suspensos,, reformados ou demiti- 

dos, senfio nos casos e modos previstos neste Estatuto. 

CAPITULO U 

Dos Conselhos Superiores das Magistraturas 

ARTIGO 142 

(Definicao) 

O Conselho Superior da Magistratura Judicial ¢ 0 Con- ' 
selho Superior.da Magistratura-do Ministério Piiblico, sao 

érgdos superiores de gestio disciplina da correspondente 

magistratura e rednem-se em Plenario e em n Comisstio Per-- 

manente. 

~ “ARTIGO, 5° 

(Competéncia dos Plenarias) 

1. O Conselho Superior da Magistratura Judicial reine 

em plendrio quando tenha que exercer as seguintes fungées: 

a) propor a nomeacao dos juizes do Tribunal Supremo; 

b) aprovar a estrutura e o quadro org4nico dos servigos 
de Inspecgao Judicial; 

c) dar pareceres sobre 0 quadro dos tribunais, 

d) nomear, colocar, transferir e promover os juizes d dos 
tribunais provinciais e municipais; - 

e) conhecer e julgar os recursos interpostos das decisdes 

proferidas pela Comissao Permanente; 

p emitir pareceres sobre diplomas legais relativos A or- 

ganizacao judiciaria e ao Estatuto dos Magistrados 

Judiciais e do .Ministério Piblico e, em geral, 
sobre as matérias relativas a administragdo da 

_ justiga; 

g) aprovar o regulamento do Conselho; 

A) outras conferidas por lei. 

2. O Conselho Superior da Magistratura do Ministério 
Publico retine em plendrio quando tenha que exercer as, 
seguintes atribuigoes: 

a) propor a nomeagao e exoneragio do Procurador Geral 
da Republica, Vice-Procurador Geral da Repablica 
e os Adjuntos do Procurador Geral da ia Republica; 

b) aprovar a ‘estrutura e quadro ot organico dos Servicos de 

Inspecgiio do Ministério Paiblico; 7 

c) dar parecer sobre 0 quadro organico da Procuradoria 
Geral da Republica, 

d)} nomear, colocar, ‘transferir e promover os Magistra- 
dos do Ministério Publico a nivel. provincial € mu- 

nicipal; 

é) as referidas nas alfneas ¢) a h) do:nimero anterior. 

ARTIGO 164 

(Competéncia das comissies permgnentes), 

Os Conselhos. Superiores. das’ Magistratiras Judicial e do 

Ministério’ Publico. retinem em comissdes _permanentes 

cuando tenharn que exercer as  seguintes Atribuigdes: 

  

b) ofdenar inquéritos 8. 5 sind ince “BOS: ‘Tribunais ea 
-Proéuradoria Geral ‘da? 

- cénforme 9 caso}, 

epublica, & seus Orgios,
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) ordenar a instauragao de procédimentd disciplinar con- . 

tra os Magistrados ¢ proferir a decisio nos respec: 

tivos. processos, 

d) proceder & exoneragdo dos Magistrados a seu pedido, 

e) determinar a suspensdo do Magistrado para efeito de 

reforma, quando revele debilidade ‘ou- diminuicig 

das suas faculdades fisicas ou intelectuais; 

fi) determinar a suspensio do Magistrado durante a ins-’ 

trucdo do processe discipkinar, de inquérito | ou de 

sindicéncia; 

g) outras conferidas na lei. 

ARTIGO 17.2 © 

(Composicao dos plenarios). 

1. Compéem o Plenario do Conselho Superior da Ma- - 

gistratura Judicial os seguintes membros: 

a} Juiz Presidente do Tribunal Supremo; — - | 

b) dois Juizes Conselheiros, 

c ) seis Juizes de Direito; 

d) dois Jufzes Municipais; 

e) trés juristas designados pelo Presidente: da Repiiblica, | 

sendo, pelo menos um deles, Magistrado Judicial; 

p cinco juristas eleitos pela Assembleia Nacional. 

2. Compdem o Plendrio do Consetho Superior da Ma . 

gistratura do Ministério. Publico os seguintes . 

_ Membros: 

a) Procurador Geral da Republica; 

b) Vice-Procurador Geral da Reptilica: | 

c) um Adjunto do Procurador Geral da Reptiblica; . : 

d) dois Procuradores Provinciais; | | 

e) trés Procuradores Provinciais Adjuntos; a 

ff) trés Procuradores Municipas | 

g) trés juristas nomeados pelo Presidente da Reptiblica, 

‘sendo, pelo menos. um deles, magistrado do Minis- . 

tério Piiblico; 

h ) cinco juristas eleitos os pela. Aspebeia Nacional: 

be 

3. Os Migistrados J Judiciais é do. Ministério Péblico re- 

feridos nas alineas b) a d) don2le >) a fh do n? 2, serao - 

eleitos entre si. 

_ DIARIO DA REPUBLICA 

ARTIGO 18.° 

{Composicée das comissdes permanentes) 

‘1, A Comissio Permanente do Conselho Superior da 

Magistratura Judicial € constituida por: 

a) Juiz Presidente.do Tribunal Supremo; 

+B) um Juiz Conselheiro: 

c) trés Suizes Di . 

d y um a Juiz Municipal; — 

, e) dois juristas de desigriagho ¢ do Presidente da Repiibli- 

, ca, sendo, pelo menos um deles, Magistrado Judi- 

aA Assembleia Nacional: PES Gad aes ables 

2. A Comissao Permanente do Conselhs Superior da 

Magistratura do’ Ministério Publico é constitufda ‘por: 

a) Procurador Geral da Repailica; | 

~ by um Adjunto do Procurador Geral da Republica; 

c) um Procurador Provincial 

' d) dois Procuradores Provincia Aajuntoss 
i Cn . - 

e€ ) trés Procuradores Municipais; 

fh dois jurists “nomeados pelo Presidente da Repablica, 

~sendo, pelo menos.um deles, magistrado do Minis- 

. tério Priblico; ° a oh. Lo 

8) ties juristas eleitos pela Assembleia Nacional. ‘ 

3, Os membros: das Comissdes Permafientes S80: o-eleitos 

em plendrios dos respectivos Consethos.. 

“ARTIGO 198 

, “Umunidades é duragao de exercicio do.cargo | 

. dos. membres, dos conselhos) , 

Os membros dos Conselhos Superiores das Magistratu- 

= as Judi iake ‘do Ministério Publico; gozam das imunidades 

-_ atribv ‘das aos Juizes do Tribunal Supremo e Magistrados do | 

Mini :tério Publico junto deste Tribunal e enerogran 0 cargo 

por um: perfodo de irés anos, . - 

7 _ ARTIGO. 208 e . 

_-(Partleipagio do Ministro da Juste > 

O Ministro da Justiga pode participar nas reunides do 

. Conselho Superior da Magistratura Judicial, sem direito a 

voto. 

ARTICO 20 

(Presidéncia) 

As reunides dos Conselhos Superiores, das magistraturas 

Judicial e do Ministério Publico s4o presididas, respectiva- 

mente, pelo Presidente do Tribunal Supremo ¢ pelo 

Procurador Geral da Repiiblica.
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ARTIGO 22" 

(Competéncia dos Presidentes dos Conselhios) 
z 

Aos presidentes dos Conselhos Superiores da Magistra- 

tura J udicial € do Ministério Piblico compete ainda: 

a) orientar superiormente a actividade do Conselho; 

b) convocar as reunides do Conselho; 

c) promover aexecugio das deliberagdes tomadas nas 

sessdes; 

ad) resolver por simples despacho os assuntos de expedi- 

ente; 

e} decidir os assuntos para que receba delegacio do Con-. 

selho; . 

f) preparar os assuntos a apreciar nas sessGes; 

g) prestar anualmente ao Conselho Superior da respecti- 

va magistratura a sua opinifio ou parecer sobre a 

actividade dos Tribunais e Procuradoria Geral da 
Reptiblica ¢ o merecimento dos Magistrados Judi- 
ciais e do Ministério Piiblico, conforme o caso; 

h) prestar ao Conselho as informagGes que tiver por con- 

venientes, relacionadas com a actividade judicidria 
do pais; . 

i) as demais fungdes que lhe sejam cometidas por lei. 

ARTIGO 23 

(Reunides) 

As reunides dos Conselhos Superiores das Magistraturas 

Judicial e do Ministério Puiblico tém lugar, ordinariamente, 
duas vezes por ano e, extraordinariamente, sempre que con- 
vocadas pelos respectivos presidentes. Z 

f 

ARTIGO 242 

(Quorum) 

O Plendrio ou a Comissio Permanente dos Conselhos 
Superiores das Magistraturas Judicial e do Ministério Puiblit 

co, 86 podem funcionar com, pelo menos, dois tercos dos 
seus membros. 

ARTIGO 25.4 

(Secretaria dos Conselhos Superiores) 

Os requerimentos e outros documentos dirigidos aos 

Conselhos Superiores das Muygistraturas, dio entrada na 

Secretaria do Tribunal Supremo ou na Secretaria da 
Procuradoria Geral da Republica, conforme o caso. 

~ CAPITULO III 

Das incompatibilidades, deveres e direitos — 

. ARTIGO 26.2 

(Incompatibilidades) 

1. Os Magistrados Judiciais e os do Ministério Publico 
em efectivo servigo, néo podem exercer qualquer outra 

fun¢io publica ou actividade de natureza privada, por si ou 
por interposta pessoa, excepto: 

161 

a) fungdes docentes; 

b) fungdes de investigagio cientifica. 

2. Os Magistrados Judiciais e os do Ministério Publico - 

s6 poderao ocupar-se das funcées a que se referem as alineas 

anteriores, desde que nado implique prejuizo para 0 servico 
préprio da magistratura. 

3. Os Magistrados Judiciais e os do Ministério Ptiblico 

nfo podem pertencer a partidos politicos. 

ARTIGO 27." 

(Impedimento) 

1, Os Magistrados Judiciais e os do Ministério Publico 

nao podem servir em tribunal em que exergam fungées, 

Magistrados a que estejam. ligados pelo casamento, 

parentesco ou afinidade em qualquer grav da linha recta ou 
até ao 2.° grau da linha colateral. 

2. Para efeito do nimero anterior a uniac de facto, 

mesmo nfo reconhecida, é havida como casamento. 

ARTIGO 28° 

(Domicilic ¢ auséneia) 

1. Os Magistrados Judiciais e os do Ministério Ptiblico, 
nao podém residir fora da sede do Tribunal ou servico onde 

exercam fung6es, nem ausentar-se da area de jurisdigao sem 

a autorizagdo do Ministério da Justiga ou do Procurador 

Geral da Repiblica, excepto aos sdbados, domingos e 

feriados, quando de licenga disciplinar ou em periodo de 

férias judiciais, caso em que devem comunicar a auséncia, 

indicar o local em que podem ser encontrados € o substituto 

chamady ao exercicio de fungées, 

2. Quando razGes ponderosas o justifiquem e nao possa 

_o magistrado solicitar a devida autorizagao, deve, comunicar 
a auséncia pela via mais répida, com a indicagdo do local em 
que poderé ser encontrado o substituto. chamado ao exercicio 
de fungGes.. 

3. A comunicagéo dos Magistrados Judiciais, deveré 

ainda ser feita ao Presidente do Tribunal Supremo, 

ARTIGO 29.2 

(Traje profissional) 

Nas audiéncias de discussao e julgamento e, quando o 

entendam, nas solenidades em que devem participar, os Ma- 

gistrados Judiciais e os do Ministério Ptiblico, usam traje 

profissional aprovado de forma reguilamentar, = * 

ARTIGO 30.* 

(Dever de sigilo) 

Além do dever de sigilo devido pelos funciondrios do 
Estado, os Magistrados Judiciais e os do Ministério Publico” 
nao podem fazer declaragées relativas a processos, nem reve- 

lar opinides emitidas durante as conferéncias nos tribunais 
que nao constem das respectivas actas ou decisGes,
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ARTIGO 31.2 

(Imunidades) 

1. Os Juizes do Tribunal Supremoe Magistrados do Mi- 
nistério Publico junto deste Tribunal, s6 podem ser presos 
depois de culpa formada, quando a infracgao for punivel com 

pena de priséo maior. 

2. Os Juizes dos Tribunais de 1." instdncia‘e os Magis- 
trados do Ministério Piblico junto deles, nio podem ser 

presos sem culpa formada, excepto em flagrante delito por 
crime doloso puriivel com pena maior, 

3, Em caso de prisio, 0 preso deve ser imediatamente 
apresentado ao Procurador Geral da Republica, para efeitos 
de legalizagdo ou, quando assim nao for possivel, no mais: 
curto espago de tempo possfvel, comunicar o facto 

om Desai dia imediatamente a prisdo, com conheciments ao Presidente do 

Tribunal Supremo, quando se tratar de Magistrado Judicial. 

ARTIGO 322 

(Exercicio de advocucia) 

Os Magistrados J udiciais e do Ministério Publico po- 
dem advogar em defesa prépria, do seu cénjuge, ascendentes 

.ou descendentes. 

“ARTIGO 33° 

(Direitus e regalias inerentes 4 funcado) 

1. Os Magistrados Judiciais e do Ministétio Publico em 
efectivo servico, tém os seguintes direitos ¢ regalias: - 

a ) entrada ¢ livre transito em gares, cais de embarque, ae- , 

roportos e em todos os locais de acesso condicio- 

nado, mediante simples exibic0 do cartio de 

- identidade; 

bj uso e porte de arma de defesa registada junto da auto- 

ridade competente, independentemente de licenga; 

c) foro e processo especial nas causas criminais em que 
sejam arguidos e nas accdées de responsabilidade 

civil por factos praticados no exercicio das suag 

‘fung6es € por causa delas; 

a) protecgao especial da sua pessoa e bens e, sempre que 
ponderosas razSes de seguranga 0 exyjam, dos seus 
familiares; 

_¢) casa do Estado ou a expensas do Estado devidamente 

mobilada; 

. p viatura do Estado para uso pessoal; 

g) pagamento das despesas provenientes do uso do tele- 
fone na residéncia e do consumo de ‘gua e energia; 

h) quaisquer outros expressamente previstos na lei, 

2. Os Magistrados Judiciais e do Ministério Publico * 
tém o direito, mensalmente, a 100% do valor da renda de ca- 
sa, quando n&o ocupem residéncia oficial do Estado, ou ocu- 
pando, mantenham a posi¢do de arrendatétio em relagio a 

sua anterior habitagio. 

3. Os Magistrados Judiciais eos do Ministério Puiblico 
que habitem residéncias de que sejam proprietdrios, tém 

direito a percepciio de um subsidio de arrendamento corres- 

pondente a 20% sobre o seu vemcimento mensal. 

4, No.exercicio de fungées de instrugdo, os Magistrados 
Judiciais e os do Ministério Publico tém direito, dentro da 

- sua 4rea de jurisdigdo, a entrada ¢ livre transito nos navios 

ancorados nos portos, nas casas e recintos de espectdculos 

ou de diversdo, nas sedes das instalagdes de recreio e, em 

geral, em todos os lugares onde se realizem reunides publi- 

cas OU Seja permitido o acesso ao publico mediante o paga- 
mento de uma taxa, a realizagdo de certa despesa ou apresen- 

tagao de um bilhete que qualquer pessoa possa obter. 

 ARTIGO 34.2 

(Gutras regalias) 

Além dos direitos constantes no artigo anterior, os 

Magistrados Judiciais'e as do Ministério Puiblico, tém ainda 

as seguintes regalias patrimoniais; 

1. Jujzes do Tribunal Supremo, Procurador Geral da Re- 
. publica, Vice-Procurador Geral da Republica e Adjuntos do 

Procurador Geral da Republica: 

a) passaporte diplomitico e servico protocolar inerente; 

6) viatura do Estado para apoio As necessidades de casa: 

c) dois motoristas; 

d) wm cozinheiro; 

e) uma lavadeira; 

f) um empregado doméstico. . 

2. Os Juizes dos Tribunais Provinciais, Procuradores 
Provinciais da Republica € Adjuntos € Magistrados de igual 

categoria: 

a) passaporte diplomatico; 

6) um motorista; 

¢) um cozinheiro; 

-d) uma lavadeira. 

3. Juizes dos Tribunais Municipais e Procuradores Mu- 
nicipais: | ! 

a) um cozinheiro; 

b) uma lavadeira. 

ARTIGO 35.2 

(Direito 4 assoclacao) 

Os Magistrados Judiciais e os do Ministério Piiblico . 

tém o direito & livre associacgio em ‘Sindicatos e outras 

formas associativas.
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“ART! IGO 362 . 

(Responsabilidade pelo mobiliario) 

1. O Magistrado que habite a expensas do Estado em 

casa mobilada, deve assinar 0 respectivo auto de inventdrio 
do qual deve constar o estado de conservagio da casa e do 
recheio existente. 

2. O Magistrado é responsdvel pela boa conservacio do 
mobilidrio e equipamento recebido, devendo comunicar qual- 

quer ocorréncia de forma a manter-se actualizado o inven- 

tario. . 

3. O Magistrado pode pedir substituig&o.ou reparagao do 
mobiliario ou equipamento que se torne inadequado para o 

seu use normal, nos termos do regulamento a elaborar pelo. 

Ministério da Justiga e pelo Procurador Geral da Republica, 
_ conforme o caso, 7 

4, Em caso de perda do direito de atribuicgao da casa, 0 

Magistrado ou seus familiares devem proceder & sua resti- 
 tuig&o, apés inventdrio, no prazo que foi fixado, mas nunca 
inferior a 60 dias. 

ARTIGO 372 

(Participagio emolumentar) 

Aos Magistrados Judiciais e aos do Ministério Publico é 
atribuida uma participagao a fixar em diploma préprio. 

ARTIGO 38° 

‘(Vencimentos) 

Os vencimentos dos Magistrados Judiciais e do Ministé- 
rio Piiblico so fixados em diploma préprio. 

ARTIGO 39." 

(Despesas de representacio). 

Os Magistrados Judiciais e do Ministério Puiblico tém 
direito a um subsidio de Teprese ntagdo a ser fixado em diplo- 

ma proprio. 

" ARTIGO 408 

‘(Formagio profissional) 

Os Magistrados Judiciais e os do Ministério Publice be- 
neficiam de estdgios e cursos de superagdo a realizar no Pais 
ou no estrangeiro, sempre que as necessidades do servigo 0 
justifiquem, 

CAPITULO IV 

Do Provimento dla Magistratura 

, SECCAOT 

Requisitos e modo de ingresso 

ARTIGO 41.° 

(Requisitos para o ingresso) 

1. Sao requisitos para o ingresso na Magistratura Judi- 

cial e na do Ministério Publico: 

a) ser cidadio angolane com idade nao inferior a 21° 

anos, 

b) possuir licenciatura em direito, obtida ¢ ou reconhe- 

cida pela Universidade de Angola, 

c ¢) possuir idoneidade moral e civica; 

a) estar em pleno gozo dos seus direitos politicos e 

civis; 

e) satisfazer os demais requisitos estabelecidos na lei, 

para a nomeagdo de funcidnarios do Estado. 

2. Enquanto nado houver cidadaos licenciados em direito 
em numero suficiente, podem ser nomeados para exercer a 
Magistratura: 

a) nos Tribunais Provinciais e junto deles, os estudantes 

de direito, habilitades com o 3.° ano; 

5) nos Tribunais Municipais e junto deles, os estudantes 
de direito ou os cidadidos habilitados com a 12,* 
classe ou equivalente, 

. _ ARTIGO 424 

(Modo de ingresso} 

1. O ingresso nas Magistraturas Judicial e do Ministério 
Publico faz-se mediante concurso de provimento e condicio- 
nado ao aproveitamento em posterior curso de formacio e 
ou estagio especffico, 

2. A primeira nomeagiio faz-se para inst4ncias de catego- 
ria inferior, 

SECCAO I 

Da nomeacéo dos Magistrados Judiciais 

ARTIGO 43.2 

(Nomeacao dos Juizes Conselheiros) 

], Os Juizes do Tribunal Supremo sio nomeados pelo 

Presidente da Republica, mediante proposta do Conselho 
Superior da Magistratura, de entre os Adjuntos de Procura- 

dor Geral da Republica, Juizes dos Tribunais Provinciais e 

Procuradores Provinciais da Reptblica, licenciados em 

direito € cam, pélo menos cinco a oito anos de experiencia 
profissional @ ‘boa classificagio. 

  

2.0 Tuis Presidente ¢ o Vice-Presidente do Tribunal Su- 
. premo séo nomeados de entre os Juizes deste Tribunal e Ma- 
gistrados do Ministério Piiblico junto dele. 

ARTIGO 44.2 

Nomeaga dos. Juizes de Direity) 

2. Os J ufzes Presidentes dos Tribunais Provinciais sao 

nomeados entre os Juizes mais antigos e do mesmo nivel: 

’ com boa classificacio.
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ARTLIGO 45." 

(Nomeacao dos Juizes Municipais) 

Os Juizes dos Tribunais Municipais s§o nomeados pelo 

Conselho Superior da Magistratura Judicial. 

SECCAO iLL 

Da nomeagio dos Magistrados 
do Ministérie Pablico - 

ARTIGO 46.” 

(Nomeacio dos Magistrados do Ministério Publico 

: junto do Tribunal Supremo) 

1, Os Magistrados do Ministério Pablico junte do Tri- 

_bunal Supremo so nomeados pelo Presidente da Republica 

sob proposta do Conselho Superior da respectiva Magistra- 

tura de entre as Chefes de Departamento com estatuto de 

Magistrade, Procuradores, Juizes Provinciais e licenciados 

em direito, com pelo menos, de cinco a vito anos de expe- 

riéncia profissional e com boa classificagdo, com as excep- 

cées contidas nos numeros seguintes. 

2. O Procurador Geral da Repiiblica € nomeado pelo 

Presidente da Reptblica, mediante proposta do Conselho 

Superior da Magistratura do Ministério Puiblico. 

3. O Procurador Geral da Reptiblica e 0 Vice-Procurador 

Geral da Repuiblica, sdo nomeados de entre os Magistrados 

do Ministério Publico do Tribunal Supremo e Juizes desie 

Tribunal. | 

ARTIGO 47° 

(Nomeaciiv dos Procuradores Provinciuis, Adjuntos ¢ 

Procuradores Municipais) 

|. Os Procuradores Provinciais da Reptiblica, os Procu- .. 

radores Provinciais Adjuntos da Republica, os Procuradores 

da Reptiblica e Adjuntos, dos organismos de investigagao ¢ 

instrugao processual, os Chefes de Departamento com esta- 

tuto de Magistrado e os Procuradores Municipais da Repd- 

blica, sio nomeados pelo Consellto Superior: da Magistratu- 

ta do Ministério Publico. 

2. Os Procuradores Provinciais da Republica € os Procu~ 

radores da Repiblica junto dos organismos de investigagao € 

instrugio processual séo nomeados de entre os Procuradores 

Provinciais da Republica Adjuntos ¢ Magistrados de igual 

categoria mais antigos e com boa classificagao. — 

SECCAO IV 

Da posse, transferéncia ¢ reforma 

SUBSECCAO I 

- Da posse 

ARTIGO 48° 

(Passe) 

Tém competéncia para conferir posse aos Magistrados as 

seguintes entidades: . 

a} aos Juizes Conselheiros € Magistrados do Ministério 

Piblico junto do Tribunal Supremo, © Presidente 

da Republica: 

b) aos Jufzes de Direito € Procuradores Provinciais da 

Republica, Procuradores Provinciais'da Republica 

Adjuntos e equiparados, © Presidente do Tribunal 

-Supremo e o Procurador Geral da Republica. 

respectivamente; 

_c) aos Juizes e Procuradores Municipais, o Presidente do 

Tribunal Provincial e o Procurador Provincial da 

Republica. oO 

SUBSECGAO Ik 

Da transferéncia 

ARTIGO 49° 

(Competéncia para transferir) 

A transferéncia dos Magistrados Judiciais e do Ministé- 

rio Piiblico é da competéncia do Conselho Superior da res- 

pectiva Magistratura € pode ser feita a pedido do interessado, 

por conveniéncia de servico ou por decisdo disciplinar. 

ARTIGO 502 

(Transferéncia a pedido do interessado) 

A transferéncia a pedido do interessado, s6 pode ser. 

solicitada ao Conselho Superior da respectiva Magistratura, 

com o parecer do Ministro da Justica ou do Procurador Geral 

da Reptiblica, decorrido um ano apés a sua colocagao. 

ARTIGO 51” 

(Transferéncia por conveniéncia de serviga) 

|. A transferéncia por conveniéncia de servico, dos Jui- 

zes dos Tribunais Provinciais € Municipais nao pode alterar- 

se antes de decorridos cinco anes contados da data da sua 

colocacio. 

2 A -transtferéncia por conveniéncia de servigo, dos Ma- 

gistrados do Ministério Publico, pode ocorrer sempre que 

razdes ponderosas de servigo assim o justifiquem. 

§ Unico: O Magistrado transferido pode reclamar, sem- 

pre que considere injustificada a decisdo. 

SUBSECCAO HI 

Da reforma 

ARTIGO 52° 

{Direite aplicavel 

Os Magistrados Judiciais e os do Ministério Piblico 

estio abrangidos pelo Sistema de seguranga Social, em tudo 

9 que néo contrarie o presente Estatuto. 

ARTIGO 53 

(Reforma por incapacidade) 

1. Sho reformados por incapacidade os Magistrados 

Judiciais e os do Ministério Publico que, por debilidade ou 

‘diminuigao das faculdades fisicds ou intelectuais, manifesta- 

das no exercicio da fungo, nao possam continuar nesta sem 

grave transtorno da justiga ou dos TeESpectivOs SeTVIGOS.
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_ 2. Os Magistrados que se encontrem na situacdo referida 

no ntimero anterior séo convidados a requerer, nO prazo de 

trinta dias; ou produzir, por escrito, as observagoes que 

tiverem por convenientes. Co 

3. No caso previsto no n2 1, 9 Conselho Superior da 

Magistratura Judicial ou do Ministério Publico, conforme 0 

caso, pode determinar a imediata suspensio do exercicio da 

funcdo do Magistrado cuja incapacidade especialmente a 

justifique. 

ARTIGO 54” 

(Miusilgtrados Jubilados) 

1. Os Magistrados Judiciais ¢ os do Ministério Publico 

cuja reformanio seja proveniente de sanc4o disciplinar, sao 

considerados Magistrados Jubilados. 

2. Os Magistrados Jubilados continuam vinculados aos 

deveres estatutérios e ligados ao tribunal ou servico de que 

faziam parte, gozam dos titulos,; honras, Tegalias ¢ 

imunidades correspondentes A sua categoria e podém assistir 

de traje profissional as cerimonias solenes que se realizem 

no referido tribunal ou servigo ¢ tomar lugar 4 direita dos 

Magistrades em servigo activo. . 

3. Os Magistrados Jubilados nao sofrem qualquer redu- 

c4o dos seus vencimentos. . 

4. O Magistrado Jubilado pode fazer declaragdo de rentin- 

cia A sua condigo, ficando sujeito, em tal caso, ao re ime 

da funcao publica quanto & reforma. 

"  ARTIGO 552 

(Direitos e obrigagées dos Jubilados) 

Aos Magistrados Jubilados é aplicdvel o disposto nes 

artigos 26.°, 30.2 e 32.° do presente Estatuto. , 

SUBSECCAO IV 

Cessacio de fungdes 

ARTIGO 56° 

(Cessacio de fungées) 

1, Os Magistrados Judiciais ¢ do Ministério Publico ces- 

sam as suas fun¢des: 

a) atingido o limite de 70 anos de idade: 

b) no dia em que for publicado o diploma da sua desvin- 

culacio. 

2. Sem prejuizo do disposto no niimero anterior, o Pro- 

curador Geral da Reptiblica cessa as suas fungdes quando . | 

exonerado pelo Presidente da Reptblica, ouvido o Conselho 

Superior da Magistratura do Ministério Ptblico, 

CAPITULO V 

Avaliagao do mérito profissional 

ARTIGO 57. 
(Avaliacao) 

1. A todos’os Magistrados Judiciais e do Ministério Pu- 

blico, ser atribuida avaliagio de mérito profissional pelos 

Conselhos Superiores das respectivas Magistraturas em 

reunido das correspondentes Comissdes Permanentes. 

2. A avaliacao é feita de dois em dois anos. 

ARTIGO 58.2 

(Critério) 

Na avaliacao de mérito profissional dos Magistrados 

conta, designadamente, o seguinte: 

a) eficiéncia na administragao da justi¢a; 

5) nivel de conhecimento évidenciado sobre questées téc- 

nico-jurfdicas e do meio social; 

c) observancia dos prazos ¢ demais normas, de procedi- 

mento processual; , . 

d) assiduidade; 

e) comportamento cfvico e moral; 
ye 

_ f) superagao profissional; 

g) actividade extrajudicial desenvolvida no ambito do'es-_ 

tudo ¢ pratica do direito, tal como trabalhos juridi- 

cos, participago em semindrios ¢ encontros. 

ARTIGO 59.° 

_ (Elementos para avaliagao) 

Os Conselhos Superiores das Magistraturas, para proce- 

derem A avaliacdo, devem socorrer-se de relatérios de presta- 

cdo de contas, relatérios de inspecgao ¢ de visitas efectuadas 

aos tribunais e servicos e outros elementos disponiveis ‘ede 

interesse, podendo ainda requisitar documentos que se encon- 

trem fora do seu ambito. . SO 

 ARTIGO 60.2 

(Classificagao) 

1. A avaliagado do mérito profissional dos Magistrados 

obedece-& seguinte classificagio: MUITO BOM, BOM, 

REGULAR E DEFICIENTE. . 

2. Da classificagiio é dado conhecimento ao Magistrado a 

_ quem se refere, de forma confidencial. 

3. Ao Magistrado a quem for atribufda a classificagao de 

“DEFICIENTE”, deve ser instaurado procedimente 

'. disciplinar.
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ARTIGC 61° 

(Reclamaciio) . 

1. Quando o Magistrado interessado se niio conformar 

com a classificagdo que ihe for atribuida, pode reclamar para 

o Plendrio do Conselho Superior da magistratura respectiva 

no prazo de trinta dias, apresentando logo os fundamentos ¢ — 

as provas que pretende usar para Os efeitos invocados. 

2. O Plendrio do Conselho Superior da Magistratura res- 

pectiva, se entender necessario, promove as diligéncias per- 

tinentes ao esclarecimento dos factos, apds o que decide da 

reclamagio na primeira reuniao que realizar € comunica 40 

interessado a classificagio definitiva.. - _ oO 

CAPITULO VI 

Da antiguidade 

ARTIGO 622 

(Fixacao da antiguidade) 

-.A fixagdo da antiguidade dos Magistrados Judiciais e do 

Ministério Publico, atende exclusivamente ao exercicio 

efectivo das fungdes préprias dos seus cargos ou fungdes 

pliblicas, que a lei vigente ao tempo em que fore exercidas 

mande levar em conta, para efeitos de reforma. 

ARTIGO.632 

{Antiguidade na categoria) . 

A antiguidade dos Magistrados Judiciais ¢ do Ministério 

Piiblico, conta-se desde a data da sua nomeagiio na categoria 

-e, em igualdade de circunstincias, desde a data da tomada de 

posse. 

ARTIGO 644 

' : (Tempo que nao se deduz da antiguidade) 

Nao é deduzido da antiguidade: 

ajo tempo do exercicie de fungdes efectivas como Presi- 

dente da Republica, Deputado ou Membro do 

Govemo; 

b) o tempo decorrido na prestagao-de servico militar; 

_c)otempo de auséncia de servico por motivo de sindi- 

cAncia, de suspensdo preventiva ordenada.em pro- 

cesso disciplinar ou determinada em despacho de 

prontncia, bem como o de prisio preventiva se 4 

acusacdo foi improcedente ou 0s processos termi- 

naram por arquivamento ou absolvigao; 

d) o tempo de suspensiio.determinada pelo Conselho Su- 

perior da Magistratura Judicial ou do Ministério: 

Pitiblico, para efeitos ‘de reforma, quando o Magis- 

trado manifesta debilidade, diminuigdo das suas 

faculdades fisicas ou intelectuais no exercicio da 

fungo, nos termos de artigo 53.° do presente . 

Estatuto; 

2) as faltas por motivo de doenga que nao excedam no- 

venta dias; 

" #) as aus@ncias refcridas no artigo 28° do presente Esta- 

tuto. 

§ Unico: A antiguidade dos Magistrados Judiciais e do 

Ministério Piblico compreende o tempo de servigo 

prestado em qualquer das Magistraturas. 

ARTIGO 65." 

(Listas de antiguidade) 

As listas de antiguidade dos Magistrados Judiciais edo 

Ministério Ptiblico serao publicadas pelos organismos a 

_ seguir indicados, no primeiro semestre de cada ano, no 

Didrio da Repiblica, mencionando-se a respeito de cada um 

a data de nascimento, a data de ingresso na Magistratura, 0 

cargo ou fungao que desempenha e a data da nomea¢ao: 

a) Tribunal Supremo em relagao aos Juizes Conselhei- 

TOs; , 

b) Procuradoria Geral da Republica em relagao aos Ma- - 

gistrados do Ministério Piiblico; 

' ¢) Ministério da Justiga em relacgio aos juizes de Direito 

e Municipais; 

ARTIGO 66.7 - 

(Reclamagées) 

1. No prazo de sessenta dias, a contar da data da publica- 

cio no Didrio da Republica referido no artigo anterior, 0 

Magistrado que se julgue prejudicado pode reciamar para as 

_ entidades que superintendem os drgaos referidos nos artigos 

anteriores, em requerimento acompanhado de tantos 

duplicados quantos a quem a reclamacao possa prejudicar. 

2. Os Magistrados que possam ser prejudicados devem 

ser identificados. no requerimento € sdo notificados para 

responderem no prazo de quinze dias. » 

3A reclamacio é decidida no prazo de trinta dias a 

conte: da data de apresentagao das respostas Ou decorrido o 

prazo a elas reservado, . 

ARTIGO 67% 

(Efeltos de reclamacio} * 

_ Quando se verificar que houve erro material na gradua- | 

gio, fazem-se as necessarias correcgdes, e o despacho é 

publicado nds termos determinados para as listas ¢ 

notificado o reclamante. 

Da improcedéncia da reclamacio ou falta de despacho no 

prazo legal, cabe recurso contencioso.
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CAPITULO VII 

Do regime disciplinar dos Magistrados 

 SECCAO t 

Disposic¢oes gerais 

ARTIGO 69.2 

(Ambito de aplicagao) 

Os Magistrados Judiciais e os do Ministério Publico 
est&o sujeitos ao regime disciplinar estabelecido no presente 
Estatuto. 

" ARTIGO 702 

. (ieito subsidiario) 

Em matéria disciplinar, é aplicavel aos Magistrados 

Judiciais e do Ministério Piiblico, subsidiariamente e com ~ 

as necessdrias adaptacées, além do regime da funcao publica, 

© Cédigo de Processo Penal e o Cédigo de Processo Civil. 

ARTIGO 712 

(Conceito de infracciio disciplinar) 

Siio infraccdes disciplinares todos os comportamentos 
dos Magistrados Judiciais e:do Ministério Piiblico, ainda 

que meramente culposos que, por omissio, violem os deve- 

tes profissionais e os que, pela sua repercussio social, se- 
jam incompativeis com a dignidade indispensdvel ao exer- 

cicio das suas furigdes. 

ARTIGO 72° 

(Autonomia da jurisdigao disciplinar) 

1. O procedimento disciplinar é independente do procedi- 

mento criminal, 

2. Sempre que em processo disciplinar o instrutor cons- 
tate a-existéncia de infraccao criminal, dé conhecimento 
imediato ao Conselho Superior da respectiva Magistratura. 

“SECCAOIL . 

.Das medidas disciplinares 

ARTIGO 732 
_ Medidas sesiplinares). 

. 1. Aos Magistrados Judiciais e do Ministério Puiblico 
"que cometam qualquer infracgdo disciplinar sao impostas as 
seguintes medidas disciplinares:. 

aj adverténcia privada: a 

b) adverténcia registada; 

¢) multa; . 

da) perda do direito de ser nomeado. para categoria superior 

durante o periodo de trés anos; 
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e) transferéncia; 

f} suspensao, | 

8g) reforma compulsiva; 

A demissao. 

“a3 J | . ’ . d : 
2. A excepcao da prevista na alinea a) do.n.® I, as medi- 

das disciplinares sio averbadas no competente procésso 

individual, 

3. As amnistias nao destroem os efeitos produzidos pela . 
aplicacao das medidas disciplinares. 

 ARTIGO 742 

(Adverténcia) 

A medida disciplinar de adverténcia consiste na mera 
chamada de atengio ao Magistrado de que a sua accfo ou 
omiss4o pode perturbar 0 exercicio das fungdes ou nela se 
repercute de forma incompativel com a dignidade que lhe é 
exigivel, 

ARTIGO 75." 

(Multa) ” 

A multa, como medida disciplinar, nunca é inferier a 
1/10 nem superior a 1/3 da remuneracgdo auferida pelo _ 

Magistrado, Pelo perfodo compreendido entre 6 a 12 meses. 

ARTIGO 76.* 

| (Transferéncia). 

A medida disciplinar de transferéncia consiste na 
colocagao do Magistrado em cargo da mesma categoria fora 

_ da drea de jurisdicfo do tribunal ou servigo em que exerce 
fungées, por um period nao inferior a dois anos e implica a 
perda de trinta dias de antiguidade. 

ARTIGO 772) 

(Suspensiio} 

_ 1, A suspensao, como medida disciplinar, consiste no 
afastamento de servico por um perfodo entre 60 a 180 dias, 
com perda total da correspondente remuneracdo e antigui- 

. 2, Comulativamente a sancio disciplinar de suspensdo, 
© Magistrado pode ser transferido quando, pela sua gravidade 
ou repercussdo da infracgao, nao seja conveniente a sua 

_ permanéncia na mesma localidade. 

ARTIGO 738.2 

A medida de reforma compulsiva consiste na aposen- 
ta¢ao coerciva do infractor e implica a imediata desvincu- 
lao dos servicos e a perda do estatuto de Magistrado e dos 
correspondentes direitos:
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ARTIGO Fy 

(Demissio) 

A medida disciplinar de clemissao consiste no alastamen- 
to definitivo do Magistrado e implica a perda do estatuto de 
Magistrado e dos correspondentes direitos, sem pre juizo de 

outras consequéncias detinidas por lei, 

ARTIGO 80." 

(Aplicacao de medidas disciptinares) 

Na aplicagio e determinagao da medida disciplinar aten- 
de-se & gravidade do facto, & culpa do agente, A sua persona- 
lidade, 4s testemunhas que deponham a seu favor.ou contra eo 
ao grau de responsabilidade que a sua acgio ou omissdo 
merega, atendendo 4 dignidade da fungao que exerce. 

ARTIGO 81.2 

" (Reincidéncia) 
4 

‘1, Tem lugar a reincidéncia quando o Magistrado comete - 
nova infrace4o, antes de decorridos dois anos sobre a data‘em 

que praticou a infracgao anterior, ja cumprida total ou par- 

cialmente. 

2.0 efeito da reincidéncia verifica-se, ainda que a medida 

disciplinar da primeira infracgdo tenha sido prescrita ou 

' 3° Em caso de reincidéncia a medida disciplinar aplicdvel 

nunca é inferior 4 medida anteriormente aplicada. 

“ARTIGO 82.? 

(Concurso de infracgées) . 

“-t. Tem lugar o concurso de infracgdes quando o Magis- 

trado comete mais de ‘uma infracgao na mesma ocasiae, ou 
fac da se tarnar varias infracgdes em ocasides diversas, antes de se tornar. 

inimpugndvel a sangio aplicada por qualquer delas.. 

2. No concurso de infraccées aplica-se uma nica pena a 

determinar de acordo com a ‘gravidade das infracgoes. 

* ARTIGO 83: 

(Substituicao das. medidas disciplinares 
aplicadas a reformados) — 

1. Para os Magistrados Jubilados ou que, por quaisquer - 

outras razGes, se encontrem fora de actividade, as medidas 

disciplinares das alineas d), ejef), don 1 do artigo 73.2% 

so substituidas pela perda de pensdes ou vencimentos de » 

qualquer natureza, pelo tempo correspondente. 

2. Sea infracgao disciplinar for considerada de extrema 

gravidade pela sua repercussdo. social, a medida disciplinar 

imposta pode ser acrescida da perda da condigiio de Magistra- 

do Jubilado. 

ARTIGO 84.2 

(Promogiio de ‘Magistradas arguidos) 

|. Enquanto durar o processo criminal ou disciplinar, o 

Magistrado pode ser graduado para promogdo ou acesso, mas 

como’ érgio’ ‘superior “de. disciplina, 

estes suuspendem-se ganda arele e restiva-se are ‘pectiva’ 
vaga uté decisio final. - rye ws 

  

2. Se o processo for arquivado,. a decisiio condenatoria 
- revogada ou aplicada uma das médidas disciptinares previstas. 
nas alineas a}, b) ec} do-artigo 73.%, 0 Magistrado é 

-promovido ou nomeado e recebe.a Temuneragao a que tem 

direito. 

    pet rc 
Baek ves ne ee 

“ARTIGO 852 

  

| (Preserigio das medidas disciplinares) 

a 

A partir ¢ da data é em qué'a ‘a s déeisto se torna . impugadvel, 

as medidas s disciptinars presorever, no prazo de. 3 meses | 
ara 

  

sO SECCAO, nm 

. Dos Orgiios de Discipling . 

ARTIGO 862 a 

Os Consethos ¢ como 0 aos de discipina):    

I Os eps: de discipina da Magisratura Judicial so: 
    

ajo Piendrio do Conselho > Superior da Magistatra Ju. 

‘dicial; uo 

b)a Comissio . Permanente do, Conselto Superior da 

, Magistatura Judicial, oy 

  

bja Comissio Permanente do, ‘Consetho Superior da | 

‘Magistratura do Ministério Piblico..- 

‘eM Hagan 1S ant 

- sais a: 
- (Compettncia as tense) 

  

“Cabe ao Pletisrio do Céniselho ‘Supe ior da Mgistratura, 
conhiécer_ é Jul ar Os - 

recursos interpostos das decisdes proféridas nos processos 
disciplinares contra as respectivos Magistrados... 

  

Pee 4 

: 

Cabe 3 4 Comissiio Permanente do Conselho Stiperior da 

- Magistratura, como.6rgiio ‘superior de disciptina, ‘a instaura- 

cao de procedimento’ disciplinar contra ds ‘réspectivos | 

Magistrados e proferir a decisaio em 1.? instancia.
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SECCAO IV 

Do processo disciplinar 

SUBSECCAO 1! 

Normas processunis ~ 

ARTIGO 89° 

(Forma de processo) 

O processo disciplinar é escrito e’secreto até a acusagao 

ser notificada ao arguido, cabe. ao instrutor averiguar da 

existéncia da infraccdo, das suas circunstancias, da responsa- 

bilidade do infractor e recolher a prova necessdria. 

ARTIGO 902 

(Prazo de instrugao) 

1. A instrugdo do processo deve concluir-se no prazo de 

60 dias, que pode ser prorrogado, por deliberagdo do érgado de 

disciplina, por mais 30 dias, quando a complexidade do caso ~ 

ou outro motivo justificado o determinem. 

2, O procedimento disciplinar caduca no prazo de 60 dias 

a contar da data em que o érgio de disciplina competente 

teve conhecimento da infracgao. 

ARTIGO 914 

(Competéncia para instrugdo) 

Recebida a participagao, a Comissdo Permanente do 

Conselho Superior da respectiva Magistratura ordena.o seu 

registo e designa como instrutor um Magistrado de.categoria 

igual ou superior A do arguido. 

ARTIGO 922 

(Suspensdo preventiva do arguido) 

1. O Magistrado arguido em processo disciplinar pode 

ser preventivamente suspenso das fungées, sob proposta do — 

instrutor, desde que haja fortes indicios de que a infracgdo ca- 

be medida disciplinar severa e a continuagao na efectividade 

de servico seja prejudicial & instrugao do processo ou servico 

ou ao prestigio e des{gnio da fungao. 

2, A suspensdo preventiva nao pode exceder 0 prazo de 

90 dias, prorrog4vel, mediante autoriza¢ao, por mais 30 

dias, e sempre sem prejuizo de remuneragao. 

ARTIGO 93° 

(Audigao do arguido) 

1. O arguido é notificado para comparecer, se assim 0 

entender, a fim de ser ouvido em declaragdes nos autos. 

2. Caso 0 arguido compareca e declare nada querer dizer 

sobre a matéria de denuncia, encerra-se 0 auto. 

ARTIGO 94° 

{Acusagao) 

Finda a instrugio do processo, deve o instrutor, se 

houver matéria para tal e no prazo de 10 dias, formular a 

. 469. 
aa . ——— 

acusagao, da qual conste, necessariamente, os tactos impu- 

tados ao arguido que considere provados, a descrigio das 

circunstincias de tempo, modo e lugar da sua pratica e a 

indicacdo dos preceitos iegais infringidos. 

ARTIGO 95.” 

(Notificagdo da acusagao) 

1. Da acusagao extrai-se copia que é entregue ou remeti- 

da ao arguido com indicagdo do prazo para apresentacdo da 

defesa que nao é inferior a 10 nem superior a 15 dias, 

-conforme a complexidade do processo. 

2, Se nao for possivel notificar-se o arguido pessoal- 

mente, por encontrar-se ausente em parte incerta, procede-se 

A sua notificagao por meio de edital a ser afixado no local 

onde exerceu funcdes em ultimo lugar, dando-se-lhe o prazo 

de 30 dias, contados da data de afixagdo, para apresentar a 

sua defesa. 

3, Ao arguido ausente é nomeado um defensor oficioso 

- que o representa nos ulteriores termos do processo. 

ARTIGO 96° 

(Defesa) 

_ 1, Durante o prazo para apresentagiio da defesa, o arguido 

ou o defensor oficioso nomeado pode examinar © processo, 

sempre na presenga do instrutor ou pessoa por este designa- | 

da, indicar testemunhas, juntar documentos e requerer dili- 

géncias. 

2. Pode o instrutor recusar a realizagao de diligéncias que 

sejam manifestamente desnecessérias ou dilatérias. 

ARTIGO 97." 

(Relatério) 

Terminada a produgao da prova, o instrutor elabora, no 

prazo de 10 dias, um relat6rio individualizando as faltas que 

considere provadas, a sua gravidade e consequéncias € as 

circunstAancias que concorreram para a determinagao do grau 

de culpabilidade do infractor, seu comportamento anterior, € 

propde a medida disciplinar que considere justa, salvo se 

entender que a acusacdo é improcedente, caso em que propie 

9 arquivamento dos autos. 

ARTIGO 98." 

(Decisao) 

Feito o relatério, 0 instrutor remete 0 processo 4 Co- 

missio Permanente do Conselho Superior da Magistratura , 

competente, onde correm os vistos pelo prazd de,48 horas, 

finda o qual o Presidente faz convocar aquele 6rgio. para os 

15 dias seguintes a fim de proferir a decisio. 

ARTIGO 99." 

(Notificagéo da decisio) 

A decisiio é desde logo notificada ao arguido ou ao seu 

defensor oficioso.
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ARTIGO 100." 

(Execugdo das decisées) 

As medidas disciplinares aplicadas pelo érgiio de disci- 

plina sféo comunicadas aos Orgdos administrativos compe- 

tentes para a sua execugio. 

“ARTIGO 1012 _ 

(Nulidades insupriveis) 

1, Constitui nulidade insuprivel: 

a)a nao notificacio do arguido nos termos dos artigos 
93.° e 95.2 do presente Estatuto; 

b) a ocorréncia da caducidade para a instauragiio do proce- 
‘dimento disciplinar. 

ARTIGO 102.° 

(Auto por abandono) 

Quando um Magistrado deixe de comparecer ao servico 
por 15 dias, manifestando a intengdo de abandonar o lugar, 
ou faltar injustificadamente durante trinta dias tteis 

seguidos, é levantado auto por abandono de lugar. 

_ ARTIGO 1032 

(Presungao de intencao de abandono) 

1. A auséncia sem justificagaéo do local de trabatho du- 

rante 30 dias seguidos constitui presuncdo de abandono de 
rear 

2. A presungiio de abandono pode ser ilidida em processo 

disciplinar por qualquer meio de prova. 

SUBSECCAO II 

‘Dos recursos 

ARTIGO 104 

(Recurso ordindrio) 

Das decisées das ComissGes Permanentes dos .Conse- 
lhos Superiores das Magistraturas cabe recurso para o 

Plendrio do respectivo Conselho e nado se suspende-a execu-- 
¢aéo da sangao aplicada, 4 excepgaio da reforma compulsiva e 

dademissio, . 

ARTIGO 105. 

(Prazo) 

1. O prazo de interposigao do recurso é de 20 dias a con- 
tar da data da notificacao da decisio, devendo constar do 

requerimento os fundamentos dé facto ¢ e ou.de direito: e da 
formulacio clara do. pedide.. 

2. A data de interposigao de recurso é fixada pelo registo 

de entrada do requerimento na Secretaria do Tribunal Supre- 

mo ou da Procuradoria Geral da Repiblica, conforme se 

trate de ‘Magistrado Judicial ou do Ministério Piiblico, ou 

pela data da sua remessa pelo correio, quando o requerente 

residir fora da capital do Pais, 

ARTIGO 106." 

(Questées prévias) 

1. Distribuido O recurso, O Magistrado a quem couber | 

passa a ser o relator. 

2, Oo relator deve convidar o. requerente a corrigir as defi- 

ciéncias do requerimento. 

3. Quando o relator entender que se verifica extempora- 

neidade, ilegitimidade ou manifesta ilegalidade do recurso, 

faz uma breve e fundamentada exposicfio e apresenta o 

processo na sessdo que faz marcar, prescindindo de vistos, se 
assim o entender, 

ARTIGO 107. 

(Prosseguimento do recurso) 

1. Quando o recurso deva prosseguir, o relator ordena as 

diligéncias que repute indispens4veis, requisita os documen- 
tos que considere necessdrios ou notifica as partes para os 

apresentarem. 4 

2. Os autos correm em seguida, pelo prazo de 48 horas,, 

aos vistos de todos os Magistrados, apés 0 que voltam ao 
relator que faz marcar a sessdo para julgamento, nos dez dias | 

seguintes. 

ARTIGO 108." 

‘(Re visdo) 

_ 1, Eadmitido a todo o tempo o pédido de revisio para o 

Plendrio de Conselho Superior da Magistratura competente, 
com fundamento em meios de prova suscentiveis de SARS Redeemer SON pee Le 

' determinar a modificagao ou anulacdo da san¢ao aplicada, 

cuja utilizagio foi impossivel no decurso do processo, 

2. O.requerimento a pedir a revisio deveré ser fundamen- 
’ tado e indicar a prova oferecida, acompanhado dos documen- 

' tos que se queiram juntar. ~ 

ARTIGO: 109.% 

(Legitimidade para a interposicao do recurso de revisio) 

_ 

1. A iniciativa da Tevisdo compete tanto ao Magistrado 

sancionado quanto ao seu superior. 

2. Sendo a iniciativa da reviséo do superior hierarquico 
do Magistrado, ele deve promové-ia logo que tome conhe- 
cimento dos meios de prova referidos no 0 artigo anterior. | 

ARTIGO 1108 oo 

(Processamento da revisdo) 

i, A revisdo é processada por apenso ao processo onde 

se proferiu a decisio que deve ser revista: 

2. Aplica-se ao recurso de revisiio 0 que dispdem os 

artigos 106.2 e 107.°, na parte aplicdvel.
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ARTIGO J) 1. . 

(Admisséo de revisno) - 

1. A decisiio que conceda ou negue a revisio é sempre 

fundamentada. 

2. Autorizada a revisio, o processo é distribuido a outro 
. * x . 

instrutor nos termos do artigo 91.°. 

ARTIGO 1128 

(Prazo de decisdo dos recursas) 

Os recursos interpostos das medidas disciplinares deve 

ser decididos no prazo de 90 dias contados a partir da data da 
interposic¢ao do recurso. 

CAPITULO VIII 

Inquéritos e sindicdncias 

ARTIGO 113° 

(Objectivos) 

1.Os inquéritos tém por finalidade apurar factos deter- 

minados, relativos ao procedimento dos Magistrados. . 

2. A sindicancia destina-se a uma averiguagdo geral acer- 

ca do funcionuamento dos servicos. 

ARTIGO 114.7 

(Suspensao do Magisirudo) 

a 
Se durante 4 instrugiio do processo de inquérito ou de 

sitidicancia houver necessidade de ser afustado temporaria- 

mente dos seus servigos qualquer Magistrado, a Comissdo 

Permanente do Conselho Superior da Magistratura respec- 

tiva ordena a suspensdo desfe, sem perda de qualquer remu- 

neracdéo ou determina que, por tempp certo, desempenhe 

funcées compativeis noutro servigo. 

ARTIGO 115.2 

(Competéncia para ordenar inquéritos e sindicancias) 

1. E competente para ordenar inqguéritos ¢ sindicdncias a 

todos os Tribunais, a Comissio Permanente do Conselho 

Superior da Magistratura Judicial e 4 Procuradoria Geral da 

Reptiblica e seus Grgiog, a Comissdo Permanente do 
Conselho Superior da Magistratura do Ministério Publico. 

2. Relativamente 4 supervisio, coordenagdo ¢ orientagdio 

metodoldgica sobre a organica dos tribunats, tem compe- 

t8ncia, ainda, para ordenar inquéritos e¢ sindicdncias o Minis- 

tro da Justica. 

3. Fora do imbito de sua competéncia, pode o Mimstro 

da Justiga propor ao Conselho Superior da Magistratura 

Judicial que se realizem inquéritus e sindicdncias aos Tribu- 

nais Provinciais. 

71 

ARTIGO I 10." 

(Competéncia para a instrugie) > 

1. Nos Tribunais, a competéncia para proceder a instru- 

cio de processos de inquérito ¢ de sindicfincia é atribuida: 

a) aos Juizes'do Tribunal Supremo quanto a factos rela- 

cionados com este tribunal ¢ com os Tribunais 

Provinciais; 

b) aos Juizes do Tribunal Provincial quanto a factos re- 
lactonados com estes tribunais e com os Tribunais . 

Municipais. 

2. Na Procuradoria Geral da Reptiblica essa competéncia 
é atribuida: 

a) aos Adjuntos do procurader Geral da Republica quanto 

a factos relacionados com qualquer dos seus Orgaos; 

b) aos Procuradores Provinciais da Republica e Chefes 
de Departamento com estatuto de Magistrado, 

quanto a factos relacionados com as estruturas Lo- 

cais da Procuradoria Geral da Reptblica, podendo 

delegar nos seus adjuntos mediante autorizagao su- 

perior; 

¢) aos Procuradores Provinciais da Republica Adjuntos, 

quanto a factos relacionades com as estruturas Mu- 

nicipais, 

ARTIGO 117? 

(Instru¢ao) 

A instrugdo dos processos de inquérito e sindicancia, 

rege-se, com as necessdrias adaptacGes, pelas disposigées 

relativas a0 processo disciplinar. 

° ARTIGO 118.° 

(Relatoriv) 

i . . 

Terminada & instrugdo, o inquiridor ou sindicante elabora 

relatério ¢ propde o arquivamento ou instauragdo de proces- 

80 disciplinar, conforme os casos. 

CAPITULO IX 

Da Inspeceao Judicial 

ARTIGO [19% 

(Estrutura) 

1. Junto do Tribunal Supremo funcionam.os servigos de 

Inspeceiio Judicial. 

2. A estrutura orginica ¢ © quadro de inspectores e de- 
mais pessoal dos servigos de inspecgio sfio aprovados pelo 

Conselho Superior da Magistratura Judicial, sob proposta 

du Plendrio do Tribunal Supremo.
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ARTIGO 120." 

(Objectivo) 

1. A Inspecgdo Judicial visa proporcionar ao Tribunal 

Supremo e ao Conselho Superior da Magistratura Judicial, 

através do Presidente deste Tribunal, o conhecimento da 

actividade judicial dos Tribunais e as necessidades e 

deficiéncias dos servigos judiciais, tendo em vista 0 seu 

. melhoramento. , 

2. Complementarmente, a inspecydo destina-se a colher 

informagées sobre o servigo e o mérito dos Magistrados e 

funciondrios da justiga. 

3. A inspeccio destinada a colher informagées sobre 0 

servigo e 0 mérito dos Magistrados deve ser feita por ins- 

pectores de categoria ou antiguidade igual ou superior a dos 

inspeccionados. 

ARTIGO 121° 

(Competéncia) 

_ Compete em especial aos Servicos de Inspec¢ao: 

a) elaborar e submeter o plano anual de inspecgao a 

aprovacao do Plendrio do Tribunal Supremo;, 

b) remeter ao Presidente do Tribunal Supremo os relat6- 

rios das inspecgdes e, anualmente, dar conhecimen- 

to sobre o estado de organizacado e funcionamento 

dos servicos de inspecgiio e o grau de cumprimento 

do plano; 

c) compilar dos relatérios das inspecgdes dados dé inte- 

resse a organizaciio e funcionamento dos tribunais 

e remeté-los, trimestralmente, ao Ministério da 

Justiga, com conhecimento ao Presidente do Tribu- 

nal Supremo; 

d) enviar ao procurador Geral da Reptiblica, com conhe- 

cimento ao Presidente do Tribunal Supremo, extra- 

tos dos-relatérios que contenham dados de interesse 

para a Procuradoria Geral da Republica; 

¢) executar_ outras tarefas que lhe sejam incumbidas su- 

periormente. 

7 ARTIGO 122.° 

(Nomeacio) 

- Qs inspectores judiciais sio nomeados pelo Presidente 

do Tribunal Supremo, auvido 0 Plendrio, eur comissao. de 

setvico, de entre. os Juizes Conselheiros € os Juizes: de 

Direito com, pelo menos, 5 anos. na categoria e boa 

classificagdo.. ee - 

- 4” (Inspector extraordindrio) 

Sempre que o entenda ¢ para caso especifico, pode o Juiz 

Presidente do Tribunal Supremo designar como inspector 

. extraordindrio um Juiz deste Tribunal, se o corpo de inspec- 
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tores nao dispuser de nenhun Magistrado dessa categoria. 

ARTIC iQ) 124," 

(Secretarios de inspecgio) 

Os Inspectores so auxiliados por um Secretério, no- 

‘meado, em comiss4o de servigo, pelo Presidente do Tribunal 

Supremo de entre os escriviies de direito deste Tribunal e dos 

Tribunais Provinciais, neste Ultimo caso, mediante anuéncia 

do Ministério da Justiga. 

ARTIGO 125." 

(Duracgéo da comissao de servico} 

1. A comissdo de servico dos Inspectores Judiciais e dos 

Secretarios de Inspecg4o tem a duragao de trés anos, podendo 

ser prorrogada por igual tempo uma Unica vez. 

2. Enquanto durar a comissiio de servigo, Os Inspectores 

Judiciais nio podem ser tansferidos, sendo por motivo 

disciplinar ou a seu pedido, neste Giltimo caso, um ano apdés 

a tomada de posse. 

ARTIGO 126." 

(Vencimentos) 

Qs vencimentos dos Inspectores Judiciais e dos Secreta- 

rios de Inspeccio sio fixados em diploma préprio. 

ARTIGO 1272 

(Direitos e regalias) 

Os Inspectores judiciais e os Secertérios de Inspecgio 

nao perdem os direitos ¢ regalias imerentes ao seu anterior 

cargo. 

ARTIGO 128° 

(Nao ingeréncia) 

Aos Inspectores Judiciais nenhuma ingeréncia ¢ 

permitida na ordem ou na execugdo do servico dos tribunais 

a inspeccionar, a qual, devern tanto quanto possivel, evitar 

perturbar. 
_ 

CAPITULO X 

Da Inspeccao do Ministério Publico 

ARTIGO 129 | 

(Estrutura) 

2. A.estrutura orgiinica € 0 quadro de inspectores: é@ 

demais pessoal dos servigos de inspeccao sdo fixados pelo 

Plendrio do Conselho Superior da Magistratura do Ministé- 

rio Ptiblico, sob proposta do Procurador Geral da Republica.
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ARUGO 130." 

(Objeciivo) 

: ' 

A Inspeceiio do Ministérin Publico visa proporcionar a 

Procuradoria Geral da Reptblica e ao Conselho Superior da 

respectiva Magistratura, através do Procurador Geral da 

Reptiblica, o conhecimento da actividade dos seus érgdos, 

informagées sobre o trabalho dos respectivos Magistrados, 

sua eficiéncia e dilig&ncia, determinaco do grau de 

cumprimento das instrugdes e ordens superiores € a tomada 

de contacto com as caréncias e deficiéncias com que | se 

debatem, tendo em vista o seu melhoramento. 

ARTIGO 1312 

(Competéncia) 

Compete em especial aos servigos de inspecgae: 

a) organizar e sibmeter o plano de inspeccdo a aprovar 

¢4o do Procurador Geral da Republica, 

b) recother os dados referentes a orgamizagao e funciona- 

mento da Procuradoria Geral da Republica; 

c) coordenar e dirigir o trabalho de inspecgao pelo corpo 

de inspectores; “ 

d) inspeccionar directamente os Departamentos ¢ Magis- 

trados Provinciais e Municipais da Procuradoria | 

Geral da Repablica, 

e) compilar dos relatérios das inspecgdes, dados de inte- 

resse para o trabalho e submeté-los, trimestralmen- 

te, 2 apreciagdo superior, com conhecimento ao 

Departamento de Recursos Humanos; 

 fienviar ao Presidente do Tribunal Supremo, com 

conhecimento ao Procurador Geral da Republica, 

extratos dos relatérios de inspec¢do que se refiram 

ao funcionamento dos Tribunais; 

g) executar outras tarefas que lhe sejam incumbidas su- 

periormente. 

ARTIGO 132.° 

(Nomeacao) 

Os Inspectores do Ministério Piblico sao nomeados pe- 

lo Procurador Geral da Reptiblica, em comissic de servi¢o, 

de entre os seus Adjuntos e Magistrados a nivel Provincial .. 

com, pelo menos, 5 anos na categoria ¢ boa classificagao. 

‘ 

ARTIGO 133" 

=~ (Insnector extraordindrie) 

Sempre que o entenda e para caso especifico, pode o 

Procurador Geral da Republica designar como inspector 

extraordindrio um seu Adjunto, se o corpo de inspectores 

nao dispuser de nenhum Magistrado dessa categoria. 

ARTIGO 134° 

(Secretarios de Inspeccao) 

Os Inspectores do Ministério Ptiblico sao auxiliados por 

-um Secretério, nomeado em comissio de servigo pelo 

Procurador Geral da Reptblca, de entre os funciondrios de 

qualquer um dos seus érgios, mediante proposta do 

Secretéric da Procuradoria Geral da Republica. 

ARTIGO 135.¥ 

(Duracdo da comissao de servico, vencimento, 

direitos ¢ regalius 2 nao ingeréncia) - 

Aplica-se aos Inspectores do Ministério Publico e Secre- 

térios de Inspecgiio o que disp6em os artigos 125.2 a 128.° 

do presente Estatuto. 

O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando José de 

Franca Dias Van-Dinem. 

O Presidente da Reptiblica, JOSE EDUARDO DOS 

SANTOS. 

—— 

PRESIDENCIA DA REPUBLICA 

Decreto Presidencial n.° 30/94 
de 29 de Abril 

4 

Tendo em conta a necessidade de fomentar e garantir o 

consenso nacional e a concertacdo social entre as forgas 

politicas nacionais e patristicas; , 

Nos termos previstos na artigo 74.° da Lei Constitucio- 

nal ¢ observado o disposto no nt, alinea.f) do artigo 75.2 

da mesma Lei, determino: 

1.2-E aprovado 0 Estatuto dos Membros do Conselho 

da Reptiblica, anexo ao presente Decreto Presidencial e que 

dele é parte integrante. 

2.° — Este Decreto Presidencial entra imediatamente em 

vigor, .* 

Publique-se. 

Luanda, aos 11 de Abril de 1994. 

© Presidente da Reptblica, JOSE EDUARDO DOS 

SANTOS: 

  

* 

ESTATUTO DOS MEMBROS | 
DO CONSELHO DA. REPUBLICA | 

CAPITULO I 

Disposigées gerais 

j ARTIGO 1° 

od 
/ (Definigao) 

O Conselho da Repiiblica é o érgiio politico de consulta 

do Presidente da Republica.


