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ASSEMBLEIA NACIONAL 

Lei n.° 13/11 

de 18 de Marco 

A actual organizagao e funcionamento do Tribunal 

Supremo baseiam-se na Lei n.° 18/88, de 31 de Dezembro 

— Lei do Sistema Unificado de Justiga. 

A lei, mais conhecida por Lei do Sistema Unificado de 

Justiga, foi elaborada num contexto juridico-constitucional 

diferente do actual, impondo-se, assim, consequentemente, 

a necessidade do ajustamento da lei reguladora da organiza- 

cao e do funcionamento do Tribunal Supremo aos principios 

e ao modelo de organizacao judicidria da Republica de 

Angola estabelecidas na Constituigaéo que entrou em vigor 

aos 5 de Fevereiro de 2010. 

Assim obriga 0 n.° 5 do artigo 181.° da Constituigao, ao 

determinar que, por lei, sejam estabelecidas a composigao, a 

organiza¢ao, a competéncia e o funcionamento do Tribunal 

Supremo. 

A Assembleia Nacional aprova, por mandato do povo, nos 

termos das disposig6es combinadas da alinea h) do artigo 164.° 

e da alinea b) do n.° 2 do artigo 166.°, ambos da Constitui- 

cao da Republica de Angola, a seguinte: 

LEI ORGANICA DO TRIBUNAL SUPREMO 

CAPITULO I 
Disposicées Gerais 

ARTIGO 1.° 

(Objecto) 

A presente lei estabelece a composi¢ao, a organizagao, a 

competéncia e o funcionamento do Tribunal Supremo. 

ARTIGO 2.° 

(Definicao) 

O Tribunal Supremo é a instancia judicial superior da 

jurisdigado comum. 

ARTIGO 3.° 

(Jurisdigao) 

O Tribunal Supremo tem jurisdig4o em todo o territério 

nacional, sem prejuizo da competéncia prépria do Tribunal 

Constitucional.
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ARTIGO 4.° 

(Sede) 

O Tribunal Supremo tem a sua sede na capital do Pais. 

ARTIGO 5.° 

(Poderes de cogni¢aéo) 

1. Nos processos em que, nos termos da lei, funciona 

como primeira instancia, o Tribunal Supremo conhece de 

matéria de facto e de direito. 

2. Como instancia de recurso, o Tribunal Supremo 

conhece de matéria de direito. 

ARTIGO 6.° 

(Independéncia e imparcialidade) 

No exercicio da sua fungao jurisdicional, o Tribunal 

Supremo é independente e imparcial, estando apenas sujeito 

a Constituicgao e a lei. 

ARTIGO 7.° 

(Autonomia administrativa e financeira) 

O Tribunal Supremo é dotado de autonomia administra- 

tiva e financeira, dispondo de orcamento préprio inscrito no 

Orcamento Geral do Estado. 

CAPITULO II 
Composicao do Tribunal e Estatuto dos Juizes 

ARTIGO 8.° 

(Composicao) 

1. O Tribunal Supremo é composto por até 21 Juizes Con- 

selheiros, incluindo o Presidente e o Vice-Presidente. 

2. Na Composigao do Tribunal, até 1/3, é reservado aos 

juristas referidos nas alineas d), e) ef) do artigo 11.° da pre- 

sente lei. 

ARTIGO 9.° 

(Processo de designacao dos Juizes Conselheiros) 

Nos termos previstos no n.° 2 do artigo 181.° da Consti- 

tuigao, os Juizes Conselheiros sao seleccionados por con- 

curso curricular e, apdés isso, nomeados pelo Presidente da 

Reptblica, respeitando a tramitagao e os procedimentos 

seguintes: 

a) existéncia de vaga e pedido do respectivo preen- 

chimento feito pelo Plendrio do Tribunal Supremo; 

b) deliberagao do Conselho Superior da Magistratura 

Judicial de realizagao de concurso curricular; 

c) realizagao de concurso curricular pelo Tribunal 

Supremo; 

d) deliberagao do Conselho Superior da Magistratura 

Judicial de aprovacgao de proposta de nomeagao; 

e) nomeacao; 

J) posse. 

ARTIGO 10.° 

(Requisitos dos Juizes Conselheiros) 

Sao requisitos gerais cumulativos para nomeagao como 

Juizes Conselheiros e participagaéo nos respectivos concur- 

SOS, OS seguintes: 

a) ser cidadao angolano; 

b) possuir licenciatura em direito, legalmente reco- 

nhecida, ha, pelo menos, quinze anos; 

c) ter idade nfo inferior a trinta e cinco anos; 

d) nao ter sido condenado por crime doloso, punivel 

com pena de prisdo maior; 

é) possuir idoneidade moral; 

f) nao ter sido sancionado por infracgdo disciplinar 

grave. 

ARTIGO 11.° 

(Participacao nos concursos curriculares) 

Podem concorrer aos lugares de Juizes Conselheiros os 

juristas que, além dos requisitos gerais previstos no artigo 

anterior, se encontrem numa das seguintes situagées: 

a) ser Juiz de direito, ha pelo menos dez anos, com 

avaliacdo de bom; 

b) ser Magistrado do Ministério Publico junto do Tri- 

bunal Provincial ha, plelo menos treze anos, com 

avaliacdo de bom; 

c) ser Procurador Geral, Vice-Procurador Geral ou 

Procurador Geral-Adjunto da Republica; 

d) ser advogado com um minimo de treze anos de 

experiéncia forense, certificada pela Ordem dos 

Advogados de Angola; 

é) ser docente universitario, da classe dos professores 

de direito, nos termos estabelecidos pelo Estatuto 

da Carreira Docente Universitaria, ha pelo menos 

treze anos; 

f) outros juristas de mérito, com um minimo de 

quinze anos de actividade juridica. 

ARTIGO 12.° 

(Posse e juramento) 

Os Juizes Conselheiros do Tribunal Supremo tomam 

posse perante o Presidente da Reptiblica e, no acto, prestam 

0 seguinte juramento:
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«Juro por minha honra cumprir e fazer cumprir a 

Constituigado e as leis da Reptiblica de Angola e 

desempenhar com toda a dedicacgdo e responsa- 

bilidade as fungdes em que fico investido» 

ARTIGO 13.° 

(Independéncia dos Juizes) 

No exercicio das suas fung6es jurisdicionais, os Juizes 

Conselheiros sao independentes, imparciais e apenas devem 

obediéncia 4 Constituigao e a lei. 

ARTIGO 14° 

(namovibilidade) 

Os Juizes Conselheiros sao inamoviveis, nao podendo ser 

transferidos, promovidos, suspensos, reformados ou demi- 

tidos, senao nos termos da Constituigao e na lei. 

ARTIGO 15° 

(rresponsabilidade) 

Os Juizes Conselheiros nao sao responsaveis pelas deci- 

sdes que proferem no exercicio das suas fun¢des, sem pre- 

juizo de procedimento criminal, civil ou disciplinar se a ele 

houver lugar, nos termos da Constituicao e da lei. 

ARTIGO 162° 

(ncompatibilidades) 

1. No exercicio das suas fungées, os Juizes Conselheiros 

nao podem desempenhar quaisquer outras fungées ptblicas 

ou privadas, excepto a docéncia ou a investigacdo cientifica, 

nem exercer fung6es partidarias ou filiarem-se em partidos 

politicos, associagées politicas ou, ainda, desenvolver quais- 

quer actividades politico-partidarias. 

2. O exercicio da docéncia ou a investigacdo cientifica 

referidas no numero anterior deve ser autorizado pelo Con- 

selho Superior da Magistratura Judicial. 

ARTIGO 17.° 

(imunidades) 

Os Juizes Conselheiros gozam das imunidades previstas 

na Constituigao, s6 podendo ser presos depois de culpa for- 

mada quando a infraccao seja punivel com pena de prisao 

superior a dois anos, excepto em caso de flagrante delito, por 

crime doloso punivel com a mesma pena. 

ARTIGO 18° 

(Avaliacaéo de desempenho) 

Os Juizes Conselheiros est&o sujeitos a avaliagao semestral 

do mérito do seu desempenho profissional, pelo Conselho 

Superior da Magistratura Judicial, nos termos do respectivo 

Regulamento de Avaliagao. 

ARTIGO 19.° 
(Responsabilidade disciplinar) 

Compete exclusivamente ao Conselho Superior da 

Magistratura Judicial exercer 0 poder disciplinar sobre os 

Juizes Conselheiros do Tribunal Supremo, em caso de infrac- 

¢ao disciplinar. 

ARTIGO 20.° 

(Traje profissional) 

No exercicio das suas fung6es e nas solenidades em que 

devem participar, os Juizes Conselheiros usam traje profis- 

sional, composto por beca e insignia, em modelo definido 

pelo préprio Tribunal. 

CAPITULO III 
Organizaca4o, Competéncia e Funcionamento 

ARTIGO 21.° 

(Orgiios) 

1. O Tribunal Supremo é constituido pelo Presidente, pelo 

Vice-Presidente e pelos demais Juizes Conselheiros. 

2. Sao 6rgaos do Tribunal Supremo: 

a) o Presidente; 

b) o Plenario; 

c) as Camaras. 

3. As Camaras do Tribunal sao as seguintes: 

a) Camara Criminal, 

b) Camara do Civel, Administrativo, Fiscal e Adua- 

neiro; 

c) Camara do Trabalho; 

d) Camara da Familia, Sucess6es e Menores. 

4. Sob proposta do Presidente, o Plendrio do Tribunal 

Supremo pode desdobrar as Camaras em Secc¢Ges. 

ARTIGO 22.° 

(Funcionamento) 

1. O Tribunal Supremo funciona sob a direcgao do Presi- 

dente, em Plendrio do Tribunal, por Camaras e SeccGes. 

2.O Plendrio do Tribunal é constituido por todos os 

Juizes que compdem as Camaras e s6 pode funcionar com a 

presenga da maioria absoluta dos Juizes em efectividade de 

funcées. 

3. Ao funcionamento das Camaras ou das respectivas 

Secgées é aplicavel, com as necessdrias adaptagées, o dis- 

posto no numero anterior.
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4. Os Juizes tomam assento, alternadamente, a direitae a 

esquerda do Presidente, segundo a ordem de antiguidade. 

ARTIGO 23.° 

(Preenchimento das Camaras e das Secgées) 

1. Sob proposta do seu Presidente, o Plendrio fixa o 

numero e distribui os Juizes Conselheiros pelas Camaras e 

Seccées. 

2.O Presidente do Tribunal Supremo pode autorizar, pro- 

visoriamente, mudanca de Seccdo ou de Camara e a permuta 

entre Juizes, com a observancia do disposto no nimero ante- 

rior. 

3. Quando o relator mudar de Camara ou de Secc¢ao, man- 

tém-se a sua competéncia e a dos seus adjuntos que tenham 

tido visto para o julgamento. 

ARTIGO 24° 

(Sessées) 

As sess6es tém lugar segundo a agenda, devendo a data 

e a hora das audiéncias constar de tabela afixada, com a 

antecedéncia minima de vinte e quatro horas, no Atrio do 

Tribunal. 

ARTIGO 25° 

(Conferéncia) 

Na conferéncia participam os Juizes que nela devam 

intervir. 

ARTIGO 26.° 

(Turnos) 

1. No Tribunal Supremo organizam-se tumos para o ser- 

vico urgente durante as férias judiciais ou quando o servi¢o 

0 justifique. 

2. Os turnos sao organizados, respectivamente, pelo 

Presidente do Tribunal Supremo e pelo Procurador Geral da 

Reptiblica, com prévia audigao dos magistrados e, sempre 

que possivel, com antecedéncia de sessenta dias. 

ARTIGO 27.° 

(Presidente) 

1. O Presidente do Tribunal Supremo é nomeado pelo 

Presidente da Republica, de entre trés candidatos eleitos entre 

si, por, pelo menos, 2/3 dos Juizes Conselheiros em efecti- 

vidade de funcgGes. 

2. O Conselho Superior da Magistratura Judicial regula- 

menta todo o processo de elei¢ao dos trés candidatos a 

Presidente e a Vice-Presidente do Tribunal Supremo. 

3. Em caso de empate na votacgdo, considera-se eleito 0 

Juiz mais antigo em efectividade de funcées. 

4.0 Plenario do Conselho Superior da Magistratura 

Judicial deve assegurar que a elei¢ao se realize entre noventa 

a trinta dias antes do termo do mandato do Presidente e do 

Vice-Presidente. 

5. O Conselho Superior da Magistratura Judicial regula- 

menta o processo da elei¢ao referida no presente artigo, sob 

proposta do Plendrio do Tribunal Supremo. 

ARTIGO 28.° 

(Vice-Presidente) 

1. O Presidente do Tribunal Supremo é coadjuvado por 

um Vice-Presidente. 

2. O Vice-Presidente do Tribunal Supremo é nomeado 

pelo Presidente da Republica, de entre os restantes dois can- 

didatos referidos no n.° 1 do artigo anterior. 

ARTIGO 29.° 

(Duracaéo do mandato) 

1. O mandato do Presidente e do Vice-Presidente do Tri- 

bunal Supremo tem a dura¢4o de sete anos, nao renovavel. 

2.O Presidente e o Vice-Presidente cessantes mantém- 

-se em fungées até 4 tomada de posse dos seus substitutos. 

ARTIGO 30.° 

(Competéncia do Presidente) 

1. Compete ao Presidente do Tribunal Supremo: 

a) representar o Tribunal Supremo; 

b) convocar e presidir ao Plendrio do Tribunal 

Supremo; 

c) presidir, sempre que entenda, as conferéncias das 

Camaras e SecgGdes, sem direito a voto; 

d) nomear e conferir posse aos secretarios, aos escri- 

vaes e aos demais funciondrios do Tribunal 

Supremo; 

é) orientar, superiormente, os servicos da Secretaria 

Judicial; 

f) supervisionar a actividade do Secretdrio Geral; 

g) exercer accao disciplinar sobre os funcionarios 

administrativos e oficiais de justiga em servi¢o 

no Tribunal; 

h) exercer as demais fungdes conferidas por lei. 

2. O Presidente pode delegar, ao Vice-Presidente, com- 

peténcias que lhe estao atribuidas. 

3. Os recursos das decisées disciplinares proferidas pelo 

Presidente do Tribunal Supremo, a respeito dos funciondrios, 

cabem ao Plenario do Tribunal Supremo.
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ARTIGO 31.° 

(Competéncia do Vice-Presidente) 

1. Compete ao Vice-Presidente: 

a) coadjuvar o Presidente; 

b) substituir o Presidente nas suas auséncias e impe- 

dimentos; 

c) exercer as demais fungdes que lhe sejam delegadas. 

2. Tendo em conta as necessidades de servigo, o Conselho 

Superior da Magistratura Judicial, sob proposta do Presidente 

do Tribunal, determina os casos em que o Vice-Presidente 

pode ser isento ou privilegiado na distribuigao dos processos. 

ARTIGO 32.° 

(Substituicéo do Presidente) 

1. O Presidente do Tribunal Supremo é substituido nas 

suas faltas e impedimentos pelo Vice-Presidente. 

2. Faltando ou estando impedido o Vice-Presidente, o 

Presidente é substituido pelo Juiz mais antigo em efectivi- 

dade de funcées. 

ARTIGO 33.° 

(Competéncia do Plendrio) 

Compete ao Plenario do Tribunal Supremo: 

a) julgar os recursos interpostos de decisées proferidas 

pelas Camaras quando estas julguem em primeira 

instancia; 

b) uniformizar a jurisprudéncia nos termos da lei do 

processo; 

c) conhecer os conflitos de competéncia entre as 

Camaras; 

d) julgar os recursos de revisdo e cassagao interpos- 

tos, nos termos da Lei do Processo das decisées 

proferidas pelas Camaras e ordenar a suspensao 

da sua execucéo; 

e) conhecer o pedido de extradicao de cidadaos 

estrangeiros; 

jf) exercer as demais competéncias conferidas por lei. 

ARTIGO 34.° 

(Competéncia das Camaras) 

1. Compete 4s Camaras segundo a sua especializacao: 

a) julgar, de facto e de direito, os recursos interpostos 

de decis6es proferidas em primeira instancia nos 

termos previstos no n.° 3 do artigo 5.°; 

b) julgar processos por crimes cometidos por Magis- 

trados Judiciais, Magistrados do Ministério 

Publico, membros dos Conselhos Superiores das 

Magistraturas Judicial e do Ministério Publico, 

Generais das Forgas Armadas Angolanas e enti- 

dades equiparadas, 4s mencionadas na presente 

alinea e) do n.° 2 do presente artigo; 

c) conhecer dos conflitos de competéncia entre os 

Tribunais Provinciais; 

d) conhecer pedidos de «habeas corpus» em virtude 

de deteng4o e prisao ilegal das entidades cujo jul- 

gamento é da competéncia da Camara Criminal; 

e) conhecer dos conflitos de jurisdigao cuja aprecia- 

cdo nao pertencga a outra Camara; 

J) presidir a instru¢do contraditoria e proferir despa- 

cho de prontincia ou de nao prontincia, nos pro- 

cessos referidos na alinea b); 

g) rever as sentencas que em matéria civel e da fami- 

lia tenham sido proferidas por Tribunais estran- 

geiros ou arbitros em paises estrangeiros, nds 

termos da Lei do Processo; 

h) julgar confissGes, desisténcias e transacgdes, bem 

como quaisquer incidentes nos processos que 

deva conhecer; 

i) julgar, por intermédio do relator, os termos dos 

recursos a este cometidos pela Lei do Processo; 

J) decidir sobre o pedido de atribuicgdo de competéncia 

a outro Tribunal da mesma espécie e hierarquia, 

nos casos de obstru¢do no exercicio de jurisdicdo 

pelo Tribunal competente; 

k) exercer as demais competéncias conferidas por lei. 

2. Compete especificamente 4 Camara Criminal do Tri- 

bunal Supremo, nos termos da Constituigdo e da lei, julgar 

em primeira instancia os crimes praticados no exercicio das 

suas fungdes pelas seguintes entidades: 

a) o Presidente, o Vice-Presidente da Republica e os 

membros do Executivo; 

b) o Presidente da Assembleia Nacional e os Deputados 

a Assembleia Nacional. 

3. A Camara do Civel, Administrative, Fiscal e Adua- 

neiro, julgam as causas que nao estejam atribuidas a outras 

Camaras. 

ARTIGO 35. 

(Julgamento nas Camaras) 

1. O julgamento nas Camaras é efectuado por um minimo 

de trés Juizes, cabendo a um Juiz as funcgées de relator e aos 

outros a de adjuntos. 

2. A intervengao dos Juizes de cada Camara no julga- 

mento faz-se, nos termos da Lei do Processo, segundo a 

ordem de precedéncia. 

3. Quando numa ac¢ao nao seja possivel obter o nimero 

de Juizes exigido para o exame do processo e decisdo da 

causa, sdo chamados a intervir os Juizes da outra Seccdo da 

Camara, designados para o efeito pelo Presidente do Tribunal 

Supremo.
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4. Esgotados os Juizes das Seccdes da Camara da mesma 

especialidade, recorre-se a outra Camara, por indicagao do 

Presidente do Tribunal Supremo. 

ARTIGO 36.° 

(Distribuicio dos Juizes) 

1. A distribuigao dos Juizes pelas Camaras e Secgées é 

feita sob proposta do Presidente do Tribunal Supremo e 

mediante deliberagao do Plendrio do Tribunal, tomando em 

consideragdo as conveniéncias do servico, o grau de espe- 

cializagao de cada um e a preferéncia que manifestar. 

2. A mudanga ou permuta de Juizes de uma Camara ou 

Seccdo é feita, nos termos do disposto no ntmero anterior. 

ARTIGO 37.° 

(Distribuicéo dos processos) 

A distribuigdéo dos processos pelas Camaras é feita de 

acordo com a competéncia que lhes é atribuida na presente 

lei, cabendo 4 Camara do Civel, Administrativo, Fiscal e 

Aduaneiro a competéncia genérica. 

ARTIGO 38.° 

(Presidentes das Camaras e Secgées) 

Os Presidentes das Camaras e Secgées sao eleitos pelo 

Plendrio do Tribunal Supremo, sob proposta do Presidente 

do Tribunal Supremo e para um mandato renovavel de dois anos. 

ARTIGO 39.° 

(Competéncia interna) 

1. No ambito da sua autonomia administrativa, o Tribunal 

Supremo tem competéncia para, sem prejuizo do disposto 

na lei: 

a) elaborar os regulamentos internos necessarios ao 

seu bom funcionamento; 

b) aprovar a proposta do seu orgamento anual; 

c) definir 0 quadro de pessoal da sua Secretaria Judi- 

cial e dos servigos de apoio administrativo. 

2. As competéncias referidas nas alineas anteriores 

incumbem ao Plenario do Tribunal Supremo. 

CAPITULO IV 
Servicos de Apoio e Regime Financeiro 

ARTIGO 40° 

(Secretaria Judicial) 

1. A Secretaria Judicial do Tribunal Supremo é o servico 

de apoio a quem compete assegurar a organiza¢do e toda a 

tramitacao dos processos judiciais da competéncia do Tribu- 

nal Supremo. 

2. A organizacao e o funcionamento da Secretaria Judicial 

sao fixados por regulamento interno a aprovar pelo Plenario. 

3. A Secretaria Judicial é coordenada por um Secretario 

Judicial dependente do Presidente do Tribunal Supremo. 

ARTIGO 41.° 
(Servicos Administrativos) 

O Tribunal Supremo dispée dos servicgos de apoio neces- 

sarios a sua actividade administrativa, chefiada por um 

Secretario Geral, dependente do Presidente do Tribunal e a 

fixar no seu regulamento interno. 

ARTIGO 42.° 
(Dispensa de visto) 

O provimento do pessoal da Secretaria Judicial e dos ser- 

vicos de apoio do Tribunal, previsto no respectivo quadro 

de pessoal, processa-se com dispensa de visto prévio pelo 

Tribunal de Contas. 

ARTIGO 43.° 

(Gabinetes de apoio) 

1. O Presidente, o Vice-Presidente e os Juizes do Tribu- 

nal Supremo disp6em de gabinetes de apoio técnico e admi- 

nistrativo integrado por assessores e pessoal administrativo 

proprio, nos termos a definir no regulamento interno. 

2.Os membros dos gabinetes sao nomeados e exonerados 

pelo Presidente do Tribunal Supremo, mediante proposta do 

Juiz interessado, com dispensa de visto prévio do Tribunal 

de Contas. 

3. O Presidente do Tribunal Supremo pode, ainda, contratar 

especialistas e pessoal para prestar colaborag4o aos gabine- 

tes ou realizar tarefas de cardcter eventual ou extraordinario, 

fixando, nomeadamente, a duragdo e a respectiva remune- 

racao. 

ARTIGO 44.° 

(Receitas préprias) 

Além das dotagées do Orgamento Geral do Estado, sao 

receitas prdoprias do Tribunal Supremo o produto de custas e 

multas, o produto da venda de publicagées por ele editadas ou 

de servicos prestados e ainda quaisquer outras que Ihe sejam 

atribuidas por lei, contrato ou outro titulo. 

ARTIGO 45.° 

(Gestao administrativa e financeira) 

1. A gestao administrativa, financeira, patrimonial e de 

recursos humanos do Tribunal Supremo é coordenada e exer- 

cida pelo Secretario Geral. 

2. O Secretario Geral é nomeado pelo Presidente do Tri- 

bunal Supremo, em comiss&o de servigo, ouvido 0 Plenario 

do Tribunal.
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3. O Secretario Geral actua sob orientagao e direccao do 

Presidente do Tribunal Supremo, a quem presta contas do 

desenvolvimento da sua actividade e do estado dos servicos 

administrativos e financeiros do Tribunal. 

CAPITULO V 
Disposigées Finais e Transitérias 

ARTIGO 46.° 

(Gradualismo) 

O provimento dos lugares dos Juizes Conselheiros pre- 

vistos no artigo 9.° da presente lei obedece ao principio do 

gradualismo, tendo em conta a evolugao das necessidades de 

trabalho do Tribunal Supremo. 

ARTIGO 47° 

(Recurso) 

Enquanto nao sao instituidos os Tribunais da Relagao e 

em matéria de recurso, o Tribunal Supremo conhece de 

matéria de facto e de direito. 

ARTIGO 48.° 

(Davidas e omissées) 

As dtividas e omiss6es suscitadas na interpretagao e apli- 

cacao da presente lei sao resolvidas pela Assembleia Nacional. 

ARTIGO 49° 

(Entrada em vigor) 

A presente lei entra em vigor a data da sua publicagao. 

ARTIGO 50.° 

(Revogacao) 

E revogado tudo 0 que disponha em contrario A presente 

lei, nomeadamente os artigos 10.° a 26.°, 44.°, 47.°, 51° a 

64.°,69.°, 70° a 74.°, todos da Lei n.° 18/88, de 31 de Dezem- 

bro — Lei do Sistema Unificado de Justiga. 

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, 

aos 23 de Fevereiro de 2011. 

O Presidente da Assembleia Nacional, Anténio Paulo 

Kassoma. 

Promulgada aos 10 de Margo de 2011. 

Publique-se. 

O Presidente da Reptiblica, Jost Epuarpo pos Santos. 

Lein.® 14/11 

de 18 de Marco 

A Constituigao da Reptiblica de Angola estabelece no 

artigo 184.° que o Conselho Superior da Magistratura Judi- 

cial é o 6rgao constitucional que desempenha uma fun¢gao 

essencial para o funcionamento do poder judicial, sendo 

nessa medida definido como 6rg4o superior de gestao e dis- 

ciplina da Magistratura Judicial. 

E nesse contexto que a presente lei desenvolve nos seus 

capitulos e secgdes a concretizacgao do postulado constitu- 

cional. 

A Assembleia Nacional aprova, por mandato do povo, nos 

termos das disposig6es combinadas do n.° 2 do artigo 165.° 

e da alinea d) do n.° 2 do artigo 166.°, ambos da Constituigao 

da Reptiblica de Angola, a seguinte: 

LEI DO CONSELHO SUPERIOR DA 

MAGISTRATURA JUDICIAL 

CAPITULO I 
Disposicées Gerais 

SECCAO I 

Definigdo, Composicio e Mandato 

ARTIGO 1.° 

(Definicao) 

1. O Conselho Superior da Magistratura Judicial, adiante 

designado Conselho, é 0 6rg4o constitucional ao qual com- 

pete a superior gestao e a disciplina da Magistratura Judicial. 

2.O Conselho Superior da Magistratura Judicial possui 

autonomia administrativa e financeira e dispde de orgamento 

proprio, inscrito no Orgamento Geral do Estado. 

ARTIGO 2.° 

(Composicao) 

1. O Conselho é presidido pelo Juiz Presidente do Tribu- 

nal Supremo e é composto pelos seguintes vogais: 

a) trés juristas designados pelo Presidente da Repti- 

blica; 

b) cinco juristas designados pela Assembleia Nacio- 

nal; 

c) dez juizes eleitos entre si, pelos Magistrados Judi- 

clais. 

2. De entre os vogais referidos na alinea c) do nimero 

anterior, é designado Vice-Presidente do Conselho o Juiz 

Conselheiro Vice-Presidente do Tribunal Supremo, que por


