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CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto n.° 14/75 

de 11 de Setembro 

Um dos sectores da Jegislagao colonial que melhor 
reflecte os vicios do sistema e a pilhagem a que o nosso 
Pais esteve sujeito é o da legislacao do trabalho. 

Na verdade, o sistema colonial-capitalista instituiu-se e 
organizou-se em termos de poder explorar eficazmente a 
forga do trabalho do povo mocambicano; néo se estra- 
nhara, pois, que o Governo da Reptblica Popular de 
Mocgambique inscreva, nas suas preocupacdes essenciais, 
a defesa e garantia dos direitos dos trabalhadores, elimi- 
nando a exploracao do homem pelo homem, principio que 
a FPRELIMO desde sempre proclamou como um dos 
objectivos essenciais da sua luta. 

Os mecanismos de opressao dos trabalhadores eram va- 
lidos: desde a fixacao ou permissao de verdadeiros saldrios 
de fome até a repressdo fisica e mental de que o operariado 
e€ OS camponeses eram vitimas, instalou-se todo o conjunto 
de normas e actuacoes que apenas protegiam uma das 
partes da relacgao de trabalho: as entidades patronais. 

Entre as dificuldades criadas aos trabathadores para 
fazerem valer os seus direitos contava-se a de eles terem 
de recorrer aos tribunais para solucao dos conflitos que 
os opunham as entidades patronais. Ora, a maquina judi- 
cial nao retine condicdes para responder com rapidez e 
eficiéncia as reclamacOes das massas trabalhadoras. Por 
outro, lado, a existéncia de normas processuais compll- 
cadas, sO conhecidas de técnicos juridicos, tornava quase 
impossivel aos trabalhadores de menores recursos econo- 
micos fazer valer as suas justas reivindicacdes. Esta situa- 
cao era extremamente imoral, uma vez que as entidades 
patronais, essas podiam sempre beneficiar do apoio de 
especialistas e de um qualificado patrocinio judiciario, que 
as colocava em Situacado de desigualdade e de supremacia 
perante os trabalhadores. Acrescente-se a tudo isto os 
encargos a que os processos davam lugar e que muitos 
trabalhadores nao podiam suportar para exigir até mesmo 
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a que lhes era devido; a lentidao no ann eee oie 

cessos; a escassez de quadros dos tribunais; o eresse 
de muitos a quem estava confiada a tarefa de defenderem 
as causas dos trabalhadores: o formalismo excessivo que 
muitas vezes sacrificava a verdade 4 falta de cumprimento 

de regras processuais; a inexisténcia de érgéos verdadeira- 
mente representativos dos trabalhadores, e teremos o qua- 
dro quase completo do modo como funcionava a justica 
do trabalho em Mocambique. 

Tudo isto conduziu a que, ja no periodo de transi¢ao, 
os trabalhadores procurassem resolver a maior parte dos 
seus problemas fora do admbito dos tribunais. SO que, o 
Ministério do Trabalho e os organismos dele dependentes 
a quem se dirigiam os trabalhadores, apesar da accao 

desenvolvida, nio dispunham por vezes de meios eficazes 

para imporem as justas solucdes encontradas para os con- 
flitos que lhes eram submetidos. 
Com o presente decreto ira pOr-se em pratica a pri- 

meira grande transformacio no que respeita a realizacao 
da justica no dominio do trabalho. 
Em vez de tribunais para julgarem os conflitos de tra- 

balho, vao instalar-se Comissdes de Trabalho, para as 

guais se designarao individuos a quem nao se exigira par- 

ticular qualificacao técnico-juridica, mas sobretudo um 

elevado sentido de justica, bom senso, formagao politica e 

equilibrada apreciacao dos legitimos direitos e deveres 

submetidos a seu julgamento. 
Assim, as Comissoes de Trabalho terao que acertar as 

suas decisOes com as grandes linhas definidas pela FRE- 
LIMO e postas em execucéo pelo Governo, para que tais 

decisées espelhem, em cada momento, a situacdo politica, 
econdmica, social e cultural do Pais. As Comissoes de 
Trabalho nao deverao, portanto, ser escravas da letra de 
leis que, muitas delas, foram forjadas na época colonial, 

mas ter sempre presente a observancia das disposi¢oes e 

do espirito de numerosos preceitos da nossa Constituigao 

em que se garante a defesa dos interesses das massas tra- 

balhadoras: eliminacdo das estruturas de opressao e explo- 

racio coloniais e tradicionais e da mentalidade que lhes 

esta subjacente (artigo 4.° da Constituicio); criagao de con- 

dicdes para a elevacio do nivel de vida do povo traba- 

lhador (artigo 6.°); o trabalho é dignificado e protegido 

(artigo 7.°); a luta contra a exploragéo do homem pelo 

homem (artigo 20.°); sio proibidos todos os actos visando 

prejudicar a harmonia social, criar divis6bes ou situacGes 

de privilégio com base na cor, raga, sexo, origem étnica, 

lugar de nascimento, religiéo, grau de instrugao, posi¢ao 

social ou profissio (artigo 26.°); 0 trabalho constitui di- 

reito e dever de cada cidad&o (artigo 31.°); é reconhecido 

o direito a assisténcia em caso de incapacidade e na velhice 

(artigo 32.°). 
Onde a presente lei é mais inovadora é na extrema sim- 

plificacao do processo e na sua rapidez, o que se procurou 

conciliar com a garantia do direito de defesa das partes, 
permitindo-se duas instancias de recurso, ¢ na competéncia 
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atribuida as Comiss6es de Trabalho para solucionarem n3o 
apenas os problemas concretos que Ihes sao submetidos, 
mas também para eliminarem os condicionalismos que [hes 
deram origem, de forma a evitar que surjam questdes da 
mesma natureza (n.° 2 do artigo 20.°). 

Finalmente, ¢ referindo apenas alguns aspectos essenciais 
deste diploma, atribui-se 4 Comisséo Nacional de Trabalho 
a importantissima funcao de assegurar que as demais 
Comissdes de Trabalho usem de uniformidade de critérios 
no julgamento das questoes laborais. 

A validade do presente decreto ira ser comprovada atra- 
vés da pratica do funcionamento das suas normas; e se 
este € um importante passo dado no desmantelamento de 
estruturas inadequadas ao nosso Pais € ao nosso povo, 
para a sua eficacia tera de contribuir de maneira essencial 
a forma como as Comissdes de Trabalho se souberem pres- 
tigiar, através da correcta aplicacéo dos principios que 
inspiram a construcao da nova sociedade em que estamos 
empenhados e que encontram elevada expressao na Cons- 
tituicao da Repuiblica Popular de Mocambique. 

Nestes termos, ao abrigo do disposto na alinea c) do 
artigo 34.° da Constituicao, o Conselho de Ministros de- 
creta: 

Comissées de Trabalho 

Competéncia e ambito 

Artigo 1.° Sao criadas Comissdes de Trabalho para a 
solucado das quest6es individuais de trabalho e das resul- 
tantes de doencas profissionais e acidentes de trabalho. 

Art. 2.° As Comissoes de Trabalho apreciam também 
as contravencoes as leis de trabalho, podendo elas proprias 
proceder oficiosamente a respectiva autuacao, sendo a 
cobranca das multas efectuada pelo Instituto do Trabalho, 
suas delegacoes e subdelegacoes. 

Art. 3.° Na area de cada subdelegacao, nas zonas sedes 
de cada delegacao, bem como na sede do préprio Instituto 
do Trabalho, funcionara pelo menos uma Comissao Local 
de Trabalho, cujo ambito territorial, atentos os condicio- 
nalismos locais, coincidiré em principio com a 4rea de um 
ou mais julgados municipais, conforme for definido no 
acto da sua criacao. 

Art. 4.°— 1. As Comissdes Locais de Trabalho aprecia- 
rao aS questOes individuais até ao valor de 60 000% e as 
contravencGes Cujo limite maximo da multa a aplicar nao 
exceda aquele montante. 

2. Das suas deliberacdes sO cabera recurso para as 
Comissdes Provinciats quando o valor da indemnizacao 
efectivamente arbitrada for superior a 30 000$. 

3. As deliberacOes que nao se traduzam numa prestacao 
de caracter patrimonial sao da competéncia das Comissdes 
Locais de Trabalho, nao admitindo recurso. 

Art. 5.° As Comissoes Provinciais de Trabalho, com sede 
em cada capital de provincia, apreciarao as questdes indi- 
viduais de trabalho de valor superior a 60000$ e os re- 
cursos a que se refere o n.° 2 do artigo anterior. 

Art. 6.° Das deliberacoes das Comissoes Provinciais de 
Trabalho, se estiver em causa uma quantia superior a 
150 000$, caberd recurso para a Comissao Nacional de 
Trabalho. 

Art. 7.0——1. Nos recursos s6 é admuissivel a prova do- 
cumentat. 

2. Os prazos de recurso serao de oito dias, contados a 
partir da data da notificacao da deliberacao recorrida, 
fazendo-se a interposicao por simples requerimento donde 
constem os respectivos fundamentos. 

Art. 8.°-—1. A competéncia das Comissdes Locais e 
Provinciais de Trabalho sera determinada em funcao do 
local de trabalho, 
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2 Sendo a questao de trabalho proposta em local dife- 
rente do referido no numero anterior, a respectiva Comis- 
sao remetera o processo a Comissao competente. 

Composicao e funcionamento 

Art. 9.°— 1. Cada Comissio compé6e-se de trés membros 
efectivos, designados pelo Ministro do Trabalho: um pre- 
sidente, que orientara os trabalhos, um 1.° vogal e um 
2.° vogal. 

2. Serao também designados trés membros suplentes. 
Nas suas faltas e impedimentos o presidente sera substi- 

tuido sucessivamente pelo 1.° e 2.° vogal. 
3. Cada Comissao tera um Secretariado que executara 

os actos burocraticos rclacionados com o seu funciona: 
mento. 

Art. 10.° As deliberag6es serao tomadas por maioria, 
constarao de acta lavrada na reuniao, assinada pelos mem- 
bros da Comissao, e terao forca executoria, no caso de nao 
caber recurso ou de nao ter sido interposto dentro do 
prazo legal. 

Art. 11° A primeira decisao de qualquer questao sera 
proferida dentro de quinze dias, contados a partir da datc 
da notificagao da parte requerida, podendo este prazo ser 
excepcionalmente prorrogado pelo presidente da Comissao; 
que comunicaraé o facto ao Ministro do Trabalho. 

Art 12.°—1. A questéo podera ser trazida 4 Comissao 
através de organizacao de trabalhadores ou directamenté 
pela parte e a respectiva queixa sera reduzida a escrito. 

2. No acto de apresentacao da questa@o a Comissao, a 
parte requerente podera oferecer imediatamente a prova 
ou fazé-lo no acto referido no artigo 19.°, e sera informada 
do local, data e hora da reuniao para a solucao da questao, 
devendo, para os mesmos fins, a parte contraria ser nott- 
ficada pelo meio de comunicacao mais rapido. 

3. Sendo necessario, as notificacdes ou outras diligéncias 
poderao ser requisitadas a quaisquer autoridades admuinis- 
trativas ou policiais. 

Art. 13.°— 1. Tendo sido as partes devidamente notifi- 
cadas, a falta de competéncia considerada nao justificada 
pela Comissao implica a condenacao no pedido quando a 
falta seja do réu e desisténcia do pedido quando seja do 
autor. 

2. Verificando-se a falta de competéncia nao justificada 
de ambas as partes, devidamente notificadas, sera o pro- 
cesso arquivado, nao podendo a questao voltar a ser apre- 
sentada as Comissdes de Trabalho. 

3 A justificagdo terd de ser apresentada no prazo de 
cinco dias, findo o qual, se a falta nao for justificada ou 
a justificacao nao for aceite, a Comissao procedera nos 
termos dos numeros anteriores. 

Art. 14.° Faltando qualquer das partes que tenha sido 
notificada editalmente, a Comissado resolvera conferme for 
de justica e de acordo com os elementos que forem apu- 
rados. 

Art. 15.21. Se ambas ou alguma das partes faltar jus- 

tificadamente, marcar-se-A uma nova data para a reumiao. 
2. A nao comparéncia nesta segunda reuniao produziga 

os efeitos dos n.°* 1 ou 2 do artigo 13.°, se nao for Justi- 
ficada. 

3. Se no prdéprio acto da reuniao for apresentada justi- 
ficacio que a Comissdo considere atendivel, proceder-sera 
de acordo com o disposto no artigo anterior. 

Art. 16° Na primeira reuniao serao sempre recolhidos 

os elementos de prova que forem apresentados pela parte 

que a ela compare¢a. 
Art. 17..— 1. Nos acidentes de trabalho e questoes re- 

sultantes de doencas profissionais nao havendo seguro,
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4 entidade patronal tera de prestar caucao de montante 
gual ao valor do pedido. 

2. Nas questoes nao abrangidas pelo nimero anterior, 
1 Comissao podera fixar e exigir 4 entidade patronal a 
prestagao da caucao por meio de depdésito a efectuar a 
ordem do Instituto do Trabalho, suas delegacoes e subde- 
legacdes e cm estabelecimento competente para receber 
depositos obrigatorios. 

3. A falta de prestacgao de cauc¢cao, quando exigida, 
impedira a entidade patronal de apresentar prova. 

Independentemente desta comina¢gao, podera a Comissao 
determinar a imediata apreensao de bens do valor corres- 
pondente ao da caucao fixada, entregando-os a um depo- 
sitario 

Art. 18 °— 1. O pagamento de qualquer prestacao devida 
sera efectuado através da caucéo quando exista, No caso 
de esta nao ter sido prestada, a Comissao ordenara e 

mandara proceder a penhora dos bens do devedor necessa- 
rios para pagar a divida, podendo, para tal, recorrer a 

qualquer reparticio ou autoridade nao judicial. 
2. Nao tendo sido exigida a prestacao da caugao, ou 

mostrando-se esta insuficiente, sera exigida a entidade res- 

yonsavel a liquidacao da divida no prazo de quarenta e 
oito horas, findo o qual, sendo caso disso, se seguirao os 

termos dos demais nimeros do presente artigo. 
3. Penhorados os bens, seréo adjudicados ao vencedor, 

ou vendidos, servindo de juiz o presidente da respectiva 

Comissao e de escrivao o respectivo secretario. 
4. O executado podera sempre opor-se a adjudicagao 

oferecendo o valor por que foram penhorados os bens ou 

apresentando comprador que por eles ofereca valor supe- 

rior. 
5. A Comisséo assegurara sempre o pagamento das 

custas e demais encargos 
Art. 19.°— 1. Nas reunides da’ Comiss6es Locais e Pro- 

vinciais de Trabalho, em principio, observar-se-4 a seguinte 

ordem: 

1.0 Depoimento das partes; 

2.° Esclarecimentos necessarios a prestar por peritos, 

se for caso disso; 

3.° Inquiricdo das testemunhas, nado podendo cada uma 

das partes oferecer mais de trés por cada facto, 

até ao limite maximo de dez. 

2. A prova referida no nimero anterior nao sera re- 

duzida a escrito. 
Art. 20.° Apés a reunido havera intervalo para a Co- 

muissio deliberar, apds o que sera lavrada a acta, assinada 

pela Comissio e lida em voz alta na presenga das partes. 

Art. 21.0 Na acta deveraio constar, clara e concisamente, 

os termos do acordo ou deliberacao, com a indicagao dos 

factos apurados. 

Quando houver condenacdo fixar-se-40 os prazos e lu- 

gares do ‘cumprimento da presta¢cao. 

Disposicoes gerais 

Art. 22.2—1. As Comiss6es de Trabalho procurarao 

resolver as questGes pela obtencgao de acordos, os quais, 

porém, nao poderfo ser aceites quando nao tenham sido 

devidamente considerados os legitimos interesses dos tra- 

balhadores. 
2. Na resolucio duma questao as Comissdes terao em 

vista nao sO a solucio do caso que lhes foi submetido 

mas ainda, tanto quanto possivel, a eliminagao dos con- 

dicionalismos que lhes deram origem, com vista a pre- 

vencio de quest6es da mesma natureza. 

3. Nas suas deliberacG6es as Comissdes de Trabalho 

fundamentar-se-ao nas leis em vigor. 
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Art. 23°-——1. A Comissao Nacional de Trabalho fis- 
caliza e coordenaré a actividade das outras Comissoes com 

o objectivo de conseguir o seu eficaz funcionamento e 

uniformidade de critérios nas deliberacoes. 
2. A Comissio Nacional de Trabalho podera definir 

orientacdes que serao obrigatérias para as demais Co- 
missOes e os critérios firmados nas suas decisoes terao 

também caracter obrigatorio. 
Art. 24.° Recomecam a sua contagem os prazos de 

prescricao e caducidade em que a parte comprove que, 
antericrmente a publicacao do presente diploma, procurou 
exercer judicialmente os seus direitos sem que a questao 
tenha sido resolvida por decisao judicial. 

Art. 25.° Os trabalhadores podem, sempre que o que!- 
ram, ser representados em qualquer Comissao pelas res- 
pectivas organizacoes de trabalhadores. 

Art. 26.°—- 1. A entidade patronal devera pagar custas 
calculadas em 20% da quantia em que for condenada, 
s6 havendo lugar ao seu pagamento na Comissao que 
decidir definitivamente a questao. 

2. Sempre que se verifique ma fé de qualquer das partes, 
deveréo as Camissdes condena-las em multa até ao limite 
de 20 000$. 

Disposicoes finais e transitorias 

  

Art. 27.°— 1. A partir da entrada em funcionamento 
das Comissdes de Trabalho sao extintos os tribunais de 
trabalho, bem como as comissdes corpotativas. 

2. Os tribunais comuns continuam com competéncia 
em matéria de trabalho, enquanto as dreas da sua juris- 
dicao nao forem abrangidas pela competéncia territorial 
atribuida a uma Comissao de Trabalho. 

3. Os livros, registos e arquivos pertencentes aos tribunais 
extintos transitam para o Ministério do Trabalho. 

Art. 28.° — 1. Os magistrados e funcionarios pertencentes 
aos quadros dos tribunais de trabalho transitarao para os 
quadros dos tribunais comuns, salvo agqueles que forem 
considerados necessaérios 4 nova organica 

2. A transicio a que se refere o numero anterior constara 
de despacho do Ministro da Justic¢a e a dos funcionarios 
que transitam para a nova orgdnica constara de despacho 
conjunto dos Ministros da Justica e do Trabalho. 

Art. 29.° O Cédigo de Processo do Trabalho continuara 
a aplicar-se aos casos omissos do presente decreto, bem 
como aos recursos pendentes. 

Art. 30.° A partir da data da entrada em funcionamento 
das Comiss6es referidas neste decreto, as tentativas de con- 

ciliacho e as accdes pendentes nos tribunais de trabalho, 
municipais e de comarca serao deles desafectadas e pas- 
sarao a ser da competéncia das Comissdes de Trabalho 

que venham a existir nas areas de funcionamento dos re- 

feridos tribunais. 
Art. 31.2—1. O destino do patrimdénio e das verbas 

afectadas aos tribunais extintos sera decidido por despacho 
conjunto dos Ministros da Justica e do Trabalho. 

2. Serao asseguradas as disponibilidades financeiras a 

execucao do presente decreto por inclusao no orgamento 

do Instituto do Trabalho. 
Art. 32.° As duvidas suscitadas pela aplicacao deste 

decreto serio resolvidas por despacho conjunto dos Mi- 

nistros da Justica e do Trabalho. 

Art. 33.° Este decreto entra imediatamente em vigor. 

Aprovado em Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Presidente da Reptiblica, Samora MoIsts MACHEL.
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de 11 de Setembro 

Considerando o interesse financeiro em conscrvar um 
sistema de apostas miutuas desportivas e dada .a impossibi- 
lidade de manter em funcionamento um organismo de apos- 
tas mituas desportivas unicamente a escala nacional: 

Ao abrigo da alinea c) do artigo 54.° da Constituicao, o 
Conselho de Ministros decreta: 

Artigo 1.°—-1. E criado um organismo de apostas mt- 
tuas desportivas intitulado «Totobola de Mocambique». 

2. O organismo referido no numero anterior fica depen- 
dente do Ministério das Finangas. 

Art. 2.° O Totobola de Mocambique gozara de autono- 
mia administrativa e financeira. 

Art. 3.° O quadro de pessoal deste organismo sera fi- 
xado por portaria do Ministro das Finangas. 

  

cambique serZo considerados receitas consignadas do Orca- 
mento Geral do Estado, revertendo 50 % para o Ministério 
da Satide (Direccao Nacional de Accao Social) e 50 % para 

0 Ministério da Educagaéo e Cultura (Direcgao Nacional 
de Educacio Fisica e Desportos). 

Art. 5.° O Totobola de Mocambique fica autorizado a 
estabelecer acordos de cooperacao com organismos idén- 
ticos. 

Art. 6.° O Ministro das Financas fixard, por despacho, 
as normas de funcionamento do Totobola de Mocambique. 

Aprovado em Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Presidente da Republica, SAMoRA Morses MACHEL 
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Vea 
aa ae Pe 

IMPRENSA NACIONAL DE MOCAMBIQUE


