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Dar a importaneia atribufda e a esperance depo
sitada nas comissoes laborais de' empresa,

Dando cumprimento it orieritacao assim superior
mente tracada, constitui-se agora a Lei da [ustica La
boral em instrumento juridico, aplicavel it generalidade
dos trabalhadores, plenamente capaz de materializar
a necessaria disciplina e a harmonia nas empresas,
de contribuir para 0 aumento da producao e da pro
dutividade das empresas e de facilitar a realizacao das
tarefas da actual fase da Reconstrucao Nacional.

Ao instituir-se 0 presente sistema de justica, partiu-se
da ideia de que e no ambiente onde surgem, que
existem as melhores condicoes para resolver os conflitos
de interesses e para encontraras solucoes certas para
as questoes resultantes da aplicacao da disciplina as
infraccoes aos deveres de trabalho.

Lei n.O 9/81
de 2 de Novembro

Nas -KOrienta96es Fundamentais para 0 Desenvol
vimento Economico-Social da Republica Popular de
Angola, no Perfodo de 1978/80», estabelecidas pete
I Congresso do M. P. L.A., definiu-se com preocupa
~ao,' entre outras, no. campo da justice, a extincao
dos tribunals de trabalho e 0 aperfeicoamento au a
cria~ao de orgaos de aplicacao da justice no trabalho
que velem pelo cumprimerito dos deveres dos traba
lhadores e resolvam os conflitos laborais.

COMISSAO PERMANENTE DA ASSEMBLEIA
DO POVO
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Esse objective detenninou a criacao de um proce
dimento proprio, 0 processo educativo, aplicavel a
pequenas Ialtas de natureza disciplinar e que tem por
fim levar ° infractor a reconhecer 0 erro em que calu
e a fazer a sua auto-critica, criando na empresa urn
clima de entendimento, concordia e respeito, que con
tribua para a elevacao do myel da consciencia e da
moral socialista dos trabalhadores.

Definindo e assente 0 principio da competencia dis
ciplinar da direccao das empresas, as comissoes labo
rais funcionam, no dominic da disciplina, com ins
tancias para que 0 trabalhador punido e inconfor
made podera recorrer.

Apenas se exceptuam do esquema da Lei da Justica
Laboral as questoes disciplinares dos trabalhadores
nomeados, atenta a natureza especial do vinculo de
trabalho, em tais casas. ~

No dominic dos conflitos de trabalho, excluem-se
tambcm da competencia dos 6rgaos de justica laboral
as questoes emergentes de acidentes de trabalho e
doencas profissionais que, pela sua complexidade e
tecnicidade, interessa que continuem a scr decididas
pelos tribunais.

Diga-se 0 mesmo das questoes resultantes da efec
tivacao da responsabilidade material dos trabalhadores,
conexa au nao com responsabilidade criminal, sob cer
tas condicoes estabelecidas na Lei Geral do Trabalho.

A par disso, procura-se que 0 novo sistema de justica
seja factor de educacao e formacao das massas traba
lhadoras,

Interessando, por outro lado, todos os trabalhadores
e as suas organizaeoes na administracao da [ustica
laboral, atraves de 6rgaos democraticos, cuja cria
~ao, composicao e funcionamento amplamente par
ticipam, responsabilizam-se, siroultaneamente, pelo re
force da disciplina e pelo aumento da produtividade
do trabalho.
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Previu-se, por outro lado, na cupula dos orgaos de
justica laboral uma Comissao Laboral N8c1oDllI,que
nao constitui instflncia de rccurso, mas que pode fun
cionar, em casos bern determinados, como tri~)\';r:A'de
revisao das dccisoes dos rcstantes orgaos, com funda
mento sempre e apenas em violacao da lei, cornpetin
do-lhe paralelamente promover a publicacao de direc
trizes com vista a aplicacao uniformc do direito do
trabalho,

Concede-se, por ultimo aos sindicatos a facutdade
legal de participacao nas questocs submetidas a apre
ciacao das comissoes Iaborais, quer em defesa dos
trabalhadores, quer no exercfcio de urn direito proprio
dando pareceres, Iazendo requcrimentos de prova,
solicitando 0 exame de documentos e contribuindo,
de uma forma geral, para 0 esclarecimento da verdade.

Essa participacao, a colegialidade dos orgaos de justi
ca laboral da base ao topo, 0 caracter electivo das co
iniss6es laborais das empresas, a livre revogabilidade
do mandate dos seus membros e 0 caracter educativo
e formativo do processo realizam a institucionalizacao,
no dominio. do trabalho, de Urn sistema pedag6gico,

Desejando-se uma justica rapida e de aplicacao
oportuna, procura a presente Lei criar urn sistema
simples _e flexivel de justica, quer no que respeita a
atribui9ao de competencies, quer estabelecendo normas
de procedimento que sao esscncialmente linhas orien
tadoras dos sujeitos e participantcs processuais.

Entretanto, as comissoes laborais constituem verda
deiros orgaos de administracao de justica, pelo que se
estabelece para os seus membros um esquema de impe
dimentos muito semelhante ao que se aplica aos [uizes.

E convindo prestigiar a justica do trabalho e dar
eficacia as suas decisoes, nao so se Ihes concede forca
executiva igual a das sentences, como se obrigam os
seus destinatarios a cumpri-las, sob pena de incorrerem
nas penas do crime de desobediencia qualificada, apli
caveis pelo foro criminal competente.

9z
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ARTIGO 2.0

(ComissOes Laborals)

As Comiss6es Laborais sao 6rgaos democraticos
de' admin.stracso da justica laboral, em cuja compo-

ARTIGO 1.0
(Orgiios de Justi~ Laboraf)

1. Pela presente lei, sao criados os orgaos de admi
nistracao da justica laboral e estabelecidas as normas
fundamentais da sua organizacao e funcionamento.

2. Sao orgaos de [ustica Laboral:

a) A Comissao Laboral da Empresa;
b) A Comissao Laboral de Municipio;
c) A Comissao Laboral de Provincia;
d) A Comissao Laboral Nacional.

3. A Comissao Laboral de Fmpresa tomara a desig
nar;ao de Comissao Laboral de Comuna quando se
verifiquem as circunstancias previstas no artigo 9.°.

Lei da Justi~a Laboral
CAPiTULO I

DISPOSI<;OES GERAIS

participado e democratico, virado para a formacao
do Homem Novo, a constante elevacao da consciencia
das massas trabalhadoras e 0 lancamento das bases
sobre que ira edificar-se, nas condicoes concretas do
nosso Pais, a sociedade socialista, sentida aspiracao
do Povo Angolano e objectivo estrategico da sua Re
volucao.

Nestes termos, ao abrigo da alinea b) do artigo 38.0
da Lei Constitucional e no usa da Iaculdade conferida
pela alinea i) do artigo 53.0 da mesma lei, a Assem
bleia do Povo decreta e eu assino e faco publicar 0
seguinte:
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SEC<;AO I

Da Comissao Laboral de Empress

ARTIGO 4.°

(Cria~o)

1. Sao cri sdas Comissoes Laborais em todas as em
presas com rnais de vinte e cinco trabalhadores.

CAPiTULO n
COMISSOES LABORAIS

ARTIGD 3.0
(Compefeocia das ComissOcs Laborais)

1. As Comissoes Laborais conhecem e decidem os
conflitos de trabalho e os recursos interpostos da
aplicacao de medidas disciplinarcs,

2. Exceptuam-se da competencia das Comissoes
Laborais, para alem dos casas especialmente previstos
na lei, os conflitos emergentes de acidentes de traba
Iho e doencas profissionais e as quest5es disciplinares
dos trabalhadores nomeados, que serao regulamentados
per lei espccifjca.

3. Consideram-se conflitos de trabalho as questces
surgidas, nos diversos dominios da Iegislacao do tra
balho, entre trabalhadores e empresas por motivo do
estabelecimento, execucao ou extincao da relacao [u
ridico-laboral.
. 4. Denominam-se empresas, para efeitos da presente
lei, os organismos do Estado, as empresas - estatais,
mistas, privadas e cooperativas - as organizacoes de
massas e outras organizacoes socials.

sicao e funcionamento, participam amplamente os
trabalhadores e suas organizacoes, sendo seu objectivo
a aplicacao da legislacao do trabalho e 0 reforco da
disciplina c contribuindo pela sua actuacao para 0
aumento da produrividade do trabalho e a fortaleci
mento da moral socialista.

• I
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1. Compete a Comissao Laboral de Empresa, conhe
cer e decidir as conflitos resuItantes da aplicacao da

(Competencia)

ARTIGO 6.·

(Composi~o e elei~o)

1. A Comissao Laboral de Empresa sera composta
por cinco mernbros electives e dois suplentes eleitos .
pelo periodo de dois anos, em Assembleia de Traba
lhadores.

2. 0 orgao sindical competente sent responsavel
pela preparacao e realizacao da eieicao.

3. Os candidates a Comissao Laboral serao propos
tos pelo orgao sindical competente, devendo a com
posicao da comissao reflectir a situacao concreta da
empresa e integrar elementos da respectiva direccao
ou indicados por ela.

4. A Comissao Laboral elegera entre os scus mem
bros, um coordenador e um coordenador adjunto.

5. Urn dos membros da Comissao Laboral desem
penhara as Iuncoes de secretario.

6. 0 mandata de cada um dos membros da Comis
sao Laboral e revogavel POt decisao da Assembleia
de Trabalhadores.

7. Sempre que a Comissao Laboral nao desempenhe
as tarefas que the competem, dever-se-a proceder a
nova eleicao.

ARTIGO S."

2. Sempre que 0 mimero de trabalhadorcs ou outras
circunstancias da empresa 0 justifiquem, podera ser
criada mais que uma Comissao Laboral.

3. Para as empresas da mesma area com menos de
vinte e cinco trabalhadores sao criadas comissoes la
borais comuns.

4. A criacao das comissoes laborais referidas nos
mimeros 2. e 3. dcve ser confirmada pelos orgaos
sindicais competentes.
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(PiOCe5$O >educativo)

1. A Comissao Laboral de Empresa podera conhe
cer directamente das infraccoes d.sclplinares cometidas
pelos trabalhadores, sempre que a direccao da empresa
o .solicite, '

2. A actividade referida no ntimero anterior assu..
mira a natureza de processo educativo e so tera lugar
nos casos de infraccoes disciplinares de pequena
gravidade, de reduzidos efeitos no processo produtivo,
e sem lncidencia relevante no estado geral da disciplina
no local de trabalho, nomeadamente meras faltas de
respeito.

3. 0 processo educative podera ser solicitado pelo
argao sindical competente. quando a direccao da em
presa nao use do poder disciplinar que a 1ei lhe
confere, no prazo de quinze dias;' a contar do conhe-
cimento que teve da infraccao. '

ARTlGO 7..

Lei Geral do Trabalho e legislacao complementar,
nomeadamente:

a) Decorrentes do estabelecimento, execucao e
, extins:ao da relagao jurfdico-laboral:
b) Surgidos nos domini os da formacao profissio

nal e da promocao:
c) Surgidos da aplicacao da regulamentacao da

duracao de trabalho, da concessao de Ierias
e de licencas por interesses sociais e pes
soais:

d) Surgiclos no campo da proteccao e higiene no
trabalho, da si~uac;:aomaterial e cultural
dos trabalhadores, bem como da promocao
e proteccao a mulher e aos menores, se
estes conflitos disserem respeito a direitos
e deveres [uridico-laborais.

2. Compete a Comissao Laboral de Empresa conhe
cer e decidir as' recursos interpostos pelos trabalha
dores das medidas disciplinares aplicadas pela direccao
da empresa.

13
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SECCAO n
Da Comissao Laboral de Municipio

ARTIGO 10."

(Cria91o)

1. Em cada Municipio e criada uma Comissao Labo
ral de Municipio.

ARTIGO 9.·

(Comis:siioLaboral de Comnna)

1. Nas comunas em que as caracteristicas das em
presas nelas situadas 0 aconselhem, particularmente
nas zonas rurais, sera criada uma Comissao Laboral
de Comuna de composicao e competencia identicas
as da Comissao Laboral de Empresa.
2. Os membros da Comissao Labotal de Comuna

serao eleitos em assembleia de trabalhadores de toda
a coinuna, a qual podera funcionar de forma descen
tralizada. Aplicam-se as demais regras relativas a elei
c;ao da Comissao Laboral de Empresa.

iill.TIGO 8.°

(Quorum)

A Comissao Laboral de Empresa podera decidu
desde que se encontrem presentes 0 coordenador ou
o coordenador adjunto e mais dois membros. As deci
soes .serao tomadas por maioria simples..

4. 0 processo educativo tera como principal objec
tivo levar 0 infractor a reconhecer 0 erro que cometeu,
a repara-lc e a evitar a sua repeticao, criar na empresa
urn clima de entendimento, concordia e respeito e con
tribuir para a elevacao do nfvel de consciencia e da
moral socialista dos trabalhadores,

5. Em resultado da instauracao do processo educa
tivo devera 0 infractor fazer a sua autocritica e reparar
moralmente a ofensa, pedindo desculpa ao ofendido.

6. Das resolucoes tomadas no ambito do processo
educative nuo hfi recurso.
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(Compet~ncia)

1. Compete a C9missao Laboral de Municipio,
conhecer e decidir:

a) Os conflitos de trabalho quando nao exista
Comissao Laboral de Empresa;

b} Os recursos das decisoes das Ccmissoes Labo
rais de Empresa da sua area, em materia
de conflitos:

c) Os recursos interpostos peIos trabalhadores
das medidas disciplinares aplicadas pel a
direccao da empresa, quando nao exista
Comissao Laboral de Empresa.

2. A Comissao Laboral de Municipio, em coopera
yaO com 0 6rgao sindical competente, devera orientar
e apoiar SISComissoes Laborais de. Empresa da sua
area.

ARTIGO 12.·

(Composi~o e Domeac;ao)

1. A Comissao Laboral de Municipio sera composta
por tres mcmbros cfectivos, urn dos quais coordcnara
e dois suplentes, todos nomeados pelos Ministros da
[ustica e do Trabalho e Seguranca Social, depois de
obtido 0 parecer da UNTA Provincial.

2. A nomea~ao recaira de preferencia em traba
lhadores que ja tenham dcsempenhado ou ainda
desempenhem fun90es de assessor popular nos tribu-
nais.

3. Na falta de urn dos elementos efectivos sera
chamado urn dos suplentes.

ARTIGO 11.°

2. Uma Comissao Laboral de Municipio podera ter
competencia para varies municlpios da mesma pro
vincia.

3. Nos municfpios que 0 [ustifiquem podera set
criada mais que uma Comissao Laboral de Municipio.

15

ARQUIV
O L

. L
ARA



16

SEC<:A.o IV

Da Comissao Laboral National
AR"I'IGO 15.·

(Criasiio, composi~o e nomea~o)

1. g criada para toda a area do territorio nacional
uma Comissao Labora! Nacional com sede em Luanda.

2. A Comissao Laboral Nacional sera composta pete
coordenador e mais tres membros, nomeados peIo
Chefe do Govemo sob proposta dos Ministros da Jus
tiea e do Trabalho e Seguranca Social, depois de obtido
o parecer do Secretariado-Geral da U. N. T. A.

ARTIGO 14."

(CompetLmcia)

1. Compete a Comissao Laboral de Provincia conhe
eer e decidir em Ultima instancia os recursos inter
postos das Comissoes Laborais de Municipio e das
decisoes das Comlssoes Laborais de Empresa, em ma
teria disclplinar.

2. A Comissao Laboral de Provincia, em cooperacao
com 0 orgao sindieal competente, devera orientar e
apolar as Comissoes Laborais de Municipio e de Em
presa.

(Cria~o, composi~o e nomeasio)

1. E criada em cada provincia, uma Comissao Labo
ral de Provincia.

2. A Comissao Labozal de Provincia sera composta
por tres membros efectivos, um dos quais coordenara,
e dois suplentes, todos nomeados pelos Ministros da
Iustica e do Trabalho e Seguranca Social, depois de
obtido 0 parecer da UNTA Provincial.

3. Aplica-se a Comissao Laboral de Provincia 0
disposto nos numeros 2. e 3. do artigo 11.°.

SE<:X;AO ill

Da Comissao Laboral de Provincia

ARl1IGO 13.·
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ARTIGO 17.·

(Legitimidade)

Poderao recorrer as. Comissoes Laborais:
a) Os trabalhadores que tenham interesse directo

no conflito;
b) As direccoes de empresa, com interesse directo

no conflito,

ARTIGO 18.·

~cazo)
Fora dos casos previstos na lei, 0 direito de recorrer

asComissoes Laborais extingue-se decorridos seis meses
sobre a data em que qualquer das partes tomou conhe
cimento dos factos que fundamentam a sua pretensao.

ARTIGO 19.·
(Forma da petic;io)

1. A peti9ao ou requerimento devera ser apresen
tada atraves de uma das seguintes formas:

a) Por escrito, descrevendo breve e claramente
os faetos que motivam 0 pedido, apresen-

(Competencia)

1. Compete a Comissao Laboral Nacional prop or
aos Ministros da Iustica e do Trabalho e Seguranca .
Social a aprovacao e publicacao de normas ou instru
~es no sentido de ser garantida uma aplicacao uni
forme do direito do trabalho pelas Comissoes Laborais
de Provincia, Municipio e Empresa.

2. A Comissao Laboral Nacional oficiosamente, ou
a pedido do Procurador Geral da Republica, dos Mi
nistros da Iustica e do Trabalho e Seguranca Social
c do Secretario Geral da U. N. T. A., podera proceder
a revisao de decisoes transitadas em julgado h8 menos
de um ano, com fundamento em violayao da lei.

CAPITULO. III
NORl\fAS DE PROCEDIMENTO- .

ARTIGO 16.·
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ARTIGO 22.°

(Notifica~es)

1. As Comissoes Laborais poderao chamar ao pro
cesso Dao 56 as partes envolvidas no conflito e os
seus representantes ou mandataries, mas tambem qual
quer outra pessoa. considerada necessaria ao escla
recimento da questao.

2. As empresas serao obrigadas a facilitar a com
parencia dos trabalhadores perante os 6rgaos de justice
laboral.

(Colabo~o de ontras entidades)

Com vista ao bom desempenbo das suas fun9Oes,
as Comissoes Laborais poderao solicitar, a qualquer
entidade, as informacoes e elementos de prova que
considerem necessaries.

ARTlGO 21."

ART'IGO 20.0

(participa~o dos Sindicatos)

Os sindicatos, atraves de representantes ou manda
tarios e em qualquer momento e estado do processo,
poderao perante as ComissOes Laborais, nao s6 intervir
em defesa dos trabalhadores, como tambem terao 0
direito de dar 0 seu parecer, fazer requerimentos de
prova, solicitar a apresentacao de documentos e, de
urna forma geral, fazer recomendacoes para 0 esclare
cimento da questao.

tando as provas existentes e caracterizando
a natureza da solicitacao;

b) Verbalmente, perante a Comissao Laboral com
petente, a qual devera elaborar auto de
declaracoes com todos os elementos refe
ridos na alinea anterior.
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(lmpedimcntQS e suspeosaes) .

1. Os membros das Comissoes Laborais que estejam
ligados por vinculos familiares a quaJquer das partes,
que tenham interesse pessoal na questao ou que antes,
noutra funcao ou qualidade, ·nela tenham tido inter
vencao, ficarao impedidos de participar na apreciacao
e resolucao do conflito,

ARTIGO 25.0

(FaIts de colt\pareocia)

1. As pessoas devidamente notificadas que nao
comparecerem perante a Comissao Laboral no dia,
hora e local designados, nem [ustificarem a Ialta no
prazo de cinco dias, incorrerao em muita de montante
a Iixar em tabela aprovada por despacho conjunto dos
Ministros do Trabalho e Seguranca Social e das Pi
nanc;:as.

2. Se a muIta nao for paga no prazo legal, extrair
-se-a certidao para efeitos de cobranca coerciva,

3. A multa revertera para 0 Orcamento Geral do
Estado.

ARTIGO 24.0

~ver de comparecer)

Ninguem podera recusar-se a comparecer perante as
Cornissoes Laborais, desde que devidamente convocado,
salvo as excepecee previstas na lei.

ARTIGO 23.0

3. 0 chamamento far-se-a por notificacso escrita
e atraves da direccao da empresa.

4. Quando as partes estiverem ausentes da empresa
e seja desconhecida a sua residencia ou domicflio, serao
chamadas por qualquer outro meio,

S. As notificacoes as partes para comparecerem ou
para participarem em qualquer acto deverao ser Ieitas
com uma antecedencia minima de cinco dias, se prazo
maior nao estiver legalmente estabelecido.

19
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(Tramita~o do processo)

1. A Comissao Laboral devera dar IOICIO ao pro
cesso no prazo maximo de cinco d.as, contados a partir
da data em que for apresentada a peticao ou reque
rimento.

2. A forma dos actos processuais sera a mais simples
e adequada ao apuramento da verdade e a obtens:ao
de uma solucao justa.

ARTIGO 28.·

(Forma9io do processo)

A peticao ou requerimento, bern como os restantes
docurnentos que forem apresentados, formarao urn pro
cesso, do qual deverao constar todos os depoimentos
e demais actos que se forem produzindo na rcspectiva
tramitacao.

ARTIGO 27.·

ARTIGO 26.·

(Concilia~o)

1. As Comissoes Laborais deverao efectuar diligen
cias de conciliacao, depois de aprescntada a pe'ti<;iio
ou em qualquer fase do processo sempre que juJguem
a conciliacao possivel.

2. Havendo acordo deverao os respectivos termos
ser reduzidos a escrito assinado pelas partes.

2. Terao legitimidade para requerer a declaracao de
impedimento as partes e os sindicatos que intervenham
no processo ao abrigo da faculdade concedida pelo
artigo 20.°.

3. Os membros que se encontrem nas condicoes do
mimero 1. devem declarar-se impedidos, scm prejufzo
da qucstao do impedimento poder ser levantada ofi
ciosamente pela comissao laboral a quem, em qualquer
case, competira a respectiva decisao,
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IIARTIGO 30.0
(Audi~ncia)

1. Terminado 0 prazo de contestacao a Comissao
Laboral devera marcar, para data compreendida entre
dez dias no minima e vinte dias no maximo uma au
diencia para producao e apreciacao das provas ofe
recidas.

2. Para a audiencia, serao convocadas .as partes inte
ressadas e seus representantes ou mandataries bern
como as testemunhas indicadas.

3. No caso de faltar alguma ou ambas as partes
e nao se encontrarem representadas, cabera a Comissao
Laboral decidir se a audiencia e efectuada ou adiada
para outra' data.

4. A Comissao Laboral podera convidar represen
tantes de qualquer organismo estatal ou social, bern

\ como trabalhadores da empresa onde surgiu a conflito
a participarem na analise e discussao da causa.

5. Se a audiencia nao terminar quer par falta de
tempo, quer pela necessidade de proceder a diligencias
complementares de prova, a Comissao Laboral desig
nara, desde logo, a data para a continuacao dos traba
lhos.

ARTIGO 29."

(Contesbl~o)

1. Recebida e autuada a petiyao ou requerimento,
a Comissao Laboral da-la-a a conhecer a parte con
traria, notificando-a para contestar no prazo de oito
dias.

2.. A forma da contestacao aplicam-se as regras con
tidas no artigo 19.°.

3. A falta de contestacao determina, etp principia,
a imediata condenacao no pedido formulado, sem
necessidade de audiencia.. .
4. A regra do mimero anterior nao se aplica quando

a Comissao Laboral entender que 0 pedido e mani
festamente ilegal ou que e necessario proceder a dili
gencia de prova para se alcancar uma solucao justa.
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ARTJGO 33.0
(Cousequeociado Ilio co:mprimentodas resolo~es e acordos)

1. A parte que, no prazo maximo de urn mes, nao
cumprir as obrigacoes que The forem impostas, por
uma resolucao transitada em julgado ou por urn acordo
devidamente homologado, incorrera na pena aplicavel
ao crime de desobediencia,
2. A sancao prevista no ntimero anterior nao sera

aplicada, quando a parte faltosa prove impossihiJidade
de cumprimento ou apresente outra razao justificativa.

3. Se a parte faltosa for uma empresa, a pena pre
vista no mimero 1. sera suportada pelos elementos
da direccao responsaveis pelo nao cumprimento da
resolucao ou acordo,

(For~ executive cbs resoluedes e acordos)

1. As resolucoes e os acordos previstos no artigo 26.0
sao de cumprimento obrigatorio e -constituem titulo
executivo.
2. No caso de nao cumprimento da resolucao da

Comissao ou do acordo das partes, no prazo legal ou
convencionalmente fixado, a Comissao Laboral reme
terti copia da decisao ou acordo ao representante do
Ministerio Publico do Tribunal competente que pro
movera oficiosamente a execucao em forma sumaria
e com prioridade sobre qualquer outro service.

ARTIGO 3'2.0

ARTIGO 31.°

(Decisio)

1. 0 processo terminara por uma decisao da Comis
sao Laboral em forma de resolucao.

2. A resolucao tera de ser escrita, devidamente
fundamentada, proferida no prazo maximo de oito
dias e notificada as partes.

3. As partes poderao solicitar e obter copia da
resolucao tomada.
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(Resposta da parte reconida)

1. Junto ao processo 0 requerimento de interposicao
do recurso, sera notificada a parte contraria para res
ponder, querendo, no prazo de oito dias.
2. Aplicar-se-a a resposta 0 disposto nos ntimeros 3,

4, 5 e 6 do artigo anterior. .

ARTIGO 36.0
(Subida do processo)

o processo subira a comissao laboral superior, den
tro de tres dias no maximo, depois de apresentada a
resposta au esgotado 0 prazo para a sua apresentacao,

ARTIGO 35.0

I
I
J

1

CAPITULO IV
·RECURSOS

SEC~AO I

(Recnrsos em materia de conOitos)
ARTIGO 34.0

(lnterposi~o de recnrso)
1.:Cada uma das partes no conflito tern 0 direito

de 'recorrer das resolucoes das Comissoes Laborais.
2. 0 recurso sera interposto para a comissao laboral

imediatamente superior no prazo de quinze dias, a con
tal' da data cia notificacao.

3. 0 requerimento de interposicao do recurso devera
ser apresentado perante a comissao Iaboral de cuja
resolucao se recorre e descrever as razoes de facto
ou de direito que fundamentam a pretensao do recor
rente.

4. A forma do requerimento de interposicao do
recurso aplicar-se-a 0 disposto no artigo 19.°.
5. Com a interposicao do recurso podera 0 recor

rente juntar documentos e requerer producao comple
mentar de prova.

6. Nenhuma das partes podera indicar mais de duas
testemunhas por cada facto nem requcrer a inquiricao
de testemunhas ja ouvidas sobre os mesmos factos.
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SEC<;AO II

Dos recursos em materia discipJinar
ARTIGO 39.·

(Recuno cia apIi~o de mcdidas discipIinares)

1. 0 trabalhador que nao se conformer com a
medida disciplinar que the for aplicada pela empresa,
salvo a de admoestacao privada 'nao registada, tem
o direito de recorrer para a Comissao Laboral de
Empresa ou quando esta nao' exista para a Comissao
Laboral de Municipio.

2. 0 prazo de interposicao do recurso e de quinze
dias, contados a partir da data em que 0 trabalhador
tome conhecimento por escrito da medida disciplinar
aplicada.

3. A forma de interposicao do recurso aplicar-se-a
o disposto no artigo 19.°.

ARTIGO <W.O
(Recurso lias rcsolu~ das ComissOesLaboniis)

1. Das resolucoes das comissoes laborais actuando
como instancia de recurso poderao recorrer t-anto 0
trabalhador como a empresa.

ARTIGO 38.·

(Efeitos de reeurso)

o recurso das resolucoes das comissoes Iaborais em
nenhuma instancia tern efeito suspensivo.

ARTlGO 37.·

(Produ9io oomplementar de prova)

1. A Comissao Laboral competente para apreciar
o recurso podera ordenar, oficiosamente, novas dili
gencias de prova, sempre que as considerar necessaries
ao apuramento da verdade.

2. No uso da Iaculdade conferida pelo mimero ante
rior a comissao laboral podera remeter 0 processo as
instsncias inferiores sempre que se justifique 0 seu
reexame.
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(Extin~o dos Trlbunals de Trabalbo)

1. I! atribufda competencia ao Ministro da [ustica
para atraves de decreto executivo declarar extintos
os actuais Tribunais de Trabalho logo que entrem
em funcionamento os orgaos de justica laboral da
respectiva area de jurisdicao.

I
ARTIGO 44.0

(lnstala~o das Comissoes Laborais)

1. As Empresas obrigam-se a ceder' locais apro
priados e demais condicoes necessarias ao funciona
mente das Comisszes Laborais de Empresa.

2. Os Ministerios da [ustica e do Trabalho .e
Seguranca Social procederao a instalacao das restantes
comiss6es laborais,

CAPiTULO V

DISPOSICQES FINAlS E TRANSIToRIAS

ARTIGO 43.0

(Djsposi~es subsidiarias)

Em tude 0 que nao esteja especialmente regulado
sao aplicaveis os recursos em materia disciplinar as
disposicoes da seccao anterior.

ARTIGO 42.0

(Efeito dos rccnrsos)

Os recursos em materia disciplinar nao tern efeito
suspensivo, salvo no caso da medida disciplinar de
admoestacao perante a assembleia de trabalhadores,

.-
2. 0 recurso e interposto para a Comissao Laboral

de Provincia, no prazo de oito dias a contar da notifi
ca9ao da resolucao de que se recorre.

ARTIGO 41.°

25
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(Diario da Republica n.O 258, I." serie, de 1981).

o Presidente da Republica. JOSE EDUARDO OOS
SANTOS.

ARTIGO 45.·

(Regulamenllu;iio e resoln91o de cliIvldas)

1. Compete 80s Ministros da Iustica e do Trabalho
e Seguranca Social em colaboracao com a U.N.T.A.,
regulamentar a presente lei, atraves de decretos exe
cutivos conjuntos.

2. As duvidas que se suscitarem na interpretacao e
aplicacao da presente lei, serao resolvidas par decreta
executive conjunto dos Ministros da Iustica e do Tra
balho e Seguranca Social.

ARTIGO 46.·

(Entrada em vigor)

Esta lei entra em vigor a 1t" de Novembro de 1981.

Vista e aprovada pela Assembleia do Povo.
Publique-se.
Gabinete do Presidente da Republica, em Luanda,

26 de Outubro de 1981.

2. E conferida aos tribunais comuns competencia
para conhecer e julgar as questoes emergentes de
acidentes de trabalho e doencas profissicnais, as trans
gressoes da legislacao de trabalho e os crimes contra
a producao, a qual passarao a exercer a p.artir do
memento que forem extintos os Tribunais de Trabalho.

3. Os processes pendentes nos Tribunais de Tra
balho a data da sua extincao, ainda que versem sobre
materia cia competencia dos orgaos de justica laboral,
prosseguirao os seus termos ate final nos tribunals
comuns.

4. Os processes referidos nos mimeros 2. e 3. conti
nuam a regular-se pelas normas de processo actual
mente aplicaveis, com as alteracoes que 0 Ministro da
Justica julgue conveniente introduzir.
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Regulamento da Lei da Justi~a Laboral

, !,

ARQUIV
O L

. L
ARA



Decreto executivo c:oniunto n.O 3/82
de 11 de Janeiro

Atraves da Lei da [ustica Laboral, foram criados
os orgaos da administracao da justic;a laboral e esta
belecidas as 110r01asIundamentais da sua organizacao
e funcionamento.

No senlido de estabelecer igualmente as regras a
que deverao obedecer a eleicao e a nomeacao das Co
missoes Laborais ate ao nivel da Provincia, assim
como os direitos e deveres dos respectivos membros,
achou-se conveniente elaborar 0 presente regulamento.

Servira ainda 0 regulamento, para determinar os
termos que serao observados no exame das qucstoes -
submetidas a apreciacao das Comiss6es Laborais,

Considerando que 0 artigo 45.0 da Lei da [ustica
Laboral da competencia aos Ministros do Trabalho e
Seguranca Social e da Tustica para regulamentar a
referida lei com a colaboracao da UNTA ..

No uso da faculdade conferida pelo artigo 62.0 da
Lei Constitucional, determina-se 0 seguinte:

Artigo 1.0 - 1. E aprovado 0 Regulamento da Lei
n." 9/81, de 2 de Novembro (Lei da Just'ca Laboral)
que vai anexo ao presente decreto executive conjunto
e dele faz parte integrante.

2. 0 Regulamento contem as regras a que deverao
obedecer a elcicao e a nomeacao das Comissoes Labo
rais, os direitos e deveres dos respectivos membros
e ainda os termos a observar no exame das questoes
submetidas a sua apreciacao.

Ministerios da Justic;a e do Trabalho
e Seguranc;a Social

Gabinetes dos Ministros

29
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(Requisitos para ser membra da ComissaoLaboral
de Empresa)

Todo 0 candidato a membro da Comissao Labcral
de Empresa devera reunir os seguintes requisites:

a) Ser cidadao angolano maior de 18 anos:
b) TeY uma escolaridade au os conhecimentos

adequados ao desempenho das funcoes:
c) Nao perteneer ao orgao sindical da empresa;
d) Nao ser director, gerente ou administradcr da

empresa:
e) Tel' uma atitude consciente perante 0 trabalho

e ser disciplinado,

ARTIGO 1.0

SECCJ.OI .

Elei~ao da Colllissao Labo.ral de' Empresa. Revogacao
de mandato

Regulamento da Lei da Justir;a Laboral

CAPfTULO I
ELEI{:l.O E NOMEA(AO DAS COMISS6ES

LABORAIS

Gabinetes dos Ministros, em Luanda, 18 de Novem
bro de 1981. - 0 Ministro da Iustica, Diogenes BOa
vida. - 0 Minisrro do Trabalho e Seguranca Social,
Hordcio Pereira Bras da Silva.

Art. 2.0 - As disposicoes do presente diploma nao
sao aplicaveis a Ccmissao Laboral Nacional.
Art. 3.° - As duvidas que suscitarem na aplicacao

do presente diploma serao resclvidas par -despacho
conjunto dos Ministros da Iustica e do Trabalhe e
Seguranca Social.

Este decreta executive conjunto entra em vigor na
data da sua publicacac no Didrio da Republica.
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ARTIGO 3.-

(Acta da Assembleia de Trabalhadores)

1. Uma c6pia da acta da Assembleia de Trabalha
dores em que seja eleita a Comissao Laboral da Em
presa devera serremetida, logo que possivel, a Comis
sao Laboral de Provincia.

2. A· Comissao LaboraI de 'Provfncia fcrnecera it
Comissao Laboral de Municipio competente, os ele:
mentos contidos na, acta referida no mimero anterior.

3. No caso de eleicao de Comissao Laboral de Em
presa .~m empresas da mesma area com menos de
25 trabalhadores (artigo 4.°, n." 3 da Lei da Iustica
Laboral) ou .de Comissao Laboral de Comuna (arti
go 9.° da Lei da Ttlst~~,aLapor-a}) 0 elenoo de candi
datos deve sel' dado' a 'conhecer previamente aos tra
balhadores de todas as empresas abrangidas pela 00-
missao a eleger.

".

,. '

ARTIGO 2.°
(Publica~o e exame da lista de candidatos)

1. 0 6rgao sindical eompetente devers organizar a
Iista dos candidates a membros da Comissao Laboral
de Empresa, tornando-a publica de forma a poder ser
examinada peJos trabalhadores, sempre que possfvel,
com a antecedencia de 15 dias relativamente' f; data
marcada para a eleicao. .

2.- Oualquer pessoa podera denunciar ao 61;gao sin
dieai a falta de algum ou alguns dos requisites pre
vistos no artigo anterior em qualquer dos candidates
constantes da lista publicada,

f) Nao ter sido saneionado por viola9ao da dis
ciplina laboral au,' tendo-o side, estar ja·
reabilitado;' .

8) Ter boa conduta social, dentro e fora da em-
presa; ,

h) Nao ter sido membra activo. de qualquer orga
nizacao de caracter Iascista, nomeadamente
da UNITA, UPAJFNLA, FLEC ou de ou
tras damesma natureza ..

11
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ARTIGO 6.°

(Parecer previo da .UNTA Provincial)

1. Os Ministros do Trabalho e Seguranca Socia] e
da [ustica ordenarao que a Iista de trabalhadores que

(Requisites para ser membros das Comissoes Laborals
de Municipio e de Provincia)

Saa aplicaveis aos trabalhadores a nomear para
membros das Ccmissoes Laborais de Municipio e de
Provincia, as disposicoes da seccao anterior relativas
aos requisites pcssoais, devendo ainda ter-se em aten
~ao 0 d.sposto na Lei da [ustica Laborai sobrea pre
Iercncia par trabalhadores que desempenhem ou te
nbam desernpenhado funcoes de assessores populares
nos tribunals.

ARTIGO 5.°

SEC<;AO II

Nomea~o das Comissees Laborais do Municipio
e de Provincia .

ARTlGO 4.~

(Revoga~o do mandate, Exame de actua~o da Comlssso
LaboraJ de Empresa pe!a Assembleia de Trabathadores)

1. Quando se verifique a ocorrencia de factos liga
-dos ao desempenho das funcoes que possam coustituir
fundamento para a revogacao do mandato de algum
dos membros da Comissao Labcral de Empresa, devers
esta, apos decisao do colectivo, comunicar tais factos
ao orgao sindical competente para que este os submeta
a apreciacao- pela Assembleia de Trabalhadores, sem
prejuizo de. poder determinar, -desde logo, a suspensao
do mandato do membro em causa.

2. Ao orgao sindical comperente cabe tomar a inicia
tiva de convocar a Assembleia de Trabalhadores no
caso referido no mimero anterior e ainda quando se
trate de apreciar globalmente a actuacao da Comissao
Laboral de Emprcsa que nao cumpra as tarefas que
lhe competem.
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a) Comparecer assldua e pontualmente as activi
dades das Comissoes em que devem tomar
parte;

b) Participar activamente nas tarefas das Comis
sees e responsabilizar-se pelo cumprimento
das que lhes sejam pessoaltnente atrlbufdas:

(Deveres dos membros das Comissocs Labornis)

Os membros das Comissoes Laborais tern os seguin
tes deveres:

ARTIOD 9.°

(Deveres, direitos e garantias dos membros das Comlssoes
Laborals)

No desempenho das suas funcoes, os membros das
Comissoes Laborais deverao cumprir os deveres e be
neficiarao dos direitos e garantias previstos nos artigos
seguintes.

ARTIGD 8.°

DEVERES, DIREITOS E GAR~AS
DOS MEMBROS DAS COMISSOES LABORAIS

CAPITULO II

(Responsabilidade das Comissoes Labo1'llis de Provincia)

As Comissoes Laborais de Provincia serao respon
saveis perante a Comissao Laboral Nacionai pela acti
vidade de todas as Comissoes da respectiva area de
[urisdicao.

ARTIGD 1.·

pretendem nomear seja entregue a UNTA Provincial,
com a antecedencia devida, a fim de que esta possa
dar 0 seu parecer no prazo minimo de 15 dias e se
o entender, sujeitar 0 elenco de elementos propostos
a apreciacao pelos traba.hadores da Provincia.

2. Na falta de resposta da UNTA Provincial dentro
do prazo que lhe seja fixado pelos Ministros, presu
me-se a aceitacao da lista proposta e poderao a qual
quer momento ser nomeados os trabalhsdores que dela
cons tam.
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c) Cumprir e actuar no sentido de que todos os
trabalhadores cumpram a legis~a91iolaboral
em vigor;

. d) Atender correctamente todos os trabalhadores,
informando-os sobre os seus direitos e de
veres e esclarecendo-os sobre os objectivos
e funcionamento das Comissoes Laborais;

e) Nao utilizar a qualidade de membro das Co
missoes Laborais para obter qualquer van
tagem ou privilegio pessoal ou para se fur
tar ao cumprimento dos seus deveres como
trabalhador,

ARTIGO 10.0
(Direito dos membros das ComissOesLaborais)

1. Durante os perfodos em que estejam ocupados
no desempenho das suas funcoes, os membros das Co
missoes Laborais conservam todos os direitos e rega
lias inerentes a sua qualidade de trabalhadores, com
excepcao do disposto no mimero seguinte.

2.. Quando 0 exercicio das funcoes tenha caracter
exclusivo e se prolongue por periodo superior a um
mes, os Ministros da Iustica e do Trabalho e Segu
ranca Social determinarao por despacho a forma de
remuneracao dos membros das Comissoes Laborais de
Municipio.

3. Os salaries dos membros das -Comissoes Labo
rais de Provfncia -serao suportados pelo respectivo
organismo que os nomeou. -

ARTIGO 11.°
(Garantias dos membros das Comi.ssQesLaborais)

:E proibido as empresas de que sejam trabalhadores
os membros das Comissoes Laborais:

a) Impedir ou dificultar por qualquer forma 0
normal e reguiar exercicio das suas funcoes,

b} Transferi-los, temporaria ou definitivamente,
do local de trabalho sem comunicar esse
facto com a antecedencia de 30 dias ao
6rgao sindical competente:

34
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,!.RTIGO 1.3.0

(Apresentat;io 'oral .do requerlmeeto inh:ial)
I

1. Sendo 0 tequerirnento oral, 0 secretario reduzi
-lo-a a escrito em duas vias. que serao assinadas por
ele e pelo requei'ente, depots de lido ern voz alta e
achado conforme par ambos.

I,
I!

ARTiGO 12.·
(Apresenta~o por eserite 00 requerimcnto iniclal)

1. 0 requerimenro inicial, quando 'far escrito, sera
apresentado em duas vias, assinadas. pelo proprio, a
raga au par mandatario constituidn, no local de fun
cionamento da Comissao Laboral da Empresa ou Cia
Comissao Laboral MUhicipal" nos cases em que esta
funoione em primeira instancia ..

, , • , • t

I 2. 0 requerente indicar4 no requerimento 0 mimero
de docurnentcs que 0 acompanhain, numerando e ru
bricandc cada urn deles,

:3. 0 secretario da Comissao devera anotar nas duas
vias .do requerimento inicial a data da entrada e,
sempre.cque 0 intecessado lho exigir, passar recibo
de entrega, onde mencione 0 nome. das partes, a na
tureza da 'pl'etensao, a' data de entrada e 0 mimero
de documentos juntos.

"
"

SECCAO 1

Procedimento em U instanda
, "

, CAPf,:rULO III

NORMAS UE 'PROCEDIME.NTO

c) Inieiar -co=tra. eles procedimento discipliner
sem. com.' uicac;:ao previa ao orgao sindical
cempetente e a Comissao' Laboral de que
sao membrosj

4) Ptejuuiccl",lqs' de qualquer forma P9l' mot iva
de exercfcio das suas Iuncoes,
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(l\:larc:u;aoda tentativa de conciJia~(). Falta das partes
DOtificadaS)

1. Nao se levantando nenhum problema de compe
tencia ou sendo a competencia da comissao reconhe
cida e declarada, 0 coordenador marcara imediata-
. mente uma tentativa de conciliacao, ordenando a noti
ficacao das partes para ccmparecerem no dia, hora e
local que designar.

36

ARTIGO 16.'

(Verifica!,'io da competencia da comissao laboral)

1. Se entender que a comissao nao e competente,
o coordenador fa-Ia-a reunir no prazo de oito dias para
deliberar sobre a sua' propria competencia.

2. Declarando-se incornpetente, 0 processo sera re
metido a Comissao Laboral competente, notificando-se
disso 0 requerente. .
3. 0 problema da competenciapodera igualmente

ser Ievantado pela parte contraria, na contestacao.

ARTIGO 15.·

(Autua~o e exame preliminar do requerimcute)

1. Compete ao secretario autuar 0 requerimento
inicial com os documentos que 0 acompanharem e
apresentar 0 processo, para despacho, ao coordenador
da Comissao Laboral. .

2. 0 coordenador verificara se 0 requerimento esta
em ordem e se a Comissao Laboral e competente para
decidir do conflito.

3. Se 0 requerimento nao estiver em ordem, sera
notificado 0 requerente para 0 completar ou rectificar.

/

ARTIGO 14.0-

2. Se 0 requerente nao puder ou nao souber assi
nar, podera apor a sua impressao digital ou assinar
por ele qualquer outra pessoa.

3. Aplicam-se ao requerimento oral, em tudo 0 mais,
as dispos'coes relativas ao requerimento escrito pre
vistas no artigo anterior.
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(Notifi~o da parte contraria para contestar, Pra.ro.
Advertencias a fazer no acto cia notifica9io)

1. Malogrando-se a tentativa de conciliacao ou se
as partes, ou uma s6 delas, nao cornparecerem e nito
justificarem a falta, sera notificada a parte requerida .•

f.
I

ARTIOO 19,·

I

'I
I

ARTIGO 18,·
(Homologa~o de acordo. Valor do aceedo .homologado)

1. 0 acordo obtido nos termos do artigo anterior
sera submetido a homologacao da comissao laboral,
no prazo maximo de oito dias.

2, A homologacao consiste na verificacao da con
formidade do acordo com a lei em vigor e na sua
aprovacao pela comissao laboral.

3. 0 acordo, depois de homologado, tem o valor de
resolucao, e de cumprimento obrigatorio e constitui
titulo executive.

\

(Forma e trihnites. da tentativa de oondlja~o)

1. A tentativa de conciliacao e presidida pelo coor
denador, assistido do secretario, que Iavrara acta re
sumida de tudo 0 que nela ocorrer.
2. 0 coordenador tentara conciliar as partes e le

va-las a aceitar uma soluyao justa e legal do conflito
objecto do processo.

3, Havendo acordo, serao as respectivas clausulas
consignadas na acta da reunlao que as partes assina
rao conjuntamente com 0 coordenador e 0 secretario
que a redigiu.

ARTIGO 17.·

2. Se as partes, ou alguma delas, nao compareee
rem e nao [ustificarem a falta no prazo de 48 horas,
presumir-se-a que nao estao interessadas na conci
Havao.

3. Se as partes ou parte faltosas justificarern a falta,
marcar-se-a novo dia.
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(Marca~o cia audiencia. Pessoas a notificar)

1. Concluidas as diligencias referidas no artigo ante
rior ou, nao havendo Iugar a elas, no prazo determi-

(Realiza~o antecipada de prova. Provas admlssivels, Exames)

1. Junta ao processo a contestacao OU terminado 0
respective prazo, 0 coordenador mandata proceder as
diiigencias de prova que nao possam ter Iugar em
audiencia,

2. Serao admitidas todas as provas validas em di
reito que a comissao considere necessaries a uma
justa decisao.

3. Havendo necessidade de proceder a exames, 0
coordenador nomeara os peritos, marcando-lhes, desde
logo, 0 prazo para a entrega do respectivo relatorio.

ARTIGO 21.°

(Forma e conteiJdo <fa contestaeao)

1. 0 requerido podera contestar por escrito ou vet
balmente, aplicando-se a forma <fa contestacao as re
gras dos artigos 12.° e 13.°, que regulam a peticao.

2. Na .contestayao, a requerido podera nao 56 con
tradizer os factos alegados pelo requerente, como
ainda alegar factos novos que obstem a que a comis
sao conheca da substancia ou fun do da questao e
todos aqueles que sejam susceptiveis de impedir ou
extinguir 0 direito do requerente.

ARTIGO 20.0

para contestar, quesendo, no prazo de oito dias, en
tregando-se-lhes 0 duplicado do requerimento ou pe-
ti9.ao inicial. .
'2. No acto de notificacao, devera 0 requerido ser

advertido de que a falta da contestacao podera ter
como efeito a condenacao no pedido e de que lhe e
licito consultar 0 processo e proceder ao exame dos
documentos juntos peio requerente, na secretaria da
comissao laboral.
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(Publicidade da audicncia. Acta da Audiencia)

1. A audiencia e publica, aberta a todos os traba
lhadores da empresa que puderem assistir, e sera pre
sidida pelo coordenador da comissao labcral.

2. Compete ao secretario consignar em acta tude
0' que se passar durante audiencia.

3. As declaracoes, os depoimentos, das partes e
das testemunhas, os requirimentos orais e as decisoes
proferidas em audiencia, serao transcritas com a maier
fideiidade possivel e poderao ser ditados para a acta
quer pelo coordenador quer pelos proprios declaran
tes, depoentes ou requerentes.

ARTIGO 24.·

(Falta das pessoas notlflcadas, San~. Adiamento
da andieucia)

1. Faltando as partes ou alguma delas, ou qualquer
das pessoas regularmente notificadas, a comissao, ell
vida a parte ou partes presentes ou rcpresentadas, deci
dira se a audiencia deve prosseguir ou ser adiada
para outra data.

2. Serao, desde lege, aplicadas as partes ou as outras
pessoas reguiarmente notificadas que faltarem a au
diencia a multa legal, para a hipotese de nao justifi
carem a falta no prazo de 5 dias,

ARTIGO 23.·

nado no artigo 30.0 n.? 1 da Lei da Iustica Laboral,
o coordenador marcara uma audiencia para producao
e apreciacao das provas oferecidas, ao mesmo tempo
que ordenara que se abra vista de processo a cada urn
des membros da comissao laboral, per 48 horas, suces
sivamente.

2. Para a audiencia serao convocadas as partes e
seus representantes ou mandataries, os petites, sendo
case disso, e as testemunhas indicadas, bem como
todas as pessoas que possam contribuir para a des
coberta da verdade e a selu<;ae do conflito.
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(Presidcocia da audiencia. Forma do ioteuogarorio.
Direito de faz-er perguntas e peclir esclarecimentos)

1. 0 interrogatorio sera sempre conduzido pelo
coordenador que preside it audiencia, mas os restan
tcs membros da comissao poderao fazer as perguntas
que entenderem e julgarem necessarias 80 esclareci
mento dos factos e it descoberta da verdade. 0 mesmo
poderao Iazer as partes ou os seus representantes ou
mandataries.

2, 0 coordenador podera estender 0 direito de fazer
perguntas e de pedir esclarecimentos aos representan
tes dos organismos e aos trabalhadores convidados
nos tennos do artigo 30.0 n,? 4 da Lei da Iustica
Laboral, assim como ao representante ou mandatario
do sindicato que participar na audiencia ao abrigo da
Iaculdade concedida pelo artigo 20,0 da mesma lei.

ARTIGO 26.0

ARTIGO 25.°

(Orde.m dos depotmeatos)
1. As pessoas que tenham de ser ouvidas, com

excepcao das partes e dos seus representantes ou
mandataries, sairao da sala ate serem chamadas a
depor ou a prestar declaracoes,

2. As partes podem depor pessoalmente, em pri
meiro lugar 0 requerente e, em seguida, 0 requerido,
mas nao sao obrigadas a faze-lo,

3. 0 coordenador estabelecera a ordem dos restan
tes depoimentos e declaracoes de acordo com as 000-
veniencias do processo, mas as testemunhas do reque
rente deporao antes das testemunhas indicadas pelo
requerido.

4. As alegacoes nao serao transcritas, apenas de
vendo mencionar-se se as houver e quem as produziu,
tudo 0 mais sendo referido sucinta e resumidamente.

5. A acta sera assinada peIo coordenador, pelos
restantes membros da comissao laboral, pelas partes
e pelos intervenientes que queiram fazs-lo, mas para
a respectiva validade bastam as assinaturas do eoor
denador e do secretario.

ARQUIV
O L

. L
ARA



(Alega~oes orais)

1. Terminada a producao da prova, 0 coordenador
dara a palavra as partes ou aos seus mandataries para
alegarem em defesa dos seus pontos de vista, cada
urn por sua vez e par uma s6 vez, primeiro ao reque
rente e depois ao requerido.

2. Nenhuma das partes podera Ialar por mais de
30 minutes, salvo se a complexidade :da questao a
justificar e 0 coordenador da comissao laboral expres
samente. 0 autorizar.

3. Sera igualmente concedida a palavra ao repre
sentante do sindicato pelo periodo maximo de 15 mi
nutos, quando nao intervenha em representacao do
trabalhador, se ele a pedir para os fins mencionados
na ultima parte do artigo 20.0 da Lei cia Iustica La
OO1'al.

ARTIGO 29.0

41

ARTIGO 27.0

(DiUgoocias complememares de prova)

1. A comissao podera ordenar diligencias comple
mentares de prova, sempre que as achar necessarias,

2. As partes tambem poderao requerer diiigencias
complementares de prova, mas a sua nec.essidade sera
apreciada peia comissao laboral, que devera lndeferi
-las se as achar descabidas, imiteis ou desnecessarias.

ARTIOO 28.0

(CpDtinua~o da :audj~ncia)

1. Se a audiencia nao terminar por falta de tempo
ou POt haver necessidade de proceder a diligencias
complement ares de prova, marcar-se-a, desde logo,
a continuacao dos trabalhos para um dos 15 dias se
guintes, salvo se a natureza das diligencias de prova
a realizar se nao compadecer com prazo tao curio.

2. Na hip6tese prevista na ultima parte do mimero
anterior, designar-se-a a continuacao para data que
permita a realizacao das diligencias ordenadas.
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(Factos de que a comissao pode conhecer, Limites
da resolu~o)

1. A resolucao podera conhecer de factos que nao
foram alegados pe.as partes, desde que estejam rela
cionados com as respectivas pretensoes, tenham sido
objecto de debate em audiencia ou se mostrem pro
vades por documentos.

2. A resclucao nao devera condenar em pediclo
diferente nem em medida superior a do pedido, salvo
se isso, nesre Ultimo caso, resultar claramente da apli
C<l9aO da lei aos factos apurados.

ARTIGO 32.0

(Delibcra~o. Formas e trfunites das de)jbu!l~es)

1.0 coordenador orientara os debates da comissao,
seodo ele 0 primeiro a manifestar a sua opiniao.

2. As deliberacoes serao tomadas por maioria, tendo
o coordenador voto de qualidade, em caso de empate.

3. As deliberacoes serao rigorosamente seeretas, ne
nhum membro da comissao podeodo revelar 0 que
ne.as se passou ou qual foi 0 sentido dos votos.

4. A resolucao sera elaborada pelo coordenador ou
pelo membro da comissao em que ele delegar e assi
Dada por todos, sem qualquer declaracao de voto.

ARTIGO 31.·

~ento cia andiencill)

1: Findas as alegacoes, 0 coordenador declarara
encerrada a audiencia, retirando-se a comissao para
deiiberar, depois de assinada a respcctiva acta.

2. Se a comissao nao puder, desde logo, deliberar,
dado e adiaotado da hora, devera faze-lo oum dos
dias seguiotes, de forma a respeitar-se 0 prazo de oito
dias, imposto pelo D.O 2 do artigo 31.° da Lei da Jus
tica Laboral.

ARTIGO 30.°
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ARTIGO 35."
(Indica~1) de testcmunh2s. Limites)

1. Nao serao tidas em conta as testemunhas ja ou
vidas sobre os factos que fundamentam 0 recurso nem
as relacionadas para alem de duas para cada facto.

, . '

(DecisOes que admitem recurso. Forma e conteUdo
, do reql,lecimento de intcrposiSiio)

1. As partes poderao lavrar prctesto contra qual
quer decisao tomada pelos orgaos de justica laboral
ou pelo respectivo coordenador, mas s6 serao admi
tidas a interpor recurso das resoiucoes finais que lhes
sejam desfavoravels, tenham-se elas pronunciado au
nao sobre os factos que constituem 0 objecto do pro
cesso.

2. Aplicar-se-a a forma dos recursos 0 disposto nos
artigos 12.0 e 13.°.. .

3. No requerimento de interposicao, a recorrente
podera nao so alegar sobre as razoes de facto e de
direito que fundamentam 0 recurso como sobre a
materia que foi objecto dos protestos .lavrados no
deeurso do processo,

ARTIGO 34."

ARTIGO 33.'"

(Criterios de oprecia~o da prova. ApIi~\'ll() da lei
aos factos apJ.U1l(iOS) .

1. Os membros da comissao procederao a aprecia-
9ao das provas e a fixacao des factos em perfeita
Iiberdade, determinando-se exclusivamente pe.a sua
consciencia de· trabaIhadores e pela preocupacao de
apurar objectivamente a verdade,

2. Na resolucao final a comissao tera em conside
rac;:aoque a decisao justa sera a decorrente da aplica

_ ({aO corrects da lei, em geral' e da legi's~ac;:aolabor al,
em particular aos factes apurados.

sEC<;AO II

Reenrsos em ma~ria de eonflitos
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(Notifi~~o da parte recorrida. Resposta, Snbida
do proeesso]

1. Sendo 0 recurso admitido, nctificar-se-a a parte
contra ria para responder, querendo, advertindo-a do
prazo que The ISconcedido para esse .efeite ou entre
gando-se-ihe c6pia de requerimento do recurso.

2. Durante 0 prazo de resposta, a parte recorrida
pod era consultar 0 processo na secretaria da Comissao
Laboral.

3. Aplicar-se-a a resposta do disposto nos arti
gos 12.0 e 13.°.

4. 0 secretario, esgotado 0 prazo de resposta ou
logo que esta tenha sido junta, fara subir 0' processo,
sem mais formalidades,

ARTIGO 37.0

1. 0 recurso, embora dirigido it Comissao Laboral
competente para 0 julgar, sera apresentado na Comis
sao Laboral de cuja resolucao se recorre.

2. 0 recurso sera admitido, a menos que se entenda
que foi apresentado fora do prazo,
3. 'Na hip6tese do numero anterior, 0 coordenador

levara 0 assunto a deliberacao da Comissao Laboral
que reunira para esse fim, no prazo de 8 dias.

4. Oa resolucao que nao admitir 0 recurso, cabera
reclamacao para a Comissao Laboral para quem 0
recorrente 0 interpos.

(Onde deve ser apresentado 0 recnrso. Admissio. Recmso
GlM'cscntado(ora do prazo)

ARTIGO 36,·

2. Apresentando 0 recorrente mimero superior sera,
desde logo, convidado a indicar aquelas de que pres
cinde, devendo essa indicacao ser anotada pelo secre
tario no requerimento. Na falta de indicacao, consi
derar-se-ao apenas as duas primeiras.
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, (Realiza~ de diligencills de prova)

1. Nao podendo julgar, desde logo, 0 recurso, a co
missao designata dia para a realizacao das diligencias
de prova .requeridas ou que a comissao ache necessa-
ri..' z .

2. Realizadas todas as diligencias de preva a comis
sao reunira no prazo referido no n," 1 do artigo ante
rior para decidir e julgar 0 recurso.

ARTIGC) 4-0:

I
!

I'

. (Reuniao da Comissao Laboral para conhecimento
de questOes previas, Cases de julgamento imooiMo'

40 recurso)

1. Terminado 0 exame, a comissao reunir-se-a no
prazo de 8 dias para decidir se deve ou nao conhecer
o recurso e se ele esta em condicoes de ser julgado
imediatamente,

2. Se a. comissao entender que nao deve tomar
conhecimento do recurso ou que e incompetente, man
dara baixar 0 processo ou remete-lo-a a Comissao
Laboral competente; notificando-se as partes da re
messa.

3.' Se entender que 0 recurso e manifestamente in
fundado ou que contcm todos os elementos necessa
rios a uma justa decisao,. a comissao podera imedia
tamente decidir e [ulgar 0 recurso.

ARTIGO 39."

45

,.'

ARTIGO 3~"

(Exame dlt .processo na- ComisSao Laboral para a qual
se recolTcu)

1. Recebido 0 processo na Comissao Laboral com
petente para apreciar 0 recurso, 0 respectivo secreta
rio, depois de 0 registar, submete-lo-a a despacho do
word elladol'.

2. 0 coordenador mandata abrir vista aos restantes
membros da comissao para, sucessivamente e no prazo
de 48 horas, examinarem Q processo.
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(Recnrso da apljca~o de medidas disciplinares.
P~o. Consulta do proccsso discipJioar)

1. 0 trabalhador que nao se conformer com qual
quer medida disciplinar que the tenha sido aplicada,
salvo tratando-se de admoestacao privada nao regis
tada, podera interpor recurso para a Comissao Labo
ral de Empresa ou, nao existindo esta, para a Comis
sao Laboral, Municipal, dentro de 15 dias a contar da
quela em que a medida lhe foi comunicada por escrito.

2. Durante esse prazo, 0 trabalhador, ou 0 seu rnan
datario par eIe, tera 0 direito de consul tar 0 processo
discipliner, nao podendo a empresa por entraves a essa
consulta.

SEC<;AO III

RecOISo em materia disciplinar

ARTlGO 43.0

Ao julgamento do processo na fase de recurso sao
aplicaveis as disposicoes dos artigos 31.0 a 33.°.

(Disposi~es subsidi:irias)

ARTIGO 42.0

1. Sempre que a comissao, em vez de julgar 0 re
curso, dicidir rcmeter 0 processo a Comissao Laboral
que [ulgou a questao em primeira instancia para que
esta 0 reexamine ao abrigo da faculdade concedida
pelo artigo 37.0 n,? 2 da Lei da [ustica Laboral, devera
indicar expressamente as diligencias que considerar
necessaries ao apuramento da verdade.

2. Da resolucao que resultar do reexame da questao
poderao as partes interpor novamente recurso.

ARTIGO 41.·

(Produ~o eomplemcntar de prova, Recxame do processo
pels comissllo Jabor~ inferior)
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(I'rftmitcs dcr recurso, Disposi~oes subsidiarias)

1. Tanto em prirneira instsncia, a nfvel da Comis
sau Laboral de Empresa, ou, 11asua Ialta, da Comis
sao Laboral Municipal, como, em ultima instancia,
na Comissao Laboral Provincial, os recursos em ma
teria disciplinar seguirao os tramites dos artigos 38.0
a 41.°.

2. Em tudo 0 mais, regularao as disposicoes apli
caveis aos reeUTSOSem materia de conflitos que nao
sejam incompativeis com a natureza dos recursos de
medidas disciplinares.

ARTICO 46:

I
"

(Entrega do 'recurso na empresa, Resposta, Rcmessa
do processo a Comissiio Laboral)

1. Sendo 0 requerimento entregue na empresa, de
vera esta, querendo, responder DOS oito dias seguin
tes c, findo tal prazo, remeter 0 processo disciphnar,
com 0 requerimento e a resposta it Comissao Laboral

, cornpetente para julgar 0 rceurso.
I

2. A empress nao podera dcixar de dar seguimento
ao rcquerimento de interposicao do recurso, com 0
pretexto de ter side apresentado fora do prazo ou
com qualquer outro.

3. Se a empresa nao Fizer subir 0 recurso no prazo
definido no n,? 1, podera 0 trabalhador reclamar junto
da Comissao Laboral e requerer que esta determine
a sua remessa sem demora,

I
~I

ARTIGO 45.·

(Onde pode ser apreseatado 0 recurso]

o requerimento de interposicao do recurso devers
ser dirigido a Comissao Laboral para a qual se recor
re, mas tanto podera ser apresentado na secretaria da
comissao, .como entregue na empresa que apliccu a
mcdida discipiinar.

ARTlGO 44.~

!I
'II,

"

47
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(participa~o £riminal)

1. Decorrido 0 prazo de utn mes sobre a data fi
xada no aeordo ou sobre a data da notificacao de uma
resolucao torn ada definitiva por nao ter sido inter
posto ou ja nao ser possfvel interpor recurso, sem que
as partes tenham cumprido as obrigacoes qtie lhes
foram impostas, devera a Comissao Laboral participar
estes factos a Direccao Nacional de Investigacao Cri
minal ou, na sua falta, ao Procurador da Republica
da circunscricao judicial competente, para fins do ar
tigo 33.°-1 cia Lei da Iustica Laboral.

2. A impossibilidade de cumprimento ou outras fa
z6es de nao cumprimento das obrigacoes so poderao
ser alegadas pelas partes no processo-crime que vier
a ser instaurado .:

ARTIGO 48.0

SEC~AO IV

Execus:{io das resoJo.~es e acordos
ARTlGO 47.0

(Execu~o das resolu~es e aeordos)

1. As resolucoes e acordos, depois de homologados,
sao de cumprimento obrigatorio e tem forca execu
tiva.

2. Decorrido 0 prazo de urn mes sobre a data da
notificacao das resolucoes ou sobre 0. termo do prazo
fixado convencionalmente no acordo, devem as partes
comprovar junto da comissao laboral que cumpriram
as obrigacoes que lhes foram impostas pela resolucao
ou que assumiram no acordo.

3. Se as partes n~o Iizerem a prova do. cumpri
mento das obrigacoes referidas no mimero anterior, a
Comissao Laboral enviara c6pia da resolucao ou do
.acordo homologado ao represent ante do Ministerio PU
b.ico junto do Tribunal competente para promover a
execucao, nos termos do artigo 32.°, n,? 2 da Lei da
Justica Laboral.

4. Havendo recurso, devera a c6pia da resolucao
ser extra fda antes do processo subir.
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CAPfTULO IV
DISPOSICOES GERAIS

ARTIGO 51.0

(Notifica~ Mei~ de as efectuar),.

1. As notificacoes serao feitas pessoalmente e, tra
tando-se de trabalhadores chamados a comparecer, de-

I
I

,I

ARTIGO 50.0
(Forma oral de julgamento. Tramites)

1. Nem os depoimentos nem as declaracoes scrao
consignadas em acta desenrolando-se todos os actos
oralmente.
2. Produzida a prova e finda a discussao, sera inter

rompida a audiencia para a comissao deliberar.
3. A resolucao tomada nao sera eserita, competindo

ao coordenador anuncia-la depois de reabcrta a au-
diencia. .

4. Se 0 infractor, antes da discussao terminar, re
conhecer a falta que cometeu, Iizer a sua autocritica e
pedir desculpa ao ofendido, se 0 houver, a audiencia
sera logo dada por finda sem deliberacao e 0 proccsso
encerrado.

I

'\

SEC~AO V

Processo educativo
ARTIGO 49.0

(Mar~iio imediata da audi(!ocia. Pessoas a notificar)

1. Solicitado a COmissao Laboral 0 processo educa
tivo, marcar-se-a, desde logo, a audiencia, notifican
do-se para eia 0 arguido, os outros interessados, as tes
temunhas e todas as pessoas que possam contribuir
para a realizacao dos fins deste tipo de processo.

2. Na audiencia que devcra realizar-se no prazo ma
ximo de oito dias, estarao presentes ou representadas
a comissao sindical da cmpresa e a direccao desta,
com direito, uma e Dutra, a Intervirem e a participa
rem na discussao.
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3. Nas notificacoes sera sempre entregue ao notifi
cado copia ou, pelo menos nota escrita, resumida mas
precisa, de conteiido da notificacao, da data em que
foi efectuada, do 6rgao da justica que a ordenou, da
natureza e do uumero do processo e das partes inter
venientes.

4. Quando forem notificadas as partes as resolucoes
de qualquer 6rgao de justice iaboral, indicar-se-a sem
pre se admitem resurso, para que 6rgao pode recor
rer-se equal 0 prazo de interposicao.

(Notifica¢lo por Intermedio de outras cntidades. Forma
de Dotifica~lo)

1. As comiss5es laborais poderao proceder as noti
ficacoes directamente ou por intermedio de outras Co
missoes Laborais, dos organismos sindicais, das direc
coes das empresas ou dos orgaos de administracao do
Estado, scmpre que as pessoas a notificar residam fora
da localidade em que tem a sua sede.

2. As notificacoes as partes para compareccrem ou
participarem em qualquer acto deverao respeitar 0
prazo estabelecido no artigo 22.0 n." 5 da Lei da Jus
tica Laborai, sob pen a de nao produzirem efeito, e
indicar 0 dia, a hora, 0 local e a razao da compa
rencia.

ARTIGO 52.0

3. As notificacoes poderao igualmente ser feitas nas
pessoas dos mandataries das partes ou nas pcsscas
que eras indicarem expressamente para as receberem.

verao se-lo obrigatoriamente atraves da direccao da
empresa.

2. Nso se encontrando a pessoa a notificar e nao
sendo conhecida a sua residencia, as notificacoes po
derao efectuar-se por qualquer outro meio nomeada
mente atraves de anuncios , avisos ou editais a afixar
nos sitios habituais do seu Ultimo local de trabalho.
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~I' ,II
I
I
I

ARTIGO 55."

1. '£ justa impedimenta de qualquer facto' lmprevisf
vel estranho a vontade do interessado que 0 tenha
impedido de praticar 0 acto.

2. 0 interessado que deseje alegar justo impedi
mento, deve faze-lo logo no momento da rea.izacao
do acto cujo atraso pretende [ustificar, indicando lme
diamente as provas que tiver para oferecer.

3. Realizadas as diligencias de prova, se houver lu
ga- a elas, sera notif.cada a parte contraria para se
pronunciar no prazo de tres dias, findo 0 qual a co
missao Iaboral decidira se 0 impedimento se verificou ..

1. Os aetos poderao praticar-se fora do prazo, ale
gando e provando 0 interessado justo impedimento.
2. Os aetos poderao ainda praticar-se no dia seguin

te ao termo do prazo sem uecessidade de prova <10
justo impedimenta, sempre que 0 interessado alegue
motive razoavel e este aceite pelo 6rgao de justice
laboral. Da decisao que considere razoavel 0 motive
alegado nao ha recurso.

(Actos praticados fora do prazo)

1. Os prazos concedidos sao, em principio, impror
rogaveis, continuos e correm seguidamente, 11aOse
contando nunca 0 dia em que comecaram,
2. Quando O'S prazos terminarem em dia de des

canso semanal, aos sabados, em dias feriados ou de
tolerancia de ponto, e ainda, quando se tratar de acto
a pratiear numa Comissao Laboral de Empresa em
qualquer outros dias em que a empresa se encontrar
encerrada, 0 acto podera praticar-se no primeiro dia
uti! seguinte. .

ARTIGO 54.0

(Contagemdos prazos]

ARTIGO 53.·
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(Constitui~o de mandamrios)

1. As partes nao sao obrigadas mas poderao consti
tuir mandataries que as representem em todos os actos
ou termos do processo ou em alguns deles.
2. 0 mandato pode ser conferido por simples es

erito particular ou mesmo atraves dc declaracao verbal
feita perante 0 secretario da comissao laboral ou du
rante a realizacao de qualquer diligencia processual.

3. A declaracao verbal podera ser reduzida a auto
ou, muito simplesmente anotada no proeesso, se nao
for consignada na acta da diligencia,

4. Os trabalhadores poderao mandatar os organis
mos sindicais e confiar neles a defesa dos seus interes
ses no processo.

(Prazos do especia1mcnteprevistos)

Salvo quando outros estiverem previstos neste re
gulamento, sera de 3 dias 0 prazo para a pratica de
actos processuais a realizar pelas comissoes e de 5 dias
o prazo para a realizacao dos actos processuais das
partes.

ARTIGO 57."

ARTIGO 5'8.°

1. Aos prazos concedidos as partes para praticarem
actos processuais, acrescera um prazo suplementar
que 0 coordenador devers fixar, de acordo com as
distancias e com as dificuldades de comunicacoes,
entre cinco e trinta dias, sempre que a notificacao se
fizer em localidade diferente da sede da comissao
laboral.
2. A prorrogacao sera de 30 dias, quando a notifi

~yao seja efeetuada nos termos do artigo 51.° n,? 2.

(Prorroga~ dos prazos)

ARTIGO 56.0
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(Didrio da Republica n," 8, 1." serie, de 1982).

Gabinetes dos Ministros, em Luanda, 18 de Novem- '
bro de 1981. - 0 Ministro da [ustica, Diogenes Boa
vida. - 0 Ministro do Trabalho 'e Seguranca Social,
Horacia Pereira Bras da Silva.

2. Na sua falta, os argaos de justice laboral proce
derao pela forma que melhor assegure 0 conhecimento
da verdade objectiva e a realizacao da [ustica nas rela
~es de trabalho.

ARTIGO 59.·

(Resolu~o dos CllSOS omissos)

1. Nos casos omissos neste Regulamento, os argaos
de justi~a laboral poderao recorrer a qualquer norma
ou principio processual do ordenamento juridico an
golano que se adapte a especial natureza deste pro
cesso.
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2. Membros suplentes:
a) Chefe de Sector da Delegayao Provincial do

Ministerio da Iustica,

Artigo tinico - As Comissoes Laborais Provinciais
sao preenchidas pela seguinte forma:

a) Delegado Provincial do Ministerio da [ustica,
que coordena:

b) Delegado Provincial do Ministerio do Tra
balho e Seguranca Social; .

c) Secretario Provincial da UNTA para os As
suntos Laborais e Sociais.

Tornando-se necessario nomear os membros que
integram as Comissoes Laborais Provinciais, tendo
em conta o' disposto no artigo 13.0 da referida lei e
. ouvldo 0 parecer da UNTA.

Nos termos do artigo 62.0 da Lei' Constitucional,
determina-se: .

'Decreto executivo coniunto n.O 46/81
de 5 de Dezembro

A Assembleia do Povo aprovou a Lei n.O 9/81, de
2 de Novembro, Lei da [ustica Laboral, que cria os
orgaos de administracao da justica laboral e estabe
Ieee as normas fundamentals para a sua organizacao
.e funcionamento.

MINISTtRIOS DO TRABALHO E SEGURANCA
SOClllL E DA JUSTICA,

\
I
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(Diano da Republica 0.0 286, 1.. serie, de 1981).

b) Chefe de Sector para a Inspeccao da Delega
((aO Provincial do Ministerio do Trabalho
e Seguranca Social.

Gabinetes dos Ministros do Trabalho e Seguranca
Social e da Justica, em Luanda, 17 de Novembro
de 1981. - 0 Ministro do Trabalho e Seguranca So
cial, Hordcio Bras da Silva. - 0 Ministroda [ustica,
Diogenes Boavida:
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