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ACÓRDÃO 

 
PROC Nº1255/08 
 
 
NA CÂMARA DO CÍVEL E ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL 
SUPREMO, ACORDAM, EM CONFERÊNCIA, EM NOME DO 
POVO: 
 
NA SALA DO TRABALHO DO TRIBUNAL PROVINCIAL DE 
LUANDA, FELICIANO TENDELE, Solteiro, maior, intentou e fez 
seguir contra, EMPRESA MEDITEX - Serviços Farmacêuticos, 
Lda, com sede na Rua da Missão n.º 52, representada por 
Felipe Roberto Morejón Montalvo, a acção de recurso, com a 
forma de processo sumário, pedindo: 
 
a) Requisição do referido processo para análise e recolha de 
provas complementares; 

b) O levantamento da suspensão com todas as consequências 
legais a ela inerentes; 
 
c) A condenação da recorrida no pagamento dos valores 
monetários gastos pelo recorrente no âmbito deste processo. 
 
Para fundamentar a sua petição, ancorou-se aos seguintes 
factos: 
 
É trabalhador da recorrida há mais de seis anos, exercendo a 
categoria de técnico médio de raios x, responsável pela área de 
imagiologia, onde auferia um salário mensal, em moeda 
nacional, equivalente a USD 400,00 (quatrocentos dólares 
americanos); 
 
Por despacho do Director Geral da recorrida, datado de 17 de 
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Abril de 2003, foi ordenado a instauração de um processo 
disciplinar, baseado no relatório de ocorrência, do dia 15 do 
mesmo mês; 

                                              
Convocado para entrevista, para o dia 21, nesse mesmo dia, foi 
suspenso das suas actividades laborais; 
 
Sendo pacífico que o referido processo disciplinar deveria ser 
concluído no prazo de trinta dias, a contar da data do início da 
entrevista, a verdade é que até passados 45 dias, ao recorrente 
não foi comunicada formalmente a medida disciplinar; 
 
O recorrente continua suspenso, embora auferindo o seu 
salário, porém sem conhecimento formal do fim do mesmo 
processo. 
 
Notificado, a fls. 12, veio contestar a acção e impugnando os 
factos aduzidos pelo autor, alegou: 
 
Surpreendeu-se com o conteúdo da petição inicial, pois 
esperava que o requerente recorresse da medida disciplinar de 
despedimento imediato, aplicada por ter violado o estabelecido 
legalmente, após lhe ter sido instaurado o competente processo 
disciplinar, na medida em que, o acto praticado pelo requerente 
viola, flagrantemente, os princípios éticos e deontológicos da 
profissão; 
 
Não corresponde à verdade o alegado pelo requerente em 
relação ao salário auferido, porquanto este auferia apenas o 
salário em kwanzas, no equivalente a 200,00 USD (duzentos 
dólares americanos), e o despedimento ocorreu em 24 de 
Agosto de 2003. 
 
Concluiu dizendo: 
 
O requerente já não é seu trabalhador por ter sido despedido 
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aos 24 de Abril de 2003, já que este não recorreu da medida 
disciplinar aplicada; 
 
Os fundamentos da presente Acção não são os da Acção de 
Recurso em Matéria Disciplinar, uma vez que o único e eventual 
litígio seria a medida disciplinar aplicada; 
 
Realizada a audiência preparatória, com o fim de conciliar as 
partes, estas não lograram acordo. 
 
A fls.30, veio a requerida dizer que: 
 
Da consulta feita aos autos, verificou que foi notificada de um 
requerimento diferente daquele que consta dos autos, apesar 
do número de processo ser o mesmo. Notou também a 
ausência das folhas de nº 6 a 8; 
 
No requerimento de que foi notificada, com o nº 31 de 4 de 
Setembro, o requerente pretende reivindicar o pagamento das 
horas extras e celebração de um novo contrato, enquanto o 
requerimento junto aos autos tem o nº 1.098, com data de 
entrada de 14 de Agosto de 2003; 
 
Não está no processo o requerimento para o qual foi notificada 
e consequentemente a contestação não tem qualquer sentido. 
 
Conclui requerendo: 
 
1. Que seja considerado o requerimento inicial de que foi citada 
e investigadas as razões da ausência do requerimento já 
referido; 
 
2. Ou, em alternativa, e devido à gravidade dos factos, ser 
declarado nulo todo o processado. 

 
Em seguida, veio o Juiz da causa, em saneadora sentença 
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julgar extemporâneo o recurso interposto, por caducidade. 
 
Notificado do decidido, atempadamente interpôs o competente 
recurso. 
 
Ainda nesta instância, ofereceu as suas alegações onde 
expendeu o seguinte: 
 
O próprio processo disciplinar enferma de vícios que o juiz 
deveria, de certa maneira, conhecer se não fosse a sua decisão 
algo precipitada e mal fundamentada; 
 
O juiz a quo decidiu mal, porque estando-se em presença de 
um recurso sobre despedimento imediato, o direito de recorrer 
judicialmente a reintegração só caduca no prazo de 180 dias 
contados a partir do dia seguinte em se verificou o 
despedimento. 
 
Remetidos os autos para esta instância, foi proferido o 
despacho preliminar positivo, fls.51. 
 
Dado a vista ao digno magistrado do M. Público junto desta 
Câmara este pugna pela manutenção da decisão recorrida 
(fls.56v). 
 
Correram os vistos legais. 
 
Tudo visto e ponderado cumpre decidir. 
 
 
QUESTÃO A DECIDIR 
 
Consiste em decidirmos se os autos permitiam que o Juiz da 
causa julgasse procedente a excepção da caducidade. 
 
DECIDINDO 
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Aos autos, mais concretamente a fls.30 e 31, a ora apelada veio 
alertar o juiz da causa da irregularidade constatada nos autos. 
 
Segundo esta, o requerimento inicial junto aos autos é distinto 
daquele de que foi citada, apesar do número de processo ser o 
mesmo. 
 
No requerimento em que foi citada, o ora apelante pretende 
reivindicar o pagamento das horas extras e a celebração de um 
novo contrato. 
 
Em conclusão, o requerimento para o qual foi notificada não 
está no processo e consequentemente a contestação não tem 
qualquer sentido. 
 
Deve ser acolhida a pretensão da apelada. 
 
Senão vejamos: 
 
Do estudo feito aos autos podemos inferir que na contestação a 
apelada impugnou factos completamente distintos e sem 
relação alguma com o requerimento inicial;  
 
Terminada a fase dos articulados, consultados os autos, o juiz 
da causa estava obrigado a proceder oficiosamente à análise 
aturada dos articulados para, em seguida, sanear o processo, o 
que não se vislumbra dos autos; 
 
Por outro lado, e bem, veio a apelada, em tempo, alertar o Juiz 
da causa sobre aquela irregularidade, contudo, este jamais se 
pronunciou sobre o requerido; 
 
Tratando-se de questão pertinente, para o prosseguimento dos 
autos, e quiçá para o conhecimento do mérito da causa, em 
obediência ao princípio processual da Direcção efectiva do 
processo pelo Juiz, art. 266° do C.P. Civil, este estava obrigado, 
em primeiro lugar, a pronunciar-se sobre o requerido a fls. 30 e, 



 
Tribunal Supremo 

6 

 

em acto contínuo, sanear o vício de que enfermava o processo; 
 
Da comparação levada a cabo ao requerimento inicial de fls.3 
com o outro requerimento inicial de fls. 31 está patente tratar-se 
de requerimentos distintos; 
 
O oficial de diligências entregou à apelada o duplicado do 
requerimento inicial diferente do requerimento junto aos autos, 
dai a discrepância dos factos arrolados na contestação; 
 
No caso sub judice, estamos em face de nulidade principal, 
porquanto foi omitida uma das formalidades prescritas e 
essenciais da citação, susceptível de conduzir à nulidade dos 
actos subsequentes, (alínea a do nº 1 do art. 195°, nº 1 do art. 
201° conjugado com o art. nº 1 do art. 243° todos do CPCivil); 
 
Por outro lado e tendo em atenção uma das funções da 
despacho saneador, nesta fase processual o juiz a quo estava 
obrigado a sanear o processo de todos os irregularidades e 
vícios de que enfermava o processo, o que também não fez. 
 
Desta sorte, somos a afirmar que o judicante de modo algum 
podia conhecer da excepção peremptória da caducidade, mas 
sim, ordenar nova citação mediante a apresentação da cópia do 
requerimento inicial junta aos autos e em consequência ordenar 
a anulação de todos os actos a ela subsequentes. 
 
Decidiu como se decidiu mal andou o tribunal a quo. 
 
DECISÃO: 
 
Nestes termos e fundamentos acordam os desta câmara em: 
 
Julgar procedente o recurso, revogar a decisão recorrida e 
em consequência ordenar nova citação. 
 
Custas a final. 
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Luanda,12/09/08 
 
Teresa Francisco da R. Buta João 
André Silva Neto 
Tobias Epalanga  
 
 
 
 

 
 


