
 
Tribunal Supremo 

1 

 

 
ACÓRDÃO 

 
PROC. N.º 729/2006 
 
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, DOMINGOS AFONSO, operador de moinhos de pasta, 
residente nesta cidade no Bairro de S. Pedro da Barra, rua dois, 
casa nº 38 no Município do Sambizanga, intentou acção de conflito 
laboral contra a EMPRESA NOVA CIMANGOLA, com sede na 
Avenida 4 de Fevereiro, nº 42, 1º/12, pedindo que seja declarada a 
nulidade do despedimento, a sua reintegração, o pagamento dos 
salários devidos, desde a data do seu despedimento, a 
remuneração e gratificação de férias e, por fim, a indemnização, em 
dobro, da remuneração correspondente ao período férias não 
gozadas. 
 
Sustenta a sua pretensão carreando aos autos os seguintes factos: 
 
Trabalhou para a requerida em regime de contrato por tempo 
indeterminado, desde 28 de Abril de 1996, na categoria de operador 
de moinhos de pasta; 
 
Sem cometer alguma infracção, e sem lhe ser instaurado um 
processo disciplinar, no dia 30 do mês de Agosto de 2000, a 
requerida rescindiu o contrato de trabalho; 
 
Durante o tempo de vigência do contrato de trabalho, nunca lhe foi 
permitido o gozo da sua licença disciplinar, nem tão pouco foram 
remuneradas. 
 
A remuneração das férias não pagas, referentes aos anos de 1996 
a 2003, está calculada em Kzs 26.000,00 (vinte e seis mil Kwanzas) 
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acrescidos de Kzs 13.200,00 (treze mil e duzentos Kwanzas). 
 
Citada a fls. 24, a requerida contestou por impugnação, alegando 
em síntese que: 
 
O primeiro articulado é ininteligível por quanto o requerente não 
esclarece se trabalhou ininterruptamente ou não, em virtude de ter 
prestado trabalho à requerida por diversas vezes, e por períodos 
bem determinados, na qualidade de trabalhador eventual como 
provam os três documentos oriundos do departamento de moagem; 
 
Contratado no dia 1 de Setembro de 2000, foi despedido, no dia 
doze do mesmo mês, por se ter apresentado em estado de 
embriaguez, como se vê do documento anexo; 
 
Concluiu requerendo a improcedência da acção e consequente 
absolvição do requerido do pedido. 
 
Juntou 4 documentos 
 
Em seguida, o Mmº Juiz da causa, a fls. 31, proferiu despacho de 
aperfeiçoamento, com fundamento de existir contradição entre o 
pedido e a causa de pedir. 
 
Corrigida a P. Inicial e junta aos autos, a fls. 35 e 36, foi esta 
indeferida liminarmente, a fls. 37, ordenando-se que caso o 
requerente pretenda prosseguir tem de intentar uma nova acção. 
 
Notificado do acabado de decidir, inconformado, de imediato, 
agravou a fls.39. 
 
Apresentadas as alegações de fls. 40 e 41 o agravante invocou 
que: 
 
O Tribunal rejeitou a nova petição inicial, considerando-a inepta, 
deixando-o perplexo, porquanto é a própria Lei Geral de Trabalho 
que lhe concede a faculdade de litigar sem constituir mandatário, 
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sem o obrigar a cumprir com o formalismo legal; 
 
Utilizou o benefício concedido por lei, no caso de indeferimento 
liminar da P. inicial, apresentando atempadamente a nova P. inicial; 
 
Concluiu, pedindo a revogação do despacho recorrido. 
 
Consultados os autos, o M. Juiz da causa indeferiu o recurso, com 
fundamento da causídica do agravante ser estagiária. 
 
Apresentada a reclamação, de fls. 35 a 42, junto do Venerando 
Presidente do Tribunal Supremo, este, por turno, julgou procedente 
a reclamação e em consequência ordenou a admissão do recurso, 
fls. 58. 
 
O agravado não contra minutou. 
 
Nesta instância, recebido o recurso nos seus precisos termos, 
seguido dos vistos legais, o Digno Magistrado do M.P. junto desta 
Câmara pugna pela revogação do despacho recorrido. 
 
Tudo visto e ponderado, urge decidir. 
 
QUESTÃO A DECIDIR 
 
Consiste em aferirmos se, proferido o despacho de indeferimento 
liminar, apresentada em tempo nova petição do alegado, o Juiz da 
causa tinha fundamento jurídico para ordenar ao requerente a 
instauração de uma nova acção. 
 
DECIDINDO 
 
Como se alcança dos presentes autos o agravante lançou mão a 
este meio de impugnação com o fundamento seguinte: 
 
Que o Tribunal "a quo" rejeitou a sua nova Petição Inicial 
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considerando-a inepta quando o nosso legislador lhe concede a 
faculdade de litigar sem constituir mandatário e sem o obrigar a  
 
cumprir com o formalismo legal. 
 
A apresentação da nova Petição Inicial tem por fundamento o 
benefício concedido por lei, no caso de indeferimento liminar da P. 
Inicial. 
 
Ora, se tivermos em conta que o nº 1 do art. 476º do C.P. Civil vem 
estabelecer expressamente a faculdade do requerente apresentar 
nova Petição Inicial, no prazo de cinco dias. 
 
No caso, o requerente foi notificado, no dia 21 de Julho de 2003, fls. 
33, do despacho de indeferimento e este, por sua vez, logo no dia 
23 do mesmo mês, apresentou o novo articulado, devidamente 
aperfeiçoado, como consta dos autos, a fls. 34, isto é, dois dias 
após a data da notificação do despacho que ordenava a correcção 
da Petição Inicial. 
 
Segundo a posição defendida pelo insigne Prof. Alberto dos Reis, 
Cód. Proc. Civil Anotado, pág. 385v e sgts, o agravante ao 
apresentar a nova petição vai merecer das vantagens de que não 
podemos descurar, nomeadamente: 
 
1 A acção deve ser considerada proposta à·data da apresentação 
da primeira, protegendo-se o requerente do risco da perda de um 
direito substancial como consequência de um vício formal; 
 
2 Com a petição reformada, vai o requerente beneficiar de algumas 
vantagens como, poupá-lo de eventuais incómodos do agravo, 
pagamento das despesas e incómodos inerentes à tramitação do 
recurso; 
 
3 Em obediência ao princípio de economia processual, a petição 
reformada não será submetida a nova distribuição nem novo 
preparo inicial; 
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4 Subsiste a instância iniciada pela primeira petição e, em 
consequência, o Juiz está vinculado ao primeiro despacho sem 
possibilidades de o contrariar, sem prejuízo de vir a ser proferido 
um segundo despacho de aperfeiçoamento, no caso da segunda 
petição continuar eivada de outros vícios formais. 
 
Assim, somos a afirmar que, socorrendo-nos do preceito legal mais 
acima referido, sem nos olvidarmos da doutrina acabada de invocar, 
ao Juiz da causa só lhe era permitido legalmente indeferir a aludida 
Petição Inicial se a apresentação do requerimento corrigido tivesse 
sido extemporânea, que não é o caso, porquanto, nos autos ficou 
provado que o requerente apresentou efectivamente o seu 
requerimento atempadamente, daí que os argumentos de que o 
Mmº Juiz se socorreu para tumular a Petição Inicial caem por terra, 
estão destituídos de fundamentos legais e quiçá doutrinários. 
 
Desta sorte, não pode ser abonada razão ao Tribunal "a quo" a 
decidir como decidiu. 
 
DECISÃO:  
 
Nestes termos e fundamentos, acordam os desta Câmara em: 
 
- Conceder provimento ao recurso e em consequência revogar 
o despacho recorrido; 
- Ordenar a recepção da P. Inicial e o prosseguimento dos 
autos. 
- Sem custas. 
 
Luanda, 06/05/08. 
 
Teresa Buta João 
André Silva Neto 
Tobias Epalanga 
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