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ACÓRDÃO 

 

PROC. Nº 1226/08 

 

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, SIFA-Sindicato Independente dos Ferroviários de Angola, 

com sede social em Luanda, rua 9, casa nº 20, zona 15-Rangel, 

representado pelo seu 1º Secretário, o senhor Vicente Eduardo, 

vem em representação dos seus filiados, conforme lista que se 

apensa, intentar e fazer seguir contra, C.F.L. - Empresa do 

Caminho de Ferro de Luanda, com sede na rua Major Kanhangulo - 

Estação do Bungo, representada pelo seu director geral Manuel 

Gourgel Rodrigues, acção de Conflito Laboral, pedindo: 

 

1. Seja declarada nula a medida disciplinar de despedimento 

aplicada aos filiados do requerente; 

 

2. A requerida seja condenada a reintegrar os filiados do 

requerente. 

 

Para alicerçar o pedido invocaram em síntese: 

 

Os seus filiados, identificados na lista apensa, laboram há vários 

anos na Empresa do Caminho de Ferro de Luanda; 

 

No dia 6 de Março, do ano em curso, foram notificados do despacho 

nº 6/06 de 1 de Março, no qual lhes foi aplicada a medida disciplinar 

de despedimento, sem a instrução do competente processo 
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disciplinar; 

 

Grande parte dos trabalhadores, ora despedidos, gozam de 

protecção legal, por serem membros do sindicato. 

 

Citada a fls. 37, veio a requerida contestar, por impugnação, nos 

seguintes termos: 

 

Na verdade os filiados do Requerente foram trabalhadores da 

requerida, há vários anos, tendo cessado o seu vínculo no culminar 

do processo disciplinar que lhes foi movido, em virtude destes terem 

promovido e participado de uma greve declarada ilegal 

peloTribunal; 

 

A decisão do despedimento, proferida através do despacho n.º 

6/06, de 01 de Março, do Director Geral do CFL-U.E.E., no exercício 

do poder disciplinar, foi notificada aos filiados do requerente a 

06/03/06; 

 

Como se pode constatar, o mesmo foi regularmente instaurado e 

instruído, porém os trabalhadores visados não compareceram à 

entrevista por orientação do próprio Sindicato. 

 

Proferida sentença, (fls. 44), o Mmº Juiz "a quo" declarou extinta a 

instância. 

 

Inconformado com o decidido, por estar em tempo e ter 

legitimidade, o ora apelante interpôs o recurso de apelação a que 

foi atribuído efeito suspensivo. 

 

Ainda nesta instância ofereceu as suas alegações onde expendeu o 

seguinte: 

 

Na vigência do contrato de trabalho celebrado com a ora apelada, 
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devido ao degradar das condições de trabalho e sociais, os 

trabalhadores reivindicaram a melhoria dessas condições e em 

consequência iniciaram a greve; 

 

Antes do Tribunal declarar a ilicitude da greve, os filiados do 

apelante retomaram livremente as suas actividades laborais, porém, 

volvido pouco mais ou menos um ano, foram notificados do 

despacho onde lhes foi comunicado a aplicação da medida 

disciplinar de despedimento; 

 

O suposto processo disciplinar foi mandado instaurar contra os 

filiados do apelante, em Dezembro e, apesar de não concluído, foi-

lhes aplicada a medida disciplinar. 

 

O presente processo nada tem a ver com o processo que decretou 

a ilicitude da greve, pois pretende-se com o mesmo obter a 

reintegração dos trabalhadores indevidamente despedidos; 

 

A instância só extinguiria se o despacho recorrido estivesse 

relacionado com o despedimento dos filiados do apelante e nunca 

com o julgamento do processo que decretou a ilicitude da greve. 

 

Remetidos os autos a esta instância, proferido o despacho 

preliminar positivo, em seguida foi dado a vista ao M. Público junto 

desta Câmara que pugna pela revogação da sentença. 

 

Correram os vistos legais. 

 

Tudo visto e ponderado cumpre decidir. 

 

QUESTÃO A DECIDIR 

 

Consiste em decidirmos se em face da factualidade alegada e 

provada deve ser declarada extinta a instância. 
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DECIDINDO 

 

Aos autos veio o ora apelante, a fls. 48 e 49, requerer o 

prosseguimento dos mesmos com fundamento no facto do Juiz da 

causa ter julgado indevidamente extinta a instância, por se tratar de 

acção distinta daquela em que o Tribunal "a quo" julgou ilícita a 

greve. 

 

Em contrapartida, o Juiz da causa, de forma insistente, não reparou 

o supra citado despacho ancorando-se no facto de se tratar de 

questão já julgada no processo 482/04 que havia declarado ilícita a 

greve. 

 

Entretanto, do estudo mais aturado dos autos, foi possível 

comprovar tratar-se de dois processos em que as partes são as 

mesmas, todavia a causa de pedir e os pedidos são claramente 

diferentes. 

 

Pois, enquanto no processo já sentenciado, a causa de pedir, os 

factos subjacentes à greve dos filiados do apelante, foram idóneos 

à acção especial de declaração de ilicitude da greve, na acção 

presente, recurso em matéria disciplinar, a causa de pedir é o 

processo disciplinar de que emergiu a medida disciplinar de 

despedimento, daí que não restam dúvidas tratarem-se de dois 

processos distintos. 

 

Segundo o nosso legislador, a instância extingue-se com o 

julgamento, o compromisso arbitral, a desistência, a confissão ou 

transacção, a impossibilidade ou inutilidade superveniente da lide, 

ou, finalmente, quando há falta de preparo inicial (art. 287º do C.P. 

Civil). 

 

Não assiste razão ao Juiz da causa na medida em que subsumidos 
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à norma jurídica os factos esgrimidos pelo apelante, somos a 

afirmar que o despacho recorrido está desprovido de qualquer 

sustentáculo de facto ou de direito, porquanto, no caso vertente, 

não se subsume à norma atrás citada. 

 

Houve por parte do judicante, falta de diligência e ponderação, já 

que este estava obrigado a fazê-lo oficiosamente para além de ter 

sido alertado pelo apelante no mesmo sentido. 

 

O julgador, podia e devia ter prestado maior atenção à pretensão 

dos filiados do apelante e não persistir no erro, praticando actos 

impertinentes e supérfluos, tornando a justiça ainda mais lenta, com 

consequências gravosas para as partes da lide, causando prejuízos 

desnecessários ao cidadão ávido de justiça. 

 

Do acabado de expender, a acção adequada seria o recurso em 

matéria disciplinar, com a forma de processo sumário, em vez de 

acção de conflito laboral, o que não se vislumbra dos autos. 

 

Assim, impendia ao Juiz "a quo" ordenar o aperfeiçoamento do 

requerimento inicial, seguindo-se os actos subsequentes. 

 

Decidir como se decidiu, mal andou o Tribunal "a quo". 

 

DECISÃO: 

 

Nestes termos e fundamentos acordam os desta Câmara: 

 

1 - Julgar procedente o recurso, revogar a decisão recorrida e 

em consequência, ordenar a baixa dos autos a fim de estes 

seguirem as fases subsequentes. 

 

2 - Custas a final. 
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Luanda, 3/10/08. 

 

Teresa Buta João 

Tubias Epalanga 

Joaquina do Nascimento 


