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ACÓRDÃO 

 

PROCESSO Nº93/2017 - (Nº 488/17 - Processo Principal) 

  

Na Câmara do Cível, Administrativo, Fiscal e Aduaneiro do Tribunal 

Supremo, os Juízes acordam em conferência, em nome do povo: 

  

I - RELATÓRIO 

  

VICTOR FIGUEIREDO BENGUELA , docente colocado na Escola - 

Centro Pré-Universitário do Huarnbo, com a categoria de professor 

do II Ciclo, do Ensino Secundário Diplomado, 8.° Escalão, Agente 

88124922, na qualidade de Requerente, devendo para todos os 

efeitos ser mandatado pelo seu mandatário judicial, com o terminal 

telefónico nº 928 913 923, localizado na província do Huambo e em 

Luanda, através do escritório do Advogado Almeida Lucas Chingala, 

com a Cédula Profissional nº 1264, situado na Zona Económica 

Especial, no troço que liga Luanda-Bengo, Km 28 e com os terminais  

Telefónicos 923965647;923370999 e 924958178 interpôs a presente  

Providência Cautelar não especificada - para Suspensão da Eficácia 

do Acto Administrativo - Demissão - na forma de Despacho 

Ministerial sob o nº 264/017, de 14 de Junho, contra o MINISTRO DA 

EDUCAÇÃO, alegando o seguinte: 

1) “Que o Requerente foi demitido dos quadros da função pública 

acusado de envolvência com uma ex-aluna e rejeição da 

paternidade do filho que nasceu dessa relação, nos termos do 

art.4º, n.ºs 1.°, 3.° e 6.°do Decreto nº 33/91, de 26 do Julho, 

conjugado com a alínea a) do art.34º, do Decreto nº3/08, de 4 

de Março, sem que se fizesse menção de nenhuma 

circunstância agravante ou de qualquer outra circunstância 

atenuante, para a aplicação da pena de Demissão. 

2) Que o Requerente nunca negou que tal não tivesse acontecido, 

porém tal situação não ocorreu na Escola em que o mesmo 



 
Tribunal Supremo 

 

2 
 

trabalha, pois o romance teve início fora do período lectivo, isto 

é, no mês de Janeiro de 2016. 

3) Que, por esse facto o Requerente não percebe a qualificação da 

infracção disciplinar susceptível de gerar um processo 

disciplinar, pois que em nenhum momento este romance causou 

qualquer transtorno, quer na vida laboral da escola, quer na sua 

própria vida. 

4) Que a dita ofendida no processo já foi aluna do Requerente, 

porém até à data dos factos a mesma já não era sua aluna, mas 

sim, era aluna da escola em que trabalha. 

5)  Que a participação dos factos à Direcção Provincial da 

Educação deveu-se ao facto de um pedido de uma transferência 

da ex-aluna para uma outra escola, devido a desconfianças do 

pai da mesma.  

6) Que o pai da ex-aluna do Requerente ao pedir esclarecimentos 

à escola, sobre motivos da referida transferência da filha, 

informaram-no de que a mesma se encontrava grávida e que, 

segundo o regulamento em vigor na escola, as mulheres nessa 

condição devem ser expulsas. 

7) Que ainda assim, o Requerente continuou a prestar apoio à sua 

ex-aluna, em todas as circunstâncias que esta precisasse.  

8) Que tudo só começou devido à cerimónia ou ritual que as 

famílias africanas realizam no sentido de atribuir o nome a uma 

criança na presença dos familiares, em casa da mãe da ex-aluna 

do Requerente. 

9) Que tal cerimónia não teve êxitos, pelo facto de os familiares do 

Requerente terem-se apercebido de que a criança não tinha 

traços da sua família, originando um certo motim.  

10) Que, apesar dessas desconfianças, o Requerente sempre 

prestou apoio desde os primeiros momentos da gravidez da sua 

ex-aluna e que a prefere assim chamar. 

11)  Que foi a partir daí que a instrução do processo se 

desenvolveu, devido às audiências marcadas pela mãe da ex-

aluna do Requerente com o Director da Escola e com o Director 

Provincial da Educação, no sentido de o influenciarem a tomar 

consciência da paternidade, mesmo sabendo que ele já cumpria 



 
Tribunal Supremo 

 

3 
 

com as obrigações de alimentos. Talvez o interesse maior fosse 

a obrigação de casamento.  

12) Que as ilustres figuras acima referidas, para sustentar a 

pretensão da mãe da ex-aluna do Requerente, tentando coagi-

lo a casar-se com a sua ex-aluna, como condição de suspensão 

da marcha do processo, mesmo sabendo que ele já estava 

noutra relação, por desconfiança da ex-aluna.  

13) Que o Requerente respondeu que seria muito difícil tomar tal 

decisão, uma vez que, na cultura africana, é a família que realiza 

o casamento, e como é que ele poderia casar com alguém que 

a família acha que ela deu à luz a um filho que não é seu?  

14) Que, para que não houvesse dúvidas quanto à paternidade, a 

questão passaria pelos exames de DNA, mas estes foram 

recusados pelos pais e pelos familiares da ex-aluna do 

Recorrente, tendo sido tal considerado um insulto para a moral 

da família.  

15) Que tal situação mais contribuiu para a desconfiança do 

Requerente de que a criança não lhe pertence, dando azo ao 

Director da Escola bem como ao Director Provincial da 

Educação, para que as outras fases do processo avançassem, 

o que deu lugar, em sede do Relatório da entrevista, à proposta 

de uma pena de Demissão do Recorrente. 

16) Que após várias reuniões com o mandatário do Requerente no 

sentido de se chegar a uma conclusão, não suspenderam o 

processo.  

17) Que, contudo, no momento da assinatura da respectiva acta, 

os familiares da ex-aluna negaram-se a assinar a mesma, talvez 

tivesse a ver com algum sigilo sobre o verdadeiro pai da criança, 

uma vez que o Recorrente na mesma dizia que a qualquer 

momento podia mandar realizar o exame de DNA. Até hoje a 

Acta não foi assinada nem sequer devolvida. 

18) Que é por essas razões, que o segundo fundamento do 

Despacho não pode proceder, na medida em que o Senhor 

Ministro desconhece factos que o relator do processo disciplinar, 

de má-fé, não os fez constar, porque deduz-se aqui não ter sido 
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imparcial na apreciação do mérito da causa, bem como não ter 

tido bom senso na análise dos factos.  

19) Que, na verdade o Senhor Ministro foi vítima ao proferir o 

Despacho de Demissão, porque, senão vejamos, partindo de 

uma apreciação isenta, justa e correcta, apura-se que: 

 

a) A infracção disciplinar apenas foi acusada como retaliação do 

insucesso da reunião familiar e já lá se tinham passado mais 

de dez meses sobre a data da ocorrência do envolvimento 

sexual com a ex-aluna.  

b) Não é verdade que o Requerente nega a paternidade, 

apenas suspeita de que não seja ele o pai, facto bastante 

para que os ofendidos pudessem ser aconselhados pelos 

representantes da Direcção da Escola e da Direcção 

Provincial da Educação, no sentido de se instaurar a 

competente acção. 

c) Até à data em que o Despacho foi exarado, a ex-aluna 

completou dezoito anos de idade e a infracção, se assim 

podemos chamar, encontra-se atenuada extraordinariamente 

e ainda, desde a data que teve lugar já lá vai um ano e seis 

meses.  

d) Há no Despacho confusão sobre o que é que o Ministro da 

Educação se deve pronunciar. 

e) Há ofensas ao princípio da salvaguarda e protecção da 

criança, porque retirar o emprego a quem pode ser o pai da 

criança é uma atitude desumana, antes investigar do que 

presumir a verdade. O Ministro da Educação ao decidir sobre 

matérias que fogem ao seu leque de competências, mas que 

se podem confundir, cometeu injustiça material. 

f)  Denota-se, também, uma instrução preparatória do processo 

disciplinar deficiente e pouco conclusiva, porquanto não se 

apresenta imparcialidade, devido à forma mecânica como se 

faz referência aos preceitos normativos contidos na Nota de 

Acusação, pois que os mesmos não têm alma e nem 

reflectem justiça material, segurança jurídica, harmoniosa e 

paz social, enquanto finalidades do Direito. O Direito diante 
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de um problema social não deve criar outro ainda maior, 

deve, sim, resolvê-lo. A tese do sacrifício da justiça em nome 

da segurança jurídica, não deve ser adoptada neste caso.  

 

O Acto Administrativo põe em causa vários princípios imaculados do 

Direito, dentre eles, o princípio da legalidade, da separação de 

poderes, da imparcialidade, da presunção de inocência. Quanto ao 

segundo fundamento do acto administrativo, o princípio da 

prossecução do interesse público.  

Não é o Ministro da Educação que tem de cuidar de ilícitos civis ou 

de ilícitos criminais dos seus funcionários, existem órgãos a nível do 

Estado vocacionados para o efeito. 

 

20) Que a actividade processual disciplinar dos órgãos a quo viciou 

o acto administrativo do Ministro da Educação, que pensamos, 

que se tivesse feito o uso da sua consciência, teria sido mais 

justa e não teria ferido as normas e princípios acima referidos. 

21) Que se deduz que não se teve em conta os pressupostos sobre 

a prescrição do objecto do acto administrativo, nos termos do 

nº1 do art. 9º do Decreto nº 33/91, de 26 de Julho, que prevê 

que a infracção disciplinar prescreverá no prazo de um ano a 

contar da data em que teve lugar.  

22) Que, se formos analisar os conteúdos da pena de Demissão 

previsto no artº16º do Decreto nº 33/91, de 26 de Julho, 

podemos constatar a ausência das infracções determinadas no 

acto administrativo, porque em nenhuma das suas alíneas se 

pode observar tais infracções, salvo se for por interpretação 

extensiva, o que não é de admitir, em conformidade com o 

princípio da legalidade previsto no artº 3º do Decreto-Lei 16- 

A/95, de 15 de Dezembro.  

23) Que é tanta condenação para uma primeira suposta infracção 

disciplinar e ainda prescrita e atípica.  

24) Que há excesso de condenação, há a inexistência do acto de 

prescrição da infracção e há usurpação de poderes.  
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25) Que o Requerente, em momento algum, quis causar danos ao 

Ministério da Educação nem à ex-aluna e à sua filha, já que 

existe uma presunção de paternidade. 

26) Que tudo aconteceu por razões anormais e alheias à vontade 

do Requerente, em função de uma atracção natural entre 

homens e mulheres e, na altura, a ex-aluna já tinha idade núbil, 

restando apenas o consentimento dos pais e por saber que 

estavam fora do período lectivo e naquele ano já o Recorrente 

não seria professor da ofendida. 

27) Que Angola necessita de mão-de-obra para o progresso, e que 

o Requerente é um professor que lecciona a cadeira de física e 

matemática, constituindo o volante para o curso de ciências 

exactas da mesma Escola. 

  

Conclui requerendo que o acto administrativo do Ministro da 

Educação, através de despacho, goze de ineficácia jurídica, por criar 

prejuízos de difícil reparação.  

Conclusos os autos, a Juíza Relatora proferiu despacho liminar (fls. 

28) nos seguintes termos: 

1.  "Vejo os autos nos termos e para os efeitos do disposto no 

art.45º do D/L nº 4-A/96. 

O Tribunal é competente.  

       O demandado está devidamente representado e tem legalidade.  

       O Processo é próprio. 

   2. Notifique a autoridade recorrida e o Ministério Público para, no  

prazo de 08 dias, responderem ao pedido formulado – art. o 64º 

do D/L Nº 4- A/96, de 5 de Abril”. (sic) 

  

Pela Juíza Relatora foi ordenada a notificação do Ministro da 

Educação e o Digno Magistrado do Ministério Público para, no prazo 

de 08 dias, contestarem, querendo, ao pedido formulado nos Autos 

de Suspensão de Eficácia do Acto Administrativo (fls. 30).  

Notificados o Ministro da Educação e o Digno Magistrado do 

Ministério Público, no sentido de contestarem (fls.31 e 32) e, 
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decorrido o prazo legal, pelos mesmos não foi praticado nenhum acto 

com vista a proceder à junção das suas contra-alegações. 

  

Correram os vistos legais. 

Tudo visto, cumpre decidir. 

  

II - QUESTÃO A APRECIAR  

 

No âmbito da presente acção importa apreciar a seguinte questão:  

À luz do ordenamento jurídico angolano, do acto do Ministro da 

Educação - Demissão - existe ou não séria probabilidade de a 

execução do acto causar prejuízo irreparável ou de difícil 

reparação ao interessado? 

  

III - FACTOS PROVADOS 

    

 

1) A 23 de Novembro, de 2016, a Direcção Provincial da Educação, 

Ciência e Tecnologia - Área Jurídica - remeteu à Direcção do 

Centro Pré-Universitário Católico (CPUC) do Huambo, a 

convocatória nº 01/016/AJ/DPECTH/2016, convocando o 

Requerente para comparecer no dia 29/11/2016, pelas 10h, na 

DPEC, podendo fazer-se acompanhar de testemunhas, no 

âmbito do processo disciplinar instaurado ao mesmo (fls. 12). 

2)  A 12 de Janeiro de 2017, foi exarada a Acta de Reunião com a 

Família, assinada pelo Advogado, comprometendo-se o 

Requerente em prestar todos os apoios financeiros, enquanto 

decorrer a acção para prestação de alimentos para o filho 

menor, canalizando-os para uma conta bancária a ser indicada 

pela mãe (fls. 16). 

3)  A 27 de Junho de 2017, a Direcção Provincial da Educação, 

Ciência e Tecnologia - Gabinete do Director - remeteu à 

Direcção do Centro Pré-Universitário Católico (CPUC) do 



 
Tribunal Supremo 

 

8 
 

Huambo, cópia do Despacho nº264/017, de 14 de Julho, de 

2017, referente ao processo disciplinar contra o Requerente, 

através do Ofício 616/DPECTH/GAB.DIR/M.S.A./017 (fls.10 e 

11). 

4) Consta a fls. 17, o Boletim de Nascimento da menor - Rebeca 

Edmara Galangunga Benguela - nascida a 4 de Abril, de 2013, 

emitido a 10-11- 2016, sob o Assento nº 4724/2016.  

5) Consta dos autos (fls.18), o Boletim de Nascimento do menor -  

Henrique Adelmiro José Benguela - nascido a 4 de Abril, de 2014,  

emitido a 10-11-2016, sob o Assento nº 4722/2016. 

6) Consta dos autos, (fls.19) a Cédula Pessoal de Felicidade 

Colaço Rodrigues - Ano 2010. 

7)  Consta dos autos, (fls. 20) a Cédula Pessoal de Anete Rebeca 

André- Ano 2010. 

8)  Consta dos autos o Boletim de Óbito de Télio Santana 

Rodrigues (fls. 21) - Processo nº 21875/2016, da Conservatória 

do Registo de Viana, Assento nº 11545/2016, emitido a 10-10-

2016.  

9) Consta dos autos, (fls. 22) a Cédula Pessoal de Osvaldo 

Valdemiro Benguela - Ano 2004.  

10) Consta dos autos, (fls. 23) a Cédula Pessoal de Nataniela da 

Conceição Benguela - Ano 2000. 

11)  Consta dos autos, (fls. 24) a Cédula Pessoal de Elivandra Ana 

de Sousa Benguela - Ano 2004.  

12) Consta dos autos, (fls. 25) o B.l. n.º 003821714H0030 de 

Rebeca Simbucupo Figueiredo - Vitalício.  

 

IV - APRECIANDO  

 

Passemos à análise da seguinte questão suscitada: 

  

     À luz do ordenamento jurídico angolano, do acto do Ministro  

     da Educação - Demissão - existe ou  não séria probabilidade  

     de a  execução do    acto  causar   prejuízo  irreparável ou de  
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     difícil reparação ao interessado? 

  

A Lei nº 8/96, de 19 de Abril confere a possibilidade de, como acto 

prévio à interposição de recurso contencioso ou juntamente com a 

interposição desse recurso, se requerer a suspensão da eficácia do 

acto administrativo (art.1º).  

Para tal, o legislador faz depender a concessão de tal pedido da 

existência de dois requisitos cumulativos que são: 

  

1. Existência de séria probabilidade de a execução do acto 

causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao 

interessado; 

2. Não resultar da suspensão grave lesão de interesse público.  

 

Passemos à análise dos dois requisitos legais acima apontados.  

Vejamos: 

   1. Existência de séria probabilidade de a execução do acto    

causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao 

interessado;  

Quanto ao primeiro requisito, importa referir que a providência em 

causa deve ser concedida desde que os factos concretos alegados 

pelo Recorrente inspirem o fundado receio da produção de prejuízos 

de difícil reparação no caso de a providência ser recusada, seja 

porque a reintegração no plano dos factos se perspectiva difícil, seja 

porque pode haver prejuízos que, em qualquer caso, se produzirão 

ao longo do tempo e que a reintegração da legalidade não é capaz 

de reparar ou, pelo menos, de reparar integralmente (vd. Aroso de 

Almeida, in O novo regime do Processo nos Tribunais 

Administrativos, Almedina, 48 edição, pág. 299).  

 

No entanto poder-se-á colocar algumas dificuldades ao julgador para, 

in concretu, aferir acerca da existência ou não do prejuízo irreparável 

ou de difícil reparação.  
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Acerca desta questão a doutrina tem entendido que para a aferição 

deste requisito deverá o julgador fazer um juízo de prognose, 

colocando-se na situação futura de uma hipotética sentença de 

provimento, para concluir se há, ou não, razões para recear que tal 

sentença venha a ser inútil, por se ter consumado uma situação de 

facto incompatível com ela, ou por entretanto se terem produzido 

prejuízos de difícil reparação para quem dela deveria beneficiar, que 

obstem à reintegração específica da sua esfera jurídica (neste 

sentido vd. Vieira de Andrade, in A justiça Administrativa, Almedina, 

8º Edição, pág.347).  

 

Em face dos elementos acima apresentados, é possível e previsível 

que, estando o Requerente impossibilitado de trabalhar, in casu 

como professor, deixando de auferir os salários, poderá ver-se 

definitivamente impossibilitado de exercer o seu dever de prestar 

alimentos ao menor a seu cargo, pelo qual se comprometeu 

salvaguardar: E, aqui, verifica-se a efectividade do direito do 

Requerente ameaçado.  

 

Nesta senda, tendo como pano de fundo a doutrina defendida pelo 

Juiz Conselheiro António Abrantes dos Santos Geraldes e olhando 

para o caso subjudice, afigura-se-nos manifesto que nos deparamos 

também aqui com uma situação de perigo de ocorrência de lesão 

grave e dificilmente reparável se acaso a providência não for 

decretada (António Abrantes dos Santos Geraldes faz um 

desdobramento dos requisitos em "Temas da Reforma do Processo 

Civil - 5. Procedimento cautelar comum", III Volume, 4.a Edição 

Revista e Actualizada, Almedina, Janeiro de 2010, página 99).  

Senão vejamos,  

É mister dizer que estamos de acordo com a jurisprudência saída do 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, nº 5/16.0T8BRR.L 1-4 - 

RL 15-09-2016 - sobre o Procedimento Cautelar Comum, em termos 

comparados, que, em síntese, ali defende que a remuneração do 

trabalhador traduz-se na contrapartida do trabalho prestado ao 
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empregador, não se pode, deste modo, equipará-lo a um crédito 

qualquer vindo de um contrato civil ou comercial, o que significa dizer 

que na verificação de qualquer dano causado à mesma, importa, por 

um lado, ser bastante rigoroso na sua avaliação e tolerância, mesmo 

que em termos meramente cautelares, pois estão em causa direitos 

constitucionais capitais, de carácter patrimonial, social, familiar, 

pessoal e moral que, no seu conjunto, se remetem, em última análise, 

à dignidade da pessoa humana, nos diversos prismas considerados 

na Constituição da República de Angola, não se podendo ter, por 

outro lado e consequentemente, uma perspectiva muito restrita do 

fundamento e âmbito de aplicação das providências cautelares, em 

casos como o dos autos, em que estão em causa, as necessidades 

básicas de subsistência do Requerente, nomeadamente a saúde, a 

alimentação, o vestuário, o calçado, a habitação, etc.. (vd. 

Jurisprudência - Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, nº 

5/16.0T8BRR.L1-4-RL15-09-2016 - Procedimento Cautelar Comum).  

Além do mais, defende-se no mesmo Acórdão e que nós também 

subscrevemos, que “A violação do dever de ocupação efectiva tem 

natureza continuada, progressiva, cuja gravidade não se atenua com 

o passar do tempo mas antes pelo contrário se acentua e qualifica, 

explicando-se tal afirmação pela índole jurídica multifacetada que o 

direito do trabalhador à sua ocupação efectiva no seio da estrutura 

organizada do empregador possui, dado enxertar- se não apenas na 

contrapartida contratual do salário que é devida ao empregador, mas 

também noutras realidades que se prendem com o ambiente e as 

condições gerais do trabalho, o relacionamento com os colegas, 

dirigentes e clientes, os direitos de realização e progressão 

profissional do trabalhador assim como com os seus direitos de 

personalidade (na vertente última da dignidade humana, ou seja, no 

respeito pela sua integridade moral e física) e com os normais 

reflexos que transporta para o exterior (agregado familiar, vida social, 

etc.)" (vd. Jurisprudência - Acórdão do Tribunal da Relação de 

Lisboa, nº5/16.0T8BRR.L1-4-RL 15-09-2016 - Procedimento 

Cautelar).  

Ora, pelo acima exposto, digamos que a protecção cautelar não 

abarca apenas os prejuízos imateriais ou morais, por natureza 
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irreparáveis ou de difícil reparação, mas abarca ainda os efeitos que 

eventualmente venham futuramente a repercutir-se na esfera 

patrimonial do titular.  

Nesta senda pode-se aferir que é o juiz que, em confronto directo 

com a realidade delineada pelas partes nos procedimentos 

cautelares, está em melhores condições de apreciar e ponderar a 

conexão entre a previsão normativa e aquela realidade, sendo-lhe 

conferida a tarefa de escolher, dentro da diversidade da vida real, as 

situações destituídas de tutela célere e eficaz que se insiram nos 

mencionados alheamentos normativos.  

Por outro lado, em conformidade com a Jurisprudência saída do 

Acórdão já citado, cuja letra e o espírito do texto subscrevemos, 

porque é patente nas sociedades hodiernas, defende que “a 

evolução social, o surgimento de novos valores (v.g. 

relacionados com o bem estar social ou com a qualidade de 

vida), a par do esbatimento de outros, exigem dos tribunais uma 

constante atenção e adaptação, de forma a evitar insustentáveis 

situações de divórcio entre o raciocínio jurídico-formal e os 

sentimentos predominantes na sociedade. Só a utilização de 

conceitos indeterminados como aqueles permite manter 

razoavelmente actualizadas as normas jurídicas, sem prejuízo 

de, em certas situações, o legislador nelas introduzir 

determinadas clarificações e especificações. Por conseguinte, 

na avaliação da gravidade da lesão deve o juiz verter para a 

decisão os valores que considere mais adequados em 

determinados momentos, tendo sempre em conta, no entanto, 

que a apreciação dos requisitos se deve pautar por um critério 

tão objectivo quanto possível ( ... ).  

Outrossim, verifica-se que a tutela cautelar tem duas formas de 

actuação, nomeadamente, através do procedimento cautelar e da 

acção principal (no caso in concretu – Procº nº 488/2017). E, em 

função do procedimento cautelar, podemos dizer que o Juiz pode 

decretar uma medida urgente e provisória que garanta a efectividade 

do direito do requerente, uma vez que, com a acção principal, existe 

a possibilidade de alargar-se o conhecimento, permitindo ser-se mais 
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justo e prudente, sendo que, a decisão daí apurada se consumará na 

substituição da providência cautelar, uma vez que a tutela cautelar 

não deve ser vista como uma resposta alternativa às situações de 

demora muitas vezes excessiva, na pendência da acção, mas sim, 

garantir o direito constitucional a uma decisão judicial em prazo 

razoável.  

Assim, em termos comparados, e de acordo com a jurisprudência 

portuguesa "I - O Trabalhador despedido (individual ou 

colectivamente) pode socorrer-se do procedimento cautelar de 

suspensão de despedimento desde que este seja causa invocada 

pela entidade patronal para a cessação da relação laboral ou, na sua 

não indicação, se configure a verosimilhança de um despedimento" 

(Vd, Acórdão para Uniformização de Jurisprudência do Supremo 

Tribunal de Justiça, nº 1/2003, publicado no Diário da República, I 

Série, de 12/11/2003) (sublinhado nosso).  

Pelo acima sufragado e, in concretu, podemos apurar que o 

Requerente foi demitido do Ministério da Educação, contudo tentou, 

desde 2013 a 2017 (facto provado no ponto 2 e 4) chegar a um 

acordo com os familiares da ex-aluna e com a entidade Requerida, 

sem que tivesse obtido uma resposta conclusiva da parte dos 

mesmos. Como se pode facilmente calcular, subsiste um 

agravamento continuado no seu equilíbrio pessoal, social e familiar, 

que tem de ser também aqui avaliado, para se mostrar que está aqui 

patente o «periculum in mora».  

Conclui-se, pois, que é através da figura da tutela cautelar que o 

regime jurídico pretende garantir o direito a uma tutela jurisdicional 

efectiva, evitando que a demora de uma acção judicial impossibilite 

uma eventual sentença favorável ao autor, fazendo com que o tempo 

corra em prejuízo daquele que tem razão.  

Em face do exposto, consideramos, assim, estar preenchido o 

primeiro requisito. 

  

2. Não resultar da suspensão grave lesão de interesse público. 
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O segundo requisito exige que para que o acto impugnado seja 

suspenso é necessário que desta suspensão não resulte grave lesão 

de interesse público.  

Tal equivale dizer que, caso o Tribunal entenda que os danos que 

resultariam para o interesse público, devido à concessão da 

providência, superem os que o Recorrente sofrerá, deverá indeferir a 

providência.  

Por conseguinte, o deferimento do pedido da suspensão exige, 

necessariamente, uma ponderação dos interesses em conflito 

(privado e público), devendo para tal, o conflito ser favorável ao ora 

Recorrente. 

O legislador administrativo entendeu que nada haveria a opor ao 

deferimento da providência se a paralisação do acto não afectasse, 

significativamente ou de forma significativa, o interesse público. 

Contudo, dever-se-á ter em linha de conta que a inexistência da lesão 

desse interesse é rara, pois o normal é que os actos administrativos 

prossigam determinados interesses públicos, os quais são fatalmente 

comprimidos quando a eficácia do acto é suspensa.  

Ora, no caso sub judice parece-nos existirem danos públicos a 

considerar que deverão, à partida, ser acautelados sob pena do 

descrédito da instituição em causa. Tais danos consubstanciar-se-

iam no seguinte: 

1. O Recorrente ao envolver-se sexualmente com uma ex-aluna e 

sendo ela menor de idade violou gravemente os deveres dos 

Funcionários Públicos, nos termos dos artigos 4.°, 6.° e 16.° da 

aI.a) do Decreto nº33/91, de 26 de julho, sobre o Regime 

Disciplinar. 

2. O Recorrente violou ainda, os valores essenciais da Pauta 

Deontológica do Serviço Público, que se prende com a 

integridade e responsabilidade nos termos do ponto 7.°da 

Resolução nº 26/94, de 24 de Agosto.  

Assim sendo, pese embora a difícil reparação dos danos sofridos 

pelo Recorrente, afigura-se-nos mais aceitável a compressão dos 

interesses privados deste do que a abrangência dos interesses 

colectivos em causa.  
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Logo, podemos concluir que a ponderação de interesses é 

desfavorável ao ora Recorrente e que, por via disso, a providência 

cautelar é de indeferir.  

 

V – DECISÃO 

 

Nestes termos e fundamentos, acordam os juízes da 3ª Secção 

desta Câmara em indeferir a suspensão de eficácia do acto do 

Ministro da Educação consubstanciado no Despacho nº 264/017, 

de 14 de Junho de 2017 

Custas pelo Recorrente que não lhe são devidas. 

 

Luanda 29-05-2018 

Joaquina Nascimento 

Lizete Silva 

Efigénia Lima Clemente 

  

 

 

 

 

  

  

 

  


