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ACÓRDÃO 

 

PROC. N.º 235/95 

 

EM NOME DO POVO, NA CÂMARA DO CÍVEL E ADMINISTRATIVO 
DO TRIBUNAL SUPREMO, ACORDAM EM CONFERÊNCIA: 

 

Na Sala do Cível e Administrativo do Tribunal Provincial de Luanda, 
o Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização do Partido 
Renovador Democrático - P.R.D. com sede em Luanda, 
representado pelo seu presidente FERNANDO LUÍS DE AZEVEDO 
SILVA, que pode ser localizado na rua da Lama do bairro Tala-Hady 
n.º 2 MC-9, na cidade de Luanda, intentou a presente acção sumária 
de mera apreciação positiva contra LUÍS DOS PASSOS, casado, 
Presidente Interino do Partido Renovador Democrático, residente na 
rua Revolução de Outubro, no Prédio de Ecocampo 2º Andar, na 
cidade de Luanda com o fundamento nos seguintes factos: 

 

- Que em 4 de Maio de 1995, o R. por acto público distribuído e 
difundido pelos órgãos de informação, sediados na capital do país 
expulsou os membros da Comissão Política Nacional do Partido 
Renovador Democrático; 

 

- Que os membros ora expulsos apresentaram tempestivamente a 
reclamação do acto praticado pelo R. ao Conselho Nacional de 
Jurisdição e Fiscalização do mesmo Partido; 

 

- Que o ora A. reunido em Sessão Extraordinária, em 5.05.95, ao 
abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 23.º do Estatuto do Partido em 
causa deliberou, nos termos estipulados na alínea a do n.º 2 do artigo 
24.º dos mesmos estatutos anular o acto do R. 
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- Que a Presidência do Partido Renovador Democrático, assumida 
interinamente pelo R. em virtude do mandato anterior ter expirado e 
ainda não ter sido realizada a Convenção deste Partido para a 
eleição de novos órgãos de direcção para o mandato seguinte, é um 
órgão cujas atribuições e competências estão definidas no artigo 18.º 
dos Estatutos do Partido. 

 

- Que não consta das competências atribuídas ao Presidente do 
Partido a faculdade de excluir deste, por acto discricionário, qualquer 
dos seus membros e muito menos, daqueles que integram os órgãos 
de direcção do mesmo Partido. 

 

- Que os membros do Partido em causa e expulsos pelo R. integram 
a Comissão Política do Partido para o qual tinham sido eleitos em 
Convenção. 

 

- Que nos termos do estipulado na alínea e) do artigo 24.º dos 
Estatutos do Partido, a competência para instruir e julgar os 
processos disciplinares em que sejam arguidos membros dos órgãos 
nacionais cabe ao A. e daí que não é possível aplicar-se qualquer 
uma das sanções previstas no artigo 8.º dos Estatutos do Partido, 
nomeadamente, a expulsão estabelecida na alínea g) do artigo 1.º, 
sem a prévia instauração do competente processo disciplinar. 

 

- Que a inexistência de processos disciplinares determina que seja 
insuprível as medidas disciplinares aplicadas. 

 

Por último requer o A. que: 
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a) Seja homologado o despacho que anulou o acto de expulsão 
daqueles membros do Partido; 

 

b) Seja o R. condenado a reconhecer a legalidade da anulação do 
acto ilícito e a legitimidade dos membros ilicitamente expulsos por ele 
como membros de pleno direito do Partido e dos órgãos de Direcção 
deste que eles integram. 

 

O A. juntou aos autos os Estatutos do Partido, a lista dos membros 
do Partido, Despacho n.º 1/95, procuração forense. 

 

Através do despacho de a fls. 29 dos autos o Meritíssimo Juiz do 
Tribunal "a quo" indeferiu liminarmente a petição inicial com o 
fundamento no artigo 474.º n.º 1 alínea b) do Código de Processo 
Civil. 

 

O Agravante não se conformou com o referido despacho pelo que 
veio dele interpôr recurso, conforme o requerimento de a fls. 32, o 
qual foi recebido como de agravo, a subir imediatamente nos próprios 
autos, com efeito suspensivo, conforme se lê do despacho de a fls. 
34. 

 

O Réu foi citado nos termos do artigo 475.º, n.º 3 do C.P.C. mas pelas 
razões desconhecidas não assinou a certidão de a fls. 37, tendo, 
porém, recebido a cópia do despacho de citação nada requereu. 

 

O Agravante apresentou a sua alegação de a fls. 38 a 39 e terminou 
concluindo que o despacho recorrido violou o disposto no artigo 31.º 
alínea a) da Lei n.º 18/88, de 31 de Dezembro e por isso deve ser 
revogado. 
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Subidos os autos a esta Instância o recurso foi julgado o próprio, 
nada obstando ao seu conhecimento. 

 

Os autos foram com vista ao M.º P.º o qual nada requereu. 

 

Mostram-se colhidos os restantes vistos legais e por isso cumpre 
apreciar e decidir. 

 

QUESTÕES PRÉVIAS 

 

O valor da causa constante da petição inicial de a fls 3.verso está 
dentro da alçada do Tribunal Provincial de Luanda, daí que o 
presente recurso não devia ter sido admitido, nos termos do artigo 
678.º n.º 1 do C.P.C. 

 

Todavia, esta regra geral admite excepção constante do n.º 2 do 
artigo já citado do mesmo diploma legal segundo o qual havendo 
violação das regras em razão da matéria, o recurso deve ser recebido 
e por isso o presente recurso devia então ser recebido. 

 

Porém, surge o problema de se saber se o órgão de um Partido 
Político tem ou não personalidade jurídica. 

 

A nosso ver, o órgão de um Partido Politico não tem personalidade 
Jurídica, pois, nos termos dos artigos 6.º e 12.º da Lei n.º 15/91, de 
6 de Maio, quem tem personalidade jurídica é o próprio Partido após 
a sua inscrição no Tribunal Supremo. 
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Deste modo, o A. é destituído de personalidade jurídica para ser parte 
em juízo, nos termos dos artigos 6.º e 12.º do diploma legal já citado, 
conjugado com o artigo 8.º do C.P.C.  

 

Por outro lado, o litígio ora levantado dentro do Partido Renovador 
Democrático - P.R.D. a nosso ver, deve ser resolvido de acordo com 
o artigo 20.º da Lei n.º 15/91, de 6 de Maio, conjugado com os 
Estatutos e Regulamentos do referido Partido. 

 

Nestes termos e pelos fundamentos expostos, os desta Câmara 
acordam em julgar o A. destituído de personalidade jurídica e 
judiciária, pelo que absolvem o R. da Instância. 

 

Custas pelo Agravante com procuradoria a favor de A. digo, do 
Cofre Geral de Justiça, que se fixa em 500.000,00 Kwanzas 
Reajustados. 

 

                             Luanda, aos 12 de Abril de 1996. 

 

                                       Belchior Samuco (Relator) 

                                       António Carlos Pinto Caetano de Sousa 

                                       Tobias Epalanga 

 


