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ACÓRDÃO 

 

PROCESSO Nº 478/017 

  

Na Câmara do Cível, Administrativo, Fiscal e Aduaneiro do Tribunal 
Supremo, os Juízes acordam, em conferência, em nome do Povo:  

 

I - Relatório  

GASPAR CUSTÓDIO DOMINGOS DA SILVA, Conselheiro da 
Missão Permanente de Angola, junto da ONU e de outras 
Organizações Internacionais, na Suíça, interpôs Recurso 
Contencioso de Impugnação de Acto Administrativo praticado pelo 
MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES pedindo:  

- A revogação do Despacho de Despromoção de Categoria.  

Para fundamentar a sua pretensão, o Recorrente alegou, em síntese, 
o seguinte:  

1. "Que o Recorrente é funcionário do Ministério das Relações 
Exteriores, há 27 anos, dos quais 17 na categoria de 
Conselheiro, na Missão Permanente de Angola, em Genebra, 
colocado em Novembro de 2011.  

2. Que o Recorrente tomou conhecimento da Circular nº 02/DRH- 
MIREX/2017, de 02 de Janeiro, de 2017, na qual estabelece 
que, por Despacho nº 314/16 de 23 de Dezembro, o mesmo foi 
despromovido para a categoria de 1º Secretário do Regime 
Especial do MIREX, por um período de 18 meses, a partir de 3 
de Janeiro de 2017.  

3. Que o Recorrente, em momento algum, tomou conhecimento 
de que estava a ser instaurado um processo disciplinar contra 
si, nem sequer foi interrogado no referido processo.  

4. Que a despromoção não foi devidamente fundamentada pelo 
Recorrido.  

5. Que presume estar a ser injustiçado por reclamar os seus 
direitos, por danos físicos e morais resultantes de um acidente 
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de trabalho, por reclamar os reembolsos de custas de 
advogados constituídos para a sua defesa de uma exoneração 
dolosamente injusta.  

6. Que o Recorrente, a 1 de Julho, de 2013, sofreu um acidente 
de viação, no qual o MP do Cantão de Genebra apurou que o 
culpado foi o cidadão Suíço Chistian Pellatón, conforme consta 
no relatório de que se junta cópia.  

7. Que, desde que o Recorrente foi operado não recebeu apoio 
do Ministério, mas sancionando o Recorrente injustamente pois 
casos como estes requerem e carecem de um processo 
disciplinar, o que não se verificou. 

8.  Que tudo o que se tem dito sobre o Recorrente é contrário à 
realidade, são actos falsos.  

9. Que, primeiramente, o Recorrente foi exonerado e, depois, 
despromovido sem que tivesse havido a instrução de um 
processo disciplinar.  

10. Que o Recorrente não tem acesso ao seu processo de 
despromoção.  

11. Que o Recorrente tem direito a receber as indemnizações em 
caso de acidente de trabalho, que isto não é falta de respeito, 
violação de sigilo profissional nem falta de educação no 
tratamento com os funcionários ou subordinados. 

12. Que todo e qualquer processo disciplinar é nulo e os seus 
autores estão sujeitos à aplicação do art.40º do Decreto nº 
33/91, de 26 de Julho.  

13. Que é o que se requer no presente recurso, porque o 
despacho que culminou na presente circular está eivado de 
declarações deturpadas".  

Distribuídos os autos pelo Juiz Relator, foi proferido despacho 
ordenando a requisição às autoridades competentes, a título 
consultivo/devolutivo, do processo de Procedimento Administrativo, 
nos termos do art.46º nº 1, bem como da notificação dos interessados 
para contestarem, nos termos do art.47º, todos do Decreto-Lei nº 4-
A/96 (fls. 40).  

Notificado o Recorrido para que, no prazo de 10 dias, remetesse, a 
título devolutivo, o processo de Procedimento Administrativo, nos 
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termos do art.46º nº 1 (fls. s/n.) veio este cumprir com tal obrigação 
legal (Vd. apenso os Autos de Procedimento Administrativo).  

Notificado o Ministério Público e o Recorrido para contestarem (fls. 
45 e 46) veio este último fazê-lo (fls.48 a 52) e, para fundamentar a 
sua pretensão, alegou, em síntese, o seguinte:  

POR EXCEPCÇÃO 

1. "Que os Titulares dos Departamentos Ministeriais exercem as 
suas funções por delegação de poderes do Titular do Poder 
Executivo na República de Angola.  

2. Que o Ministro das Relações Exteriores é Titular do 
Departamento de Relações Exteriores, que exerce as suas 
funções nos termos do número anterior, resulta que, havendo 
algum acto administrativo por este praticado, no âmbito dos 
poderes delegados, consideram-se como proferidos pela 
autoridade que lhe conferiu o poder, ou seja, o Titular do Poder 
Executivo (art.5º Lei nº 2/94, de 14 de Janeiro, da Impugnação 
dos Actos Administrativos). 

3. Que, pelos fundamentos aduzidos no número anterior, o 
Ministro das Relações Exteriores não é parte legítima neste 
processo.  

4. Que, o ora Requerido, Ministro das Relações Exteriores, é 
parte ilegítima, deve o Tribunal abster-se de conhecer o pedido 
e ser o Requerido absolvido da instância, em conformidade 
com o art. 288.°, nº1 do Código do Processo Civil (CPC). 
  

POR IMPUGNAÇÃO 

5. Que o Recorrente foi despromovido em resultado de um 
processo disciplinar instaurado, consubstanciado num 
inquérito de que o mesmo teve conhecimento. 

6.  Que é absurdo o Recorrente dizer que não teve conhecimento 
de que estava a ser instaurado contra si um processo 
disciplinar, pois foi convocado, a 23 de Março, para um 
inquérito no âmbito do mesmo processo, para comparecer no 
dia 30 de Março de 2016, tendo sido interrogado sobre os 
factos do processo. 
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7.  Que a proposta de decisão foi devidamente fundamentada, 
tendo em conta a conduta do Recorrente provada no âmbito 
do processo e consubstanciada em desrespeito grave pelos 
superiores hierárquicos, falta de segredo profissional e 
inconfidência, que resultaram na publicação, pelos articulistas 
Domingos Manuel e António André, concorrendo ainda para o 
agravamento da medida a ampla publicidade dos actos bem 
como o facto de ser reincidente.  

8. Que a presunção apresentada no articulado 4º é 
completamente desprovida de verdade, pois o art.37.°, do 
Decreto nº33/91, permite a notificação por via do local de 
trabalho.  

9. Que o discorrido pelo Recorrente, nos articulados 5º,6º;7º e 8º, 
peca por não informar que o mesmo declinou o apoio prestado 
pelo Missão Diplomática pois, com advogado já contratado, 
solicitou ao MIREX o levantamento de imunidades e privilégios 
para pleitear judicialmente. 

10. Que, a partir daí, o Recorrente espalhou pelos diversos jornais 
de forma difamatória e caluniosamente a sua versão dos 
factos, manchando a imagem da instituição, do Ministro das 
Relações Exteriores, do então Director dos Assuntos Jurídicos 
e até da Direcção Nacional de Investigação e Acção Penal, 
afirmando que o processo se encontrava parado a troco de 
dinheiro. 

11. Que, quanto ao argumento de que não havia motivo para a 
despromoção, cabe dizer que, pelos actos praticados pelo 
Recorrente, até fundamento para a demissão existia, tendo em 
conta que não regressou após o cumprimento da Missão (art. 
16º, aI. e) do Decreto 33/91). 

12. Que, quanto ao articulado 16º, o acto de despromoção foi 
resultado de um inquérito, em que o Recorrente foi ouvido bem 
como foram consideradas todas as provas materiais e o facto 
de ser reincidente. 

13.  Nos articulados 18º a 23º trata-se de juízos de valor do 
Recorrente e nada correspondem à verdade".  

Conclui, pedindo que a presente acção seja considerada 
improcedente por não provada e, assim, manter o Despacho de 
Despromoção nº 314/16, de 23 de Dezembro.  
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Notificado o Recorrente para contra-alegar (fls.73) veio o mesmo 
apresentar as suas contra-alegações (fls.75 a 82) tecendo as 
seguintes conclusões elencadas com as subsequentes Questões 
Prévias:  

1.  "Que o Ministro é parte legítima no processo por ser o órgão 
que assinou o despacho de despromoção e com a competência 
para ordenar a suspensão do acto, com base na al. a) do art. 
31.° do Decreto nº33/91, de 26 de Julho, conjugado com a aI. 
a) do art.4º da Lei nº4-A/96, de 5 de Abril (Legitimidade 
Passiva). 

2. Que a Convocatória para o processo disciplinar deve obedecer 
aos critérios estabelecidos nas alíneas a) e b) e do n.º 2 do art. 
48º, da Lei nº 7/15, de 15 de Julho, deve ser clara para não ser 
mal interpretada, até porque quando o Requerente foi chamado 
pelo Ministério, presumiu-se que foi para ser ameaçado para 
não continuar a reclamar os seus direitos. 

3.  Que o Processo Disciplinar deve obedecer às fases do 
processo com base no art.33º, do Decreto nº 33/91, de 26 de 
Julho, o que não se verificou no caso, por isso o Requerente 
reitera toda a matéria vertida no seu douto requerimento inicial” 
 

CONCLUSÕES: 

1. O Requerente é funcionário do Ministério das Relações 
Exteriores e um quadro digno de várias promoções 
diplomáticas, tanto mais que é funcionário do Ministério há 27 
anos e, dos quais, há 17 anos sem ser promovido, não pode 
ser falta de respeito pedir a sua promoção, salários e 
indemnizações e, muito menos, motivos para ser perseguido 
no Ministério por tal qualidade, até porque, é um direito 
consagrado no art. 5º do Decreto nº33/91. 

2.  Que em momento algum usou a sua qualidade para praticar 
actos contrários à lei ou a alguma norma, e que ao contrário é 
praxe zelar pela imagem da República de Angola, e não o que 
dizem da sua pessoa, até porque as autoridades suíças 
apoiaram o Conselheiro dentro e fora dos assuntos 
relacionados com o acidente de viação e a culpa do cidadão 
suíço.  
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3. Que é praxe no Ministério que sempre que o requerente 
reclama os seus direitos é dado por indisciplinado, faltador de 
respeito, apesar dos anos de carreira, da sua formação 
académica e profissional e experiência de trabalho. 

4.  Que em função dos factos supra reportados, não restam 
dúvidas de que o Requerido violou de uma forma grave e 
irremediável o preceituado no art. 5º do Decreto nº 33/91".  

Conclui pedindo, nos termos do Decreto-Lei nº4-A/96; Decreto nº 
33/91 e demais legislação de direito aplicável:  

a) Que se declare Nulo todo e qualquer processo disciplinar. 
b) Que seja o Requerido condenado a pagar as remunerações 

devidas bem como as indemnizações que a Companhia de 
Seguros pagou à Missão Diplomática.  

Posteriormente, foi notificado o Recorrido para contra-alegar (fls. 74) 
e veio o mesmo fazê-lo, com os seguintes fundamentos conclusivos 
(85 a 89) elencados com as subsequentes Questões Prévias:  

 

1. "Que o alegado no articulado nº1, em sede de questões 
prévias, deve ser interpretado de forma correctiva, 
considerando que os Titulares dos Departamentos Ministeriais 
exercem as suas funções por delegação de poderes do Titular 
do Poder Executivo na República de Angola (art.1. ° e art. 2º do 
Decreto Presidencial nº6/10, de 24 de Fevereiro, sobre a 
Delegação Genérica de Poderes do Presidente da República, 
Chefe do Executivo, nos Ministros de Estado e Ministros).  

2. Que o Ministro das Relações Exteriores é Titular do 
Departamento de Relações Exteriores, que exerce as suas 
funções nos termos do número anterior, resulta que havendo 
algum acto administrativo por este dimanado, no âmbito dos 
poderes delegados, consideram-se como proferidos pela 
autoridade que lhe conferiu o poder ou o Titular do Poder 
Executivo (art. nº 5.° da Lei nº 2/94, de 14 de Janeiro, da 
Impugnação dos Actos Administrativos). 

3.  Que, pelos fundamentos aduzidos no número anterior, o 
Ministro das Relações Exteriores não é parte legítima neste 
processo.  
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4. Que o ora Recorrido é parte ilegítima, deve o tribunal abster-se 
de conhecer o pedido e ser o Requerido absolvido da instância, 
em conformidade com o art.288.°, nº1, al. d), do CPC. 

5.  Que o Recorrente evoca disposições do art. 48.º da Lei nº 7/15, 
de 15 de Julho, para exigir obediência aos critérios 
estabelecidos naqueles diplomas, no âmbito do processo 
disciplinar.  

6. Que o diploma não é aplicável aos funcionários públicos o que 
facilmente se pode averiguar na aI.j) do art. 2º do mesmo 
diploma sob a epígrafe "Exclusões do Âmbito de Aplicação". 
Portanto cai por terra o alegado no nº 2, em sede de questões 
prévias, por inaplicabilidade".  

Conclui pedindo que o recurso seja julgado improcedente e, por via 
disso, declarar-se válido todo o processo disciplinar, bem como 
manter-se a decisão resultante do mesmo.  

Remetidos os autos ao digno representante do Ministério Público, 
(fls.90) veio este emitir a competente Vista nos seguintes moldes 
(fls.90V a 91):  

"Vi os autos, nos termos do artº 54º do Dec. Lei nº 4-A/96 e nada 
constatei sobre má-fé das partes ou ilegitimidades activa e passiva 
processual.  

Entretanto, verifiquei, que a entidade Recorrida aplicou a sanção 
disciplinar ao Recorrente com base nas provas acareadas no 
processo de inquérito, o que contraria o consagrado no nº 1 do art. 
26º (...) do Decreto nº 33/91, de 26 de Julho.  

Não tendo o Recorrido instaurado o processo disciplinar contra o 
Recorrente, entendo ter faltado a audiência do arguido, pelo que, 
sendo esta falha insuprível, por força do art. 35º, do Decreto supra, 
promovo que a decisão da entidade Recorrida seja nula e, 
consequentemente, a procedência do recurso".  

Correram os vistos legais.  

Tudo visto, cumpre decidir.  

II - Questões de Recurso  
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Emergem como questões a apreciar e decidir, no âmbito do presente 
recurso, as seguintes:  

1. Saber se o Ministro das Relações Exteriores é ou não parte 
legítima neste processo.  

2. Saber se o acto Administrativo de Despromoção praticado 
pelo Ministro das Relações Exteriores, ao abrigo do 
Despacho nº 314/16, de 23 de Dezembro, homologado na 
Circular nº 02/DRH-MIREX/2017, deve ou não ser declarado 
nulo.  

III - Fundamentação  

Com interesse para a decisão do presente recurso, consideram-se 
provados os seguintes factos: 

1. A 22 de Agosto de 1989, em conformidade com a certidão de 
Registo Biográfico, o Recorrente iniciou as funções por 
Despacho nº 122/1990, de 2 de Maio, com a categoria de 
Superior de 3ª Classe (Doc. Biográfico apenso ao 
Procedimento Administrativo no livro de Junho/2016). 

2.  A 25 de Agosto, por Despacho nº 736/2011, O Recorrente foi 
transferido em Comissão Ordinária de Serviço, para 
desempenhar funções na Missão Permanente da República de 
Angola, em Genebra (Doc. Biográfico apenso ao 
Procedimento Administrativo no livro de Junho/2016).  

3. A 26 de Março, por Despacho nº 91/2014, a Comissão 
Ordinária de Serviço do Recorrente foi dada por finda (Doc. 
Biográfico apenso ao Procedimento Administrativo no livro de 
Junho/2016). 

4.  A 2 de Janeiro, de 2017, por Despacho nº 314/16, de 23 de 
Dezembro, através da Circular nº 02/DRH-MIREX/2017, o 
Recorrente foi despromovido da categoria diplomática de 
Conselheiro para a categoria de 1.° Secretário do Regime 
Especial do Ministério das Relações Exteriores, por um 
período de 18 meses, a partir de 3 de Janeiro de 2017, ao 
abrigo do Decreto nº 33/91, de 26 de Julho (fls. 12 dos autos). 

5.  A 13 de Janeiro de 2017, o Recorrente deduziu Reclamação 
do acto homologado pelo Recorrido - Despromoção - junto do 
Ministério das Relações Exteriores (fls. 16 dos autos).  
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6. O "Procedimento Administrativo" apenso aos autos é 
composto por três livros, dois dos quais datados de Fevereiro 
de 2015 e um de Junho de 2016 e nos quais consta o 
"Processo de Inquérito sobre o Processo Relativo ao Caso em 
que é Acidentado o Conselheiro Gaspar Custódio Domingos 
da Silva", ora Recorrente. 

7.  Consta do livro de um dos livros do Procedimento 
Administrativo datado de Junho/2016, entre os demais 
documentos respeitantes ao Inquérito, um Formulário de 
Registo de Processo Disciplinar intentado contra o ora 
Recorrente, datado de 24/03/2016, com a proposta da sanção 
disciplinar aplicável - Despromoção.  

IV - QUESTÃO PRÉVIA  

Antes da apreciação do presente recurso, apraz-nos apreciar como 
questão prévia a seguinte:  

Saber se devem ou não ser salvaguardadas as 
remunerações devidas ao Recorrente bem como as suas 
indemnizações que foram pagas pela Companhia de 
Seguros à Missão Diplomática.  

O Recorrente, para além de pretender ver a decisão de que recorre 
ser declarada nula por este Tribunal, pretende também que este 
salvaguarde as remunerações que deixou de auferir por causa da 
sua Despromoção, bem como as indemnizações que foram pagas 
pela Companhia de Seguros à Missão Diplomática.  

Dito de outro modo, o ora Recorrente não vem impugnar apenas 
(nesta Instância) o acto de despromoção contra si praticado pelo 
Recorrido - Ministro das Relações Exteriores - mas vem, também, 
pedir o pagamento das remunerações que deixou de auferir por 
causa da sua Despromoção, bem como as indemnizações que foram 
pagas pela Companhia de Seguros à Missão Diplomática.  

Questionamo-nos, assim, se poderão ser os pedidos supra 
referenciados, de conhecimento, a Câmara do Cível, Administrativo, 
Fiscal e Aduaneiro do Tribunal Supremo.  

Vejamos.  
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Resulta da lei que, no recurso contencioso de impugnação de acto 
da administração, o pedido pode abranger a invalidade do acto ou a 
sua anulação total ou parcial, (art. 8.° do Decreto-Lei nº 4/96 de 05 
de Abril).  

Destarte, entendeu o legislador administrativo que o pedido deverá 
ser sempre a anulação, a declaração de nulidade ou de inexistência 
do acto administrativo: se o acto é anulável, pede-se a sua anulação; 
se o acto é nulo ou inexistente, pede-se a declaração da sua nulidade 
ou a declaração da sua inexistência.  

Em princípio, salvo lei que excepcionalmente estabeleça o contrário, 
nenhum outro pedido é admissível no recurso contencioso de 
anulação, para além do pedido de anulação ou do pedido de 
nulidade. Assim, não é admissível qualquer pedido de modificação 
do acto recorrido, ou de substituição do acto recorrível por outro, tal 
como não é admissível qualquer pedido de condenação da 
administração pública à prática do acto devido.  

Tal entendimento resulta da própria concepção dos Tribunais 
Administrativos porquanto não se pretende que os mesmos se 
substituam à administração activa no exercício da função 
administrativa.  

Atendendo que os Tribunais Administrativos só podem exercer a 
função jurisdicional, esses não podem modificar os actos 
administrativos, nem praticar outros actos administrativos em 
substituição daqueles que reputem ilegais, nem sequer podem 
condenar a administração a praticar este ou aquele acto 
administrativo.  

Ainda que, por hipótese, se trate de um acto administrativo 
totalmente vinculado, o Tribunal não pode condenar a administração 
a praticar esse acto: o Tribunal limita-se a anular o acto ou a declará-
lo nulo ou inexistente ou então, no caso de o acto ser válido, confirma 
a sua validade e mantém o acto. Não pode fazer outra coisa em 
recurso contencioso de anulação (vd. Diogo Freitas Do Amaral, In 
Direito Administrativo, Vol. IV, pag.116, Lisboa, 1988).  
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Tal posição deve-se ao facto de o nosso recurso contencioso de 
anulação ser um recurso de mera legalidade ou um contencioso de 
mera anulação e não um contencioso de plena jurisdição.  

Assim, não vai este Tribunal apreciar o pedido neste ponto.  

V - APRECIANDO  

Analisados os autos, cumpre apreciar as questões objecto do 
presente recurso. 

1. Saber se o Ministro das Relações Exteriores é ou não parte 
legítima neste processo.  

O Recorrido, nas suas alegações, alega que o Ministro das Relações 
Exteriores é Titular do Departamento de Relações Exteriores, que 
exerce as suas funções por delegação de poderes do Titular do 
Poder Executivo na República de Angola e, resulta que, havendo 
algum acto administrativo por este praticado, no âmbito dos poderes 
delegados, consideram-se como proferidos pela autoridade que lhe 
conferiu o poder, ou seja, o Titular do Poder Executivo.  

E que, neste contexto, alega que o Ministro das Relações Exteriores 
é parte ilegítima, devendo o Tribunal abster-se de conhecer o pedido 
e ser o Requerido absolvido da instância.  

Em contraponto, defende o Recorrente, que o Ministro é parte 
legítima no processo por ser o órgão que assinou o despacho de 
despromoção e com a competência para ordenar a suspensão do 
acto.  

A quem assistirá a razão?  

Analisemos.  

Ora, por definição, Legitimidade (Processual) "em noção geral 
representa a posição da parte em relação a certo processo em 
concreto, melhor, em relação a certo objecto do processo, à matéria 
que nesse processo se trata, à questão de que esse processo se 
ocupa. É uma posição de Autor e Réu, em relação ao objecto do 
processo, qualidade que justifica que possa aquele autor, ou aquele 
réu, ocupar-se em juízo desse objecto” (Castro Mendes. Dir. 
Processual Civil, 1980, 2.°-153).  
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Por Legitimidade entende-se como sendo "as partes legítimas na 
acção não só os titulares da relação material controversa, mas 
também as pessoas indicadas por lei para agirem em juízo, 
demandando ou contradizendo" (Ac. S.T.J. de 11-6-88, Acórdãos 
Doutrinais, 316.°-548).  

Quanto à Legitimidade Indirecta, defende Castro Mendes que "fala-
se desta legitimidade quando a possibilidade de o representante agir 
em nome do representado é vista como legitimidade (ob. Cit., 177). 
"ilegitimidade Processual" .  

Finalmente, defende G. Telles que existe Legitimidade Indirecta, 
"quando a legitimidade para a celebração de actos jurídicos pertence 
também a pessoas que não são os próprios titulares dos interesses 
que os mesmos actos jurídicos têm em vista regular” (Manual dos 
Contratos em Geral, 292).  

Ora, pelo vertido, depreende-se que o Ministro das Relações 
Exteriores é parte legítima da questão controvertida.  

Senão, vejamos.  

Dispõe o corpo do art. 6.°, do Decreto nº 33/91, de 26 de Julho, no 
âmbito da Responsabilidade Disciplinar, que "Os funcionários 
públicos e agentes administrativos, qualquer que seja a sua 
situação, respondem disciplinarmente perante os superiores 
hierárquicos a que estejam subordinados, pelas infracções que 
cometeram". (Itálico, negritado e sublinhado nosso).  

Por sua vez, plasma a nossa Lei Mãe - CRA - no nº 1 do seu art. 
108.° que «O Presidente da República é o Chefe de Estado, o titular 
do Poder Executivo e o Comandante em Chefe das Forças Armadas 
Angolanas» e, no seu nº 2 dispõe que «O Presidente da República 
exerce o poder executivo auxiliado por ( ... ) Ministros de Estado e 
Ministros» dispondo ainda no nº 3 que «Os Ministros de Estado e os 
Ministros são auxiliados por Secretários de Estado e ou Vice- 
Ministros, se os houver».  

Ora, significa isto dizer que existe uma Hierarquia, ou seja, os 
Titulares dos Departamentos Ministeriais exercem as suas funções 
por delegação de poderes do Titular do Poder Executivo na 
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República de Angola - o Superior Hierárquico - (art. 1º e art. 2º do 
Decreto Presidencial nº 6/10, de 24 de Fevereiro) .  

Ora, a hierarquia, segundo os ensinamentos do Professor Marcelo 
Caetano é “A relação de serviço em que um dos sujeitos, o superior, 
tem o poder de direcção, e o outro, o subalterno, tem o 
correspondente dever de obediência" (M. Caetano, Princípios 
Fundamentais d Direito Administrativo, 1977-85).  

E, mais especificamente, ensina Antunes Varela, que "A Hierarquia 
Administrativa - caracteriza-se pelo poder de direcção que compete 
aos órgãos superiores e pelo correlativo dever de obediência 
hierárquica que (sem prejuízo do direito de reclamação contra a 
ordem ilegal e injusta) recai sobre o subordinado (A. Varela, Man. 
Proc. Civ., 1ª Ed.-203, 2ª Ed.-212).  

Outrossim, defende o Professor Marcelo Caetano, que a Delegação 
de Competências ou de Poderes consiste no acto pelo qual um 
órgão normalmente competente para a prática de certos actos 
jurídicos autoriza um outro órgão ou um agente, indicados por lei, a 
praticá-los, também (M. Caetano, Man. Dir. Adm., 8ª Ed., 1ª Ed., 
reimp., 1980, 1.°- 226).  

Na senda do Professor Freitas do Amaral, mais especificamente no 
âmbito do Direito Administrativo, ensina que a Delegação de 
Poderes ou Delegação de Competência - é o acto pelo qual um 
órgão da Administração, normalmente competente em determinada 
matéria, permite, de acordo com a lei, que outro órgão ou agente 
pratiquem actos administrativos sobre a mesma matéria (Freitas do 
Amaral, Curso de Dir. Administrativo, 1-663). V. (Delegação de 
Competência ou de Poderes).  

Ora, pelo exposto, quanto aos actos administrativos dimanados pelos 
Ministros de Estado e Ministros, em conformidade com o disposto no 
corpo do art. 137.° da CRA, saliente-se que «No exercício de poderes 
delegados pelo Presidente da República, os Ministros de Estado e os 
Ministros exaram decretos executivos e despachos, que são 
publicados em Diário da República» (conjugado com o art. 1º e art. 
2º do Decreto Presidencial nº 6/10, de 24 de Fevereiro, sobre a 
Delegação Genérica de Poderes do Presidente da República, Chefe 
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do Executivo, nos Ministros de Estado e Ministros e com o art.26º nº 
3 do Decreto nº 33/91, de 26 de Julho).  

Ademais, é de salientar que entre as competências do titular do 
Poder Executivo previstas no art.119º da CRA - Actos de Natureza 
Administrativa - especificamente, no que respeita aos actos de 
nomeação e exoneração apenas constam as seguintes: da aI. d) de 
Ministros de Estado, Ministros Secretários de Estado e Vice-
Ministros, da aI.i) Procurador Geral da República, os Vice- 
Procuradores Gerais da República e os Adjuntos do Procurador 
Geral da República, bem como os Procuradores Militares junto do 
Supremo Tribunal Militar, sob proposta do Conselho Superior da 
Magistratura do Ministério Público; da aI. j) Governador e os Vice-
Governadores do Banco Nacional de Angola e, por último, da aI. k) 
Governadores e os Vice-Governadores Provinciais.  

Ora, neste contexto, constatamos que não cabe ao Titular do Poder 
Executivo despromover o Recorrente, pois este deve obediência ao 
seu superior hierárquico, i.e., ao Ministro das Relações Exteriores, 
uma vez que este é o Titular do Departamento de Relações 
Exteriores. E, havendo algum acto administrativo pelo mesmo 
dimanado contra um funcionário público, mais concretamente, o acto 
de Despromoção do Recorrente, no âmbito dos poderes delegados, 
considera-se ser o mesmo parte legítima no processo, e sendo ele o 
órgão com competência para ordenar a suspensão do acto, com 
base na aI. a) do art.31º do Decreto nº 33/91, de 26 de Julho, 
conjugado com a aI. a) do art. 4º da Lei nº 4-A/96, de 5 de Abril 
(Legitimidade Passiva) também será o órgão com competência 
para assinar o Despacho de despromoção do Recorrente.  

Concluímos, pois, pelo acima exposto, que o Ministro das Relações 
Exteriores, enquanto superior hierárquico do Recorrente, é parte 
legítima na relação controvertida em análise.  

Assim, não assiste razão ao Recorrido, neste ponto.  

2. Saber se o acto Administrativo de Despromoção praticado 
pelo Ministro das Relações Exteriores, ao abrigo do 
Despacho nº 314/16, de 23 de Dezembro, homologado na 
Circular nº 02/DRH-MIREX/2017, deve ou não ser 
declarado nulo.  
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O Recorrente veio invocar a nulidade do acto administrativo 
Despromoção, como medida Disciplinar, uma vez que, 
contrariamente à lei, não foi notificado dos demais termos do 
processo nem ouvido no âmbito do processo disciplinar, mas 
unicamente prestou declarações no âmbito de uma Comissão de 
Inquérito.  

Nos autos constata-se que ao ora Recorrente foi aplicada a pena de 
Despromoção, por um período de 18 meses, a partir de 3 de Janeiro 
de 2017, dos quadros do Ministério das Relações Exteriores - MIREX 
- através do Despacho nº 314/16, de 23 de Dezembro, exarado pelo 
Ministro das Relações Exteriores, ao abrigo do Decreto nº 33/91, de 
26 de Julho (factualidade assente como provada no ponto nº4).  

Analisemos.  

Ao abrigo do disposto no Decreto nº 33/91, de 26 de Julho, Diploma 
que estabelece o Regime Disciplinar aplicável aos funcionários 
Públicos e a Agentes Administrativos, a tramitação de um processo 
disciplinar a instaurar a um funcionário público deve obedecer, dentre 
outras, às fases seguintes:  

a) Auto de declaração do participante ou outro documento 
equiparado à participação; 

b) Audição do presumível infractor;  
c) Nota de acusação;  
d) Defesa do arguido;  
e) Junção do relatório biográfico;  
f) Relatório final do instrutor com proposta fundamentada da 

decisão a tomar; 
g) Despacho de punição ou absolvição lavrada pelo superior 

hierárquico competente; 
h) Notificação do despacho punitivo.  

No que respeita às medidas disciplinares, dispõe o nº 10.° do Decreto 
nº33/91, de 26 de Julho que: "As penas disciplinares aplicáveis 
aos funcionários públicos e agentes administrativos abrangidos 
pelo presente diploma são as seguintes: 

a) Admoestação verbal; 
b) Censura registada; 
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c) Multa; 
d) Despromoção; 
e) Demissão.  

Confrontados os autos, constatamos que, efectivamente, não existe 
qualquer documento que comprove que o Recorrido tenha instruído 
o competente Processo Disciplinar.  

Da análise apurada dos autos e apreciado o procedimento disciplinar 
apenso aos autos do Procedimento Administrativo, constatamos 
inúmeras irregularidades na tramitação do referido processo 
disciplinar que, de modo algum, podem ser ignoradas por este 
tribunal, sem prejuízo de censurarmos a conduta de que o 
Recorrente vem acusado, caso se pudesse, efectivamente, provar, o 
que passaria necessariamente pela instauração de um processo 
disciplinar ao abrigo das normas que o regulam.  

Eis as irregularidades que constatámos: 

1) Não consta, de facto, dos autos do Procedimento 
Administrativo algum Processo Disciplinar, mas sim o 
Processo de Inquérito, com o respectivo Relatório/lnformação 
Final, não fazendo referência ao Processo Disciplinar (Doc, 
constante dos autos do P.A.). 

2) Apenas, consta dos autos do Procedimento Administrativo - 
livro de Junho/2016 - entre os demais documentos 
respeitantes ao referido Inquérito, um "Formulário de Registo 
de Processo Disciplinar" em nome do ora Recorrente, datado 
de 24/03/2016, com a proposta da sanção disciplinar aplicável 
- Despromoção.  

3) O Recorrido não cumpriu, desse modo, com a totalidade das 
fases do processo disciplinar previstas legalmente, nos termos 
do Diploma acima citado.  

 Ora,  

Analisados os autos, por um lado, verifica-se que existe um Processo 
de Inquérito apenso aos autos, e que o Recorrente terá sido 
despromovido tendo em conta os resultados da decisão saída desse 
Inquérito levado a cabo pela Comissão de Inquérito com vista ao 
apuramento de responsabilidades do Recorrente no Processo de 



 
TRIBUNAL SUPREMO 

Câmara do Cível, Administrativo, Fiscal e Aduaneiro 
 

17 
 

Inquérito sobre o "Processo Relativo ao Caso em que é 
Acidentado o Conselheiro Gaspar Custódio Domingos da Silva" 
(factualidade assente como provada no ponto nº 6 e 7 da 
fundamentação).  

Por outro lado, verificámos que, em vez de um processo disciplinar, 
subsiste um processo de Inquérito concluído e, efectivamente, 
apuramos de que não lhe precede nem procede o referenciado 
processo disciplinar. Daí a razão que nos levou a pensar que, 
provavelmente, o Recorrente terá sido Despromovido considerando 
os resultados da decisão saída do Inquérito constante dos autos 
levado a cabo pela Comissão de Inquérito. (factualidade assente 
como provada no ponto nº 6 da fundamentação).  

Examinemos.  

As fases do Processo Disciplinar, como dispõe o art. 33º do Decreto 
nº 33/91, de 26 de Julho, (Regime disciplinar da função pública) 
compreendem os seguintes actos: 

a) «Auto de Declaração do participante ou outro documento 
equiparado à participação.  

b) Audição do presumível infractor;  
c) Nota de acusação de que se entregará cópia ao arguido da 

qual conste que o arguido tem o prazo de 5 a 15 dias para 
apresentar querendo, a sua defesa escrita ou oral;  

d) Defesa do arguido; 
e) Junção do registo biográfico;  
f) Relatório final do instrutor com proposta fundamentada da 

decisão a tomar;  
g) Despacho de punição ou absolvição lavrada pelo superior 

hierárquico competente; 
h) Notificação ao despacho punitivo ou absolutório ao arguido».  

  

Acrescenta o seu nº 2 que «De acordo com a natureza e 
complexidade do processo, outros actos poderão tornar-se 
necessários:  

a. Auto de declaração de testemunhas eventualmente indicadas 
pelo participante ou pelo arguido;  
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b. Efectivação de diligências requeridas pelo arguido ou que o 
instrutor julgue convenientes;  

c. Auto de acareação; 
d.  Peritagem».  

Quanto às penas disciplinares, dispõe o art. 10.°, do supracitado 
diploma, que «As penas disciplinares aplicáveis aos funcionários e 
agentes administrativos abrangidos pelo presente diploma são as 
seguintes: 

a) Admoestação verbal; 
b) Censura registada; 
c) Multa;  
d) Despromoção;  
e) Demissão».  

Em face do supra exposto, importa levantar a seguinte questão: terá 
sido o Recorrente devidamente sancionado com a pena de 
despromoção?  

Vejamos.  

Já vimos que uma das medidas disciplinares previstas pela lei em 
referência é a Despromoção, que vem prevista na aI. c) do Decreto 
nº 33/91, de 26 de Julho.  

Ora, no caso em apreço, por um lado, não nos parece que a 
Despromoção do Recorrente que resulta do Despacho do Recorrido 
nº 314/16, de 23 de Dezembro, tenha sido precedido do respectivo e 
devido processo disciplinar escrito, como determina o artigo 25.°, do 
supracitado diploma, uma vez que não existem evidências da 
instauração do mesmo.  

Em face do acima exposto, concluímos que a despromoção do 
Recorrente teria de ser efectuada ao abrigo do Decreto nº 33/91, 
regime das penas disciplinares aplicáveis aos funcionários públicos 
e agentes administrativos, o que não foi possível verificar-se, uma 
vez que nada consta do Procedimento Administrativo.  

Nesta conformidade, verifica-se que o Recorrido aplicou a pena 
disciplinar ao Recorrente com base nas provas acareadas no 
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processo de inquérito, o que contraria o consagrado no nº 1 do art. 
26.° do Decreto nº 33/91, de 26 de Julho.  

Ademais, não tendo o Recorrido instaurado o processo disciplinar 
contra o Recorrente, faltou a audiência do mesmo e, uma vez que 
esta é uma falha insuprível, por força do art. 35.°, do Decreto 
supracitado, ou seja, dispõe o referido artigo que “A falta de audiência 
do arguido constitui a única nulidade insuprível em processo 
disciplinar”, dá lugar à nulidade de todo o processo (Itálico, negritado 
e sublinhado nosso).  

Ora, o Recorrente foi acusado, entre outras, de desrespeito grave 
aos superiores hierárquicos, falta de segredo profissional e 
inconfidência, resultando na publicação de vários artigos nos jornais.  

Tal acusação comportamental teve como consequência a aplicação 
da alegada medida disciplinar de Despromoção, medida prevista no 
art.15º do citado diploma, das funções a que vinha exercendo junto 
do Ministério Das Relações Exteriores.  

Efectivamente, o Recorrente, com tal comportamento, teria violado 
os seus deveres especiais enquanto trabalhador, impostos pelo art. 
15º nas alíneas a) e b) e deveria, em simultâneo, responder 
disciplinarmente, porquanto tais práticas afigurar-se-iam como 
infracções disciplinares, nos termos do art.7º do mesmo supra 
referenciado diploma.  

Outrossim, importa lembrar que não se deve confundir o processo 
disciplinar com algumas figuras afins, tais como o inquérito ou a 
sindicância, ambas as figuras previstas no art.47º do Decreto nº 
33/91.  

Senão, vejamos.  

Na esteira dos ensinamentos do professor Marcelo Caetano, "O 
processo disciplinar é um processo administrativo gracioso, de 
tipo sancionador".  

"O carácter sancionador vem-lhe de eventualmente originar a 
aplicação de uma pena disciplinar ao agente considerado em falta, o 
que implica a confrontação de dois interesses - o da repressão,a 
cargo da administração, e o da defesa do agente - donde resulta a 
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sua finalidade mista: o processo regula a actuação do órgão da 
Administração para que realize o interesse público, mas acautelando 
os legítimos interesses do agente responsável, de modo a 
conseguirem-se soluções justas".  

O autor entende ainda que, "sendo processo, há-de consistir 
numa sucessão ordenada de formalidades pré-estabelecidas. 
Por ser administrativo, o seu objecto será regrar a actuação de 
um órgão da Administração", (vid. Caetano Marcelo, in Manual de 
Direito Administrativo, VoL.lI, Almedina. Coimbra 10ª Ed. 
Reimpressão, Revista e Actualizada Tomo II 2013, pág. 833 e ss.).  

O inquérito é ordenado para apurar se num serviço foram 
efectivamente praticados factos de que há rumor público ou denúncia 
particular e qual o seu carácter e imputação (M. Caetano, Man. Dir. 
Adm., ed., reimp., 1980,2.°- 835).  

A sindicância é uma ampla investigação destinada a averiguar como 
funciona certo serviço e qual o grau de observação da disciplina por 
parte de todos os seus agentes (M. Caetano, Man. Dir. Adm., ed., 
reimp., 1980, 2.° 835).  

No final do inquérito ou da sindicância haverá então a possibilidade 
e até a necessidade de instaurar processos destinados a efectivar a 
responsabilidade disciplinar dos agentes indiciados nas respectivas 
conclusões, inquéritos e sindicâncias surgem ainda como 
antecedentes de eventuais processos disciplinares." (ob. cit.)  

Podemos assim certificar que estas figuras não se confundem, e nem 
são simultâneas como parece ter acontecido nos autos, por parte do 
Recorrido.  

Com o referido Despacho, o Recorrido pretende justificar a aplicação 
de uma medida disciplinar, designadamente de Despromoção, 
através do Despacho nº314/2016, de 23 de Dezembro, ao abrigo do 
Decreto nº 33/91, de 26 de Julho, em simultâneo com o Processo 
Disciplinar.  

Ora, isto é no mínimo censurável e é prova mais do que suficiente do 
indicativo de que o Recorrido tomou uma decisão tendo sido induzido 
em erro, o qual este Tribunal não pode ignorar nem tolerar, uma vez 
que estão em causa direitos e deveres fundamentais 
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constitucionalmente consagrados, tal como plasma o art. 46º nº 1 da 
Lei nº 23/92 de 16 de Setembro, Lei Constitucional de Angola, que 
“trabalho é um direito e um dever de todos os cidadãos", e ainda 
que, "O Estado respeita e protege a pessoa e dignidade 
humanas", no seu artº20º. (Itálico, negritado e sublinhado nosso).  

Ademais, esse direito é de uma importância fundamental para o 
cidadão, de tal sorte que tem hoje consagração no art. 76º da 
Constituição da República de Angola (CRA). Contudo, ainda que não 
estivesse assim consagrado, é de todo evidente que in casu as 
normas que regulam o processo administrativo foram completamente 
inobservadas o que não legitima o acto recorrido.  

Já acima foi referido que, a ser verdade, os factos imputáveis ao 
Recorrente são passíveis de processo disciplinar e correspondente 
sanção, porém, não é possível aferirmos dos autos sob que base 
procedimental ou legal o Recorrido se socorreu para praticar o acto 
de despromoção do Recorrente, porquanto não foi instaurado ao 
Recorrente devida e legalmente um processo disciplinar.  

Outrossim, o Recorrente só poderia ser despromovido mediante o 
competente processo disciplinar, em conformidade com a lei. Aqui os 
fundamentos para tal despromoção, que teria de acontecer sempre 
com base na instauração de um processo disciplinar, seriam, não os 
factos imputados ao Recorrente no processo em causa, mas o 
reflexo desses factos na instituição de onde é proveniente, que é o 
Ministério das Relações Exteriores, atende-se, desta feita, a 
conhecida teoria dos efeitos reflexos. Pune-se não o comportamento 
em si, mas os reflexos desse comportamento na imagem e 
credibilidade da instituição pública a que se encontra definitivamente 
vinculada.  

Outrossim, convém reter que a medida disciplinar - Despromoção - 
não foi devidamente fundamentada pelo Recorrido.  

Assim, é de salientar, a constatação do vício de forma previsto no 
art.67º do mesmo diploma - Dever de Fundamentação - que no seu 
corpo prescreve que "Para além dos casos em que a lei 
especialmente o exija, devem ser fundamentados os actos 
administrativos que total ou parcialmente - alínea a) "Neguem, 
extingam, restrinjam ou afectem por qualquer modo, direitos ou 
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interesses legalmente protegidos ou agravem deveres, 
encargos ou sanções e, ainda, na mesma senda, destaca-se 
igualmente a al.e) que impliquem a revogação, modificação ou 
suspensão de acto administrativo anterior'. (Itálico, negritado e 
sublinhado nosso).  

Deste modo, verificou-se a violação da lei, nos termos do art. 9º do 
Decreto-Lei nº 16-A/95, pois, dispõe seu nº 1 que "Os órgãos 
administrativos deverão sempre pronunciar-se sobre todos os 
assuntos que lhe sejam apresentados pelos particulares",  

Ora, ensina o Professor Carlos Feijó, que a violação da Lei «Traduz-
se na discrepância, divergência entre o conteúdo ou o objecto do acto 
e as normas que lhe são aplicáveis. Fazem parte deste tipo de vício, 
nomeadamente, a falta de base legal do acto administrativo, a 
impossibilidade do objecto ou do conteúdo do acto e a ilegalidade 
dos seus elementos assessórios» (vide Carlos Feijó & Cremildo 
Paca, in Direito Administrativo, 3.a Edição, Editora Mayamba, 2013, 
pp. 323 e ss.).  

Entende ainda o Autor que «O acto tem por objecto produzir efeitos 
jurídicos num caso concreto e que este objecto tem de ser certo e 
legal: o caso concreto tem de estar precisamente caracterizado e os 
efeitos hão-de ser os que a lei permitir ou impuser. Se ao objecto do 
acto faltar certeza e legalidade, o acto está viciado». O que parece 
ser o caso ora sub judice, (ob. cit).  

Consequentemente, vem plasmado no nº 1 e 2 do art. 76º do 
Decreto-Lei nº 16-A/95, de 15 de Dezembro, que «São nulos os 
actos a que falte qualquer dos elementos essenciais ou para os 
quais a lei comine expressamente essa forma de invalidade. São 
designadamente actos nulos: d) os actos que ofendam o 
conteúdo essencial de um direito fundamental». (Itálico, negritado 
e sublinhado nosso).  

Concluímos, pelo acima exposto, de que o acto recorrido 
consubstanciado no Despacho nº 314/2016, de 23 de Dezembro, que 
determinou a despromoção do Recorrente dos quadros do MIREX, 
deve ser declarado nulo por violação da Lei, não só pela falta de 
audição do Recorrente, mas também devido à inexistência de um 
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processo escrito, nos termos do artº 25, do Decreto nº33/91, 
resultando daí, inclusive, na falta de fundamentação exigida por lei.  

Assim, andou mal o Recorrido ao praticar o acto em questão.  

Todavia, a propósito, convém referir que o nosso contencioso 
administrativo caracteriza-se por ser de mera anulação, ou seja, um 
contencioso que se limita a anular ou a declarar nulos os actos 
ilegais, sem que o tribunal deva ou possa extrair dessa anulação 
qualquer consequência neste sentido (vid. Carlos Feijó & Lazarino 
Poulson in A Justiça Administrativa Angolana Lições, Casas das 
Ideias Editora, 2008, págs. 45 a 49 e 62 e ss.).  

Em face disto, compete à Administração Pública executar as 
decisões judiciais, extraindo todas as consequências jurídicas que tal 
execução comporta, designadamente as que garantam a protecção 
efectiva dos direitos dos administrados que obtenham provimento 
nos recursos contenciosos que tenham interposto junto dos 
Tribunais.  

VI - DECISÃO  

Nestes termos e fundamentos, acordam os juízes da 3ªSecção 
desta Câmara em julgar procedente o Recurso e, em 
consequência declarar nulo o acto do Ministro das Relações 
Exteriores, consubstanciado no despacho de despromoção nº 
314/16, de 23 de Dezembro. 

Custas pelo recorrido que não lhe são devidas. 

Luanda, 15 de Maio de 2018  

Joaquina do Nascimento (Relatora) 

Efigénia Clemente Lima 

Lisete Silva  

  

 


