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ACÓRDÃO 

 

PROCESSO Nº 454/2016  

 

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

 

I - RELATÓRIO  

 

GERÓNIMO BAPTISTA DE ANDRADE, professor de língua 
portuguesa, do 6.° Escalão, do II Ciclo, diplomado há mais de 32 
anos, colocado no IMIL Médio Industrial, de Luanda, interpôs 
Recurso Contencioso de impugnação de Acto Administrativo contra 
o MINISTRO DA EDUCAÇÃO, pedindo: 

a) "Que seja declarada nula a decisão do Ministro da Educação, 
consubstanciada na Demissão do Recorrente do quadro da 
Função Pública, subscrita pelo Director do seu Gabinete, por 
violação do nº 1 do art.32º do Decreto nº 25/91; do art.16º do 
Decreto nº 33/91; do nº 1 do art.25º do Decreto 33/91 e do art. 
3º do Decreto-Lei nº16-A/95. 

b)  Que o Recorrente seja reintegrado no seu posto de trabalho 
e, consequentemente, pagos todos os salários e 
complementos e demais direitos pecuniários, que deixou de 
auferir desde a sua demissão até à sua reintegração".  

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

1. "Que é professor de profissão, há mais de 32 anos e, até à 
data da sua ilegal demissão, encontrava-se colocado no IMIL 
Médio Industrial de Luanda, como professor de língua 
portuguesa, do 6º Escalão, do II Ciclo diplomado.  
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2. Que, a 20 de Março de 2015, o Recorrente teve conhecimento 
da sua demissão das funções que vinha exercendo de modo 
informal, i.e., não foi formalmente notificado. 

3.  Que, no dia 27 de Março de 2015, o Recorrente, face à notícia 
da sua demissão, viu-se privado dos seus salários e reclamou 
do supra referido despacho. 

4.  Que, a 18 de Novembro de 2015, o Recorrente obteve 
resposta da sua reclamação, provinda do Gabinete do Director 
do Gabinete do Recorrido, por Ofício nº005655/2º/2. 
1/RE/2015, mantendo a sua decisão de demissão, alegando 
não serem plausíveis os fundamentos contidos na reclamação.  

5. Que o Recorrente, por não se conformar com tal decisão, por 
ser ilegal, interpôs recurso de impugnação do acto, no Tribunal 
Supremo.  

6. Que as ausências no trabalho, em que supostamente se terá 
o Recorrido baseado, para fundamentar a sua decisão, tiveram 
suporte legal bastante, para justificar o julgamento que as 
mesmas mereceram. 

7.  Que, na data em que, por via informal, o ora Recorrente tomou 
conhecimento do despacho do Recorrido, no qual determinou 
a demissão, o Recorrente já vinha padecendo de problemas 
de saúde que o impossibilitavam do exercício das suas 
funções.  

8. Que, a 6 de Junho de 2002, através do Ofício nº 
321/00.03.03/2002, exarado pela Delegação Municipal de 
Educação da Ingombota dirigido à direcção da Escola n. ° 325, 
esta foi informada de que o Recorrente devia desempenhar 
tarefas leves. 

9.  Que, a 31 de Janeiro de 2002, um outro Despacho da Junta 
Provincial de Saúde determinou que o Recorrente devia 
ocupar-se apenas de trabalhos administrativos.  

10. Que, no dia 28 de Novembro de 2013, face às 
complicações de saúde, o ora Recorrente havia endereçado à 
Direccão do IMIL um requerimento a solicitar uma dispensa 
temporária, a fim de deslocar- se ao exterior do País, para 
tratamento, por conta própria.  

11. Que, no dia 29 de Novembro de 2013, a Direcção do IMIL 
respondeu ao pedido do Recorrente, através de um despacho 
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feito à margem do requerimento, alegando que cabia ao 
Ministro da Educação autorizar a dispensa solicitada. 

12.  Que o Recorrente dirigiu outro requerimento ao Ministro da 
Educação a solicitar a dispensa pretendida, mas nunca 
chegou a ser formalmente notificado.  

13. Que o Recorrente teve conhecimento, por vias informais, de 
que, a 12 de Março de 2014, o Ministro da Educação havia 
exarado uma orientação, por via interna, através do Ofício nº 
41/2, referência nº47/DM/EP/MED/2014, para que o 
Recorrente fosse submetido a uma junta médica.  

14. Que, nos termos do art.32º do Decreto nº 25/91, se dispõe que 
«A relação jurídica de emprego dos funcionários e agentes 
cessa por morte do funcionário ou agente, por aplicação de 
medida de demissão e por desvinculação do serviço, para 
efeitos de aposentação». 

15.  Que, como se pode depreender da interpretação da letra e 
espírito da lei, se conclui que o afastamento do ora Recorrente 
foi efectivado em manifesta violação da lei.  

16. Que a Demissão é uma medida disciplinar, segundo o previsto 
no art. 10º do Decreto nº33/91, de 26 de Julho. E o seu art. 16º 
dispõe que «A pena de demissão será aplicável aos 
funcionários que:  

a) Revelem impossibilidade de adaptação às exigências do 
serviço, espírito de oposição aos princípios 
fundamentais da constituição ou revele falta de 
cooperação na realização de fins superiores.  

b) Que utilizem para fins impróprios dinheiros públicos.  
c) Que revelem incompetência profissional, grave ou 

reiterado incumprimento de leis, regulamentos, 
despachos e instruções superiores. 

d) Que negligenciem a missão que lhes tiver sido confiada 
em país estrangeiro ou regressem logo após o 
cumprimento da missão. 

e) Que não se mantenham no exercício das suas funções 
ainda que hajam renunciado ao seu cargo, enquanto o 
seu pedido não seja decidido». 

17. Que a situação do Recorrente não se enquadra em nenhuma 
das alíneas aqui previstas, pois, como se pode demonstrar 
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pelo leque de provas documentais apresentadas, as ausências 
do Recorrente deveram-se a razões de saúde.  

18. Que a demissão, sendo uma sanção disciplinar, não pode ser 
tomada fora de um processo disciplinar geral, ou de forma 
especial mas sim no âmbito de um processo de abandono de 
trabalho, previamente instaurado, no qual se dê ao visado a 
oportunidade de exercer o seu direito de defesa.  

19. Que a obrigatoriedade da observância da instauração de um 
processo disciplinar vem estabelecida no nº 1 do art. 25º do 
Decreto nº 33/91, que dispõe que «A aplicação da medida 
disciplinar a um funcionário deve sempre ser precedida de um 
processo escrito, exceptuando-se as penas de admoestação 
verbal e a censura registada, que poderão ser aplicadas sem 
dependência de processo disciplinar». 

20.  Que para além da suposta razão de facto consubstanciada 
em ausência prolongada injustificada, por não se ter verificado, 
também do ponto de vista formal, a aplicação da medida 
disciplinar não respeitou o formalismo estabelecido por lei".  

Distribuídos os autos, pelo Juiz Relator foi proferido Despacho 
ordenando a notificação do Recorrente para, no prazo de 10 dias, 
aperfeiçoar a p.i., e a notificação da Recorrida, para a título 
consultivo/devolutivo remeter a esta Câmara o Procedimento 
Administrativo e notificar a Recorrida e o Ministério Público, para 
contestarem (fls. 28V e 55)  

Notificados a entidade Recorrida e o Ministério Público, (fls. 31 e 32) 
estes não vieram deduzir oposição.  

Notificado o Recorrente para aperfeiçoar o pedido contido na sua 
petição inicial (fls.33) veio este fazê-lo (fls. 36 a 43) tecendo as 
seguintes conclusões: 

a) "Que seja declarada nula a decisão do Ministro da Educação, 
consubstanciada na Demissão do Recorrente do quadro da 
Função Pública, subscrita pelo Director do seu Gabinete, por 
violação do nº 1 do art.32º do Decreto nº 25/91; do art.16º do 
Decreto nº 33/91; do nº1 do artº 25º do Decreto nº 33/91 e do 
artº 3º do Decreto-Lei nº 16-A/95. 

b)  Que o Recorrente seja reintegrado no seu posto de trabalho".  
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Notificado o Recorrido para, a título consultivo/devolutivo, remeter a 
esta Câmara o Procedimento Administrativo (fls. 34) não veio o 
mesmo cumprir com esta obrigação.  

 Remetidos os autos ao digno representante do Ministério Público 
(fls. 67), este concedeu vista (fls. 67V) com o seguinte teor:  

"Vi os autos nos termos e para o efeito do disposto no art. 54º do D/L 
nº 4-A/96, de 5 de Abril e constatei que consta dos autos, a fls. 34, o 
Ofício dirigido pelo Tribunal Supremo ao Ministério da Educação, no 
sentido de remeter à Câmara do Cível e Administrativo, o 
procedimento administrativo do qual emergiu a demissão do ora 
Recorrente, a título devolutivo.  

O referido documento foi recepcionado por alguém de nome Lina, 
aos 23/01/2017, não se sabendo ao certo qual a função dessa 
pessoa no Ministério da Educação. Porém, não foi remetido o 
processo solicitado, pelo que seja notificado o funcionário do 
expediente administrativo do Ministério da Educação, pessoalmente, 
para dentro do prazo legalmente estipulado cumprir com tal 
diligência, sob pena de incorrer no disposto no nº 3 do art. 46º do D/L 
nº 4-A/96, de 5 de Abril".    

 Correram os vistos legais  

Tudo visto, cumpre decidir.  

II  - A QUESTÃO DE RECURSO  

Emerge como questão a apreciar e decidir, no âmbito do presente 
recurso, a de saber: 

Se o Despacho exarado pelo Ministro da Educação, 
determinando a Demissão do Recorrente, deve ou não ser 
declarado nulo.  

III - QUESTÃO PRÉVIA  

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

Saber se deve ou não ser salvaguardado o 
reenquadramento do Recorrente.  
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O Recorrente, para além de pretender ver a decisão de que recorre 
declarada nula por este Tribunal, pretende também que este 
salvaguarde o seu reenquadramento no quadro do Ministério da 
Educação.  

Dito de outro modo, o ora Recorrente não vem impugnar apenas 
(nesta Instância) o acto de exoneração/demissão contra si praticado 
pelo Recorrido (Ministro da Educação), mas sim, vem também (nesta 
instância) pedir o seu reenquadramento.  

Questionamo-nos, se poderia ser ou não o pedido de 
reenquadramento do Recorrente, (que, à partida pressupõe o 
consequente pagamento de salários, em atraso ou suspensos, de 
funcionários públicos), de conhecimento da Câmara do Cível, 
Administrativo, Fiscal e Aduaneiro, deste Tribunal.  

Vejamos.  

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 D/L nº4/96 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.  
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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. (itálico, negritado e sublinhado nossos).  

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.  

Em face do Exposto, não vai esta instância apreciar o pedido do 
Recorrente, neste ponto. 

IV - FUNDAMENTAÇÃO  

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

1. O Recorrente é professor de profissão, e, até à data da sua 
demissão, encontrava-se colocado no IMIL Médio Industrial, de 
Luanda, como professor de língua portuguesa, do 6.° Escalão, 
do II Ciclo diplomado (fls. 10).  

2. A 31 de Janeiro, de 2002, um outro Despacho da Junta 
Provincial de Saúde, de Luanda, determinou que o Recorrente 
estava apto para continuar a desempenhar as suas funções, 
mas com trabalhos leves sem grande esforço físico (fls. 23 ). 

3. A 6 de Junho de 2002, através do Ofício nº 321/00.03.03/2002 
exarado pela Delegação Municipal de Educação da Ingombota 
dirigido à direcção da Escola nº 325, a informar de que o 
Recorrente devia desempenhar tarefas leves, aconselhando 
uma Junta Médica (fls.22).  
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4. A 4 de Julho de 2010, o Recorrente sofreu uma intervenção 
Cirúrgica (fls. 24). 

5. No dia 28 de Novembro de 2013, face às complicações de 
saúde, o ora Recorrente havia endereçado à Direccão do IMIL 
um requerimento a solicitar uma dispensa temporária, a fim de 
deslocar-se ao exterior do País, para tratamento, por conta 
própria e no dia 29 de Novembro de 2013, a Direcção do IMIL 
respondeu ao pedido do Recorrente, através de um despacho 
feito à margem do requerimento, aleqando que cabia ao 
Ministro da Educação autorizar a dispensa solicitada (fls.25). 

6.  A 27 de Março, de 2015, face à notícia da sua demissão, o 
Recorrente reclamou do não recebimento dos seus salários e 
do despacho de Demissão (fls.11 a 16 ).  

7. A 18 de Novembro de 2015, o Recorrente obteve resposta da 
sua reclamação provinda do Gabinete do Director do Gabinete 
do Recorrido, por Ofício nº 005655/2.0/2.1/RE/2015, mantendo 
a sua decisão de demissão, alegando não serem plausíveis os 
fundamentos contidos na reclamação (fls. 17 ). 

8.  No dia 14 de Março de 2017, interpôs Recurso Contencioso de 
impugnação de Acto Administrativo contra o Ministro da 
Educação, nesta Câmara (fls. 2).  

V - APRECIANDO  

Analisados os autos, cumpre apreciar a questão delimitada como 
objecto do presente recurso.~ 

1. Saber se o Despacho exarado pelo Ministro da Educação, 
determinando a Demissão do Recorrente, deve ou não ser 
declarado nulo.  

O Recorrente alega ter sido demitido pelo Recorrido, sem aviso 
prévio, afirmando não existirem razões de direito nem de facto que 
justifiquem a sua demissão do Quadro Geral da Função Pública.  

Seguidamente, o Recorrente interpôs recurso, a fls. 2, da medida 
disciplinar de Demissão e, em consequência, pediu a nulidade do 
Despacho do Ministro da Educação.  

Cumpre-nos formular a seguinte questão: Com que base legal terá o 
Recorrido demitido o Recorrente?  
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Vejamos.  

Ao abrigo do Decreto nº 33/91, de 26 de Julho, 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 caso sub judice, não podemos aferir se, de facto, foram 
observadas as formalidades ou fases acima mencionadas, 
porquanto, a entidade Recorrida, devidamente notificada para fazer 
a junção do competente procedimento administrativo, não o fez, não 
sendo possível apresentar o mesmo apenso ao presente recurso.  

Verificados os factos supra citados, é de destacar que a exigência 
da remessa do procedimento administrativo ao Tribunal resulta 
do art.46.°, nº 1, do Decreto-Lei nº 4-A/96, de 5 de Abril e que 
dispõe que a mesma é de cumprimento obrigatório e que, 
consequentemente, a sua inobservância é passível de ser 
sancionada criminalmente, ao abrigo do nº 3 do supra referido 
artigo, cujo o direito de promoção à acção penal compete ao 
Ministério Público e não ao Tribunal.  

Destarte, com o recurso interposto pelo Recorrente não pode o 
Tribunal abster-se de conhecer do mesmo, em face de tal 
incumprimento, estaria, assim, a denegar a justiça e que, cuja 
consequência de tal acto a Lei acautela, pois este não é permitido ao 
abrigo do art. 29º da Constituição da República.  

Entendemos que, sem prejuízo das consequências que a lei prevê 
por aquele incumprimento, e embora o repudiemos face ao disposto 
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na norma imperativa, (art. 46.°) por si só, o mesmo não afasta o 
direito de o Recorrente ver o seu pedido atendido.  

Neste contexto, não tendo havido a junção do devido 
procedimento administrativo, encontra-se o Tribunal impedido de 
apreciar a prática do acto administrativo praticado pela entidade 
Recorrida, pelo facto do mesmo não estar devidamente 
fundamentado.  

Ora, dispõe o nº 2 do art. 76º, do Decreto-Lei 16-A/95, na sua aI. d) 
“que são nulos os actos que ofendam o conteúdo essencial de 
um direito fundamental” e na mesma senda, também a aI. f) “os 
actos que careçam em absoluto de forma legal» (itálico, negritado 
e sublinhado nossos).  

 

Nesta conformidade, sendo nulo o acto praticado pela entidade 
Recorrida e, consequentemente, atendendo ao regime jurídico da 
nulidade previsto no nº 1 do art. 77º "o acto nulo não produz 
quaisquer efeitos jurídicos, independentemente da declaração de 
nulidade".  

Outrossim, no âmbito do mesmo regime, dispõe o nº 2 do art. 77º do 
citado diploma, que «a nulidade é invocável a todo o tempo por 
qualquer interessado e pode ser declarada a todo o tempo, por 
qualquer órgão administrativo ou por qualquer tribunal» (itálico, 
negritado e sublinhado nossos).  

Pelo que assiste razão ao Recorrente neste ponto.  

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 
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nos recursos contenciosos que tenham interposto junto dos 
Tribunais.  

 VI – DECISÃO 

 

Nestes termos e fundamentos, acordam os Juízes da 3ª 
Secção desta Câmara, em julgar procedente o recurso e, em 
consequência, declarar-se nulo o despacho recorrido.  

 Custas pelo recorrido que não lhe são devidas.  

 Luanda, 15 de Maio de 2018 

 Joaquina do Nascimento (relatora),  

 Lisete Silva 

   Efigénia Lima 

 

  

 

  

  

 

 

 

 


