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1ª Secção da Câmara do Trabalho 

 

ACÓRDÃO 

  

 REC. N.º 22/15  

 

OS JUIZES DA CÂMARA DO TRABALHO DO TRIBUNAL SUPREMO ACORDAM EM 

CONFERÊNCIA, EM NOME DO POVO:  

 

I- RELATÓRIO.  

Na 2ª Secção da Sala do Trabalho do Tribunal Provincial de Luanda, Hull Blyth 

Angola, Lda., com sede em Luanda, na Avenida 4 de Fevereiro, n.º 28, veio deduzir 

Embargos de Executado, contra Manuel Domingos, Vasco Araújo António, e outros, 

residentes em Luanda, no Bairro Sambinzanga, casa n. º 78, pedindo que:  

- O título executivo seja considerado como inexequível e que a execução seja declarada 

extinta ou em alternativa a execução deverá ser reduzida, no valor de  AKZ 5.150.260,00. 

(cinco milhões cento e cinquenta mil e duzentos e sessenta kwanzas).  

Para sustentar a sua petição, a Embargante alega que:  

«À execução ordinária que lhe move Manuel Domingos, Vasco Araújo António e Outros, 

melhor identificados dos autos, fazendo-a com base nos seguintes argumentos de facto e 

de direito:  

Como ensina Miguel T. de Sousa, (in Acção Executiva Singular. 1998, pág. 66), o objecto  

da acção executiva é a "pretensão que consta do título executivo" .  

Na acção executiva, promovida pelos aqui Embargados, é dado como título executivo a 

douta sentença proferida nos autos de folha 92 a 100, que se junta como doc. n.º1.  

A Embargante, na qualidade de executada, foi condenada a pagar "(i) a cada um dos 

Exequentes nove 9 salários de base [...]; (ii) uma indemnização a cada um pelo 
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despedimento [...]; (iii) dobro da remuneração de férias em função da antiguidade de cada 

trabalhador [...]; (iv) subsídios de férias por cada ano de serviço; (v) e subsídio de Natal 

não pagos", sendo, na opinião do ora Embargado, "o valor total da execução [...] de USD 

76.560,00”.  

 

O que é, salvaguardado o merecido respeito, a quantia exequenda indicada é falsa.  

Na douta sentença, supra citada, na parte da fundamentação, mais exactamente a fls.  

98, parágrafos 5, 6, 7, 8 e 10, o Meritíssimo Juiz entendeu, e bem, que a remuneração  

dos Exequentes, ora embargados, era variável.  

  

Razão pela qual, "a determinação do salário normal de cada Requerente, [ora 

Embargado], dever-se-á atender ao que dispõe o art.º164.º da Lei Geral do Trabalho, ou 

seja, será necessário determinar a média mensal, calculada em relação às prestações 

recebidas nos últimos 12 meses enquanto a relação se manteve em vigor.  

 

Nesta ordem de ideias, a primeira operação aritmética a executar pelo Embargados para 

determinar o montante da indemnização e dos restantes créditos, era a determinar o 

salário médio mensal auferido pelos Embargados nos últimos 12 meses de enquanto a 

relação laboral se manteve em vigor.  

 

Visto que nos termos da sentença, o salário médio mensal é base de cálculo para 

determinar o (i), os 9 salários de base; (ii) uma indemnização pelo despedimento; (iii) 

dobro da remuneração de férias em função da antiguidade de cada trabalhador; (iv) 

subsídios de férias por cada ano de serviço; (v) e subsídio de Natal não pagos.  

 

Sucede, porém que ao contrário do salário de base indicado pelos Embargados, cada um 

dos embargados auferia um salário médio mensal de AKZ 35.520,00 como indicaram os 

próprios Embargados no artigo 2.º do requerimento inicial que  se junta como Doc. n.º 2.  
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Nesta ordem de ideia e tendo como base de cálculo o salário médio mensal de AKZ 

35.520,00, é devido aos trabalhadores AKZ 5.150.260,00 conforme abaixo Mapa abaixo 

copiado:  

  

MAPA DOS PAGAMENTOS AKZ (salário médio mensal/SMM*: AKZ 32.520,00) 

 Antigui

dade 

(A*) 

 

 

9 salários 

 

 

Indemnização 

Dobro da 

Rem. de 

férias 

 

Subsídio 

de Férias 

 

Subsídio 

de Natal 

Formula  SMM*9 SMM*A SMM*2*A SMM/2*A SMM/2*A 

Trabalhadores       

Manuel 

Domingos 

 

6 anos 

 

292.680,00 

 

195.120,00 

 

390.340,00 

 

97.560,00 

 

97.560,00 

Vasco Araújo 5 anos 292.680,00 162.600,00 325.200,00 87.300,00 87.300,00 

Armindo 

 Caculo 

 

4 anos 

 

292.680,00 

 

130.080,00 

 

260.160,00 

 

65.040,00 

 

65.040,00 

Alexandre 

Sebastião 

 

4 anos 

 

292.680,00 

 

130.080,00 

 

260.160,00 

 

65.040,00 

 

65.040,00 

Paulino S. 

Lucas 

 

4 anos 

 

292.680,00 

 

130.080,00 

 

260.160,00 

 

65.040,00 

 

65.040,00 

António 

Garcia 

 

3 anos 

 

292.680,00 

 

97.560,00 

 

195.120,00 

 

48.780,00 

 

48.780,00 

 Total 1.756.080,00 845.520,00 1.691.140,00 428.760,00 428.760,00 

 Total: 

 

5.150.260,

00 

  

 

  

*SMM - Significa salário médio mensal.  

*A - Significa Antiguidade.  

Uma vez, que é por intermedio do “título” executivo que se “determina o fim e os limites 

da acção executiva,” (artigo 45.º C.P.C).  
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No caso subjudice e de acordo com a douta sentença, os Embargados tem direito apenas  

à AKZ 5.150.260,00 conforme discriminado no Mapa acima indicado, sendo este o 

"quantum" da obrigação exequenda.  

Por outro lado, o "quantum" da obrigação exequenda deve ser calculado aritmeticamente 

com referência na moeda Kwanzas e nunca, como os Embargados erradamente fazem, 

numa moeda estrangeira.  

De tudo quanto fica dito resulta inequívoco que a obrigação constante da douta sentença 

é inexigível e ilíquida, o que, afecta, consequentemente a validade da própria execução 

intentada.  

É pacifico na jurisprudência portuguesa, que para nós tem efeito meramente doutrinário, 

que o "Juiz pode ordenar as diligências necessárias, recolher os elementos possíveis e 

valor livremente, elementos probatórios e trazidos pelas partes para liquidação da quantia 

exequenda", (Ac. RE, de 15.6.1989 : BMJ, 388.º - 624).  

Sublinha-se e reitera-se que a obrigação constante na douta sentença é quantificável em  

AKZ 5.150.260,00, nunca em AKZ 7.493.080,00, como requerem os Embargados.  

Termos em que, sempre com o mui douto suprimento de V. Exa., deverão os presentes 

Embargos serem considerados procedentes, devendo o título executivo ser considerado 

como inexequível e a obrigação ilíquida, e, consequentemente ser a execução declarada 

extinta ou em alternativa iniciar-se a execução pela diligenciais destinadas a assegurar a 

exequibilidade intrínseca da obrigação exequenda (artigo 802.º e seguintes do C.P.C.).  

 

Se também assim se não entender, o valor da execução deverá ser reduzido a AKZ 

5.150.260,00, por ser apenas este o valor que resulta do cálculo correcto aritmético da 

douta sentença»  

Mmo Juiz quo exarou o despacho de fls.11 no sentido de se desentranhar o requerimento 

que deu entrada no dia 24/06/11 de fls.7 que deve estar por apenso autuado e registado 

como autos de caução.  
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Ainda na mesma senda, o Juiz quo exarou a informar que citada no dia 16 de junho de 

2011 para pagar ou nomear bens a penhora a Executada veio opor-se por embargos de 

Executado, cujo requerimento deu entrada no dia 24 de junho de 2011.  

Analisados os autos verificou que decorrido mais de 5 dias após desde a data de 

apresentação do seu requerimento não procedeu ao pagamento do preparo inicial que é 

devido.  

Assim sendo, notifique a Embargante para no prazo de cinco dias pagar o preparo em 

dobro sob pena de a instância ser extinta.  

Notificada, regularmente, a Embargante, do despacho fls.11v, apresentou a sua oposição 

aos embargos (fls. 15 a 16), nos seguintes termos:  

«Hull Blyth Angola, Lda, Embargante nos autos à margem cotados, e aí melhor 

identificada, tendo sido notificada do despacho de fls. 8., vem, muito 

respeitosamente, arguir nulidade de omissão de passagem de guia pelo funcionário 

da Secretaria, bem como invocar o justo impedimento para a prática do acto, o que 

faz nos termos e com os fundamentos seguintes:  

No dia 18 de Julho de 2011, a Embargante foi notificada para no prazo de 5 dias, 

(i) pagar um imposto igual ao preparo inicial e (ii) depositar o preparo inicial sob 

pena de extinção da instância.  

Sucede, porém, que para o pagamento do preparo e do imposto, mister é que o 

Tribunal passe as competentes guias para o efeito.  

Se também assim se não entender, o valor da execução deverá ser reduzido a AKZ 

5.150.260,00, por ser apenas este o valor que resulta do cálculo correcto aritmético 

da douta sentença». 

 

Mmoº. Juiz quo exarou o despacho de fls.11 no sentido de se desentranhar o requerimento 

que deu entrada no dia 24/06/11 de fls.7 que deve estar por apenso autuado e registado 

como autos de caução.  
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Ainda na mesma senda, o Juiz quo exarou a informar que citada no dia 16 de junho de  

2011 para pagar ou nomear bens a penhora a Executada veio opor-se por embargos de  

Executado, cujo requerimento deu entrada no dia 24 de junho de 2011.  

Analisados os autos verificou que decorrido mais de 5 dias após desde a data de 

apresentação do seu requerimento não procedeu ao pagamento do preparo inicial que é  

devido.  

Assim sendo, notifique a Embargante para no prazo de cinco dias pagar o preparo em 

dobro sob pena de a instância ser extinta.  

Notificada, regularmente, a Embargante, do despacho fls.11v, apresentou a sua oposição 

aos embargos (fls. 15 a 16), nos seguintes termos:  

  

«Hull Blyth Angola, Lda, Embargante nos autos à margem cotados, e aí melhor 

identificada, tendo sido notificada do despacho de fls. 8., vem, muito 

respeitosamente, arguir nulidade de omissão de passagem de guia pelo funcionário 

da Secretaria, bem como invocar o justo impedimento para a prática do acto, o que 

faz nos termos e com os fundamentos seguintes:  

No dia 18 de Julho de 2011, a Embargante foi notificada para no prazo de 5 dias. 

(i) pagar um imposto igual ao preparo inicial e (ii) depositar o preparo inicial sob 

pena de extinção da instância.  

Sucede, porém, que para o pagamento do preparo e do imposto, mister é que o 

Tribunal passe as competentes guias para o efeito.  

O facto é que nos presentes autos, apesar do enorme esforço do funcionário do 

escritório dos mandatários da Embargante, até à presente data não foram emitidas 

pelo Tribunal guia para pagamento do preparo inicial, bem como do referido 

imposto.  
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Alias, as guias tal como na data em a Embargante foi citada sobre a execução 

deveriam ter sido entregues ao executado, ora Embargante, a data da notificação 

do douto despacho.  

A emissão das guias para o pagamento de preparo inicial e para pagamento do 

imposto em dobro é da responsabilidade do Tribunal.  

Sendo a emissão de guias uma obrigação do funcionário judicial, a omissão deste 

acto constitui nulidade, o que se alega para todos os legais efeitos, sendo que a 

embargante apenas deixou de praticar o acto devido (pagamento do preparo inicial 

e referido imposto) por causa de um evento imprevisível, estranho a sua vontade, 

qual seja, o facto de não lhe terem passado as competentes guias.  

Nestes termos, e atento que o funcionário dos mandatários da Embargante não 

pode estar indiscriminadamente adstrito à tarefa de todos os dias solicitar 

passagem de guias, muito respeitosamente se requer que seja declarado nulo o 

acto omitido pelo funcionário judicial e considerado o justo impedimento de 

pagamento do preparo inicial nos termos previstos no art.º146.º do CPC, devendo 

o Tribunal notificar a embargante para proceder ao pagamento do referido preparo 

quando se mostrarem emitidas as correspondentes guia para o efeito»  

De seguida o Juiz a quo exarou o despacho (fls.17), a ordenar que o escrivão dos autos 

emitisse guia de depósito, referente ao preparo inicial e outra do imposto igual ao valor do 

preparo.  

Juntou procuração forense, vários documentos, e comprovativo de pagamento do preparo 

inicial e respectiva multa - fls. 18 - 19.  

Após o pagamento das guias, o Mmoº Juiz exarou o despacho de fls.20.  

  

«Rejeito os presentes embargos de executado pelo facto de os seus fundamentos não se 

ajustarem ao disposto no art.º813.º do CPC, e por ser manifesta a sua improcedência nos 

termos do art.º817.º, n.º1 aI. b) e c) do CPC, aplicável por força do art.º59.º do Decreto 

Executivo Conjunto n.º 3/82, de 11 de Janeiro.  
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Com efeito, citada, em 16/06/2011, para pagar ou nomear bens a penhora, a Executada, 

por requerimento que deu entrada em 24/06/2011, fls.2 veio opor-se à execução por meio 

de embargos de executados, tendo requerido a procedência destes, e a declaração de 

inexequibilidade do título e pelo facto da obrigação ser ilíquida requerer a extinção da 

execução e a redução do valor da execução a 5.150.260,00 (Cinco milhões, cento e 

cinquenta mil, duzentos e sessenta kwanzas).  

Os embargos não podem ter como escopo a liquidação do título executivo»  

Notificada do despacho, (fls.20), que rejeitou os presentes Embargos de Executado, com  

fundamento dos mesmos não se ajustarem ao disposto no art.º813.º CPC, em acto 

contínuo veio a Embargante (fls.23), interpor o recurso de Agravo.  

No Tribunal a quo, a Embargante ofereceu as suas alegações, com as seguintes:  

conclusões (fls.24 - 32).  

«1- A sentença proferida e dada a execução condenou a recorrente em montante 

ilíquido e os recorridos calcularam e liquidaram a execução como sendo devida a 

quantia de AKZ. 7.493.080,00 (sete milhões quatrocentos e noventa e três mil e 

oitenta kwanzas), quando de facto estava em causa o valor de AKZ. 5.150.260,00 

(cinco milhões cento e cinquenta mil e duzentos e sessenta kwanzas), existindo 

assim uma diferença de AKZ. 2.342.820,00(dois milhões trezentos e quarenta e 

dois mil e oitocentos e vinte Kwanzas).  

2- O título executivo dado a execução é incerto e ilíquido, a pretensão dos 

exequentes não está nos limites do título executivo ou seja o seu momento liquido 

deveria ter sido conhecido oficiosamente pelo Tribunal a quo que não o tendo feito 

também legitimou a defesa da executada por embargos.  

3- A desconformidade entre a obrigação constante do título e o pedido constante 

da execução constitui o fundamento de inexequibilidade do título pois, não obstante 

exequível em abstrato a sentença ela não o será neste presente e concreto caso 

porque diferente do que consta do título.  
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4- A embargante tem legitimidade de defender-se através de embargos, nos 

termos do disposto no art.º812.º do CPC e ao abrigo do disposto no art.º813.º aI. 

a) e f) do CPC.».  

Notificada do decidido, inconformada, a Embargante interpôs o recurso de agravo, que 

mereceu deferimento, subindo imediatamente, nos próprios autos, com efeito suspensivo 

-fls.34.  

A parte contrária contra minutou fls.38-41.  

Elaborada a conta, e pagas as devidas custas, foram os autos remetidos para esta 

Instância.  

O processo seguiu com vista ao Mº.Pº, cuja a promoção vai no sentido dos embargos não 

serem conhecidos - fls.65.  

Nesta instância, distribuído o recurso, cobrada a taxa de justiça, nele recaiu despacho da 

Relatora, ordenando (fls.66v), a apensação dos processos n.ºs 391/08-D, bem como a 

respectiva acção executiva, o que se mostra cumprido.  

Em seguida, a 1ª Relatora declarou-se impedida, (fls.69) o que permitiu a redistribuição  

do mesmo processo para a 2ª Relatora, que exarou o despacho no sentido de ser pago  

preparo para julgamento.  

Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.  

- Objecto do Recurso.  

Sendo o âmbito e o objecto do recurso delimitados, para além das meras razões de direito 

e das de conhecimento oficioso, pelas conclusões formuladas pelo Recorrente (n.º 2 dos 

art.ºs 660.º e 664.º; n.º3 do art.º684.º e n.º1 do art.º690.º todos do CPC), emergem como 

questões a apreciar e decidir, sabermos se:  

1-  Se Tribunal a quo proferiu ou não a sentença ilíquida, o que permitiu o surgimento 

dos Embargos de Executados,  
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2-  Se o Tribunal a quo deveria, oficiosamente, ter tornado liquido o título executivo.  

3-  Foram violados os art.ºs 45.º, 802.º, 813.º, 817.º, do CPC.  

  

 - Questão prévia  

Conclusos os autos, veio o julgador exarar despacho a fls.11, no sentido de ser 

desentranhado o requerimento de fls.7, a fim registando-o autuado como incidente de 

caução.  

Ainda no mesmo despacho, o Mmo. Juiz a quo também ordenou a citação da Executada 

para pagar ou nomear bens a penhora.  

Em seguida, a Executada veio opor-se atempadamente, por meio dos embargos de 

Executado.  

Quanto a primeira parte da despacho supra referido, somos a constatar que o Mmoº. Juiz, 

apesar de ter ordenado que o incidente fosse (fls. 7), registado, autuado e apensado como 

incidente de caução, certo é que a Secretaria estava obrigada a cumprir imediatamente o 

ordenado, o que não se vislumbra dos autos.  

Lamentavelmente, podemos constatar que o aludido incidente de caução foi incorporado 

indevidamente nos autos, a que se seguiram, e mal os despachos subsequentes.  

 

Resulta, do art.º435.º do CPC, que:  

«O disposto nos art.ºs 428.º e 433.º é também aplicável quando numa causa 

pendente haja fundamentos para uma das partes prestar caução a favor da outra, 

mas a requerida é notificada, em vez de ser citada, e o incidente é processado por 

apenso.»  

Desta sorte, somos a afirmar que a tramitação do referido incidente é ilegal, apresenta-se  

bastante atabalhoada, violando o estabelecido no (art.º201.º do CPC).  

Mal andou o Tribunal a quo.  

Quanto a parte final do despacho de fls.11 no sentido o Executado pagar ou nomear bens 

à penhora.  
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Está patente que o Mmo. Juiz estribou o seu despacho na norma do art.º811.º do CPC, 

ao envés de lançar mão da lei especial, Lei 22-B/92 de 9 de setembro. (lei especial), na 

medida em que a mesma é aplicável e apenas nos casos omissos (Ex-vi Dec. Exec.Conj.  

art.º59.º  3/82 de 11 de Janeiro).  

Em clausura somos afirmar que tratando-se de execução para pagamento de quantia 

certa, na jurisdição laboral, o referido despacho está destituído de suporte legal porquanto 

a executada devia ser demandada apenas após a penhora, conforme estabelece o n.º1 

do art.º22º da lei supra invocada.  

Destarte, uma vez mais, andou mal o Mm.ºJuiz a quo.  

 

- Decidindo:  

Quanto à questão de sabermos se o Tribunal a quo proferiu ou não uma sentença, 

ilíquida, o que permitiu o surgimento dos Embargos de Executados.  

A este propósito, somos a constatar dos autos que a ora Embargante veio deduzir os 

embargos de executados e para o efeito alegou que:  

«A sentença proferida e dada a execução condenou a recorrente em montante 

ilíquido, os recorridos calcularam e liquidaram a execução como sendo devida a 

quantia de AKZ. 7.493.080,00 (sete milhões quatrocentos e noventa e três mil e 

oitenta kwanzas), quando de facto estava em causa o valor de AKZ. 5.150.260,00 

(cinco milhões cento e cinquenta mil e duzentos e sessenta kwanza), existindo 

assim uma diferença de AKZ. 2.342.820,00(dois milhões trezentos e quarenta e 

dois mil e oitocentos e vinte Kwanzas).  

O título executivo é incerto e ilíquido, a pretensão dos exequentes não está nos 

limites do título executivo ou seja o seu montante líquido deveria ter sido conhecido 

oficiosamente pelo Tribunal a quo, que não o tendo feito também legitimou a defesa 

da executada por embargos»  

Em contrapartida, concluso o processo o foi exarado o seguinte despacho:  
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«Rejeito os presentes embargos de executado pelo facto de os seus fundamentos 

não se ajustarem ao disposto no art.º813.º do C.P.C, e por ser manifesta a sua 

improcedência, nos termos do art.º817.º, n.º 1 aI. b) e c) do Código de Processo 

Civil, aplicável por força do art.º59.º do Decreto Executivo Conjunto n.º 3/82, de 11 

de Janeiro.  

A desconformidade entre a obrigação constante do título e o pedido constante da 

execução constitui o fundamento de inexequibilidade do título pois, não obstante 

exequível em abstrato a sentença ela não o será neste presente e concreto caso 

porque diferente do que consta do título.  

 

A embargante tem legitimidade de defender-se através de embargos, nos termos  

do disposto no art.º812.º do CPC e ao abrigo do disposto no art.º813.º aI. a) e f)  

do CPC»  

De que lado está a razão.  

Vejamos:  

Citada e mal, a ora Embargante, para pagar ou nomear bens à penhora, a 

Executada (fls. 2), veio opor-se por meio de Embargos de Executado, com 

fundamento na inexequibilidade do título e da obrigação, em virtude da sentença 

condenatória se apresentar ilíquida e por existir discrepância entre o valor requerido 

para a execução e valor de 5.150.260,00 AKz (Cinco Milhões, Cento e Cinquenta 

Mil, Duzentos e Sessenta Kwanzas) calculado pela embargante que é 35.520,00 

(trinta e cinco mil e quinhentos e vinte Kwanzas).  

Com efeito, interposta a acção executiva podemos ler do dispositivo da sentença a 

executar que a mesma é ilíquida, porque a ora Executada foi condenada no 

pagamento, dos salários, na indemnização, nos subsídios de férias e de Natal, 

contudo a mesma não fixa o quantum a pagar aos Exequentes/ Embargados.  

Na verdade, o valor da condenação foi obtido como resultado do simples cálculo 

aritmético, os Exequentes efectuaram o referido cálculo conforme o Requerimento 
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Inicial, individualizaram e calcularam dos valores a serem pagos a cada um dos 

Exequentes. 

  

Resulta do art.º802.º que:  

«Não pode promover-se a execução enquanto a obrigação se não torne certa e 

exigível, caso o não seja em face do título»  

Na verdade, conclusos ao autos, na fase do despacho preliminar, em nosso 

entender, o Mmo. Juiz jamais devia permitir o prosseguimento dos autos, sem 

tornar liquido o título executivo ou seja ter praticado os actos preliminares da 

execução no processo.  

Apesar da lei 22-8/92 de 9 de Setembro ser omissa quanto ao incidente de 

liquidação, na verdade o Julgador estava obrigado oficiosamente a formar ilíquido 

o título executivo, nos termos do (art.º806.º CPC, ex-vi art.º59º do Dec.Exec.Conj. 

3/82) e a notificar o Executado para querendo opor-se ao incidente nos termos do 

n.º2 do art.º806.º do CPC, tramitando o aludido incidente, sob pena de praticar os 

actos nulos. (art.º 201.º do C.P.Civil).  

Atenta a tramitação da presenta acção de execução, para pagamento de quantia 

certa, lamentavelmente, somos a constatar que a mesma teve uma tramitação, 

anómala, à margem do art.º21.º da lei laboral (lei 22-8/92 de 9 de Setembro).  

Assim somos a afirmar ter havido efectivamente a necessidade do Tribunal, 

oficiosamente, proceder em primeiro lugar à liquidação do título executivo, para em 

seguida praticar os actos subsequentes referentes à execução.  

A este propósito, vide Álvaro Lopes-Cardoso in (Acção executiva em Processo 

Laboral, pág. 48 ano 1990).  

No caso em apreço, após notificação da executada, do despacho que a citou, e 

mal, para pagar ou nomear bens à penhora, foram indicados e penhorados os bens 

da Executada/Embargante fls. 33, 34. (violando o disposto na lei 22-B/92 de 9 de 
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setembro). A este acto a ora Embargante, com forme atempadamente, deduziu, e 

bem os presentes embargos de executados.  

Em seguida, a ora Embargante fundamentou os seus embargos de executados pelo facto 

do título executivo ser ilíquido, o que foi indeferido, liminarmente.  

Resulta da linha F art.º813.º do CPC, que: fundando-se a execução em sentença a 

oposição só pode ter algum dos fundamentos seguintes:  

  

a) (…).  

b) (…).  

c) (…). 

d) (…). 

e) (…). 

f) Incerteza, iliquidez ou inexigibilidade da obrigação exequenda.  

g) (…). 

h) (…). 

 

Dos autos está patente que, a Embargante veio opor-se ao valor de 5.150.260,00 (cinco 

milhões cento e cinquenta mil e duzentos e sessenta kwanza), apresentado pelos 

Exequentes, contrariando não concordar com a liquidação feita pelos Exequentes, por 

haver discrepância entre o valor calculado pelos Exequentes e o real.  

Em face do ocorrido a ora Embargante tinha ao seu dispor um único meio processual, que 

são os embargos de executados, com o fundamento na iliquidez do título executivo, nos 

termos do já transcrito.  

Na verdade, o nosso legislador impõe que ao Executado seja dada a oportunidade deste 

contestar, a liquidação da execução, exercendo o princípio do contraditório isto é, permite-

lhe impugnar os valores calculados pelos Exequentes, formalidade esta imposta, 

legalmente, mas omitida pelo julgador (n.º 2 do art.º806.º do CP Civil).  
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Do expendido, está patente que a omissão do acto acabado de referir iria influir 

efectivamente na execução, o que conduziria a prática de actos e a execução ilegal quiçá 

injusta.  

Destarte, está provado que os presentes embargos encontram de facto o seu respaldo no 

preceito legal supra citado, e, consequentemente, devem ser recebidos, autuados por 

apenso e tramitados até a prolação da sentença conforme prescreve o n.º2 do art.º817º. 

e 922.º ambos do CPC. 

- Mal andou o tribunal a quo. 

Tendo em atenção ao desfecho da 1ª questão, o conhecimento das demais mostra-se 

despiciendo, (art.º660.º n.º2 CPC.) ex vi, art.º59º Dec.Exec.Conj.3/82 de 11 de Janeiro. 

 

-Decisão: 

Nestes termos e fundamentos, acordam os Juízes desta Câmara em julgar 

procedente o presente recurso e, em consequência, ordenam: 

1- Que seja anulado o despacho de fls18 e os actos subsequentes da acção 

executiva. 

2- Que a embargante seja notificada para contestar a liquidação, seguindo-se os 

actos subsequentes até a prolação da decisão do incidente. 

 

Luanda, 21 de Março de 2018 

Teresa Buta 

Agostinho Santos 

Norberto Capeça 


