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REPÚBLICA DE ANGOLA 

TRIBUNAL SUPREMO 
Câmara do Cível e Administrativo, Fiscal e Aduaneiro 

 

 

 
PROCESSO Nº 1423/14 

 
ACÓRDÃO 

 

Na Câmara do Cível e Administrativo, Fiscal e Aduaneiro do Tribunal 
Supremo, os Juízes Acordam em Conferência, em nome do Povo: 
 
I. Relatório 
Na Sala do Cível e Administrativo do Tribunal Provincial de Luanda foi 

proposto um Incidente de Falsidade por PPPP, com os melhores sinais de 
identificação nos autos, contra o RR, representado por CJ, também com 
os melhores sinais de identificação nos autos, tendo formulado o seguinte 

pedido: 
 

a) Que deve julgar arguido o incidente de falsidade e como tal 

procedente e provado e, em consequência, processado e julgado 
nos próprios autos e reputado a final nulo e de nenhum efeito 

o documento ora arguido; 
b) Mais se requer ao Tribunal, seja feito “exame à letra” da 

assinatura aposta no documento arguido e ao Mº Pº que 

proceda criminalmente contra os responsáveis pela falsificação, 
extraindo do processo a competente certidão. 

 
Para fundamentar a sua pretensão, o Autor alega o seguinte: 
 

1. Que para lá do exposto nas suas contra-alegações, a Recorrente 
(Ré) juntou indevidamente ao recurso documentos cujo lugar seria 
na contestação; 

2. Que afora isso, o Doc. 3 é completamente falso, porque também 
forjado; 

3. Que com efeito, todas as actas da Recorrente (Ré) anexas as 
alegações estão assinadas pelos sócios, e as respectivas 
assinaturas reconhecidas conforme se alcança dos autos;  

4. Que a acta constituindo Doc. 3, não foi assinado pelo Recorrido 
(Autor) PP e, muito menos tal assinatura, porque forjada, foi 

reconhecida notarialmente, como não podia ser reconhecida; 
5. Que visto que, a assinatura do Recorrido (Autor) constante do B.I 

como instrumento bastante para o competente reconhecimento é 
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completa e totalmente diversa do documento em apreço, mesmo 

em tempos em que este assinava por extenso (doc. 1 e 2); 
6. Que para lá de que quem teria feito parte da reunião de que derivou 

a acta em questão, é um tal JJ, em representação do Sr. Dr. LJ 
que, não o ora Recorrido (Autor), de nome PP; 

7. Que tal documento é tanto mais grosseiramente falso, quanto é 

certo que “na corrida precipitada para a frente” a Recorrente (Ré) 
não se lembrou de que a Acta que serviu de suporte para Escritura 

Pública para transformação do Grupo, SA é de 20.03.04, que 
originou à Escritura Pública de … e não Doc. 3 de 16.07.04; 

8. Que sendo que aquele, não faz qualquer referência a representação 

do Sr. Dr. LJ e PS (Autor); 
9. Que documentos, aliás, de conteúdos inteiramente diferentes, tal 

como o confirma a própria Escritura e o respectivo D.R n.º…, I Série 

de 0….01.0… (Doc. 3 e 4); 
10. Que o que desde logo e de todo em todo revela manifesta falta 

de seriedade da Recorrente (Ré); 
11. Que donde se conclui, até, que para lá de não deverem ser 

levadas a sério as alegações da Recorrente (Ré), litiga esta 

manifestamente de má-fé. 
 

Juntou documentos, procuração e duplicados legais. 
 
Notificada a Ré (fls. 67), veio a mesma deduzir oposição, alegando, para 

o efeito o seguinte: 
 

1. Que o papel do Autor na sociedade é de mero representante de um 

dos accionistas da Ré; 
2. Que igual papel desempenhavam as demais pessoas que 

compareceram na escritura de constituição do Grupo sociedade 
limitada e, posteriormente, na escritura do Grupo…., conforme se 
indica infra: 

(…) 
... 

3. Que os reais accionistas estavam ligados à … ou desempenhavam 
...., situação que era incompatível com qualquer tipo de actividade 
empresarial; 

4. Que nessa medida, os reais accionistas deliberavam sobre a vida 
da sociedade e os representantes assinavam posteriormente as 

mesmas; 
5. Que as actas eram elaboradas pelo gabinete jurídico do Grupo, e a 

recolha de assinaturas era feita pela área administrativa ou, como 

também acontecia amiúde, os representantes dos accionistas 
passavam pela sede da Sociedade para aporem as suas assinaturas 
nas mesmas; 

6. Que era um modus operandi absolutamente consensual, pois teve 
sempre a concordância de todos os interessados, incluindo o Autor; 

7. Que por outro lado, muitas das actas que se destinavam a tratar 
assuntos internos e de gestão corrente, nem sequer eram levadas 
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ao conhecimento dos representantes, pelo que, eram apenas 

assinadas pelos reais accionistas; 
8. Que existem muitas actas que foram assinadas nos termos acima 

expostos e que, contêm a assinatura do Autor, estando as mesmas 
na posse da D…; 

9. Que nenhum dos reais accionistas teria interesse em falsificar uma 

acta que em nada muda a titularidade das acções ao portador, que 
cada um deles detém; 

10. Que ademais, o Autor, por ocasião da assinatura da acta aqui 

em apreço, era um excelente representante do LJ, PCA da Ré, 
recebendo benesses por esse facto, pelo que, nada justificaria a 

criação de uma acta e a falsificação da assinatura da mesma, 
porque este último seguramente não se oporia a praticar tais actos; 

11. Que não foi, pois, falsificada a assinatura do Autor, devendo 

a final considerar-se a acta em causa válida para todos os efeitos 
legais. 

 
Termina pedindo que deve ser declarada a nulidade da notificação e 
finalmente, julgado por não provado o Incidente de Falsidade suscitado 

pelo Autor (fls. 68 a 74). 
 

Juntou Duplicados legais. 

 
Realizou-se a audiência de inquirição das testemunhas, em que os 

mandatários das partes, prescindiram das mesmas, tendo apenas feito 
junção de documentos, tais como: substabelecimento do lado do Autor e, 
do lado da Ré, juntou-se a procuração forense e arguiu-se a nulidade da 

notificação vide fls. 91 95 dos autos. 
 

Proferida a Sentença, o Tribunal “a quo” decidiu julgar procedente, o 
Incidente de Falsidade e, em consequência: 
a) Declarou falsa a assinatura em nome do Autor aposta na acta 

identificada como documento n.º 3, que acompanhava as alegações de 
recurso da Ré e ordenou o seu desentranhamento dos autos; 
b) Ordenou a notificação das partes do conteúdo da sentença, se 

cumprisse o disposto no n.º 2 do art.º 366.º do CPC; 
c) Condenou a Ré no pagamento das custas do processo, nos termos 

do art.º 366.º do CPC. 
 
 

Inconformada com a decisão, a Ré requereu aclaração da sentença (fls. 
123 e 124) e, ao mesmo tempo, interpôs recurso de Agravo, nos termos 
dos arts. 733.ºe 739.º, ambos do CPC (fls. 125).  

 
Pela Juíza “a quo” foi proferido despacho de aclaração da sentença, 

porém, indeferiu o requerimento de interposição do recurso, nos termos 
do art.º 686.º do CPC, vide fls. 133 e V a fls. 136. 
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Após a aclaração da sentença ora recorrida, veio novamente a Ré interpor 

o competente recurso de Agravo ao abrigo do disposto nos arts. 733.º e 
739.º, todos do CPC (fls.141). 

 
Admitido o recurso, como sendo o próprio (fls. 142), veio a Agravante 
juntar as devidas alegações (fls. 146 a 158), arguindo o seguinte: 

 
a) Que a Recorrente foi notificada para contestar o incidente de 

falsidade através do seu mandatário, tendo sido entregue no 

escritório do mesmo apenas o duplicado do articulado 
desacompanhado de quaisquer documentos, sendo certo que, no 

final da referida peça processual, se pode ler que foram juntos com 
a mesma “5 documentos”; 

b) Que desta forma, na notificação da Recorrente foram omitidas as 

formalidades legalmente exigíveis, nos termos e para os efeitos do 
disposto no art.º 198.º do CPC, tendo sido violado o disposto na 

primeira parte do n.º 2, do art.º 152.º e 523.º o que, além do mais, 
inquina a notificação com a nulidade prevista no art.º 200.º, n.º 1, 
do referido diploma legal;  

c) Que a preterição de formalidades essenciais no acto da citação 
determina a sua inexistência, tudo se passando como se nenhuma 

citação se tivesse efectuado; 
d) Que no caso dos autos, não tendo sido entregues à Recorrente, 

aquando da notificação da interposição do incidente de falsidade, 

os duplicados dos documentos apresentados pelo recorrido, o 
Tribunal “a quo” deveria ter anulado todo o processado posterior 
ao requerimento inicial do incidente, mandando repetir a 

notificação da Recorrente, a quem deveriam então ser entregues 
tais duplicados; 

e) Que não tendo mandado repetir a notificação, omitiu o Tribunal “a 
quo” uma formalidade susceptível, em concreto, de influir na 
decisão da causa (art.º 201.º, n.º 1, do CPC); 

f) Que acresce que a Meritíssima Juíza recebeu do Laboratório 
Central de Criminalística da D.., o laudo pericial relativo à 

assinatura do Recorrido e não o notificou a ora Recorrente; 
g) Que a notificação à Recorrente sem o duplicado dos documentos e 

a ocultação do resultado do laudo pericial acima referido ofendem, 

sobremaneira, os princípios do contraditório e da igualdade de 
armas, consagrados no art.º 3.º do CPC; 

h) Que o Tribunal “a quo” violou, igualmente, o dever de 

imparcialidade, pois deveria ter-se pronunciado sobre a nulidade 
tempestivamente alegada pela Recorrente, antes da produção da 

prova, na medida em que tal nulidade influía, sobremaneira, na 
prova a produzir e, consequentemente, no sentido da decisão a ser 
proferida; 

i)  Que ao actuar de modo diverso, Tribunal “a quo” forçou a 
recorrente a intervir na audiência de produção de prova com 

completo desconhecimento do teor dos documentos juntos pelo 
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Recorrido ao requerimento inicial do incidente de falsidade, indo 

contra o seu dever de neutralidade perante as partes; 
j)  Que no incidente de falsidade que, com base em ”factos” não 

fundamentados, o Recorrido deduziu contra a ora Recorrente, esta 
requereu ao Tribunal “a quo” que mandasse realizar diversas 
diligências probatórias com vista, inter alia, ao cotejo da assinatura 

do Recorrido, aposta numa das actas juntas pela Recorrente às 
suas alegações de recurso no Proc. N.º …/2011-(…), com a 

assinatura por ele aposta em outros documentos; 
k) Que as diligências de prova pedidas pela ora Recorrente, respondeu 

a Meritíssima Juíza com um silêncio tumular…; 

l) Que a Meritíssima Juíza limitou-se a pedir ao Laboratório Central 
de Criminalística da D… que realizasse a perícia e, lavrasse o 
correspondente laudo pericial, da assinatura aposta pelo Recorrido 

na acta junta pela Recorrente as sua alegações de recurso, por 
confronto apenas com a assinatura aposta pelo Recorrido no seu 

passaporte, de que este juntou uma cópia ao requerimento inicial 
em que deduziu o incidente de falsidade que correu termos sob 
Proc. N.º …/2013-(…); 

m) Que ao negar a produção da prova pedida pela Recorrente, 
Meritíssima Juíza não deu os mesmos meios processuais que 

concedeu ao Recorrido. 
 
Conclui dizendo que, desta forma, na notificação à Recorrente foram 

omitidas as formalidades legalmente exigíveis, nos termos e para os 
efeitos do disposto no art.º 198.º do CPC, tendo sido violado o disposto 
na primeira parte do n.º 2, do art.º 152.º e 523.º o que, além do mais, 

inquina a notificação com a nulidade prevista no art.º 200.º, n.º 1, do 
referido diploma legal. Que ora, a notificação à Recorrente sem o 

duplicado dos documentos e a ocultação do resultado do laudo pericial 
acima referido ofendem, sobremaneira, os princípios do contraditório e 
da igualdade de armas, consagrados no art.º 3.º do CPC. Que assim, a 

alínea d) do n.º 1, do art.º 668.º do CPC determina que “É nula a sentença 
quando o juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse 
apreciar…”. 
 
Terminou pedindo que deve a sentença recorrida e proferida nestes autos, 
ser revogada e substituída por outra decisão que mande repetir a 
notificação da Recorrente ou, subsidiariamente, julgue o incidente de 
falsidade improcedente por não provado, com o que se fará a costumada 
JUSTIÇA. 
Remetidos os autos ao Digno Representante do Mº Pº, junto desta 

Câmara, veio a mesmo pugnar pela procedência do recurso (fls. 180). 
 

Correram os vistos legais 
 
Tudo visto cumpre decidir: 

 
II. As questões de recurso 
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Sendo o âmbito e o objecto do recurso delimitados (para além das meras 
razões de direito e das questões de conhecimento oficioso) pelas 

conclusões formuladas pela recorrente – artigos 660º., n.º 2; 664.º; 684.º, 
n.º 3; e 690.º, nº 3, todos do CPC, emergem como questões a apreciar e 
decidir no âmbito do presente recurso as seguintes:  

 
a) Saber se na notificação à Recorrente (Agravante) foram ou não 

omitidas as formalidades legalmente exigíveis, nos termos e para 
os efeitos do disposto no art.º 198.º do CPC, desta feita, violando-
se a primeira parte do n.º 2, do art.º 152.º e 523.º do mesmo 
diploma legal, inquinando assim a notificação na nulidade 
prevista no art.º 200.º, n.º 1 do CPC; 

b) Saber se a Agravante foi ou não notificada do laudo pericial do 
Laboratório Central de Criminalística, consubstanciando essa 
omissão, caso se tenha verificado, na violação dos princípios do 
contraditório e da igualdade; 

c) Saber se terá ou não a Juíza “a quo” deixado de se pronunciar 
sobre questões que devesse apreciar, ao abrigo do disposto na 
al. d) do n.º 1 do art.º 668.º do CPC. 

 
 

FACTOS PROVADOS 
 
A decisão recorrida julgou provados os seguintes factos (fls.116): 
I. O Autor foi submetido à recolha de autógrafos; 
II. As várias assinaturas do Autor apostas no auto de recolha 

de autógrafos, foram comparadas com a sua assinatura aposta no 
Passaporte de serviço n.º S 0000349; 

III. Que não existem semelhanças na maioria das características 
particulares entre a assinatura em nome do Autor aposta no 
documento objecto do incidente, e a assinatura do Autor aposta no 

passaporte e no auto de recolha de autógrafos; 
IV. Que a assinatura em nome do Autor constante na acta 
objecto deste incidente, não foi feita pela mesma pessoa da qual se 

procedeu a recolha de autógrafos; 
V. Que a assinatura em nome do Autor constante na acta 

objecto deste incidente, não coincide com a assinatura aposta no 
seu passaporte. 

 
 
III. Apreciando 
 

Apreciaremos as questões suscitadas no âmbito do presente recurso. 
 

Na notificação à Recorrente (Agravante) foram ou não omitidas as 
formalidades legalmente exigíveis, nos termos e para os efeitos do 
disposto no art.º 198.º do CPC, desta feita, violando-se a primeira 

parte do n.º 2, do art.º 152.º e 523.º do mesmo diploma legal, 
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inquinando assim a notificação na nulidade prevista no art.º 200.º, 

n.º 1 do CPC 
 

No respeitante ao objecto do agravo em análise, a Recorrente ora 
Agravante alega ter sido notificada para contestar o incidente de falsidade 
deduzido pelo Agravado através do seu mandatário, tendo sido entregue 

no escritório do mesmo apenas o duplicado do articulado 
desacompanhado de quaisquer documentos, sendo certo que, no final da 
referida peça processual, se pode ler que foram juntos com a mesma “5 
documentos”. 
 

Assistirá alguma razão a Agravante? 
 

Porque senão vejamos. 
 
Dá-se o nome de articulados as peças escritas pelas quais as partes 

introduzem a lide, expondo os fundamentos da acção e da defesa e 
formulando os pedidos correspondentes, ao abrigo do disposto no n.º 1, 

do art.º 151.º do CPC (Antunes Varela, J. Miguel Varela e Sampaio e Nora, 
in Manual de Processo Civil, de Acordo com o Decreto-Lei 242/85, Pág. 
241, 2.ª Edição (Reimpressão), Coimbra Editora 2004, (itálico nosso). 

 
Estabelece também a primeira parte do n.º 1 do art.º 152.º do CPC, com 

a epígrafe exigência de duplicados o seguinte: os articulados são 
apresentados em duplicados, (negritado nosso). De acordo com a 
transcrita disposição legal, o legislador terá querido que na interposição 

de uma acção ou na contestação, a parte que oferecer o articulado deverá 
faze-lo com os respectivos duplicados. 

 
De acordo a mens legis, a parte deverá apresentar somente o duplicado 
do articulado. Assim sendo, em momento algum, aquele (legislador) se 

refere aos documentos que são juntos ao referido articulado.  
 

Resulta também da prática judiciária, que no momento da 
citação/notificação tem sido entregue somente para contraparte o 
duplicado do articulado oferecido, pois os documentos juntos ao mesmo, 

só tem sido acessível a aqueles no momento da consulta do processo. 
 

Em nosso entender, o sentido a ter em conta na interpretação daquele 
preceito legal é o de que, os duplicados a serem oferecidos não são senão 
os do próprio articulado (petição inicial, contestação, réplica, tréplica). 

Pois a ratio essendi da citada disposição legal, não deve ser entendida no 
sentido de que, o oferecimento daquelas peças processuais, também 

deveriam ser com os duplicados dos documentos juntos, uma vez que 
estes (documentos) podem ser oferecidos em momento posterior (até ao 
encerramento da discussão em 1.ª instância), incorrendo apenas em 

multa a parte que juntou tardiamente o documento, a menos que consiga 
provar que não os podia oferecer com o articulado, ao abrigo do disposto 
no n.º 2 do art.º 523.º do CPC. 
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Com relação a violação ao art.º 523.º do citado diploma legal, arguido 
pela Agravante, o que aliás, em abono da verdade não verificamos 

nenhuma conexão com o problema levantado pela ora Agravante, 
concluímos pela negativa, ou seja, nada tem a ver com o que foi arrolado 
pela mesma no presente objecto. Conforme vislumbramos no parágrafo 

anterior, na letra do n.º 2, do artigo supra citado, nada obsta a que os 
documentos sejam apresentados em momento posterior, o que leva-nos 
a atestar que não se verificou nenhuma violação a aquela disposição 

legal, por parte da Juíza “a quo”. 
 

Respondendo à questão supra colocada, diremos que à Agravante não lhe 
assiste razão alguma, uma vez que não constatamos a omissão de 
nenhuma formalidade que justificasse a nulidade do acto praticado. Pois 

conforme exposto supra, os duplicados exigidos pela lei a serem 
apresentados, não são senão os articulados oferecidos pelas partes que 

figurem na lide, e não seguirão a mesma ordem, os documentos juntos 
aos mesmos conforme quis a Agravante. 
 

Assim sendo, julgamos que procedeu bem o Tribunal “a quo” ao ter 
notificado a ora Agravante com a simples entrega do requerimento inicial. 
 

A Agravante foi ou não notificada do laudo pericial do Laboratório 
Central de Criminalística, consubstanciando a omissão, caso se 

tenha verificado, na violação dos princípios do contraditório e da 
igualdade?  
 

De acordo as conclusões das alegações de recurso da ora Agravante, a 
Juíza “a quo” recebeu do Laboratório Central de Criminalística, o laudo 

pericial relativo à assinatura do Recorrido (Agravado) e por sua vez, não 
notificou a aquela (Agravante). Que a ocultação do resultado do laudo 
acima referido, ofende o princípio do contraditório e da igualdade de 

armas, consagrados pelo art.º 3.º do CPC, vide fls. 156 dos autos. 
 
A Agravante invoca a violação de princípios basilares e de capital 

importância para o nosso sistema processual civil, isto no concernente 
ao tratamento que o tribunal deve dar as partes. Então mostra-se 

necessário que se faça, uma abordagem ainda que sintética sobre os 
mesmos. 
 

Assim sendo, o princípio da igualdade das partes traduz a ideia de que, 
perante o Tribunal as partes devem ser iguais e situarem-se numa 

posição de plena igualdade entre si. O tribunal deve assegurar, durante 
todo o processo, um estatuto de igualdade entre as partes, 
designadamente no exercício de faculdades, no uso de meios de defesa e 

na aplicação de cominações ou de sanções processuais. Esta igualdade 
substancial implica, para o tribunal, um duplo dever: o de corrigir 

factores de desigualdade e o de evitar criar situações de desigualdade. 
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Já segundo o princípio do contraditório (corolário do princípio da 

igualdade das partes), à parte contra quem é proposta uma acção ou 
requerida providência é atribuído o direito ao conhecimento de que contra 

ela foi intentada a referida acção ou requerida a providência e, portanto, 
o direito à audiência prévia, ao conhecimento de todas as condutas 
assumidas pela parte contrária e a tomar posição sobre elas, ou seja, um 

direito de resposta. A inobservância do princípio do contraditório entre 
as partes da causa traz consequências variadas. A não concessão a 

qualquer das partes da possibilidade do exercício do contraditório 
representa uma nulidade processual (art.º 201.º, n.º 1 do CPC), porque 
essa omissão, como se compreende, é susceptível de influir no exame ou 

na decisão da causa (Neto da Costa, in Princípios do Direito Processual 
Civil, Manuscritos, Pág. 4-5, Luanda, 2003). 

 
Aos factos carreados nas conclusões das alegações da Agravante, existirá 
veracidade nos mesmos? 

 
Para atingirmos tal resultado, urge a necessidade imperiosa de 

compulsarmos os autos e, constatarmos ipso facto, se existirá ou não 
alguma razão.  
 

De acordo com o despacho constante nas fls. 64 dos autos, a Juíza “a 
quo” ordenou para que a Agravante fosse notificada para contestar o 

incidente de falsidade deduzido pelo ora Agravado. O mesmo despacho 
foi notificado a aquela (Agravante), através dos seus ilustres mandatários 
de acordo com a certidão de fls. 66.  

 
Outrossim, o laudo pericial de exame à letra do Agravado foi junto ao 
processo no dia 13 de fevereiro de 2013, ou seja, antes da Agravante ter 

sido notificada da propositura do incidente de falsidade (30 de julho de 
2013). Por isso não tinha como o Tribunal “a quo” notificar aquela 

(Agravante), da junção daquela prova por parte do Agravado, uma vez que 
a mesma (relatório de exame à letra) já se encontrava junto ao processo 
antes daquela ter sido notificada, vide fls. 31 a 48 e 67 dos autos. 

 
Nestes termos, constata-se in loco que, não existe razão de ser com 

relação ao facto trazido a juízo pela Agravante, uma vez que a omissão 
que se consubstanciaria na suposta violação dos princípios acima 
elencados não se verificou. Isto em virtude de a Juíza “a quo” ter ordenado 

a notificação da Agravante, através do despacho de fls. 64 dos autos, que 
na altura o referido laudo de exame à letra do Laboratório Central de 

Criminalística já se encontrava junto ao processo. 
 
Ademais, se a Agravante desconhecia o teor dos documentos juntos no 

processo pelo Agravado, é por questões relativas a si mesma, pois se 
actuasse diligentemente, com o devido acompanhamento do processo, 
isto é, através de consultas ao mesmo, junto da secção competente do 

tribunal, certamente não ficaria alheia ao conteúdo da documentação 
oferecida pelo Agravado. Essa inércia não deve ser imputada ao Tribunal 
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“a quo” uma vez que, de tudo o que consta dos autos, esse órgão da 

administração da justiça nunca impediu a Agravante de consultar ou 
solicitar a confiança do processo. 

 
Assim sendo, os factos carreados nas conclusões das alegações do 
presente recurso por parte da Agravante, encontram-se desprovidos de 

qualquer veracidade, uma vez que a Juíza “a quo” não omitiu nenhuma 
formalidade que levasse a nulidade do processado, conforme o alegado 
pela recorrente. Pois a Agravante havia sido notificada para contestar o 

incidente de falsidade deduzido e, assim aconteceu, exercendo desta feita 
o seu direito de oposição através da junção da contestação (fls. 68 a 74), 

materializando sem sombra de dúvidas o princípio do contraditório. 
 
Terá ou não a Juíza “a quo” deixado de se pronunciar sobre questões 

que devesse apreciar, ao abrigo do disposto na al. d) do n.º 1 do art.º 
668.º do CPC? 
 
No incidente de falsidade, a Agravante requereu ao Tribunal “a quo” que 
mandasse realizar diversas diligências probatórias com vista, inter alia, 

ao cotejo da assinatura do Agravado aposta numa das cartas juntas pela 
Agravante nas suas alegações de recurso no Proc. N.º …/2011-(…), para 

que, com a assinatura por ele aposta em outros documentos se fizesse a 
devida confrontação. Diligência de prova requerida pela Agravante que, 
de acordo a mesma, a Juíza “a quo” respondeu com um silêncio 

tumular…, violando de um só passo os princípios do contraditório e da 
igualdade de armas, vide fls. 157. 
 

Nos documentos juntos aos autos, existe um laudo pericial de exame à 
letra do Agravado feito no Laboratório Central de Criminalística que, 

atesta a não coincidência da assinatura constante na acta objecto do 
incidente de falsidade, com a assinatura aposta em outros documentos 
por ele rubricados, tais como a do passaporte 8de serviço n.º (...) (fls. 34 

a 48). A par disso, a Juíza “a quo” expediu um ofício a D…., solicitando 
informações sobre os documentos de fls. 34 a 48, isto é, saber se o 

resultado do exame à letra do Agravado junto aos autos emanou daquele 
órgão (fls. 89).  
 

Aquela Direcção respondeu positivamente, ou seja, no sentido 
confirmatório da autenticidade daquele relatório de exame e, que o 
mesmo foi produzido naquele Laboratório, vide fls. 99 e 100 dos autos. 

 
Apesar da sugestão da Agravante, com relação a realização de diligências 

de prova ao tribunal “a quo”, a esse órgão da administração da justiça 
cabe aceitar ou não, uma vez que tem a faculdade de apreciar livremente 
as provas, nos termos do art.º 655.º do CPC. Pois o mesmo (tribunal “a 

quo”) convenceu-se da veracidade da prova oferecida nos autos pelo 
Agravado (relatório de exame à letra), uma vez que se trata de um 

documento (prova) com força probatória plena dos factos que se destinou 
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a atestar no referido incidente de falsidade, ao abrigo do disposto no art.º 

371.º do CC. 
 

Outrossim, trata-se de um documento autêntico por provir de um órgão 
público, cuja autenticidade a Agravante nunca colocou em causa nos 
termos do art.º 370.º do CC, apesar da diligência sugerida por esta ao 

Tribunal “a quo”.  
 
Nestes termos, reputamos desnecessário que o Tribunal “a quo” 

procedesse a outras diligências de prova, uma vez que já detinha uma 
prova bastante, com força probatória plena para o conhecimento do 

mérito da causa submetida a sua apreciação e, consequentemente, 
chegar a uma decisão conscienciosa. 
 

Ademais, se o Tribunal “a quo” procedesse as referidas diligências, poder-
se-ia prolongar ainda mais o curso do processo com prejuízo para o 

princípio da celeridade processual, uma vez que já detinha a prova 
bastante para decidir da causa, ao abrigo do disposto nos n.ºs 4 e 5 do 
art.º 29.º da Constituição da República de Angola. E mais, não se 

realizaria a justiça em período útil, em virtude do tempo 
desnecessariamente despendido com as referidas diligências. 
 

Assim sendo, não vislumbramos que a Juíza “a quo” tenha deixado de se 
pronunciar sobre questões que devesse e que conduziriam a nulidade da 

sentença nos termos da al. d) do n.º 1 do art.º 668.º do CPC, uma vez que 
as diligências sugeridas pela Agravante se mostram desnecessárias e 
dilatórias, no sentido de retardar a decisão da causa pelo tribunal “a 

quo”. 
 

 
ACÓRDÃO 
 

Nestes termos e fundamentos, acordam os juízes da 1ª Secção desta 
Câmara, em negar provimento ao recurso e, em consequência, confirmar 
a decisão recorrida. 

 
Custas pela Agravante  

        
  


