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REPÚBLICA DE ANGOLA 

TRIBUNAL SUPREMO 
Câmara do Cível, Administrativo, Fiscal e Aduaneiro 

 
 
PROCESSO N.º 2104/14 
 

ACÓRDÃO 
 
Na Câmara do Cível, 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 proposta 
Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa Por AAAAAAA sede social 
na cidade de Luanda, Rua Ngola Kiluange, n.º 24, Contra SSSSSSSSS – 

COMÉRCIO, LDA, com sede social na cidade de Luanda, Rua …., n.º … R/C, 
tendo formulado os seguintes pedidos: 

 
a) Que seja ordenada a citação da Executada para no prazo sob cominação 

legal, pagar a quantia exequenda de USD 303.552,00 (Trezentos e Três 

Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Dólares Americanos), acrescidos de 
juros desde a citação, bem como das despesas inerentes ao recurso à 
juízo; ou 

b) Dentro do mesmo prazo nomear bens à penhora, sob pena de, não o 
fazendo, tal direito se devolver à Exequente. 

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

1. Que, por Sentença n.º --/09 proferida e já transitada em julgado, 
foi a ora Executada condenada a pagar à aqui Exequente a quantia 
equivalente à USD 303.552,00 (Trezentos e Três Mil Dólares, 

Quinhentos e Cinquenta e Dois Dólares Americanos) ao câmbio do 
dia, acrescidos de juros de 5% ao ano, a contar da citação até ao 

efectivos pagamento, custas do processo e procuradoria condigna, 
bem como honorários de advogado; 
 

2. Que, até a presente data, a Executada não efectuou o pagamento 
à Exequente do valor em que foi condenada, nem pagou os demais 

encargos; 
 

3. Que, esse incumprimento determina o recurso à presente via 

judicial; 
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4. Que, a Executada deve à Exequente o valor equivalente à USD 
303.552,00 (Trezentos e Três Mil Dólares, Quinhentos e Cinquenta 

e Dois Dólares Americanos), bem como os inerentes à taxa de 5% 
ao ano, até ao efectivo e integral embolso. 

 

Juntou 8 Documentos, Procuração Forense e Duplicados Legais.     
 
Citada a Executada (fls. 9), a mesma não pagou a quantia exequenda, nem 

nomeou bens susceptíveis de penhora, tendo sido devolvido o referido direito 
de nomeação de bens à penhora à Exequente, vide fls. 10 dos autos.   

 
Compulsado o processo, veio o Tribunal “a quo” indeferir liminarmente a acção 
executiva proposta, com fundamento na falta de título executivo, uma vez que, 

a Exequente apenas faz menção em sentença transitada em julgado, sem a ter 
juntado para os devidos efeitos aos presentes autos (fls. 14 a 16).   

 
Inconformada com o indeferimento liminar do seu Requerimento Inicial, a 
Exequente interpôs recurso, com subida nos próprios autos e com efeito 

suspensivo (fls. 19).   
 
Admitido o recurso, como sendo de apelação, com subida imediata nos próprios 

autos e efeito suspensivo (fls. 20), veio a Recorrente juntar alegações concluindo 
pelo seguinte (fls. 24 a 26): 

 
1. A Apelante intentou a acção de execução nos termos da lei, identificando 

suficientemente a sentença nos autos, pelo que, não entende existir 

irregularidade capaz de obstar o bom andamento do processo. 
 

Terminou pedindo que seja revogada a decisão recorrida, considerando-se a 
Recorrente ----- &-----, LDA., como tendo procedido nos termos da lei. 
 
Remetidos os autos ao Digno Representante do Mº Pº, junto desta Câmara, veio 
o mesmo emitir a competente vista (fls. 52 v). 
 

Correram os vistos legais 
 

Tudo visto cumpre decidir 
 
II. A questão de recurso 

 
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, emerge como questão a apreciar e decidir no âmbito do 

presente recurso a seguinte: 
 

a) Saber se agiu bem ou não o Tribunal “a quo” ao indeferir liminarmente a o 
Requerimento Inicial da presente acção executiva. 
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III. APRECIANDO 
 

Apreciaremos a questão suscitada no âmbito do presente recurso. 
 
Agiu bem ou não o Tribunal “a quo” ao indeferir liminarmente o 

Requerimento Inicial da presente acção executiva? 
 
Do exposto supra, constata-se a impugnação de uma decisão judicial que, 

indeferiu liminarmente a Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa 
proposta pela Recorrente, cujos fundamentos já foram acima descritos. 

 
Assistirá razão a Recorrente? 
 

Vejamos: 
 

É facto inequívoco que, ao contrário do que se passa no processo declarativo, 
para que se possa lançar mão ao processo executivo, mostra-se imprescindível 
a pré-existência de um título executivo, pelo qual se determinam o fim e os 

limites da acção executiva, vide n.º 1, do art.º 45.º do CPC. Pois, o título 
executivo não é, nada mais, do que, o pressuposto formal da acção executiva, 
em contraposição ao pressuposto material deste tipo de acção que é a própria 

obrigação exequenda. 
 

Ora, o título executivo reveste várias espécies e os mesmos encontram-se 
previstos no art.º 46.º do CPC. De acordo com esta disposição legal, podem 
servir de base à execução: 

 
a) As sentenças condenatórias; 

b) Os documentos exarados ou autenticados por notário; 
c) As letras, livranças, cheques, extractos de factura, vales, facturas 

conferidas e quaisquer outros escritos particulares, assinados pelo 

devedor, dos quais conste a obrigação de pagamento de quantias 
determinadas ou de entrega de coisas fungíveis; 

d) Os títulos a que, por disposição especial, seja atribuída força executiva. 

 
Feita descrição das espécies de títulos executivos existentes no nosso sistema 

processual e, por uma questão de exiguidade de tempo, lançaremos mão 
apenas a espécie que nos interessa. Nesta conformidade vislumbramos que, 
nos presentes autos, a Exequente aqui Recorrente, invocou como título 

executivo para servir de base ao processo executivo por si proposto, a existência 
de uma sentença condenatória.  
 

Pois, conforme verificamos, a sentença condenatória constitui uma das 
espécies de títulos executivos [al. a), do art.º 46.º do CPC], mas, o legislador a 

condiciona com o seu trânsito em julgado, salvo se, o recurso contra ela 
interposto tiver efeito meramente devolutivo, conforme previsão do n.º 1, do 
art.º 47.º do CPC. 
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Ora, para se atingir melhor o objectivo da questão submetida a nossa 

apreciação que, consiste em conhecer-mos o âmbito do presente recurso e, 
decidir de forma segura e conscienciosa sobre o mesmo, mostra-se 

imprescindível verificarmos os elementos constantes no processo. E, 
compulsados que foram os autos, constata-se que, a Exequente ora Recorrente 
propôs Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa, tendo por base a 

Sentença condenatória n.º --/09, já transitada em julgado, na medida em que, 
a Executada ora Recorrida após ter sido notificada da mesma (Sentença n.º--
/09) no dia -- de Dezembro de 2009, não recorreu dela, conforme se vislumbra 

a fls. 29 dos autos de Acção Declarativa n.º ----/08, aqui apensada. Na referida 
sentença, à Recorrida foi condenada a pagar à aqui Recorrente a quantia 

equivalente à USD 303.552,00 (Trezentos e Três Mil, Quinhentos e Cinquenta 
e Dois Dólares Americanos) ao câmbio do dia, acrescida de juros de 5% ao ano, 
a contar da citação até ao efectivo pagamento, custas do processo e 

procuradoria condigna, bem como honorários de advogado (fls. 23 a 26 dos 
autos de Acção Declarativa n.º ----/08, aqui apensada).  

 
Acontece que, a Exequente aqui Recorrente, ao propor o processo executivo 
para a efectiva reparação do seu direito, não juntou ao Requerimento Inicial a 

Sentença condenatória do processo declarativo e, nesta conformidade, o Juiz 
substituto entendeu não dar provimento à mesma acção, fundamentando para 
o efeito não se encontrar presente um pressuposto formal (título executivo) que 

lhe serve de base, vide fls. 14 a 16 dos autos. 
 

Neste particular importa frisar que, constitui realidade inequívoca na 
legislação em vigor, que toda a acção executiva baseada em sentença 
condenatória, não deve ser submetida à distribuição, mas sim, deverá ser 

dirigida ao mesmo tribunal, à mesma Secção e, ao mesmo magistrado 
que decidiu a acção declarativa que despoletou o processo executivo, 

conforme resulta da interpretação dos n.ºs 5 e 6 do art.º 222.º do CPC. 
No caso vertente não se fugiu a regra, na medida em que, tanto a Acção 
Declarativa de Condenação, com processo n.º ---/08, cuja sentença é 

aqui apresentada como sendo título executivo, tanto a Acção Executiva 
em que, se pretende a reparação efectiva do direito violado, correram os 
seus trâmites legais junto da --.ª Secção da Sala do Cível e Administrativo 

do Tribunal Provincial de Luanda, facto que, inequivocamente, atesta que 
a decisão (Sentença n.º --/09) que serve de base a presente execução foi 

proferida pelo mesmo julgador.  
 
Porém, após terem sido proferidos os despachos de citação para o 

pagamento ou nomeação de bens a penhora (fls. 7) e, para devolução ao 
Exequente do direito e/ou faculdade de nomear bens a penhora (fls. 10) 
pelo Juiz natural, o despacho de indeferimento liminar não foi proferido 

pelo mesmo magistrado, mas sim, por Juiz substituto (fls. 14 a 16). Isto 
para dizer que, o Juiz que proferiu a sentença condenatória que serve de 

base a presente execução, não foi o mesmo que indeferiu liminarmente 
os presentes autos. 
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Outrossim, compreende-se perfeitamente a razão de a Exequente ora 

Recorrente não ter junto à Sentença condenatória do processo n.º --/09 
com o Requerimento Inicial, uma vez que, no referido requerimento já 

havia feito menção do número do Processo declarativo, da Secção em que 
correram os referidos autos e, sobretudo, do número da Sentença que 
serve de base a execução para a efectiva reparação do seu direito, vide 

fls. 2. Em função dos referidos elementos e, na convicção de que a 
execução proposta seria apreciada pelo mesmo magistrado, a Exequente 
deve ter entendido não mais juntar a Sentença condenatória do processo 

declarativo, não obstante dever juntar o título executivo nos próprios 
autos da execução. 

 
Ademais, atento ao facto de se tratar de acção executiva baseada em 
sentença condenatória, o Juiz que proferiu o despacho de indeferimento 

liminar, estava impedido de o fazer na fase em que os autos se 
encontravam, pelo que na pior das hipóteses, o Juiz “a quo” deveria julgar 

como não procedente a acção executiva proposta, por falta de título 
executivo, e não a indeferi liminarmente. 
 

No entanto, na fase em que os autos se encontram e, em obediência aos 
princípios da economia e celeridade processual, considera-se sanado o 
vício, não obstante a obrigação da junção do título. 

 
  

 
ACÓRDÃO 
 

Nestes termos e fundamentos, acordam os Juízes da 1.ª Secção desta Câmara, 
em conceder parcialmente provimento ao recurso e, em consequência: 

 
a) Revogar a decisão recorrida; 

 

b) Ordenar a junção aos autos da cópia da Sentença Condenatória. 
 
Custas na proporção do decaimento. 

 
Luanda, 7 de Setembro de 2017. 


