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ACÓRDÃO 
 
Proc. nº 748/07 
 
 
 
NA CÂMARA DO CíVEL E ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL 
SUPREMO, ACORDAM EM CONFERÊNCIA, EM NOME DO 
POVO: 
 
NA PRIMEIRA SECÇÃO DA SALA DO CÍVEL E ADMINISTRATIVO 
DO TRIBUNAL PROVINCIAL DE LUANDA, o Banco de Poupança e 
Crédito,S.A.R.L, com sede social em Luanda, no largo Major Saidy 
Mingas, veio propor e fazer seguir contra SOCIFRIO-Sociedade 
Comercial de Manutenção Industrial, Lda., com sede em Luanda, na 
Rua Marien Ngouabi, nº18, rés do chão, representada pelo Sr. 
Adalberto de Jesus da Costa e Silva, pedindo a execução deste no 
pagamento da quantia em USD 183.225,20 (cento e oitenta e três 
mil, duzentos e vinte e cinco dólares americanos e vinte cêntimos), 
juros de mora vencidos e vincendos, à taxa de 9% ao ano, bem 
como no montante em kwanzas equivalentes em USD 18.322,52 
(dezoito mil, trezentos e vinte e dois dólares americanos e 
cinquenta e dois cêntimos), honorários de advogado e custas 
judiciais. 
 
Para sustentar a sua pretensão o exequente carreou aos autos, 
resumidamente, os seguintes factos: 
 
Na qualidade de sociedade anónima de responsabilidade limitada 
com capitais públicos e cuja actividade é bancária, no exercício da 
sua actividade, concedeu, por contrato de mútuo, à executada, o 
montante, em kwanzas, equivalente a USD 199.276,93 (cento e 
noventa e nove mil, duzentos e setenta e seis dólares americanos e 
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noventa e três cêntimos);  
Na acta da celebração do contrato, a executada aceitou as  
 
condições do contrato, nomeadamente quanto:  
 
· Ao pagamento da taxa de juros; 
· Ao selo sobre o valor dos juros ou comissões a cobrar; 
· Ao reembolso, cujo prazo seria de 90 dias, a realizar-se numa 
prestação única; 
· Ao pagamento das custas judiciais assim como os honorários de 
advogado, caso o executado recorresse a juízo para efectuar a 
cobrança do seu crédito. 
 
Para garantia do pagamento das quantias exequendas, a executada 
deu de penhor o equipamento, bem como a consignação de 
receitas; 
 
A executada não honrou a totalidade dos compromissos assumidos, 
restando ainda por pagar parte do capital mutuado acrescidos de 
juros, selo e demais despesas, perfazendo o total equivalente em 
USD 183.225,20 (cento e oitenta e três mil, duzentos e vinte e cinco 
dólares americanos e vinte cêntimos); 
 
As assinaturas apostas no contrato de mútuo acham-se 
reconhecidas notarialmente conforme termo de autenticação, daí 
que o referido contrato de mútuo é um título executivo; 
 
A dívida é certa, líquida e exequível. 
 
Aos autos juntou o contrato de mútuo assinado pelas partes, o 
termo de autenticação, o contrato de penhora, procuração forense e 
o documento de arrecadação de receitas. 
 
A executada foi citada na pessoa do seu representante para pagar 
ou nomear bens a penhorar (fls. 27). 
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Inconformada, de imediato agravou do despacho de citação a fls.28, 
o que foi admitido, como sendo de agravo, atribuindo o efeito 
suspensivo com subida imediata nos próprios autos. 
Ainda no Tribunal a quo,  apresentou as alegações, de fls. 38 a 41, 
onde invocou em síntese o seguinte: 
 
Que a mandatária judicial da exequente não juntou cópia da 
procuração forense, o que torna a representação desta irregular, 
susceptível a tornar o requerimento inicial sem efeito;  
Sendo o contrato de mútuo no valor de USD 199.276,93 (cento e 
noventa e nove mil, duzentos e setenta e seis dólares americanos e 
noventa e três cêntimos), deduzida a primeira prestação, 
remanesce como dívida actual apenas em USD de 149.229,97 
(cento e quarenta e nove mil, duzentos e vinte e nove dólares 
americanos e noventa e sete cêntimos); 
 
Entretanto, veio a exequente requerer o pagamento do valor 
monetário de USD 183.225,20 (cento e oitenta e três mil, duzentos 
e vinte e cinco dólares norte-americano e vinte cêntimos), 
correspondente ao pagamento remanescente do capital mutuado, 
juros vencidos e vincendos, mais o equivalente a USD 18.322,52 
(dezoito mil trezentos e vinte e dois dólares americanos e cinquenta 
e dois cêntimos), a título de honorários de advogado, custas, 
procuradoria e demais despesas judiciais. 
 
Como garantia do cumprimento das obrigações, a executada deu 
de penhor o equipamento, bem como a consignação das receitas, 
todavia, devido a diversas dificuldades financeiras, não lhe foi 
possível cumprir a prestação no prazo acordado; 
 
A exequente acumulou indevidamente execuções, por um lado e 
por outro, a obrigação é incerta e inexigível, na medida em que 
pretende, na mesma acção, o pagamento da dívida e honorários de 
advogado, computado no valor correspondente a 10% da suposta 
quantia exequenda, custas e procuradoria; 
 



 
Tribunal Supremo 

 

4 

 

Outrossim, veio impugnar o valor da acção fixado pela exequente 
em Kzs. 18.000.000,00 (dezoito milhões de kwanzas), pois não está 
conforme, já que, de acordo com a lei, o valor da acção é, em Kzs, 
11.858.397,60 (onze milhões e oitocentos e cinquenta e oito mil, 
trezentos e noventa e sete kwanzas e sessenta cêntimos). 
 
Conclui a sua peça processual pedindo que: 
 
· Seja notificada a exequente no sentido de sanar a irregularidade 
do mandato judicial; 
· Tendo em atenção os fins e limites do título executivo o valor 
exequendo é de USD 148.229,97 (cento e quarenta e oito mil, 
duzentos e vinte e nove dólares americanos e noventa e sete 
cêntimos);  
 · A exequente acumulou, indevidamente, vários pedidos daí que as 
restantes execuções são ilegais.  
 
A agravada não contra-minutou. 
 
Nesta instância, foi proferido despacho preliminar positivo. 
 
O Digno representante do Ministério Público junto desta Câmara 
pugna pela improcedência do agravo. 
 
Correram os vistos legais. 
Tudo visto e ponderado cumpre decidir. 
 
DECIDINDO: 
 
Tendo em atenção que tanto o âmbito do recurso como o seu 
objecto se encontram limitados pelas linhas mestras definidas nas 
conclusões do presente recurso, sem descurarmos das meras 
razões de direito, nem das questões de conhecimento oficioso (vide 
nº2 do art. 660°, art. 664°, nº3 do art. 684°, e nº1 do art. 690°, todos 
do C.P. Civil) 
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Do presente recurso surgem como questões a decidir saber se: 
 
· Se a agravada deve ser notificada para sanar a irregularidade do 
mandato judicial; 
 
· Se, em obediência aos fins e limites do título executivo, o valor 
exequendo é o de USD 148.229,97 (cento e quarenta e oito mil 
duzentos e vinte e nove dólares americanos e noventa e sete 
cêntimos); 
 
· Se a agravada acumulou indevidamente vários pedidos contra a 
agravante. 
 
Aos autos veio agora a agravante dizer: 
 
Que a mandatária judicial da agravada juntou cópia da procuração 
forense, o que torna a representação desta irregular e 
consequentemente o requerimento inicial é susceptível de ser 
considerado sem efeito;  
 
Que, celebrado o contrato de mútuo entre os contraentes no valor 
de USD 199.276,93 (cento e noventa e nove mil, duzentos e setenta 
e seis dólares americanos e noventa e três cêntimos), e tendo a 
agravada confessado o valor da dívida em USD 149.229,97 (cento 
e quarenta e nove mil duzentos e vinte e nove dólares americanos e 
noventa e sete cêntimos) pretende, contudo, executar a dívida no 
valor de USD 183.225,20 (cento e oitenta e três mil duzentos e vinte 
e cinco dólares e vinte cêntimos). 
 
Contrariamente ao acordado, devido a diversas dificuldades 
financeiras, não lhe foi possível cumprir a prestação no prazo 
acordado; 
 
Assim, verifica-se a existência de acumulação indevida de 
execuções porquanto o exequente pretende não só o pagamento da 
dívida como também o dos juros de mora, honorários de advogado, 
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custas judiciais e outras. 
 
Da factualidade alegada assim como dos documentos carreados 
aos autos somos a afirmar que a exequente veio exigir o 
pagamento coercivo da dívida e para o efeito lançou mão da acção 
de execução para pagamento de quantia certa ( nº2 do art. 45º do 
C.P. Civil). 
 
Quanto à questão da irregularidade do mandato judicial dir-se-á 
que: 
 
Da análise feita ao documento de fls. 20, podemos constatar que 
este é de facto cópia de uma procuração, não está conforme os 
requisitos legalmente exigidos, violando expressamente o 
consagrado pelo nosso legislador. 
 
O mandato judicial junto aos autos é irregular, porquanto não se 
trata de um instrumento público ou particular com intervenção 
notarial (al. a) do art. 35º do C.P. Civil); 
 
Assim, e tendo em atenção a ratio do art. 266º do C.P.Civil, que 
consagra o princípio da direcção efectiva do juiz no processo, ao 
julgador impendia a obrigatoriedade de fixar prazo para a exequente 
sanar a aludida irregularidade contida no mandato judicial junto aos 
autos, sob pena de tudo quanto tiver sido feito pelo mandatário ficar 
sem efeito e ser condenado ao pagamento das custas (nº 2 do art. 
40° do diploma acima citado). 
 
Nestes termos e porque a constituição de mandatário é obrigatória 
para o prosseguimento da acção, deve o juiz da causa proferir 
despacho neste sentido, fixando o correspondente prazo, sob pena 
destes prosseguirem eivados de irregularidade processual. 
 
No que concerne aos fins e limites do título executivo dir-se-á que: 
 
Se, por um lado a exequente veio requerer a execução da 



 
Tribunal Supremo 

 

7 

 

obrigação em USD da quantia de 138.225,20 ( cento e oitenta e três 
mil, duzentos e vinte e cinco dólares americanos e vinte cêntimos), 
mais os juros vencidos e vincendos bem como o pagamento do 
montante em Kwanzas equivalentes a USD 18.322,52 (dezoito mil, 
trezentos e vinte e dois dólares americanos e cinquenta e dois 
cêntimos), a título de honorários de advogado, custas e 
procuradoria e demais despesas judiciais, quando o valor 
consignado no título executivo é de 199.276,93 (cento e noventa e 
nove mil, duzentos e setenta e seis dólares norte americanos e 
noventa e três cêntimos); 
 
Por outro lado veio, a executada assumir a dívida apenas no valor 
em USD de 148.229,97 (cento e quarenta e oito mil, duzentos e 
vinte e nove dólares americanos e noventa e sete cêntimos) o que 
resulta da subtracção ao valor global da dívida da primeira 
prestação já efectuada, porém, recusa-se a pagar tanto os 
honorários de advogado como as custas e procuradoria do 
processo. 
 
Ora, se tivermos em conta que o título executivo mais não é que o 
documento demonstrativo do direito do exequente de que subjaz a 
execução, este visa efectivamente delimitar os fins e os limites da 
execução (art. 45° do C. P. Civil). 
 
Porém, este é apenas a condição necessária para o 
prosseguimento da execução, mas não a suficiente. 
 
Para que a execução produza os efeitos jurídicos preconizados pela 
exequente é necessário aferirmos também os pressupostos de 
validade, quer formais quer substanciais, que são a certeza e 
exigibilidade do título (art. 805º C. P. Civil); 
No caso, a obrigação é certa porquanto está qualitativamente 
determinada. 
 
Entretanto, é ilíquida, porquanto o valor contido no título executivo 
difere não só do valor confessado pela executada como também 
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daquele que a exequente pretende efectivamente executar (nº2 do 
art. 805º do C.P. Civil);  
Assim, somos a afirmar que em face do título executivo, quanto ao 
fim, este é efectivamente o meio idóneo para a exequente, 
coercivamente, ver a obrigação cumprida; 
 
Relativamente aos limites da acção também ficou patente dos autos 
de que o valor da execução não é o valor do contrato de mútuo, 
nem mesmo o valor confessado pela executada. 
 
Constata-se dos autos que a exequente procedeu a prova 
complementar do título executivo juntando o comprovativo do 
pagamento de parte da dívida, confirmando o valor confessado pela 
executada assim como o documento referente ao pagamento de 
parte das custas. 
 
Diz a executada que a exequente acumulou indevidamente 
execuções, porquanto a exequente requereu o pagamento da dívida 
acrescida dos juros de mora, honorários de advogado, custas e 
procuradoria, verificando-se aqui a acumulação indevida de 
execuções. 
 
No concernente à questão acabada de suscitar podemos afirmar 
que não assiste razão à agravante. 
 
Senão vejamos: 
 
A exequente pretende executar não só o valor capital mutuado, 
assim como os juros vencidos e vincendos, honorários, custas e 
procuradoria; 
 
Por outro lado, verifica-se que no contrato de mútuo junto aos 
autos, na cláusula 11ª, as partes acordaram expressamente o 
seguinte: 
 
" O mutuário assume, perante o Banco, as obrigações de 
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pagamento das importâncias debitadas na conta do mutuário, bem 
como todas as despesas e encargos resultantes da sua execução, 
incluindo as despesas judiciais e extrajudiciais que o exequente 
venha a incorrer para garantia e cobrança dos seus créditos 
emergentes do presente contrato, designadamente, honorários de 
advogado e solicitador, as quais fixam em 10% do montante do 
capital em dívida." 
 
Ora, da análise feita à cláusula acabada de transcrever, somos a 
concluir que a agravada pretende apenas executar o que lhe é 
devido, em face do título executivo apresentado com o 
requerimento inicial.  
Outrossim, se nos debruçarmos sobre o prescrito no nº1 do art.53º 
do C.P. Civil, concretamente sobre os pressupostos a que o 
exequente deve respeitar no caso de acumulação de execuções, 
somos a inferir que: 
 
a) O Tribunal a executar as dívidas é o mesmo para executar todas; 
 
b) As execuções são as mesmas quanto ao seu fim; 
 
c) Nenhuma das dívidas corresponde a processo especial; 
 
Portanto, podemos afirmar que a questão, acima suscitada pela 
executada, está destituída de qualquer sustentáculo, quer de facto 
quer jurídico. 
 
À agravante não resta outra opção senão a de assumir e honrar o 
compromisso por si assumido voluntariamente," Pacta sunt 
servanda", sob pena do Tribunal se substituir à pessoa da 
executada e penhorar os seus bens ( art. 821º e 833º do C.P. Civil) 
 
À agravada, assiste a faculdade de exigir a reparação coerciva e 
efectiva do seu crédito em dívida (nº3 do art.4° do C.P. Civil).  
 
Em remate, somos a afirmar que, em face da factualidade alegada 
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e provada, o Juiz da causa proferiu e bem o despacho, ordenando a 
citação da executada para, no prazo de oito dias, pagar ou nomear 
bens à penhora (art.811º do C.P. Civil). 
 
DECISÃO: 
 
Nestes termos e fundamentos acordam os desta Câmara em: 
Negar provimento ao recurso e em consequência ordenar o 
prosseguimento dos autos. 
Custas pela apelante 
 
 
Luanda 23/05/08 
 
Teresa Francisco da R. Buta 
Joaquina Nascimento 
Tobias Epalanga 
 
 
 
 
 


