
 
TRIBUNAL SUPREMO 

Câmara do Cível e Administrativo 
 

1 
 

ACÓRDÃO 

 

PROC. N.º 587/04 

 

NO TRIBUNAL SUPREMO, OS JUÍZES DA CÂMARA DO CÍVEL E 
ADMINISTRATIVO, ACORDAM, EM CONFERÊNCIA, EM NOME DO 
POVO:  

 

SANTANA ANDRÉ PITRA "PETROF", casado, angolano, residente nesta 
cidade, requereu, na Sala do Cível e Administrativo do Tribunal Provincial 
de Cabinda, uma providência cautelar de ARRESTO PREVENTIVO 
contra ANA MARIA FERNANDES, solteira, natural de Lukula, República 
do Congo e residente em Miragaia Portugal e MANUEL FERNANDES 
viúvo, natural de Miragaia Portugal e ali residente, pelos fundamentos que 
a seguir se resumem: 

 

Que os requeridos aceitaram vender e o requerente comprar bens imóveis 
relacionados a fls. 10 dos autos pelo valor de USD. 700.000,00, tendo o 
requerente pago a primeira prestação em moeda portuguesa o 
equivalente a USD. 200.000,00 tal como se observa a fls. 11. 

 

Que após a injecção deste valor na conta do requerido Manuel 
Fernandes, este abandonou o País sob pretexto de se encontrar doente 
e fixou residência definitiva em Portugal. 

 

Que instado a regressar a Angola para receber o montante em falta e 
proceder à transmissão do direito de propriedade ao requerente através 
da competente escritura pública, o requerido alega não poder ausentar-
se de Portugal e exige a liquidação total do valor dos bens vendidos, 
exigência que o requerente se recusa a cumprir por recear que o referido 
jamais regresse a Angola para formalizar o negócio realizado. 
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Que enquanto aguardava pelo requerido, o requerente tomou 
conhecimento, que entre os bens vendidos a si, aquele voltou a vender a 
carpintaria ao Sr. Pedro Espanhol. 

 

Que deste modo, verifica-se a existência da dívida dos requeridos para 
com o requerente e o justo receio deste perder a garantia patrimonial do 
seu crédito. 

 

Terminou requerendo que se proceda ao arresto dos imóveis constantes 
na relação de fls. 10, objectos do contrato de compra e venda, sem 
audiência dos requeridos. 

 

Juntou procuração forense e 14 documentos. 

 

Produzida prova sumária com audição das testemunhas (fls. 27 a 28) foi 
proferido douto despacho o qual indeferiu a providência cautelar requerida 
(fls. 29 a 30). 

 

Inconformado com a decisão, interpôs o requerente recurso de agravo, o 
qual foi admitido a subir imediatamente e com efeito suspensivo. 

 

De seguida apresentou sua alegação e concluiu: 

 

- Recorrente e recorrido celebraram um contrato promessa de compra e 
venda valoradas em USD. 700.000,00 tendo o recorrente pago a primeira 
prestação no valor de USD. 200.000,00. 

 

- O recorrido Manuel Fernandes, na posse do dinheiro, abandonou o País 
e foi fixar-se em Portugal onde se encontra até ao momento. 
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De má-fé e com intenção de dissipar os bens, objecto do negócio, 
entendeu o recorrido Fernandes, vender a carpintaria ao Sr. Pedro 
Espanhol. 

 

Assim, acham-se preenchidos os requisitos essenciais para se decretar o 
arresto requerido, pois, para o seu decretamento, a lei contenta-se com 
aparência do direito e o perigo de sua insatisfação. 

 

Terminou requerendo a revogação do despacho recorrido. 

 

Os recorridos não contra alegaram. 

 

Nesta Instância o M.º P.º emitiu parecer no qual expende existir a 
presunção de haver incumprimento por parte do recorrente, pelo que a 
decisão recorrida é correcta. 

 

Correram os vistos legais. 

Cumpre-nos apreciar e decidir. 

 

A providência cautelar requerida é a de arresto preventivo e os seus 
requisitos são: 1) a probabilidade da existência do crédito, 2) a provável 
perda da garantia patrimonial. 

 

No caso vertente o recorrente, por acordo verbal, entregou aos recorridos 
um sinal na então moeda portuguesa, equivalente a USD. 200.000.00, 
destinados à aquisição, por compra, de um prédio urbano, uma fazenda 
agrícola situada no Ngoio, uma carpintaria e uma propriedade agrícola 
situada no Futila. 

Na posse de sinal entregue pelo recorrente, o recorrido ausentou-se para 
Portugal invocando razões de saúde, e ali se encontra até a presente data 
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não se sabendo para quando o seu regresso, com vista a finalizar o 
negócio recebendo o dinheiro em falta e celebrando as competentes 
escrituras de venda de bens imóveis. 

 

Ora, os elementos factuais assim carreados aos autos, revelam 
claramente que se acham preenchidos os requisitos acima enunciados, 
ou seja, a existência do crédito, pois o requerente avançou, 
efectivamente, com o sinal, num montante equivalente a USD. 
200.000,00, e o justo receio da perda da garantia patrimonial, pois, a 
ausência dos recorridos por tempo indeterminado e o facto de terem já 
alienado a terceiro um dos bens prometidos vender ao recorrente, conduz 
a ilação que os recorridos continuam a dispor livremente do seu 
património, quando, na verdade, eles se acham comprometidos com os 
recorridos. 

 

Assim sendo, acham-se preenchidos os requisitos exigidos para que se 
decrete a providência requerida. Contudo, porque os bens arrolados para 
o arresto, recaíram em mais bens do que os suficientes para segurança 
da obrigação, deverá reduzir-se a garantia aos justos limites do crédito 
por força do disposto no n.º 1 do art. 404.º do C.P. Civil. 

 

Deste modo arrestar-se-ão somente o imóvel situado na rua Duque de 
Chiange e a fazenda agrícola situada no Ngoio. 

 

Pelos fundamentos expostos, acordam os desta Câmara em 
conceder provimento ao recurso, revogando o despacho recorrido e 
decretam o arresto do imóvel registado na matriz predial sob o n.º 
1047, situado na avenida Duque de Chiange e da fazenda agrícola 
situada na localidade de Ngoio. 

Sem custas. 

 

Luanda, aos 6 de Maio de 2005. 
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André Silva Neto 

Belchior Samuco 

Tobias Epalanga 


