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ACÓRDÃO (Reclamação) 

 

PROCESSO Nº 1379/2014 

  

Na Câmara do Cível, Administrativo, Fiscal e Aduaneiro do Tribunal Supremo,  

os Juízes acordam em conferência, em nome do povo:  

 

Na Sala de Família do Tribunal Provincial do Huambo, RUI VALDICK DOS 
MILAGRES PAULO, Residente na Província do Huambo, casa s/n, intentou 
Acção de Regulação da Autoridade Paternal, contra JAMIRA TAVARES 
ANTÓNIO, residente no Huambo, Bairro Cidade Alta, pedindo a atribuição do 
exercício da autoridade paternal, ficando o autor com a guarda da filha Vladimira 
dos Milagres António Paulo.  

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

I. Que o Autor e a Ré, tiveram uma relação amorosa durante 6 (seis) anos, 
sem nunca terem coabitado sob o mesmo tecto;  

II. Que, da referida relação resultou o nascimento de Vladmira dos Milagres 
António Paulo, natural do Huambo, nascida aos 14 de Junho de 2007;  

III. Que, desde o nascimento da filha até a presente data, a menor sempre 
viveu com a Ré, estando, portanto sob a guarda desta;  

IV. Que a autoridade paternal tem vindo a ser exercida em separado, 
prestando o Autor todo o apoio necessário ao sustento e ao normal 
desenvolvimento da menor;  

V. Que, o Autor sempre arcou com os custos do infantário, cuja propina 
mensal estava fixada em Akz 15.000,00 (Quinze Mil kwanzas) e, 
actualmente, a menor encontra-se inserida no ensino escolar primário, em 
regime privado, onde a propina mensal está fixada em Akz 12.500,00 
(Doze Mil e Quinhentos kwanzas), acrescidos de Akz 7.000,00 (Sete Mil 
Kwanzas) de transporte, e respectivo material escolar, perfazendo um 
total mensal de Akz 30.000,00 (Trinta Mil Kwanzas);  

VI. Que, o Autor também arca com todas as despesas médicas e 
medicamentosas da menor, com consultas ao exterior do País, devido a 
especificidade da enfermidade de que a menor padece;  

VII. Que o Autor nunca se opôs a que a menor estivesse sob a guarda da Ré, 
porém, com o andar dos anos foram-se sucedendo factos que levaram a 
que o Autor decidisse pela instauração da presente acção;  

VIII. Que, a partir de certa altura, a Ré passou a deixar a menor com pessoas 
sem idade nem experiência suficientes para cuidar de uma pessoa de 
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tenra idade, visto que a Ré realizava viagens para outras províncias e 
deixava a filha sob cuidados de pessoas desconhecidas pelo Autor;  

IX. Que, a Ré tem vindo a fazer uso excessivo de bebidas alcoólicas, estando 
mergulhada num ambiente de bebedeiras, residindo numa casa onde 
muitas vezes se realizam os referidos ambientes impróprios para a menor;  

X. Que a Ré não cuida da boa apresentação da menor, levando-a muitas 
vezes suja e mal apresentada para o infantário, tendo por diversas vezes, 
reclamado de má alimentação, levando o Autor a concluir que a Ré 
descura da própria alimentação da filha; 

XI. Que a Ré não está em condições de proporcionar à criança um 
crescimento e desenvolvimento sadio e integral, não transmitindo à menor 
os valores éticos aceites na sociedade, pondo em causa a formação moral 
da menor.  

XII. Que, a própria menor já confidenciou ao Autor que gostaria de viver com 
o mesmo e, de quando em vez, visitar a Ré, sendo esta a vontade da 
menor.  

Designada data para audiência preparatória (fls. 13), a mesma decorreu em 
obediência ao formalismo legal (fls. 16).  

Decorreu a produção de prova, tendo pelo tribunal sido ouvidas as testemunhas 
arroladas pelas partes (fls. 25 a 31 e 35 a 42 e 47).  

Realizada inspecção à habitação da menor pela Juíza  "a quo", foi constatado o 
seguinte (fls. 33):  

"Visitada a casa da Requerida, deparámo-nos com uma casa desarrumada e 
com necessidade de melhoria nas condições prestadas, que não são das 
melhores para o desenvolvimento da criança. 

 No entanto, parece ter um ambiente familiar harmonioso .. ".  

Pela Juíza "a quo" foi proferida sentença, julgando a acção, parcialmente, 
procedente e, em consequência, atribuída a guarda partilhada a ambos os 
requeridos, devendo cada um deles ficar com a menor quinze dias do mês, 
passar férias repartidas, sendo metade do período com a mãe e a outra com o 
pai, tudo isto provisoriamente até que a menor atinja dez anos de idade, altura 
em que legalmente estará em condições de ser ouvida, podendo nessa altura 
decidir com quem irá ficar (fls. 51 a 53).  

Inconformada com a decisão, veio a Ré dela interpor recurso de agravo, com 
efeito suspensivo (fls. 59).  

O Juiz "a quo" admitiu o recurso como de Agravo, com subida imediata e nos 
próprios autos, com efeito suspensivo (fls. 60).  
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Notificada da admissão do recurso (fls. 62 e 63), as partes não vieram proceder 
a junção de alegações e contra-alegações, tendo os mesmos seguido com 
remessa para o Tribunal "ad quem" (fls. 71 a 75 e 77 a 83).  

Distribuídos os autos, no tribunal "ad quem", foi proferido despacho ordenando 
o cumprimento do disposto no art. 134º do CCJ (fls. 85 v).  

Notificada a Recorrente (fls. 88), a mesma não veio cumprir com tal obrigação.  

Assim, veio o Relator proferir despacho de deserção do presente recurso por 
falta de pagamento de preparo inicial (fls. 94).  

Notificados do despacho do Relator (fls.92), veio a Recorrente deduzir 
Reclamação com os seguintes fundamentos (fls. 99):  

a) Que, os preparos foram pagos na totalidade em tempo útil e expeditos os 
devidos comprovativos ao Cartório da Sala do Cível e Administrativo do 
Tribunal Provincial, através da Carta Precatória nº 13/016-8; 

b)  Que, em boa verdade realizou o cumprimento da devida obrigação no dia 
20 de Fevereiro de 2017, no BPC, tendo creditado na conta 
0013241792011, pertencente ao Tribunal Supremo, o valor de 52.800,00  
(Cinquenta e Dois Mil e Oitocentos Kwanzas), referente ao pagamento 
dos preparos iniciais e acrescido de igual montante de taxa de justiça;  

c) Que, por qualquer razão não imputável à Recorrente que até cumpriu em 
tempo e nos termos legais a sua obrigação, não deve ela arcar com as 
consequências resultantes do trabalho do Tribunal Provincial do Huambo, 
pois a ele impende o dever funcional de encaminhar o comprovativo de 
pagamento ao Tribunal Supremo; 

d)  Que, o facto de não se ter mostrado, até agora, pago o devido preparo 
inicial e acrescido de igual montante de taxa de justiça, no prazo 
legalmente estabelecido, é culpa que somente deve ser imputada ao 
Tribunal Provincial do Huambo;  

Conclui pedindo que seja revisto o despacho que julgou deserto o recurso 
interposto e declarada extinta a instância e, consequentemente, ser o recurso 
apreciado.  

Correram os vistos legais (fls. 107 v e 108).  

Cumpre decidir  

Alega o Reclamante que, os preparos foram pagos na totalidade em tempo útil 
e expedito os devidos comprovativos ao Cartório da Sala do Cível e 
Administrativo do Tribunal Provincial, através da Carta Precatória n." 13/016-B.  

Alega também que, em boa verdade, realizou o cumprimento da devida 
obrigação no dia 20 de Fevereiro de 2017, no BPC, tendo creditado na conta 
0013241792011, pertencente ao Tribunal Supremo, o valor de 52.800,00 
(Cinquenta e Dois Mil e Oitocentos Kwanzas), referente ao pagamento dos 
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preparos iniciais e acrescido de igual montante de taxa de justiça, e que, por 
qualquer razão não imputável à Recorrente que até cumpriu em tempo e nos 
termos legais a sua obrigação, não deve ela arcar com as consequências 
resultantes do trabalho do Tribunal Provincial do Huambo, pois a ele impende o 
dever funcional de encaminhar o comprovativo de pagamento ao Tribunal 
Supremo.  

Compulsados os autos, constata-se a seguinte ordem cronológica dos factos: 

1. Os presentes autos foram, neste Tribunal, distribuídos em sessão 
ordinária de 14 de Junho de 2014 (fls. 85).  

2. Aos 15/07/2014, pelo Relator foi proferido despacho para cumprimento 
do disposto no art. 134º do CCJ, (fls.185 v). 

3.  Aos 10/09/2014, foi expedida mensagem, ao Tribunal Provincial do 
Huambo, para se notificar a Agravante/Reclamante, para o cumprimento 
do disposto no art. 134º CC, (fls.89). 

4.  Aos 13/10/2014, foi a Agravante/Reclamante notificada para 
cumprimento do despacho de fls. 85, (fls.92).  

5. Aos 22/04/2015, pelo Relator, foi proferido despacho de deserção por 
falta de pagamento de preparo, declarando extinta a instância (fls. 94).  

6. Aos 09/03/2018, veio a Agravante/Reclamante deduzir reclamação, 
tendo junto aos autos comprovativo de pagamento do preparo inicial 
datado de 20/02/2017, (fls.99 e105).  

Assistirá razão à Reclamante?  

Vejamos:  

A Recorrente foi notificada aos 13 de Outubro de 2014 (fls.92) para, no prazo de 
5 (Cinco) dias, proceder ao pagamento do preparo inicial, em conformidade com 
o art.134º do CCJ. Porém, o mesmo não se mostrou pago no prazo estabelecido.  

Consequentemente, pelo Juiz Relator, foi proferido despacho julgando deserto o 
recurso por falta de pagamento de preparo inicial (fls. 94).  

De facto, tinha a Recorrente cinco (5) dias para realizar o referido preparo inicial, 
isto é, a contar da data da sua notificação realizada no dia 13/10/2014- (fls. 92), 
pelo que o respectivo prazo precludiria no dia 18 de Outubro de 2014, como 
precludiu.  

Outrossim, verifica-se nos presentes autos, que tal obrigação legal, apenas foi 
cumprida pela Agravante em 20/02/2017, como consta de comprovativo junto 
aos autos a fls.105, ou seja, decorrido o prazo estabelecido por lei, de 5 dias.  

Ora,  

Quanto à natureza, os prazos são dilatórios ou peremptórios, sendo que aqueles 
diferem para certo momento a possibilidade de realização de um acto ou o início 
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da contagem de um outro prazo, ou seja, permitem a prorrogação, ao passo que 
estes extinguem o direito de praticar o acto (nºs 1, 2 e 3 do art.145.° do CPC).  

O prazo para o pagamento de preparo inicial é peremptório. Neste sentido, o não 
pagamento do mesmo, no prazo legalmente estipulado, faz precludir o direito de 
praticar o acto.  

Em conformidade, dispõe a aI. f) do art. ° 287.° do CPC que o não pagamento 
de preparo constitui motivo para considerar a instância extinta.  

Ademais, dispõe o nº 1 do art.292.° do CPC que os recursos são julgados 
desertos pela falta de preparo, corno é o caso. Portanto, encontram-se reunidos 
os requisitos previstos nas disposições legais acima descritas e, não tendo sido 
suscitado justo impedimento, como dispõe o art. 146.°, do CPC, devem os 
presentes autos ser julgados desertos e, em consequência, considerar-se extinta 
a presente instância.  

IV-DECISÃO 

 

Nestes termos e fundamentos acordam os Juízes da 1ª Secção desta 
Câmara em indeferir a presente reclamação e, em consequência, confirmar 
o despacho reclamado.  

Custas pela reclamante.  

 

Luanda, aos 31 de Maio de 2018  

Joaquina do Nascimento (Relatora),  

Molares de Abril  

Lisete Silva. 

  

 


