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1ª Secção da Câmara de Trabalho 

 

  

ACÓRDÃO 

 

REC N.º 12 - 1770/11  

 

OS JUÍZES DA CÂMARA DO TRABALHO DO TRIBUNAL SUPREMO ACORDAM, EM 

CONFERÊNCIA, EM NOME DO POVO:  

 

1- RELATÓRIO  

Na 3ª Secção da Sala do Trabalho do Tribunal Provincial de Luanda, António Alberto Pires 

do Amaral, residente em Luanda, no Bairro Tala Hady, Rua 17, casa n.º 16, veio requerer 

Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa, contra BAI - BANCO AFRICANO DE 

INVESTIMENTO, com sede na rua Major Kanhangulo, n.º 34, em Luanda, requerendo a 

citação da executada para no prazo de 10 dias pagar a quantia de Akz 3.393.000 (Três 

Milhões e Trezentos e Noventa e Três Mil Kwanzas) ou nomear bens à penhora.  

 

Para sustentar a sua petição, o Executado arrolou os seguintes fundamentos:  

 

«Por sentença proferida, salvo erro, a fls. 75, o despedimento objecto do processo 

foi considerado nulo, nos termos do art.º228.º da L.G.T e, consequentemente, a ora 

executada condenada a reintegrar o trabalhador e pagar-lhe os salários e 

complementos que deixou de receber até à sua reintegração.  

 

Certo é que, até à presente data, a executada não reintegrou o trabalhador, nem 

efectuou o pagamento ao exequente da quantia em que foi condenada.  

 

Sendo assim, por vencimentos não recebidos já líquido, até à presente data, solicita 

o exequente a quantia de AKz 3.393.000 (Três Milhões e Trezentos e Noventa e Três 
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Mil Kwanzas), com os respectivos juros de mora, sem prejuízo do que se vier a 

apurar em execução de sentença»  

 

Juntou cópia do título executivo - fls. 8.  

 

Em seguida, o Mmº juiz exarou despacho ordenando a notificação do executado, para pagar 

ou nomear bens a penhora no prazo de 10 dias - fls. 11.  

 

Notificado do despacho supracitado (fls. 15), certo é que, findo o prazo concedido, o 

ordenado não se mostra junto aos autos.  

 

Devolvida a faculdade do exequente arrolar bens do executado, este juntou documento, 

onde indica para penhora, a Agência do BAI sita na rua da Samba, n.º 176, ao Bairro Azul, 

com todo seu recheio, incluindo-se os valores monetários que nela forem encontrados-fls. 

17.  

Em seguida, foi exarado despacho (fls.24), nos seguintes termos: "considero que há 

excesso de execução, porquanto, as instalações do BAI, com todo o recheio e os valores 

que nele forem encontrados, valem muito mais do que os Akz, 3.393.000,00 (três milhões 

trezentos e noventa e três mil kwanzas), pedidos no RI, pelo que o juiz indeferiu o pedido 

nele contido".  

Ainda na mesma senda, o Mmº Juiz a quo deferiu o requerimento (de fls. 16 e 17) referente 

ao pagamento da caução.  

Posteriormente, foi designada audiência para liquidação, conforme o teor da acta de fls. 33 

e 34. Finalmente, foi exarado despacho de fls. 35.  

Nos seguintes termos, "a iniciativa processual impede as partes em conformidade com o 

art.º264.º CPC, aplicável, subsidiariamente, não tendo as mesmas junto nenhum 

documento até ao momento, suspendo a instância por 12 (doze), meses nos termos do 

279.º do CPC, aplicável nos termos supra".  
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Notificado do Despacho, o Exequente, inconformado, interpôs, atempadamente, o recurso 

de agravo, fls.38.  

O recurso que foi admitido como de apelação e com efeito meramente devolutivo -fls.40.  

No Tribunal a quo o Agravante ofereceu as alegações (fls. 44 -48), com as conclusões que, 

passamos a transcrever:  

 

1. "Por despacho de fls. 30 o tribunal a quo ordenou a suspensão da instância 

fundamentando a sua decisão na violação do princípio do dispositivo e na falta de 

junção de documento pelas partes.  

2. A suspensão da instância, por vontade do juiz, apenas pode ocorrer nas duas 

circunstâncias descritas no art.º279.º do CPC, o que constituirá o seu fundamento 

válido.  

3. Nos presentes autos de execução, o Tribunal a quo usou fundamentação indevida 

para suspender a instância, o que é equiparável à falta de fundamentação, 

praticando assim um acto sem qualquer utilidade processual, não permitido por lei 

e, como tal, ilegal".  

 

Subidos os autos para esta instância, seguiu-se o despacho preliminar.  

Remetidos ao M. Público, este após o seu visto de fls.55 verso, concluindo pela procedência 

do recurso.  

Estão colhidos novos vistos, podendo agora apreciar, para em seguida decidir.  

 

- Questão Prévia:  

Dos autos, somos a constatar que por mero lapso, não foi exarada a exposição no sentido 

de alteração da espécie do recurso. 
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O recurso foi admitido como de Apelação, porém, tratando-se de questão que não compete 

a sentença final nem do despacho que conheceu do mérito da questão (art.º691.º do CPC), 

devia ser atribuída a espécie de Agravo e não de Apelação, como consta dos autos.  

Entretanto, somos a verificar que a aludida irregularidade não vai influir no exame da 

decisão, pelo que, a mesma mostra-se sanada (art.º201.º do CPC).  

 

I - Objecto do recurso.  

Sendo o âmbito e o objecto do recurso delimitados, para além das meras razões de direito 

e das de conhecimento oficioso, pelas conclusões formuladas pelo Recorrente (n.º 2 dos 

art.º660.º e 664.º, n.º3 do art.º684.º e n.º 1 do art.º690.º, todos do C.P.C.), emergem como 

questões a apreciar e sabermos:  

 

1.  Se por despacho de fls. 30 o Tribunal a quo devia ou não ordenar a suspensão da 

Instância;  

2.  Se a suspensão da instância, por vontade do juiz pode ou não ocorrer nas 

circunstâncias descritas no art.º279.º do CPC;  

 

- Decidindo  

 

Quanto à questão de sabermos se existe ou não fundamento para o Juiz da causa ordenar 

a suspensão da Instância, somos a constatar que, por despacho de fls. 30 o Tribunal a quo 

ordenou a suspensão da Instância, fundamentando a sua decisão na violação do princípio 

do dispositivo e na falta de junção de documento pelas partes.  

 

Entretanto, somos a constatar que o Mmoº Juiz exarou despacho nos seguintes termos "a 

iniciativa processual impende as partes em conformidade com o art.º264.º CPC, aplicável 

subsidiariamente, não tendo as mesmas junto nenhum documento até ao momento, 

suspendo a instância por 12 (doze) meses, nos termos do 279.º do CPC, aplicável nos 

termos supra".  
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Será que no caso, o Mmoº. Juiz devia sustentar o seu despacho ancorando-se na previsão 

do art. º279.º do Código de Processo Civil.  

 

Vejamos:  

A suspensão da instância, por vontade do juiz, apenas pode ocorrer nas duas 

circunstâncias descritas no art.º 279.º do CPC, o que constituirá o seu fundamento válido.  

Dispõe o n° 1 do art.º279.º do CPC, o seguinte " o Tribunal pode ordenar a suspensão, 

quando a decisão da causa estiver dependente do julgamento de outra já proposta ou 

quando ocorrer outro motivo justificado".  

E, resulta do n.º 2 do mesmo preceito que "não obstante a pendência de causa prejudicial, 

não deve ser ordenada a suspensão se houver fundadas razões para crer que aquela foi 

intentada unicamente para se obter a suspensão ou se a causa dependente estiver tão 

adiantada que os prejuízos da suspensão superem as vantagens".  

 

Para Prof Alberto dos Reis, (in Comentário ao Código de Processo Civil, Vol. 3°, pág. 268 

e 269), "uma causa é prejudicial em relação a outra quando a decisão da primeira pode 

destruir ou modificar o fundamento ou a razão da segunda (...)", referindo ainda que 

"sempre que numa acção se ataca um acto ou facto jurídico que é pressuposto necessário 

de outra acção, aquela é prejudicial em relação a esta";  

Resulta da passagem acabada de transcrever que:  

 

Tem de existir uma relação de dependência ou prejudicialidade, justificativa da suspensão 

da instância, quando a decisão ou julgamento duma acção - a dependente - é afectada pela 

decisão ou julgamento emitido noutra prejudicial.  

Assim, a relação de dependência entre uma acção e outra já proposta, como causa de 

suspensão da instância, assenta no facto de, na segunda acção, se discutir em via principal 

uma questão que é essencial para a decisão da primeira.  
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Mas, " in casum", estamos no âmbito de uma acção executiva, na jurisdição laboral, onde 

para a qual valem outros argumentos, porque a acção principal já foi julgada e já existe um 

título executivo que é a sentença proferida já na acção declarativa, accão de recurso em 

matéria disciplinar.  

A este propósito vide, Eurico Lopes-Cardoso, (in Manual da Acção Executiva), 3ª ed. 

Reimp., Almedina 1992, págs. 3 e segs.  

Portanto é nosso entendimento que ao contrário da posição assumida pelo julgador, na falta 

do aludido acordo, o juiz da causa, ao invés de determinar a Suspensão da instância, devia 

antes ordenar o prosseguimento dos autos, porque não existe aqui fundamento de facto, 

nem legal, idóneo que obste o prosseguimento da acção, inicialmente, interposta. 

Porquanto a execução não foi embargada nos termos do art.º813.º do CPC, art.º59.º 

Dec.Exec.Conj. 3/82 de 11 de Janeiro.  

Entretanto, por se tratar de execução, em processo laboral, a iniciativa da acção executiva 

é oficiosa e da competência do Tribunal, nos termos do art.º20.º e ss. da lei n.º 22-B/92, de 

9 de Setembro.  

Por outro lado, por força do princípio do inquisitório, que é considerado predominante nas 

acções laborais, deverá o Juiz trazer aos autos todos os meios ao seu alcance para o 

normal e regular andamento dos autos, nos termos do art.º21.º da lei 22-B/92, de 9 de 

Setembro.  

A suspensão da instância com fundamento na falta do impulso processual das partes não 

deve ser a colhida por nós, porquanto o princípio do dispositivo na acção de execução, na 

jurisdição laboral, vem acompanhado de um forte pendor inquisitório do Juiz; assim, 

compete ao juiz determinar oficiosamente o andamento dos autos, sendo que no caso da 

acção declarativa poderá mesmo oficiosamente determinar apenas a produção das provas 

que achar conveniente, ao contrário de na acção executiva onde deve ordenar  

oficiosamente a notificação do exequente para nomear bens à penhora, assegurando desta 

feita o princípio da prevalência da justiça material sobre a justiça formal.  
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Em relação a acção executiva o princípio do inquisitório é de tal sorte dominante que a 

iniciativa da execução é "ex oficio" nos termos do n.º 1 do art.º2.º da lei 22-B/92, de 9 de 

Setembro.  

Nos termos do n.º3 do art.º21.º do diploma supracitado, cabe ao exequente nomear bens a 

penhora para garantia da realização do seu direito, entretanto, poderá o Tribunal proceder 

as averiguações que se mostram necessárias para garantir a concretização do direito do 

exequente, nos termos dos 2 e 3 do art.º21.º do diploma legal citado.  

Desta sorte, entendemos, assim, que mal andou o Tribunal a quo ao decidir pela suspensão 

da instância, ao abrigo do n.º 1 do artigo 279.º do CPC.  

Tem por isso razão o recorrente pelo que deve ser revogada a decisão recorrida, devendo 

ser proferido um despacho a ordenar o prosseguimento do processo.  

  

- Decisão.  

  

Nestes termos e fundamentos, acordam os juízes desta Câmara em julgar procedente 

a execução e, em consequência, revogar a decisão recorrida e ordenar a baixa dos 

autos a fim de ser exarado o despacho no sentido de ordenar o prosseguimento dos 

autos. 

 

Luanda, 19 de abril de 2018 

Teresa Buta 

Teresa Marçal 

Agostinho Santos 


