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ACÓRDÃO 

 

PROC. Nº 577/98 

 

NO TRIBUNAL SUPREMO, OS JUÍZES DA CÂMARA DO CÍVEL E 

ADMINISTRATIVO, FAMÍLIA E LABORAL, ACORDAM EM CONFERÊNCIA EM 

NOME DO POVO: 

 

A empresa "NACOIA LDA" requereu, na Sala do Trabalho do Tribunal Provincial 

de Luanda, que ao abrigo do disposto no nº 4 do art.º 404º do C.P.Civil , fosse o 

arresto decretado contra a aeronave com a matricula D2 FAV na providência 

cautelar não especificada, movida pelos trabalhadores André Ndai Mjambi e 

outros, substituida por caução, que valorou em Kwanzas Reajustados, no 

montante equivalente a USD.75.925,46 (setenta e cinco mil doláres e quarenta 

e seis cêntimos americanos), correspondente ao valor global da sua dívida 

salarial. 

Citada a parte contrária para se pronunciar sobre o requerido, vieram os 

trabalhadores identificados nos autos, em conclusão, requerer o indeferimento 

do pedido de prestação de caução apresentado, no valor de USD.75.925,46, por 

ser manifestamente insuficiente para prevenir a lesão produzida, que tem, pelo 

menos, o valor superior a USD.375.982,54 (trezentos e setenta e cinco mil 

novecentos e oitenta e dois doláres e ciquenta e quatro cêntimos americanos). 

Juntaram quatro documentos. 

Pronunciando-se sobre o requerido, o Mmº Juiz "a quo" proferiu douto despacho 

a fls.22, no qual e com base nos elementos fornecidos pela contraparte, indeferiu 

o pedido de prestação de caução reputando-a insuficiente. 

Notificada deste despacho a empresa "NACOIA LDA" com ele não se conformou, 

razão pelo qual interpôs o presente recurso, requerendo que fosse processado 

como de agravo e a subir imediatamente (fls 29). 

Concomitatemente, requereu também, atento ao disposto nos artigos 122º nº 1 

al. d.) 123º nº 1 e 127º nº 1 al.g) todos do C.P.Civil, a declaração de impedimento 

do Mmº Juiz "a quo". 
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Pronunciando-se sobre estes dois requerimentos, o Mmº Juiz admitiu o recurso 

interposto e com relação à declaração de impedimento requerido, pronunciou-se 

nos seguintes termos (fls.31): 

"Indevidamente a requerida, Ré nos autos, pede simultâneamente, que o juiz da 

causa se declare impedido e suspeito. 

Terá que ser uma coisa ou outra e não as duas simultâneamente. Tanto para os 

fundamentos do impedimento quanto os da suspeição, estará o juiz disponivel 

para declarar-se impedido ou aceitar a suspensão, contando que a requerente 

empresa NACOIA - ofereça prova dos referidos fundamentos." 

A fls.35 a 44, a "NACOIA LDA" apresentou as suas alegações de recurso onde, 

em resumo, sustenta que a dívida para com os Agravados ronda os 

USD.70.000,00, pois, devido a dificuldades de ordem financeira, desactivou toda 

a estrutura de apoio a operações de aeronaves, em Maio de 1997, e comunicou 

por escrito aos trabalhadores a sua incapacidade de mantê-los ao seu serviço, 

em Agosto de 1997. Assim sendo e porque todos os trabalhadores tinham os 

seus salários pagos até  31 de Dezembro de 1996, incumbe-lhes pagar apenas 

os salários respeitantes aos meses de Janeiro a Maio de 1997, mais a 

indemnização previsto pelo art.º 39 da L. G. Trabalho. 

Terminou requerendo que seja revogada a decisão que decretou o arresto, ou; 

Caso assim se não entenda, deve o despacho de rejeição da caução oferecida, 

ser substituído por outro que a admita e seja levantado o arresto. 

Contra-alegaram os Agravados, nos termos expressos nas alegações de fls. 48 

a 52, tendo, no que de interesse tem para causa, acrescentado que a dívida da 

Agravante para com os Agravados era até 31/06/98 de USD. 210.371,38, sem 

contar com os juros de mora. 

Terminaram requerendo a manuntenção do decidido no Tribunal recorrido. 

Juntou nove documentos.  

Cumpridas as demais formalidades legais, subiram os autos a esta Instância, 

onde o recurso foi julgado o próprio, nada obstando ao conhecimento do seu 

objecto. 

Dada vista o M.º P.º nada requereu. 

Correram os demais vistos legais. 

Apreciando e decidindo: 
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Os presentes autos de prestação de caução, surgidos por força da providencia 

cautelar inominada, apresentam-se como uma densa e escura floresta onde não 

se faz penetrar luz suficiente para se encontrar árvore que dê os frutos a que a 

causa diz respeito. 

Contudo, por ser pacificamente aceite, na doutrina e na jurisprudência, que o 

Tribunal, em princípio, só pode servir-se dos factos articulados pelas partes e 

porque as questões que as partes deixaram de suscitar, mormente o Agravante, 

não podem ser conhecidos oficiosamente, não os trataremos nesta sede e 

circunscrever-nos- emos à matéria carreada aos autos "sub judice". 

Ao ilustre causídico da agravante, fica no entanto o conselho; ao invés dos 

impróprios que dirigiu contra ao colega do foro, no art.º 33º das alegações de 

recurso, devia ter tratado com maior zelo e dedicação profissional os interesses 

da mandante ora Agravante, pois, ao descurar a defesa dos interesses desta, 

permitiu, que a parte contrária fizesse passar pela janela aquilo que não 

conseguiria fazer passar pela porta (passe o tropo) caso prestasse a devida 

atenção aos actos que se praticavam no processo. 

Na verdade, a providencia cautelar inominada proposta pelos Agravantes e da 

qual tiveram ganho de causa, consubstânciado na retenção da aeronave com a 

matricula D2 FAV, foi intentada com subtileza e argúcia pela ilustre causídica 

dos Agravantes, pois, foi a forma que encontrou para contornar o que a lei lhe 

vedava, ou seja; não podendo propôr contra a Agravante a competente 

providência nominada de arresto por ser comerciante e a dívida comercial, (art.º 

403 nº 3 C.P.C) optou (embora ilegalmente, diga-se), pela providência não 

específicada e, com arte e engenho, logrou, do Tribunal recorrido a "interdição 

de saída de aeronave da cidade de Luanda, quer para o interior, quer para o 

exterior do país " sic. 

Ora, com um pouco de experiência juridica a Agravante abortaria a pretensão 

requerida naqueles termos, já que, não faz sentido que por um lado, se proíba o 

arresto do devedor, sendo comerciante matriculado e, por outro lado, se faculte 

ao credor o uso de uma providência inominada como fizeram os Agravantes, que 

produziu os efeitos do arresto. 

Competia pois à Agravante, agravar ou opôr embargos da decisão que decretou 

a providência, que decerto obteria provimento. Não o tendo feito "sib imputet". 

Atendo-nos ao objecto de recurso. 

A Requerente "NACOIA, LDA", requereu, que a providência cautelar decretada 

fosse substituída por caução adequada, tendo, para tanto oferecido o montante 
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de USD.75.925,46, correpondente, segundo ela, ao valor global salarial que tem 

para com os trabalhadores que lhe moveram a providência. 

Contrapondo-se ao montante oferecido pela Requerente vieram os Requeridos, 

nas alegações de recurso, (fls 48 a 52), sustentar, que os juros de mora razão 

pelo qual o valor da acção oferecida é manifestamente insuficiente para cobrir a 

lesão produzida. 

Não merece o nosso sufrágio a tese defendida pelos requeridos, posto que 

habitualmente sustentada. 

Na verdade, o montante global da dívida salarial apresentada pelos 

trabalhadores e defendida no articulado que constitui fls. 7 a 12, peca por 

excesso, porquanto, da análise da petição na qual se requereu a providência 

cautelar inominada, constata-se sem equívocos, que o seu valor global é de 

USD.116.116,00 (Cento e dezasseis mil e cento e sessenta e seis doláres norte 

americanos) - vide art.º 3º da petição constante a fls. 67 a 69 dos autos. 

Sendo assim não se descortinam as razões que levaram os Requeridos a 

alterarem substancialmente o valor de dívida de USD.116.116,00 para 

375.982,54. 

Se alteração adveio do facto de, na resposta ao pedido de substituição da 

providência decretada por caução, se ter aumentado o número de trabalhadores 

(v. fls.67), tal alteração não pode ser tida em consideração, porquanto, o juiz não 

pode ocupar-se senão das questões suscitadas pelas partes e a decisão não 

pode condenar em quantidade superior ou em objecto diverso do que se pedir 

(artº 660.º n.º 2 e 661.º n.º 1 do C.P.Civil). 

Ademais, tendo o pedido da providencia cautelar inominada, sido requerida 

pelos oito trabalhadores nele constantes e o valor global da dívida salarial sido 

ali fixado em USD.166.166,00, a sua alteração só pode ser efectuada no caso 

de se acharem preenchidos os requesitos impostos pelos artigos 272.º e 273.º 

ambos do C.P.Civil, e que os presentes não reunem. 

Deste modo temos como aceite que o valor global de dívida salarial para com os 

trabalhadores que requereram a providência cautelar é de USD.116.166,00 e 

não a exorbitante quantia de USD. 375.982,54 apresentada inicialmente e 

reduzida nas alegações de recurso para USD. 210.371,38. 

Ora, os dois requisitos de que o art.º 401.º n.º 3 do C.P.Civil faz depender a 

substituição da providência por caução, são o da adquação e o da suficiência. A 

caução é adquada quando constitui meio idóneo para garantir os danos 

passados ou possiveis e é suficiente quando o seu montante fôr proporcional ou 
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aproximado da estimativa provável do dano (V. ano de Abilio Neto no n.º 401.º 

do C.P.C. 11º edição - 1993). 

Assim sendo o valor provável da dívida de USD. 116.166,00 e tendo o 

Requerente oferecido como caução o valor de USD. 75.925.46, afigura-se-nos 

correcto fixar o valor da caução em usd. 90.000,00 (noventa mil doláres norte 

americano). 

Nestes termos e fundamentos, 

Acordam os desta Câmara em conceder provimento ao recurso, 

revogar a decisão que julgou insuficiente a caução oferecida e fixam 

esta em USD 90.000,00 (noventa mil doláres americano) que será 

depositada em dinheiro. 

 

Custas a cargo da requerente, devendo o seu valor ser retirado do 

valor dos preparos efectuados a fls. 100 e 102. 

 

Luanda, de Outubro de 1999 

 

André Silva Neto 

Belchior Samuco 

Tobias Epalanga 


