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Requerimento de fls,. 263 dos rrresentes autos
da
Vieram os requeridos alegar, além do mais. que não foi ordenado a entrega
proferido pelo l'"
cirave do imovel aos mesmos no despacho de 4 de Julho de 2012.
do supra
Juízo do 'fribunal Judicial de S. Tomé. pelo que inviabiliza a execução

do arresto'
nrencionado despacho, concretamente, sobre a execução do levantamento
261 dos
Compulsados os autos. verifica-se que o despacho exarado de fls' 260 e

autos ordenou

o

levamento do arresto ordenado e entrega dos bens ar-restados aos

o que
Arrestados. não mencionou expressamente a entrega das chaves aos ArrestadOs.

devia ser subtendido.

Assim. determi
Arrestados. e bem coma ordeno a en.trega das chaves do imóvel aos Arrestados'

a

toeofimdafu
D.N.
Cunrpra devidaniente o presente despacho e despacho de fls- 260 e261.

Notifìque.

['rercessado poÍ conÌpu1âd0í

Princírrio da celeridade rrrocessual

Sob pena de

a

estrutura se não adequar

à fìnçã0. as providências

foram

pelo juiz. conio nreios
consideradas pelo legislador. assim conìo devem ser consideradas
que naturalmente
simples e rápidos que permitem Sem delongas acautelar os prejuízos

decorrenr da demora na obtenção de um a decisão final favorável-

judiciais coexistem sempre dois
Ora, qualquer que seia a natureza dos processos
valores nem sempre fáceis de compatibilizar'
soberania
Por um lado, a protecção dos direitos sÓ será eïrcaz se orgão de
razoável' mais
chamado a intervir para dirimir o litígio proferir a decisão em tempo

curto ou mais extenso. consoante a urgência e a dificuldade da questão'

Mas. por outro lado.

,

a qualquer decisão judicial tem de assentar num

o que exige o
determinado grau de certeza que lhe confira a necessária Segurança=
espaço que
respeito de um detefininado formalismo. dentro dC} qual se insere un'ì
possibilite à parte contrária o exercício do direito de defesa.
que o
Nos procedimentos cautelares não deixam de coexistir estes dois valores
sob pena de
legislador procurou conciliar e que o aplicador não pode deixar de atender,
sob pena
insegurançajurídica, quando a celeridade e colocada em posição prioritária' ou
da
de ineficácia da providência cautelar. quando porventura' o juiz coloque o valor
segurança

A

jurídica num patamar excessivamente elevado'
conciliação dos dois valores resulta

do lacto de o legislador'

perante

com a
determinadas situações prescindir de uma tramitação mais complexa e bastar-se
grau cie
etèciivação das diligências mínimas que permitam uma decisão com razoável
segurança

iuridica.

jurídica impõe que o juiz seja cauteloso quanto à apreciação clos
tanto qrÌanto
meios de prova apresentados e. em caso de dirvida, procure averiguar,
corïa o
possível" a verdade dos fàctos subjacentes à providênçia. a fim de que não se

.;F,l'A

segurança

dificilmente
risco de se conseguir. por via de uma providência cau,telar aquilo que muito
poderia ser atingido através da acção deïtnitivu

f"
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/

e bom senso que devenr ser
Deste modo. o.iuiz. deve procurar, Com a moderação
decisão demasiada apressada e una
seu apanágio. o ponto de equilíbrio entre uma

decisão mais segura.

outras medidas ou
objectivo da celeridade consegue-se ainda através de
natureza e finalidades da providência'
interpretações das normas juridicas adequadas à
seja' requerimento e
temos a diminuição do número de articulados' Ou

o

Dentre elas,

supervenientes' que poderiam
oposição quando admissivel. não se admitindo articulados
cautelar e que' por isso' e
anastar desmesuradamente a conclusão do procedimento

incompatível com aqueÌa celeridade'

A

provistlrio' não se
estrutura dos procedimentos cautelares, um procedimento
de articulados supervenientes e vátios

coaduna corn

a

admissibilidade

requerimentos/incidentes'
requerimentos, articr'rlatJo
Ora, na presente providência cautelar corlsta de vários
quando o objectivo e
superveniente o que põe em causa o principio da celeridade'
proÍ'erir uma decisão segllra de justiça' nos termos da lei'

De acordo com o artigo 264". n"

I

do C'P-C', iniciada a instância' sem prejuízo

ao juiz providenciar pelo
do onus de impulso especialmente pela lei às paúesr cumpre
as diligências
andamento regular e celere do processo, promovendo olrciosamente
o que for impertinente ou
necessárias ao normal prosseguimento da acção e recusando
preceito - mesnìo
meramente dilatório. devendo o juiz providenciar - no 3 do mesmo

pÍocessuais susceptíveis de
o1ìciosamente, pelo suprimento da falta de pressupostos

da instância
sanação. detenninando a realização dos actos necessários à regularização
instância' convidando as
op. quando estiver em causa alguma modificação sr"rbjectiva da
parles a pratica-los.

,i- As partes - observando

o n.o 2 do supra citado afiigo

-

têm o dever de.

contrários à verdade
conscientemente, não formulal pedidos ilegais, não articular factos
nem requerer diligências meramente

dilatorias'
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Deven<lo.assim.otribunalconheceroÍ.iciosamentedetodasasexcepções
pelo disposto no
nos casos não abrangidos
relativa
incompetência
da
dilatorias. salvo
i.'n :ll
voluntário (artigo 495"
arbirral
rribr"rnar
de
preterição
bem como da
r c-rr^ -r^ ;^nciifrrieãn
rlg
de
da farta de consrituição
apurar rambem, oficiosamente,
o

:*ïïffi;;

::':":::,. ;;.;,ro

iuiz

*i
^n
t^L:r:":::

O"
nos terïnos do artigo:"
autor/requerentes
do
parte
por
advogado
poder ser suscitada pelas
(sem preiuizo da questão
c.p.c.)
do
e)
,.

;ï:.

:;.;;;.

panes).

Afaltadeconstituiçãodeadvogadoporpartedoautorlrequerenteé.nonosso
direitoprocessualciviÌ,umaexcepçãodilatoriaque.veri|rcada'obstaaqueo-iuiz
26o' 493"' n'o 2'
da instância (artigos
e dá lugar à absorvição
conheça do merito da causa
n'o 1' alínea e) do CPC)'
494o, n.o l. alinea e) e 288''

lrlgs-3glosverifico,queomandatoforenseéirregular.poispelo,n."l'alineaa)
por
pode ser propCIsta em Tribunal
so
causa,
presente
a
cpc.
do artigo 33., do
Advogado'sendoqueopeticionadodet]s'27|a286estárubricadopoÍumaAdvogada
Estagiária.

consti
n.o 300 dos presentes autos
Na
')" folh?
'-'--':

que
atribui poderes ao um Advogado

o quanto

JurntÕu

:ï1.::ï:::1ïj:ïi,::.

e ratifica tudo
documentos de ils. 285 a 300

foi pronunciado pela Advogada Estagiária'

.-'-.rJPorem'nocarimbodaSecretária-geraldalolnstânciaaondeverificamosadata

deentradadosrequerimentos'estárubricadoporumapessoaaqualnãolem
comPetência o efeito'

{PeloquenãoproduziráqualquerefeitoosmencionadosrequerimentosSemque
ficaesclarecidodequeméarubricaedatadeentradadosrequerimentos.
eta
ex

er

mbo

r

e

da 1' Instâ
ado de
de

Pese embora

Seve

brica opo$

não

ao
se

do livro

r

r
!

€

{
1

a.

494." do c.P'c-, convido o Autor
e nos teíïnos do no 2 do artigo

f

;tagrarra.
Processado nor comnur

_l1)

adoi(;i[

t-ï.-

autos - fls' 100
Adrnito a procuração junta aos

Adeontologiatrata-Sedeumconjuntoderegras,fundadanaleiounauadição
público' profissional
pautal o seu comportamento

deve
fbrense, pelas quais o Advogado
e

cívico.

DoestatutodaoAsTPpodemosobservarqueahonestidade,probidade.
rectidão' lealdade, educação, urbanidade

e sinceridade são obrigações e deveres

afinal {everes normais
obrigações profissionais são'
prohssionais do Advogado, Estas
dequalquercidadão.oadvogado"porém'está-lhesespecialmentevinculadoporquese de
jurídicas, cuja violação implica o desencadeamento
trata de verdadeira obrigaçÕes
66'' do Estatuto da OASTP'
processo disciplinar - cfr' artigo
participante
de justiça e do direito e
Ao considera o Advogado um seruidor

na

adnrinistraçãodajustiça-crf.a*igo54.odoEstatutodaAOSTP-obriga.oaum
da profissão colro fora dela'
componâmento digno tanto no erercicio

Maisdoquesercompetenteecombativo,oAdvogadodevesersérioejusta.
da sua função' como a independência'
pautando pelos grandes princípios deontológicos
a urbanidade e
o respeito peïa verdade' a lealdade'
a dignidade. a integridade. a isenção.
a confraternidade'

,ora.nospresentesautos.maisconcretanente.nosrequerimentosexaradosde
Augusto Calixto' nas suàs
ils. 285 a 288 o llustre Advogado' o Dr'

alegaçÕes usa

o briìho'
provas. que poem em causa a competência'
expressões directas/indirectas, sem
autoridade e
poder discricionário' a imagem' a
o prestígio. a independência. a Iiberdade'

ahonraproÍìssionalepessoaldaMagistadaJudicial'actuaïmente'responsávelpelo
processo.queproÍèriuodespachodefls'260e2ó1.de04106112,colocandoemcausaa
que profere'
imparcialidade da mesnìa nos despachos

de mencionar que "Na última peça
O Advogado. em causa' chega ao ponto
"mão invisível" tentando tumultuar o
informando de que havia pessoa'

insistimos,

por de traz
ora os Requeridos' (...)0" Não estaria
orocesso a fàvor da parte vencidaProcessado Pot

alguém ou alguma "mão invisível" interessado em tumultuar os autos a favor
Requeridos. (...)? "(...). que motivou o despacho das fls. 260 à 264 do Proc. (...)"

dos

Agindo desta forma. o Advogado põe em causa a sua responsabilidade social.
profissional que lhe impõe. não só pugnar pela boa e rápida administração da justiça-

mas também agir de acordo aos deveres pautados no Estatuto da OASTP.
concretamente. os exarados nos artigos 56.o, alinea a) e b). artigo 63.o e o artigo 54.",

r'ì.o

? e 3. todos do estatuto da OASTP.

Tendo o Advogado conhecimento e provas de algumas irregularidades/ilicitudes
deve agir conforme os trâmites legais e não criar o âmbito para uma má administração

da justiça. dando aso às Íbfocas e não a devida colaboração dalna justiça para

a

descoberta da verdade.

Pelo tudo exposto. extraia certidão daç fls. 285 a 288 e 300 e remeta para

Ordem dos Advospdos de S. Tomé e Príncipe
conveniente. uma vez que os actos

- OASTP - para os efeitos tidos nor

do mandatário poderão ser passiveis

de

desencadear um orocesso disciplinar. nos termos do artigo 66.o e seguintes do

Estatuto da OASTP.
Notifique.
Rubrica todas folhas dos presentes autos

-

artiso 165.'do C.P.C.

DN
S. Tomé,

t0 de Abril de 2ü13

Juízt de Direito
,i
,.,,4v-.
\-L \.--i\'/ì'\t

i

1

!'

Proçessado por conìputedor

