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ACÓRDÃO 

 

 

PROCESSO Nº 1529/2010 

I — RELATÓRIO 

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

Juízes acordam em conferência, em nome do Povo: 

Na Sala do Cível e Administrativo do Tribunal Provincial de Benguela, G…… 

P……. A….. DE F….., residente em Benguela, na Rua ================, 

propôs Acção Especial de Entrega Judicial da Coisa, em processo sumário, contra 

A…… E…….. , residente em Benguela, na Rua ==================== 

pedindo a condenação do Réu a fazer a entrega do imóvel à Autora, a 

condenação do Réu em custas e condigna procuradoria. 

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

1. “A Autora é cabeça de casal do inventário obrigatório n.º 1/89, por óbito de 

Basílio Maria de França; 

2. Do acervo da herança deixada pelo De Cujus, faz parte o imóvel inscrito na 

matriz predial sob o n.º 130, situado na Rua Diogo Cão, em Benguela; 

3. Os bens que constituem o referido acervo ainda não foram partilhados 

pelos seus herdeiros; 

4. O Réu acossado pelo sentimento de enriquecimento sem causa, por vias 

fraudulentas, conseguiu obter da Administração Municipal de Benguela, 
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onde funcionava na área do cadastro, uma licença alegando que o talhão 

onde se situa o referido imóvel era sua pertença, pois que o talhão em 

referência é o n.º 5 do quarteirão n.º 53 que é parte integrante do imóvel, 

citado como património hereditário; 

5. Que, o Réu tem intenções de vender a alguém o referido talhão por um 

preço bastante elevado, razão pela qual a Autora intentou uma acção de 

providência cautelar não especificada, tendo a mesma sido decretada a seu 

favor; 

6. Apesar de o Réu ter sido notificado da douta sentença, este continua 

obstinado a ocupar o referido terreno fazendo nele obras de construção”. 

Notificado o Réu (fls. 15) veio este contestar (fls.16) deduzindo como questão 

prévia a ilegitimidade da Autora, pois deveriam ser os Herdeiros de Basílio Maria 

França e erro na forma de processo, pois nem a Autora nem Basílio Maria de 

França fazem prova suficiente de serem proprietários do terreno. 

Por impugnação o Réu contradiz os factos apresentados pela Autora na Petição 

Inicial, pois que, nem a Autora nem o “De Cujus” são proprietários do terreno, 

acrescentando que, solicitou a cedência do terreno a Administração Municipal de 

Benguela tendo nela construído a sua residência, onde nela vive com a sua 

família, tendo gasto em obras o montante de USD 750.000,00 (Setecentos e 

Cinquenta Mil Dólares Americanos). 

Alega ainda que, Autora não apresenta nenhum documento credível pelo qual 

demonstre ser ela ou o “De Cujus” donos do terreno, a certidão matricial que esta 

juntou aos autos são se refere a terreno algum, nem refere as dimensões do 

mesmo, para a Autora fazer prova bastante tinha que registar o terreno em seu 

nome ou em nome do “De Cujus”, o que nunca aconteceu. 

Conclui, pedindo que seja decretada a ilegitimidade da Autora, absolvendo-se o 

Réu da instância, caso assim não se entenda, ser a acção julgada improcedente, 

absolvendo-se o Réu do pedido por falta clara de provas sobre o direito que a 

Autora se arroga.  
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Em qualquer dos casos a Autora deverá ser condenada como litigante de má-fé 

numa multa nunca inferior a USD 5.000,00 (Cinco Mil Dólares Americanos). 

Notificada da contestação veio a Autora dela deduzir Réplica (fls.34) impugnando 

os factos articulados pelo Réu, mantendo os pedidos formulados na sua petição 

inicial. 

Notificado o Réu da Réplica (fls.37) veio este dela treplicar (fls.38). 

Designada data para tentativa de conciliação (fls.39) a mesma decorreu em 

obediência ao formalismo legal (fls.43). 

Proferida a sentença (fls.49) o Juiz “a quo” julgou a acção improcedente, 

absolvendo o Réu do pedido, nos seguintes moldes: 

“... Do articulado 1.º da Petição inicial, colhe-se que “ a Autora é cabeça de 

casal do inventário obrigatório n.º 01/89, por óbito de Basílio Maria de 

França, o qual corre seus termos nesse Tribunal na Sala do Cível e 

Administrativo. A Autora, não esclarece a relação existente entre ela e o De 

Cujus Basílio Maria de França e nem se quer provou se efectivamente 

ocupa a apregoada posição de cabeça de casal. Em tentativa de 

conciliação, disse a Autora que o litígio incide sobre um terreno dado pela 

Administração Municipal ao Réu, mas que ela entende que o referido 

terreno pertenceu ao seu sogro e este já é falecido, bem como o seu 

marido que havia sucedido o terreno também é falecido.  

De facto, os Autores deviam ser os herdeiros do De Cujus Basílio Maria de 

França. Nem a Autora, nem o falecido sogro é ou foi proprietário do terreno 

ocupado pelo Réu. Assim sendo, a Autora não tem interesse directo em 

demandar, ex vi 1ª parte do n.º 1 do art.º 26.º do CPC, procede assim a 

excepção de ilegitimidade da ora invocada pelo Réu. 

Ao concernente ao erro na forma do processo, releva dizer que ao instaurar 

a presente acção especial de entrega judicial da coisa, com processo 

sumário, cometeu a Autora, erro na forma de processo, porquanto, a 

disposição legal que serve de suporte a acção, art.º 1044.º do CPC, 
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preceitua que “Aquele que tenha a seu favor um título translativo de 

propriedade pode requerer que lhe seja conferida a posse ou entrega 

judicial da coisa”. 

A Autora, não conseguiu juntar nenhum título translativo de propriedade. 

Manda a lei dizer que “ se a forma de processo escolhida pelo Autor não 

corresponder à natureza ou ao valor da acção, mandar-se-á seguir a forma 

adequada, mas quando não possa ser utilizada essa forma, a petição é 

indeferida, por ser inepta”. 

Inconformada com a decisão, a Autora veio dela interpor recurso de Apelação, 

com subida imediata nos próprios autos e com efeito suspensivo (fls.55). 

O Juiz “a quo” admitiu o recurso como sendo o próprio, com subida imediata nos 

próprios autos e com efeito suspensivo (fls.56). 

Notificada da admissão do recurso (fls.59), veio a Recorrente apresentar as suas 

alegações (fls.60) sem as devidas conclusões. 

Remetidos os autos ao Tribunal “ad quem” este admitiu o recurso nos termos 

requeridos, ordenando a notificação da Recorrente para, no prazo de 8 dias, 

proceder a junção de novas alegações com as devidas conclusões (fls. 93). 

Notificada a Recorrente (fls.95) veio esta apresentar as suas alegações com os 

seguintes fundamentos (fls.99): 

1. “Que, a douta sentença objecto do presente recurso foi proferida sem ter 

em conta a prova documental apresentada nos autos pela Apelante por 

forma a que se pudesse formular por parte do julgador um Juízo de valor 

consistente e aceitável; 

2. Que, por não ter submetido o processo em causa às fases de audiência 

preparatória e do despacho saneador, violou grandemente o preceituado 

na lei, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 508 n.º 1 e 

510.º n.º 1 al. a) b) e c) do CPC; 
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3. Que, a omissão destas importantes fases processuais e outras 

subsequentes nos autos, propiciou as condições que levaram o Juiz “a 

quo” a proferir a douta sentença contrariamente à abundante prova 

documental apresentada pela Apelante; 

4. Que, os argumentos expendidos na douta sentença em referência com 

vista a julgar por improcedente a presente acção, são de todo infundados; 

5. Que, foi toda uma inversão de factos operada precisamente para justificar 

a improcedência desta acção, já que de outra forma não seria possível”. 

Conclui pedindo a revogação da sentença recorrida, por ter violado de forma clara 

os imperativos da legalidade. 

Notificado o Recorrido das alegações (fls.104) este veio apresentar as suas 

contra-alegações sem as devidas conclusões (fls.107). 

Remetidos os autos ao digno representante do Ministério Público (fls.115 v) este 

emitiu a competente vista. 

Correram os vistos legais (fls.134...) 

Tudo visto cumpre decidir. 

I — OBJECTO DO RECURSO 

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

direito e das questões de conhecimento oficioso) pelas conclusões formuladas 

pela Recorrente- art.º 660.º, n.º 2; 664.º; 668.º n.º3 e 690.º, n.º1 todos do C.P.C, 

emergem como questões a apreciar e a decidir no âmbito do presente recurso a 

de saber se: 

1. Violou ou não o Juiz “a quo” a lei, por não ter submetido o processo em 

causa às fases de audiência preparatória e do despacho saneador, o 

preceituado nos artigos 508.º, n.º 1 e 510.º, n.º 1 al. a) b) e c) ambos do 

CPC. 
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2. Deve ou não ser restituído o imóvel em questão à Autora, ora Apelante, 

em face da prova produzida nos autos. 

 

II- FUNDAMENTAÇÃO 

A decisão recorrida não contém julgamento da matéria de facto. 

III- APRECIANDO 

Passando à apreciação das questões objecto do presente recurso, importa 

verificarmos o seguinte: 

1. Violou ou não o Juiz “a quo” a lei, por não ter submetido o processo 

em causa às fases de audiência preparatória e do despacho saneador, 

o preceituado nos artigos 508.º, n.º 1 e 510.º, n.º 1 al. a) b) e c) ambos 

do CPC? 

Antes de apreciar as questões objecto do presente recurso, importa verificar quais 

os factos provados, relevantes para a decisão da causa: 

1. O imóvel inscrito na matriz predial sob o n.º 130, situado na Rua Diogo Cão, 

em Benguela, encontra-se inscrito em nome de Basílio Maria França (fls. 5, 

doc. 1). 

2. No processo registado sob o n.º 27/2005, António Evaristo interpôs acção 

de manutenção de posse com processo sumário contra Germina de França 

no qual o Tribunal “a quo” absteve-se em conhecer do pedido e absolveu a 

Ré da instância (fls.7 a 9, doc. 3). A abstenção do Tribunal assentou na 

desconformidade entre os documentos de concessão e o pedido, pois, 

aqueles referem-se ao talhão n.º 5, quarteirão 53, e no pedido o 

Requerente se refere ao talhão n.º 3, quarteirão n.º 53 (fls.6).   

3. Com o processo n.º 67/05 (fls. 7), Germina Pereira Assis de França interpôs 

Acção de Providência Cautelar Não Especificada contra António Evaristo 

cuja procedência o Réu foi ordenado: 



 

REPÚBLICA DE ANGOLA 

TRIBUNAL SUPREMO 

 

7 
 

a. Que o Requerido remova imediatamente o cerco das chapas de 

zinco que instalou à volta do talhão em referência, bem como as 

obras que aí vem fazendo;   

b. Que seja proibido o Requerido de colocar no referido local ou talhão 

todo e qualquer material ou equipamento de construção. 

c. Que fica proibido de fazer no local quaisquer movimentos de viaturas 

ou máquinas. 

4. António Evaristo tinha sido advertido pela Administração Municipal de 

Benguela para submeter a esta o projecto de construção de um edifício de 

carácter definitivo, a construir no talhão n.º 5, quarteirão n.º 53, com área de 

900m2 (fls.19). 

5. Por Ofício de 26 de Novembro de 1996, a Administração Municipal de 

Benguela interpelou António Evaristo para o pagamento de AKZ 

10.800.000,00 proveniente da cedência de terreno que ocupa com área de 

900m2, no talhão n.º 5, do quarteirão n.º 53, na Rua José Estevão (fls.22). 

6. Através de um aviso, a Administração Municipal de Benguela emitiu Alvará 

de Obras para a construção de um anexo, numa área total de 109,30m2 

(fls.21). 

7. Na Certidão de fls. 23, consta a informação de que António Evaristo 

efectuou o recenseamento fiscal do prédio urbano, de dois pisos, 

construído em alvenaria de pedra e tijolo, cimento, pavimentado a 

mosaicos, coberto a placa de cimento, chapas de lusalite e metálicas 

onduladas, com forro de estuque, composto de rés-do-chão e primeiro 

andar: 1.º andar – sala comum, dois quartos com casas de banho 

privativas, mais dois quartos, cozinha, casa de banho, despensa e 

lavandaria. 2.º Andar – um quarto com casa de banho privativa, um 

escritório, uma zona de lazer e varanda. Tem quintal murado. 

Confrontações: pelo Norte com a Rua José Estevão, a Sul com o prédio de 

Basílio Maria de França; Este com prédio de Albertino Lourenço e Oeste 

com o prédio da ADRA.  

8. António Evaristo efectuou o pagamento do imposto sobre terrenos não 
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aproveitados referentes os anos 2005 e 2006. 

9. Uma comissão de vistoria dos serviços de Urbanismo Cadastro e Obras 

Locais, composta por técnicos de construção civil da Administração 

Municipal de Benguela, realizou vistoria ao prédio pertencente ao António 

Evaristo, com as seguintes confrontações: Norte – Rua Dr. José Estevão, 

Sul – com edifício de Basílio Maria de França, Este- prédio de Albertino 

Lourença, Oeste – com edifício da ADRA, com a área coberta de 253m2 

(fls.24). As presentes confrontações coincidem com a escritura da 

legalização de parcela de terreno a favor de António Evaristo (fls.45 a 47). 

Quanto à questão acima suscitada, por um lado, o Tribunal “a quo” julgou a acção 

improcedente, absolvendo o Réu do pedido, com fundamento de que, embora a 

Recorrente se arrogue ser cabeça-de-casal do inventário obrigatório n.º 01/89, por 

óbito de Basílio Maria de França, correndo seus termos na Sala do Cível e 

Administrativo do Tribunal Provincial de Benguela, a Autora, ora Apelante, não 

esclarece a relação existente entre ela e o “De Cujus”, nem sequer provou se 

efectivamente ocupa a apregoada posição de cabeça-de-casal. 

Outrossim, o Tribunal constatou, na tentativa de conciliação, que a Autora requer a 

restituição de um terreno dado pela Administração Municipal ao Réu, mas que ela 

entende que o referido terreno pertenceu ao seu sogro, este já é falecido, bem 

como o seu marido que o havia sucedido, este também já falecido. Nestes termos, 

porque não se provou que a Autora, bem como o falecido sogro eram proprietários 

do terreno ocupado pelo Réu, concluiu-se pela ilegitimidade da Autora, excepção 

já invocada pelo Réu na sua contestação. Ademais, porque a petição inicial não foi 

liminarmente indeferida por causa do erro na forma de processo, o Tribunal “a 

quo” julgou improcedente a acção e, em consequência, absolveu o Réu do pedido. 

Por outro lado, a Recorrente alega que, a decisão recorrida foi proferida sem ter 

em conta a prova documental apresentada nos autos pela Apelante e, por não ter 

submetido o processo em causa às fases de audiência preparatória e do 

despacho saneador, o Juiz “a quo”, violou grandemente o preceituado nos termos 

artigos 508.º n.º 1 e 510.º n.º 1 al. a) b) e c) do CPC. Por isso, considera 

infundados os argumentos expendidos na douta sentença, pedindo a sua 
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revogação. 

Assistirá razão à Recorrente? 

Vejamos. 

É de referir que a Autora, ora Recorrente, interpôs Acção Especial de entrega 

Judicial da Coisa, por ser imóvel, a expressão adequada é “posse judicial” (Alberto 

dos Reis, Processos especiais, Vol. I, Reimpressão, Coimbra Editora, Coimbra 

1982, pág. 460). Neste sentido, aflora-se do petitório que deve aplicar-se ao caso 

sub judice as regras processuais constantes dos art.º 1044.º e segs, por ser um 

processo especial. Pelo que, sendo de naturezas variadas, divide as formas de 

processo em comum e em especial (art.º 460.º do C.P.C). 

Quanto ao processo especial, entende-se por aquele processo que se aplica “aos 

casos expressamente designados na lei”, como é o caso. E “o processo comum é 

aplicável a todos os casos a que não corresponda a processo especial” (art.º 

460.º, n.º 2, in fine) (cfr. Ana Prata, Dicionário Jurídico, vol. I, 5ª Ed. Reimpressão, 

Almedina, 2008). Portanto, foi através desta opção legislativa que a Acção de 

Entrega de Coisa está expressamente designado na lei, nos termos dos art.º 

1044.º e segs, do C.P.C.  

A propósito, afirma o Professor Alberto do Reis que “há certos direito materiais 

que não podem ser declarados ou realizados através das formas do processo 

comum; os actos e termos do processo ordinário, do processo sumário ou 

processo sumaríssimo são inadequados para dar vida e expressão jurisdicional a 

esses direitos”. Acrescenta ainda o ilustre Professor, que “verificada esta 

realidade, só havia um caminho a seguir: criar processos cuja tramitação se 

ajustasse à índole particular do direito, isto é, cujos actos e termos fossem 

adequados para se obter o fim em vista” (Alberto dos Reis, Processos especiais, 

ob. cit. pág. 2). 

Face ao exposto, resulta das normas dos art.º 1044.º e segs., sobretudo o art.º 

1049.º do C.PC., que “findos os articulados, são produzidas as provas a que haja 

lugar, no mais curto prazo possível, e em seguida é produzida a sentença dentro 
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de 8 dias”, como foi o caso. No mesmo sentido, o Professor Alberto dos Reis 

esquematiza os trâmites processuais do processo especial de Entrega Judicial da 

Coisa em: “petição inicial, Despacho, Citação, Contestação, Resposta, Produção 

de prova, Sentença, Recurso” (cfr. Alberto do Reis, ob. cit. pág. 462).  

Portanto, deve concluir-se que, por não ter submetido o processo em causa às 

fases de audiência preparatória e do despacho saneador, o Juiz “a quo”, não 

violou o preceituado nos termos artigos 508.º n.º 1 e 510.º n.º 1 al. a) b) e c) do 

CPC. 

2. Deve ou não ser restituído o imóvel em questão à Autora, ora 

Apelante, em face da prova produzida nos autos? 

A posse judicial só pode ser declarada a favor da Autora se esta reunir os 

seguintes requisitos:  

a) Que apresente um título translativo de propriedade, sem condição 

suspensiva; 

b) Que prove, por documento, estar feito, ou em condições de o ser, o 

registo do acto, quando este seja susceptível de ser registado.  

Quanto ao primeiro requisito, nada resulta dos autos que lhe corresponda. Com 

efeito, da certidão constante a fls. 5, doc. 1, consta que a propriedade do imóvel 

pertencia ao “De Cujus” Basílio Maria de França, e nada mais. Por isso, resta-nos 

analisar a qualidade de cabeça-de-casal que a Apelante se apresenta na Petição 

Inicial, se, de facto, ela está em condições de o ser.   

Na verdade, na sua petição inicial a Apelante apresenta-se como cabeça-de-casal 

no inventário relativo à herança deixada pelo antigo sogro Basílio Maria de França, 

pai do falecido esposo. Pelo que, estamos perante uma acção intentada por uma 

nora do falecido Basílio Maria de França.  

Neste sentido, resta-nos saber se a Apelante nessa qualidade reúne ou não 

requisitos para ser cabeça-de-casal, nos termos do direito das sucessões. 

Quanto à esta questão suscitada, leva-nos à análise do que nos vem estatuído no 
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art.º 2080.º, do CC. Nos termos deste artigo, incumbe ao cargo de 

cabeça-de-casal ao cônjuge sobrevivo, que seja herdeiro ou tiver meação em 

bens do casal, ao testamenteiro, aos herdeiros legais e aos herdeiros 

testamentários. Em suma, nenhuma das pessoas indicadas no artigo supra 

mencionado se enquadra ao caso da Apelante pelo seguinte: 

1. Na qualidade de nora, a Apelante não se afigura a quem a lei incumbe o 

cargo de cabeça de casal, se assim também o fosse, teria juntado 

documento comprovativo do óbito do autor da herança, nos termos 

previstos no art.º 1326.º do C.P.C. 

2. Na qualidade de esposa do filho do “de cujus”, teria a Apelante que ter 

provado que o esposo falecido era de facto herdeiro através do 

comprovativo de habilitação de herdeiros, nos termos do art.º 371.º do 

C.P.C.  
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