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ACÓRDÃO    

 

 

PROCESSO Nº 939/09 

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

os Juízes acordam em Conferência, em nome do Povo: 

I - RELATÓRIO 

Na Sala do Cível e Administrativo do Tribunal Provincial de Luanda, M….. 

E….., solteiro, empresário, residente em Luanda, rua =============, 

interpôs Acção Executiva, para entrega de coisa certa, com processo comum 

ordinário, contra G…… D…….. DE C……. , solteiro, residente em Luanda, rua 

===============================, e M……… D……….  M……… , 

solteira, residente em Luanda, na rua Albano Machado, n.º 9 A, 1º andar, 

pedindo a citação da 2ª Executada para, no prazo de 20 dias, proceder ao 

registo do prédio hipotecado para que o Exequente possa registar a hipoteca e 

celebrar com este o competente contrato de compra e venda do prédio em 

questão. 

 Para fundamentar a sua pretensão, o Exequente alegou, em síntese, o 

seguinte: 

1- “Que, por escritura pública, o 1.º Executado confessou-se devedor ao 
exequente, da quantia de USD 396.800,00 (trezentos e noventa e 
seis mil e oitocentos dólares norte americanos), que dele recebeu por 
empréstimo. 
 

2- Que o 1º Executado obrigou-se a pagar essa dívida ao Exequente a 
partir da data da escritura (26/02/97) até Dezembro do mesmo ano, 
numa única prestação. 
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3- Que ficou, igualmente assente que o capital em dívida seria entregue 
ao Exequente em sua casa ou noutro local ou entidade que este 
viesse a indicar. 

 

4- Que foi também convencionado que ficariam por conta e sob a 
responsabilidade do 1.º Executado todas as despesas judiciais e 
extrajudiciais que o Exequente viesse a fazer para conseguir o 
reembolso do capital mutuado, incluindo os honorários de advogados 
ou procurador habilitado. 

 

5- Que, em garantia das obrigações assumidas pelo 1.º Executado, a 2ª 
Executada deu de hipoteca em favor do Exequente o prédio urbano, 
identificado no doc. 1. 

 

6- Que, todavia, a hipoteca ainda não está registada em virtude de a 2ª 
Executada não ter registado o prédio na Conservatória do Registo 
Predial de Luanda por oposição do 1º Executado, tudo com o intuito 
de prejudicar o Exequente. 

 

7- Que sucede que o 1.º Executado não cumpriu com as obrigações 
para si decorrentes da mencionada escritura, no prazo estipulado, 
não obstante as diligências efectuadas pela Exequente. 

 

8- Que daí o direito que assiste ao Exequente de ser pago, de imediato, 
pelo valor do prédio hipotecado. 

 

9- Que interpelados os Executados, ambos não se opuseram a que o 
prédio se revestisse a favor do Exequente como meio de pagamento 
da dívida. 

 

10- Que foi assim que, no dia 25 de Maio de 1998, o 1º Executado 
vendeu ao Exequente, por USD 24.000, 00 (vinte e quatro mil dólares 
americanos) o recheio do prédio que vinha sendo utilizado pela sua 
inquilina – a Direcção Geral da Somitomo – que passaria a ser 
inquilina do Exequente. 

 

11- Que no dia 22 de Junho de 1998, o 1º Executado, com anuência da 
2ª Executada, comunicou à Direcção Geral da Somitomo, 
arrendatária do referido prédio, que a partir do dia 30 do mesmo mês 
e ano, passaria a ser senhorio/proprietário do prédio o senhor Moisés 
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Espílio, ora Exequente e seria este que celebraria o próximo contrato 
de arrendamento e outros. 

 

12- Que em fins do mês de Junho também do ano transato, o Exequente 
celebrou o contrato de arrendamento com a Direcção da Somitomo 
Corporation e recebeu a quantia de USD 60.000,00, referente às 
rendas de Julho de 1998 a Junho de 1999. 

 

13- Que sucede que os executados se opõem, de má-fé, à celebração da 
escritura de contrato de compra e venda do prédio, apesar das 
facilidades que lhes foram concedidas pelo Exequente ao aceitar que 
a dívida fosse paga pelo prédio cujo preço nem sequer chega a um 
décimo do valor da dívida. 
 

Julgada confessada a dívida, o Tribunal “a quo” ordenou a penhora do imóvel e 

constituiu a SUMITOMO Corporation, arrendatária do imóvel, como fiel 

depositária (fls. 62v), a qual se recusou a intervir no processo (fls. 66). 

O Tribunal “a quo” designou para desempenhar as funções de fiel depositário o 

Baltazar André Camachi (fls. 69).  

Inconformados com o despacho que ordenou a penhora do imóvel, os 

Executados vieram interpor recurso de agravo, com subida imediata, nos 

próprios autos e efeito suspensivo, recurso, aliás, indeferido pelo Tribunal “a 

quo” (fls. 81 e 82). 

Inconformada com o indeferimento do recurso de agravo contra a penhora do 

imóvel, a 2ª Executada interpôs Reclamação junto do Tribunal Supremo, 

pedindo que fossem tomadas medidas urgentes para evitar a concretização da 

penhora do imóvel (fls.95 a 97).   

Dessa Reclamação não foi tomada qualquer decisão. 

Penhorado o imóvel, veio o Exequente requerer a sua adjudicação, ora 

deferida, para a garantia do seu crédito (fls. 110 e 111). 

Inconformados com o despacho que deferiu a adjudicação ao Exequente, os 

Executados interpuseram novamente recurso de agravo, com subida imediata, 

nos próprios autos (fls. 114), o qual mereceu igualmente indeferimento do Juiz 
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“a quo” com fundamento na irrecorribilidade do despacho recorrido, nos termos 

do art.º 679.º do C.P.C. (fls. 115).  

Em resposta à Reclamação da 2ª Executada, o Juiz Conselheiro Presidente 

proferiu a fls. 211 a 214 despacho, ordenando a admissão do Agravo interposto 

pelos Executados (fls. 114). 

Conclusos os autos, o Tribunal “ a quo” admitiu o recurso de fls. 114 nos 

termos requeridos (fls. 217v).  

Admitido o recurso pelo Tribunal “a quo”, o Tribunal “ad quem”, admitiu como 

sendo o próprio (fls. 262). 

O Tribunal “ad quem” por acórdão, veio conceder provimento ao recurso e, em 

consequência, anulou todo o processado até aí efectuado na execução (fls. 

267 a 272). 

Notificados do referido acórdão, vieram os Executados a fls. 26 requer ao 

Tribunal “a quo” a imediata remoção do fiel depositário e a consequente 

restituição do imóvel penhorado. 

O Tribunal “a quo” proferiu despacho, deferindo o requerimento de fls. 26 e 

ordenou ao Exequente a restituir imediatamente o imóvel (fls. 30).   

Não se conformando com o despacho que admitiu o requerimento de fls. 26, o 

Exequente veio dele interpor recuso de agravo, com subida imediata e efeito 

suspensivo (fls. 35). 

Porém, o recurso foi indeferido pelo Tribunal “a quo”, com o fundamento de que 

o despacho de fls. 30 visava apenas dar cumprimento ao acórdão do Tribunal 

Supremo de 24 de Março de 2006 (fls. 36). 

Inconformado com o despacho de fls. 36, o Exequente, ora Requerido, veio 

reclamar ao Venerando Juiz Presidente do Tribunal Supremo, pedindo a 

revogação do despacho reclamado e a admissão do recurso de agravo 

interposto a fls.35 (fls. 45 a 47v). 

O Tribunal  “a quo” juntou a reclamação ao processo (fls. 50) e remeteu os 

autos ao Juiz Conselheiro Presidente do Tribunal Supremo (fls. 79). 

Proferindo despacho (fls. 86 a 88), o Juiz Conselheiro Presidente ordenou a 

baixa dos autos, nos termos do n.º 3 do art.º 689º., do CPC, e a admissão do 

recurso interposto a fls. 35 pelo Exequente. 
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Conforme o despacho acima referido, oTribunal “a quo” admitiu o recurso de 

agravo de fls. 35 com efeito devolutivo (fls.89). 

Notificado da admissão do recurso, veio o Exequente, ora Agravante, alegar 

(fls.94 a 111), em suma, o seguinte:  

1. “Que os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Supremo não afectam 

as relações estabelecidas antes da interposição do processo anulado. 

 

2. Que anulado o processo, prevalece a posse do Agravante, porque 

anterior ao processo. 

 

3. Que o despejo decretado e executado pelo Meritíssimo Juiz da causa, 

na pendência da reclamação, é um acto nulo, por colidir com o disposto 

nos art.º 688.º e 689.º do C.P. Civil. 

 

4. Que o presente recurso sendo de agravo, subindo imediatamente nos 

próprios autos, o seu efeito é suspensivo, pelo que deve este ser fixado, 

conforme o disposto no art.º 740.º, n.º 1, do CPC”. 

Terminou pedindo a procedência do recurso e, consequentemente, revogar o 

despacho recorrido. 

Remetidos os autos ao Tribunal “ad quem”, este admitiu o recurso como sendo 

o próprio (fls.133).  

Remetidos os autos ao Ministério Público (fls. 114v), este nada promoveu (fls. 

133v).  

Correram os visito legais. 

Tudo visto, cumpre apreciar e decidir: 

 
II – DO OBJECTO DO RECURSO 
 
Sendo o âmbito e o objecto do recurso, delimitados para além das meras 
razões de direito e das questões de conhecimento oficioso, pelas conclusões 
formuladas pelas partes artigos 660.º, n.º 2, 664.º,684.º, n.º 3 e 691.º, n.º 1 e 
n.º 3, todos do C.P.C emerge, “in casu”, como objecto do recurso, saber se:                                        
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a) A decisão do Acórdão do Tribunal Supremo afecta ou não as relações 

estabelecidas antes da interposição do processo anulado. 

b) Há ou não a posse do Agravante sobre o imóvel. 

c) Deve ou não ser declarado nulo o despejo decretado pelo Juiz “a quo”. 

 
 

QUESTÃO PRÉVIA 

• Se deve ou não ter o recurso interposto a fls. 30 efeito suspensivo. 

Tendo em conta a fase em que o processo se encontra, a afirmação contrária 

ao efeito do recurso atribuído pelo Juiz “a quo” tornaria mais complexa a 

questão e levar-nos-ia a conclusões menos justas, contrariando o regime 

jurídico dos agravos nos incidentes. 

Assim, por um lado, tratando-se de um recurso interposto no âmbito de um 
incidente (remoção do fiel depositário e restituição do imóvel) suscitado pelo 
Executados, ora Agravados, a aplicação do n.º 1 do art.º 740.º do C.P.C, ora 
invocado como fundamento, levar-nos-ia a conclusões precipitadas, já que a 
aplicação do estabelecido no art.º 739.º do CPC revela-se imperativa, quanto 
ao regime jurídico aplicável aos agravos nos incidentes.  

Por outro lado, tendo o Tribunal “ad quem” admitido o recurso e não se ter 
pronunciado sobre o efeito do mesmo, entende-se que, tacitamente, admitiu o 
efeito como meramente devolutivo. Pelo que, são desnecessárias demais 
considerações sobre a questão, já que nesta fase em que se encontra o 
processo, a questão perdeu o seu efeito útil.  

Por isso, por força do art.º 739.º do CPC, no despacho liminar que admite o 
recurso deve, necessariamente, o Juiz fixar o seu efeito à luz do n.º 2 do art.º 
740.º do C.P.C. Pois, podemos enquadrar o presente recurso no estabelecido 
na al. b), in fine, do art.º 739.º, que justifica a subida do agravo interposto, e 
este só teria efeito suspensivo nos termos admitidos pelo n.º 3 do art.º 740.º do 
CPC. 

De acordo com o estabelecido no n.º 3 do art.º 740.º, in fine, “o Juiz só pode 
atribuir efeito suspensivo ao agravo (…) quando reconhecer que a execução 
imediata do despacho é susceptível de causar ao Agravante prejuízo 
irreparável ou de difícil reparação”, o que não é o caso. 
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Pois, a execução do despacho que admitiu a restituição do imóvel aos 
Executados, ora Agravados, não põe, “prima facie”, em causa o direito do 
Exequente, ora Agravante.  

Aliás, face à anulação de todo o processado, a detenção do imóvel em causa 
feriria imenso o direito de propriedade dos Executados, ora Agravados. 

Tratada a questão prévia, cumpre, agora, responder às questões acima 
suscitadas.  
 
 
III- APRECIANDO 
 
Da análise dos autos, consideram-se provados os seguintes factos relevantes e 
apreciação que se impõe: 
 

1- Por escritura pública de 26.02.87, o 1.º Executado confessou-se 
devedor do Exequente, da quantia de USD 396.800,00, que dele 
recebeu por empréstimo (fls. 6v). 
 

2- O 1.º Executado obrigou-se a pagar essa dívida ao Exequente a 
partir da data da escritura (26-02-1997) até Dezembro do mesmo 
ano, numa única prestação (fls.6v).  

 

3- A 2ª Executada deu de hipoteca a favor do Exequente o prédio 
urbano, de cave, rés-do-chão, e 1.º andar, sito em Luanda, Rua 
Suzenando Marques, n.º11, inscrito na Matriz Predial Urbana do 
Segundo Bairro Fiscal de Luanda, sob n.º13198, e descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Comarca de Luanda, sob n.º 
34765, fls.163, Libro B-93 (fls.7).  

 

4- A hipoteca, embora não registada, consta da escritura pública (fls. 6 
a 7). 

 

5- O 1.º Executado não pagou a dívida mencionada na escritura, no 
prazo estipulado, ou seja, em Dezembro de 1997 (fls. 9). 

 

6- No dia 06.10.1999, foi designado fiel depositário especial a 
SUMITOMO CORPORATION, arrendatária do imóvel em causa (fls. 
62). 
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7- No dia 26.10.1999 foi removido o fiel depositário especial, por recusa, 
e designou-se como fiel depositário Baltazar André Camachi (fls. 69). 

 

8-  No dia 30.11. 1999, o Tribunal “a quo” procedeu a penhora do 
imóvel, rés-do-chão, 1.º andar, sito em Luanda, Rua Sizenando 
Marques, n.º11, inscrito na Matriz Predial Urbana do Segundo Bairro 
Fiscal de Luanda, sob n.º13198, e descrito na Conservatória do 
Registo Predial da Comarca de Luanda, sob n.º 34765, fls.163, Libro 
B-93, objecto da hipoteca, tendo sido entregue o mesmo ao fiel 
depositário Baltazar André Camachi (fls.90).   
 

9- No dia 14.02.2001, os Executados suscitaram o incidente de 
remoção do fiel depositário (fls. 2, presentes autos)  

 

10- Por Acórdão de fls. 27 a 29, de 24 de Março de 2006, foi ordenada a 
anulação de todo o processado dos autos no Tribunal “a quo”. 

 

11- No dia 27.07.2006, o Tribunal “a quo” ordenou a entrega do imóvel 
em causa aos Executados, mandado executado no dia 01.08.2006 
(fls. 41).  
 

Analisando: 

 

a) Se a decisão do Acórdão do Tribunal Supremo afecta ou não as 

relações estabelecidas antes da interposição do processo anulado. 

Da análise dos autos, levada a cabo pelo Tribunal Supremo, ficou assente que 
o primeiro Executado é devedor do Exequente e, não tendo aquele cumprido a 
sua obrigação, não houve outra alternativa senão a de se socorrer dos meios 
coercivos ou judiciais existentes, nos termos dos arts. 817.º, e segs do C.C, a 
fim de ver pago o que lhe é devido, ex vi dos arts. 1142.º, e 1143.º, do CC. 
 
Porém, o processo instaurado pelo Exequente, ora Reclamante, mostrou-se 
eivado, ab initio, de nulidades e ilegalidades gritantes, com destaque para os 
pedidos formulados, por não serem próprios de uma acção executiva, havendo 
claramente desarmonia entre esses e o título executivo, omitindo assim as 
formalidades prescritas nos arts.º 45, n.º1, 811.º, 812 e 813.º, todos do C.P.C. 
 
Por isso, não havendo outra via que o Tribunal Supremo devesse seguir, senão 
a de conceder provimento ao recurso interposto pelos ora Executados, 
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anulando todo o processado, nos termos do art.º 193.º nºs. 1 e 2, al. b) 
conjugado com o art.º 201.º, todos do C.P.C. 
 
Ficou evidente que o Acórdão visou apenas o processo instaurado, ou seja, os 
actos praticados desde a petição inicial até o decretamento da nulidade do 
mesmo. 
 
Portanto, tendo em conta a relação subjacente ao negócio celebrado pelas 
partes, concluímos que a decisão do Acórdão do Tribunal Supremo não afecta 
as relações estabelecidas antes da interposição do processo anulado, 
designadamente a relação de Mutuante (credor) e mutuário (devedor) e a 
resultante da hipoteca voluntária constituída sobre o imóvel e o montante que o 
mutuário terá já prestado.  
 
 

b) Se há ou não a posse do Agravante sobre o imóvel 

Quanto à esta questão, suscitada pelo Exequente, ora Agravante, não nos 

parece ter havido uma relação juridicamente relevante que tenha conferido, a 

este, a posse que o mesmo se arroga ter direito. 

Da análise dos autos, concluiu-se que, por um lado, não há outro direito que 

assiste ao Agravante senão o da possibilidade de instaurar, nos termos da lei, 

a penhora do imóvel hipotecado e, por outro, por carecerem provas, sucumbe a 

informação segundo a qual o Agravante se encontrava a morar no imóvel em 

questão. 

Todavia, ainda que se provassem tais alegações, a pretensão do Agravante 

não colheria, já que este estaria a exercer posse do imóvel hipotecado, ao 

arrepio das regras jurídicas que regem a hipoteca, previstas no art.º 686.º e 

segs., do C.C.  

Nos termos deste artigo, a hipoteca não confere, nem o direito de propriedade, 

nem o direito real da posse. Com efeito, ela confere apenas ao credor 

(mutuante) o direito de ser pago pelo valor de certas coisas imóveis, ou 

equiparadas, pertencentes ao devedor (mutuário) (art.º 686.º, n.º 1).  

No caso, constatamos que se tratava de uma hipoteca voluntária, que resulta 

do contrato de mútuo (art.º 712.º do C.C). Nesse sentido, a hipoteca exerce a 

sua função normal, que é a de garantir a restituição do “quantum” mutuado, 

cuja eficácia resulta fortemente da escritura pública (art.º 714.º do C.C). 
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Quanto à posse, este é o “poder que se manifesta, quando alguém actua por 

forma correspondente ao exercício do direito de propriedade ou de outro direito 

real de “gozo” (art.º 1251.º, C.C), cuja aquisição se reporta apenas ao que está 

estabelecido no art.º 1263º., do CC, o que não é o caso. 

A propósito, adoptamos, assim, a teoria de Savigny segundo o qual, para haver 

posse, devem estar presentes dois elementos: o “corpus” e o “animus”, isto é o 

poder físico sobre a coisa e a intenção de ter a coisa como sua. 

O elemento “corpus” é o poder físico sobre a coisa, ou seja, no caso “sub 

judice” sobre o prédio. Nesse sentido, concluímos que, tendo o Exequente o 

imóvel consigo, o primeiro elemento considera-se preenchido. No entanto, para 

que haja posse é preciso que se preencham cumulativamente os dois 

elementos acima referidos.  

Dos autos, constata-se que a Agravante não lhe assiste o “animus” de usar o 

imóvel em causa, quer pela função de garantia que a hipoteca tem, quer pela 

ausência de intenção de usar a coisa como sua.  

Além disso, a detenção do imóvel hipotecado por parte do Agravante colide 

com o estabelecido no art.º 694.º do C.C., pois, nos termos deste artigo, “é  
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