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ACÓRDÃO 

 

PROCESSO Nº 918/05 

 

Na Câmara do Cível e Administrativo do Tribunal Supremo os Juízes acordam, 
em Conferência, em nome do Povo: 

Na 3ª secção do Tribunal Provincial de Luanda foi proposta uma acção de 
reivindicação de propriedade sob a forma de processo ordinário, por ALFREDO 
ANTUNES CORREIA PINTO e ISABEL SIMARIA COELHO FORTES 
ANTUNES, casados, representados pela filha, Maria Ivete Fortes Antunes 
Correia Pinto, residente na ex - Rua Avelino Dias, nº13, em Luanda, contra 
PAULO CONCEICÃO SANTA SOBRINHO e ESPOSA, residentes no Bairro da 
Vila Alice, Travessa Teixeira Pascoal, casa nº19, em Luanda, pedindo o 
reconhecimento do seu direito de propriedade e, em consequência, a restituição 
do imóvel assim como a condenação do Réu no pagamento de custas e 
procuradoria. 

Para fundamentar a sua pretensão os Autores alegam, em síntese, que são 
senhores e donos de um imóvel com o nº de polícia 19, sito na Travessa Pascoal, 
no bairro da Vila Alice, tendo-o adquirido por contrato de compra e venda 
celebrado com o Estado Angolano, em 05 de Setembro de 1975. 

Acontece porém que, os Autores deram o imóvel de arrendamento ao Sr.Avelino 
Olavo da Silva Fernandes em 1974, tendo o mesmo abandonado o País em 
1975, altura em que um refugiado do Uíge, de nome João Cunha Jacinto, 
abusivamente se introduziu no imóvel. 

Na altura em que o referido refugiado procedeu à desocupação do imóvel, ao 
invés de entregar as chaves aos Autores, entregou as chaves ao Réu, que ao 
tempo era funcionário da Habitação e, em virtude deste facto conseguiu celebrar 
um contrato de arrendamento com a Habitação. 

Em face de tais elementos, os Autores comunicaram o facto à Habitação que, 
em acto contínuo, procedeu à anulação do contrato celebrado com o Réu 
remetendo as partes para uma resolução da questão. 

É assim que, só em 1981, os Réus acederam em celebrar um contrato de 
arrendamento e, desde Abril de 1992, até à presente data, os mesmos têm-se 
recusado a pagar a renda com o fundamento no facto de o imóvel ser 
propriedade do Estado. 

Citados os Réus (fls.28) vieram os mesmos contestar a acção defendendo-se 
por excepção e por impugnação. 

Na sua defesa por excepção os Réus arguiram as seguintes excepções: 
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· A falta de constituição obrigatória de advogado uma vez que não existe nos 
autos qualquer documento que demonstre que os Autores conferiram 
procuração a sua filha para os representar nos presentes autos possibilitando 
deste modo que a mesma os substabelecesse no mandatário; 

· O erro na forma de processo, uma vez que os Autores intentam uma acção de 
reivindicação mas admitem ter arrendado o imóvel aos Réus, assim como 
admitem o recebimento de rendas pelo que, na verdade, os mesmos pretendem 
o despejo; 

· A ineptidão da Petição Inicial, por contradição entre o pedido e a causa de pedir 
uma vez que os Autores apresentam como fundamento da acção a ofensa do 
seu direito de propriedade e pretendem a desocupação e restituição do edifício, 
na causa de pedir os Autores apresentam factos de que apenas poderia proceder 
uma acção de despejo e não uma acção de reivindicação de propriedade; 

· A ilegitimidade dos Réus uma vez que, por um lado, o co-Réu Paulo Sobrinho 
não é arrendatário do imóvel mas sim a co-Ré que não é casada com o co-Réu 
e nem sequer vivem em união de facto juridicamente reconhecida, por outro lado, 
a co-Ré não tem nenhum interesse directo em contradizer uma vez que não se 
locupletou de nenhum bem dos Autores. 

· A ilegitimidade dos Autores uma vez que os mesmos não são donos e muito 
menos senhores do imóvel em litígio. 

Na sua defesa, por impugnação, os Réus vieram impugnar os factos alegados 
pelos Autores. 

Na sua contestação veio o Réu deduzir ainda pedido reconvencional pedindo a 
condenação dos Autores em multas, custas selos e procuradoria; no reembolso 
das despesas gerais de transportação avaliadas no equivalente a 
USD.10.000.00; no pagamento de uma indemnização por perdas e danos no 
valor equivalente a USD. 6.000.00; no pagamento de uma indemnização a título 
de lucros cessantes no valor equivalente a USD. 7.500.00 e no pagamento de 
uma indemnização, em valor a fixar pelo Tribunal, pelo facto de os Réus terem 
sido ilegalmente perturbados da posse dos seus direitos. 

Aos autos foi junto Réplica (fls.62) onde os Autores refutam as excepções 
deduzidas pelos Réus e, admitindo por mera hipótese que a causa de pedir na 
Petição Inicial se mostra ininteligível vieram os mesmos alterá-Ia no sentido de 
referir que os Réus em Abril de 1992, e de acordo com os termos do 
compromisso a que haviam chegado, deixariam de pagar as rendas atrasadas e 
fraccionadas mas que até à presente data nunca foram pagas. Acrescentam 
ainda que os Réus nunca quiseram celebrar contrato de arrendamento e, 
consequentemente pagar a renda, porque sempre alegaram que a casa era do 
Estado. 

Os Autores concluem reiterando tudo o já alegado na Petição Inicial. 
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Aos autos foi ainda junto tréplica (fls.75) onde os Réus reiteram o já alegado na 
contestação acrescentando que o imóvel encontrava-se numa situação passível 
de confisco. 

Aos autos foi ainda junto resposta a tréplica (fls.85) onde os Autores reiteram o 
já alegado nos articulados anteriores. 

Designada audiência preparatória (fls.97.107V,124) a mesma não se realizou 
por ausência dos Réus e seu mandatário. 

Proferido despacho saneador sentença (fls.154) o juiz "a quo" julgou 
improcedente as nulidades e excepções deduzidas pelos Réus e apreciando 
sobre o mérito da causa julgou a acção procedente e, em consequência: 

· Reconheceu o direito de propriedade dos Autores relativamente ao imóvel sito 
na Travessa Pascoal, nº19 e devidamente identificados nos autos. 

· Condenou os Réus a restituírem aos Autores o referido prédio. 

· Condenou os Réus no pagamento de custas e procuradoria. 

Inconformados com a decisão, os Réu interpuseram o presente recurso de 
apelação (fls.112) com os seguintes fundamentos: 

1. Que, existe erro na forma de processo porquanto o que na verdade os autores 
pretendem é o despejo dos actuais ocupantes da moradia. 

2. Que, a não existência de um contrato de arrendamento apenas pode ser 
imputável ao senhorio tal como dispõe o art.8º, nº2 do Decreto nº43525. 

3. Que, os próprios Autores reconhecem e afirmam que receberam rendas pelo 
que se deve considerar existir um contrato de arrendamento entre as partes. 

4. Que, os Réus deixaram de pagar renda aos Autores porque os mesmos 
abandonaram o país e, em consequência de tal facto, o imóvel passou para a 
esfera jurídica do Estado, pelo que se impunha o chamamento do Estado a 
demanda. 

5. Que, o Tribunal "a quo" ignorou pura e simplesmente os incidentes deduzidos 
pelos Réus de nomeação do Estado à acção e subsidiariamente do chamamento 
à autoria. 

6. Que, o Tribunal "a quo" decidiu num clima de incertezas pelo que, em face da 
dúvida deveria ter favorecido o Réu, através do princípio In dubio pro reo. 

Conclui pedindo que o Tribunal revogue a decisão proferida pelo Juiz "a quo". 

Os apelados juntaram contra alegações (fls.214). 

O Tribunal "ad quem" admitiu o recurso como sendo o próprio (fls.209V). 

Remetidos os autos ao digno Representante do Ministério Público (fls.222) o 
mesmo emitiu parecer no sentido de que a procuração passada a favor da 
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Representante dos Autores, em 1994, revela claramente que os Autores há 
muito se encontrarem ausentes do País e, como tal, o imóvel ser confiscável. 

Correram os vistos legais. 

Tudo visto cumpre decidir: 

II - As questões 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 pela recorrente - arts. 660, nº2; 664, 684, nº3 e 690, nº1 todos do 
C.P.C., emergem como questões a apreciar e decidir no âmbito do presente 
recurso as seguintes: 

I. Saber se existe erro na forma de processo. 

II. Saber se a não existência de um contrato de arrendamento apenas pode ser 
imputável ao senhorio e como tal, se in concreto, se poderá considerar a 
existência de um contrato de arrendamento. 

III. Saber se os Réus deixaram de pagar renda aos Autores porque os mesmos 
abandonaram o país e, em consequência de tal facto, o imóvel passou para a 
esfera jurídica do Estado. 

IV. Saber se o Tribunal "a quo" ignorou pura e simplesmente os incidentes de 
nomeação do Estado à acção e, subsidiariamente, do chamamento a autoria 
deduzidos pelos Réus.  

V. Saber se o Tribunal "a quo" decidiu num clima de incertezas pelo que, em face 
da dúvida deveria ter favorecido o Réu, através do princípio In dubio pro reo. 

III - Factos provados  

A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos: 

1. Por escritura pública celebrada no dia 25 de Setembro de 1975, junto da Junta 
Provincial de Habitação, os Autores adquiriram por compra e passaram a ser os 
donos e legítimos proprietários do prédio urbano situado na Travessa Pascoal, 
Bairro da Vila Alice, com número de polícia 19, inscrito na Matriz Predial sob o 
nº 2821 e inscrito na Conservatória do Registo Predial da Comarca de Luanda 
sob o nº 29524 a fls.114, verso do livro B-79. 

2. As exigências fiscais mostram-se satisfeitas.  

3. Logo após a desocupação da residência, ora em litígio, pelo Sr. João Cunha 
Jacinto, este entregou as chaves ao Réu Paulo Santa Sobrinho, não obstante 
saber que o prédio não pertencia ao Estado, celebrou contrato de arrendamento 
com este último. 

4. Em face de tal situação, os Autores deram a conhecer o facto à Habitação que 
prontamente anulou o contrato. 
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5. No dia 20 de Outubro de 1995, a Ré Helena de Fátima Augusto firmou um 
contrato de arrendamento com a Secretaria de Estado da Habitação como se o 
Estado fosse o legítimo proprietário, quando na realidade, a moradia é 
propriedade privada pertencente aos Autores. 

IV - Mérito do Recurso 

Atendendo que no nosso ordenamento jurídico a finalidade do recurso é 
caracterizado por um sistema de substituição que assenta no facto de que o 
Tribunal de recurso substitui a decisão do Tribunal "a quo" por aquela que lhe 
pareça legal, ou seja, que em seu entender o Tribunal recorrido devia, nas 
circunstâncias, ter proferido - art. 515º do C.P.C.; o Tribunal de recurso 
conhecerá de facto e de direito, podendo no acórdão que proferir, confirmar, 
revogar, alterar ou anular, conforme o caso, a decisão recorrida - art. 47º da Lei 
n.º 20/88. 

Assim sendo, por entendermos que a matéria factual dada como provada pelo 
Tribunal "a quo" não reflecte a realidade dos autos, porquanto se ficou aquémdos 
factos alegados e provados pelas partes, torna-se imperioso acrescentar à 
factualidade provada os seguintes factos: 

1. Os Autores ausentaram-se de Angola no dia 26 de Abril de 1992 e 
permanecem em Lisboa, por tempo indeterminado, por razões ligadas a saúde 
do Autor - fls. 83 e 86. 

Em face de tal factualidade provada passaremos a apreciação do mérito do 
recurso. 

O erro na forma de processo. 

Os apelantes alegam que na presente acção verifica-se erro na forma do 
processo porquanto o que na verdade os autores pretendem é o despejo dos 
actuais ocupantes da moradia e como tal deveriam intentar uma acção de 
despejo e não uma acção de reivindicação. 

A propriedade do meio processual afere-se pela pretensão que se intenta ou 
deseja fazer valer, ou seja, tendo em conta o pedido formulado pelo autor, 
partindo da ideia de que o pedido consiste naquilo que o Autor pretende que o 
tribunal faça em face de determinados factos e determinadas situações jurídicas 
que este afirma existentes. 

Dito doutro modo, o erro ou acerto do meio processual utilizado afere-se pelo 
pedido formulado, ou seja, é pelo que o autor alega e pede que se afere a 
correspondência da forma de processo a que recorreu com os critérios 
abstractos da lei. 

Assim, só se poderá entender que houve erro na forma de processo empregue, 
quando se verificar que o Autor usou de uma forma de processo inidónea ou 
inadequada para fazer valer a sua pretensão. 
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In casu não se nos afigura que possam proceder os argumentos aduzidos pelos 
apelantes uma vez que, com a presente acção, os Autores deduziram, em 
processo declarativo comum, o pedido de reconhecimento do seu direito de 
propriedade sobre um imóvel que os mesmos alegam ser seu, pedindo ainda 
que os réus fossem condenados a reconhecer tal direito e a restituir-lhes aquele 
espaço livre e desocupado. 

Perante este pedido e a alegação fáctica que lhe serve de suporte tem de 
concluir-se, sem hesitações, que o processo é o próprio. 

A circunstância de os réus terem invocado a celebração de um contrato de 
arrendamento que legitima a ocupação que fazem do espaço não interfere na 
forma do processo adequado ao caso concreto, que, como se referiu, fica 
definida em função do pedido. 

Efectivamente, a acção proposta com base no direito de propriedade do autor e 
na detenção ilegal por parte dos réus (acção de reivindicação) segue a forma de 
processo comum, ainda que estes excepcionem na contestação a existência de 
um contrato de arrendamento para legitimar a sua ocupação. 

Termos em que, sem necessidade de mais considerandos, improcedem os 
argumentos aduzidos pelos apelantes. 

A não existência de um contrato de arrendamento apenas pode ser 
imputável ao senhorio e como tal, in concreto, poder-se-á considerar a 
existência de um contrato de arrendamento? 

Resulta do art. 8º, nºs 1e 2 da lei do inquilinato que, em princípio, o arrendamento 
de um imóvel será feito por escrito com a assinatura do senhorio e do inquilino. 
Contudo, não obstante a falta de título escrito, o arrendamento deverá ser 
reconhecido em juízo, por qualquer outro meio de prova, quando se mostre que 
a falta é imputável ao senhorio ou ao arrendatário. 

No entanto, quando esta imputabilidade seja oposta pelo arrendatário, como é o 
caso, tal alegação só será admissível quando acompanhada do recibo de renda, 
passada por quem tenha direito ao gozo do prédio ou pelo seu representante - 
nº3 do citado diploma. 

Assim sendo, uma vez que os apelantes alegam a existência de um contrato de 
arrendamento (facto impeditivo para a procedência da acção) competia aos 
mesmos a prova da existência deste contrato, com a junção aos autos dos 
correspondentes recibos (art. 432, nº 2 do C.C.) pelo que não o tendo feito não 
podemos considerar a existência de qualquer contrato de arrendamento. 

Os Réus deixaram de pagar renda aos Autores porque os mesmos 
abandonaram o país e, em consequência de tal facto, o imóvel passou para 
a esfera jurídica do Estado?  

Uma vez que em face da factualidade provada nada resulta acerca da existência 
de um contrato de arrendamento celebrado entre os apelantes e o apelado, não 
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nos parece que possa proceder, logo à partida, os argumentos dos apelantes 
para justificar o facto de não terem pago a renda. 

Outrossim, também não é defensável a alegação do imóvel se ter transferido 
para a esfera jurídica do Estado, por ausência, dos seus proprietários porquanto 
vejamos: 

Resulta do nº4/a da lei nº3/76 de 3 de Março que os bens dos cidadãos nacionais 
e estrangeiros que se ausentem, injustificadamente, do território nacional por um 
período superior a quarenta e cinco dias, podem ser objecto de confisco. Por 
outro lado, o n°1 da lei nº 43/76, de 19 de Junho, determina a reversão a favor 
do Estado, passando a constituir seu património e sem direito a qualquer 
indemnização, todos os prédios para habitação ou parte deles, propriedade de 
cidadãos nacionais ou estrangeiros e cujos titulares se encontrem ausentes do 
país há mais de quarenta e cinco dias. 

Ora, atendendo que os apelados não se ausentaram do País em 1975 mas tão 
só em 1992 e por razões de saúde, devidamente justificadas, não nos parece 
que se tenham verificado os pressupostos de facto para que tais leis fossem 
aplicáveis ao caso em apreço. 

O Tribunal "a quo" ignorou pura e simplesmente os incidentes de 
nomeação do Estado à acção e, subsidiariamente, do chamamento a 
autoria deduzidos pelos apelantes. 

O art. 320, nº1 do C.P.C. permite que, através de um incidente de intervenção 
de terceiros, concretamente o incidente de nomeação a acção, todo "aquele que 
for demandado como possuidor de uma coisa em nome próprio e a possua 
em nome alheio deve nomear à acção a pessoa em nome de quem a 
possui". 

Nos termos do formalismo deste incidente a nomeação deve ser feita dentro do 
prazo inicialmente fixado para a contestação, por meio de requerimento 
oferecido em duplicado (cfr. Art.321, nº1 do C.P.C.) sendo que se o demandado 
não o fizer, é considerado como possuidor em nome próprio, mas, no entanto, a 
sentença proferida sobre o mérito da causa não constituiu caso julgado em 
relação à pessoa em nome de quem o demandado possui, a não ser que 
intervenha voluntariamente na causa (cfr. Art. 320, nº 2 do C.P.C.). 

Os Réus não requereram a intervenção do Estado em conformidade com o 
acima exposto, limitando-se a fazer referência a tal facto no artigo 38° da 
contestação. 

Assim sendo, não tendo sido deduzido qualquer pedido neste sentido não podia 
o Tribunal "a quo" pronunciar-se sobre tal. 

O Tribunal "a quo" decidiu num clima de incertezas pelo que, em face da 
dúvida, deveria ter favorecido o Réu, através do princípio "In dubio pro 
reo". 



 
Tribunal Supremo 

Câmara do Cível e Administrativo 

8 
 

A sentença recorrida deu como provado que os Autores são legítimos 
proprietários do imóvel onde os Réus habitam, sem qualquer título, e, em face 
disto, julgou procedente a acção. 

Perante a prova de tal facto não nos parece que tenha existido qualquer 
incerteza por parte do Tribunal "a quo" ao decidir como decidiu. 

Vejamos. 

A matéria relativa ao direito de propriedade vem regulada nos arts. 1302 e ss.do 
C.C. . 

Assim, nos termos dos referidos arts., poder-se-á definir o direito de 
propriedade como um direito real pleno e exclusivo, o que significa dizer que "é 
a afectação jurídico-privada de uma coisa corpórea, em termos plenos e 
exclusivos, aos fins de pessoas individualmente consideradas ou, a permissão 
normativa, plena e exclusiva, de aproveitamento de uma coisa corpórea" ( A. 
Menezes Cordeiro, Direitos Reais, Lex- edições jurídicas, Lisboa 1993, pag. 
630). 

Deste conceito retira-se, à partida, duas características do direito de 
propriedade: 

 a plenitude; 

 e a exclusividade. 

Quando se diz que o proprietário goza de modo pleno, pretender-se-á dizer que 
este beneficia totalmente das qualidades da coisa. Assim, dir-se-á que a 
plenitude "é a caracteristica pela qual a permissão normativa de aproveitamento 
da coisa, na ausência de limitações ou restrições, se estende até aos confins 
das possibilidades jurídicas permitidas pela coisa"(cfr. ob.acima citada). 

Do conceito de exclusividade pretender-se-à retirar a ideia que "o proprietário 
goza de modo exclusivista em relação à coisa, ou seja, o direito de propriedade 
não tem de ser concorrido por qualquer outro direito e nunca pressupõe qualquer 
outro que não o seu". 

Assim os arts. 1305 e 1311 do C.C. atribuem ao proprietário as faculdades de: 

- uso, consistindo este na faculdade de se servir de certa coisa e haver os 
respectivos frutos; 

- fruição, consistindo esta na faculdade que tem o proprietário de uma coisa de 
retirar dela, em seu proveito, todas as suas utilidades; 

- disposição, consistindo esta na faculdade que o proprietário tem de poder 
alienar ou onerar a coisa. 

Nesta acção de reivindicação tipificada no artigo 1311.° do Código Civil incumbe 
ao autor o ónus probatório dos respectivos elementos constitutivos (artigo 342.°, 
nº 1), isto é, a prova, em princípio, de um modo de aquisição originária da 
propriedade e a prova da posse ou detenção da coisa pelo réu. 
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Ou seja, numa acção de reivindicação o ónus da prova dos reivindicantes 
consiste na demonstração de que são os proprietários do imóvel reivindicado e 
de que este se encontra sob o uso material dos Réus. 

Assim, os RR, neste tipo de acção, têm de alegar e provar a excepção 
peremptória (facto impeditivo da pretensão do autor) sem necessidade de 
reconvenção, sob pena de, não o fazendo, sucumbirem na acção. 

De facto, nas acções de reivindicação incumbe ao Réu provar que quem lhe deu 
de arrendamento o imóvel reivindicado tinha legitimidade negocial para o fazer 
porquanto falecendo a legitimidade negocial para o efeito, o contrato de 
arrendamento é inválido.  

Ora, in casu, só comprovando que o contrato de arrendamento foi feito com 
legitimidade negocial provavam os Réus a excepção peremptória consistente na 
existência de um título não só abstracta, mas efectivamente válido, e portanto 
legítimo, para a ocupação do imóvel. 

Efectivamente, tendo a acção como objecto final a restituição da coisa, então, 
«havendo reconhecimento do direito de propriedade, a restituição só pode ser 
recusada nos casos previstos na lei» (nº 2 do artigo 1311.°), ou seja, mediante 
a prova pelo réu de factos integradores de qualquer «relação obrigacional ou real 
impeditiva ou extintiva do direito» (artigo 342.°); 

Não impende, em suma, sobre o autor o ónus da prova da falta de título ou da 
ilegitimidade da detenção da coisa pelo réu, antes a este competindo provar que 
essa detenção procede da titularidade de uma daquelas relações obrigacionais 
ou reais impeditivas ou extintivas. 

 

Destarte , em face da factualidade provada não restam quaisquer dúvidas que 
os Apelados ao adquirirem, por contrato de compra e venda, o referido imóvel, 
passaram a ser titulares de um direito de propriedade sobre o mesmo podendo 
como tal exigir - judicialmente, de qualquer possuidor ou detentor, o 
reconhecimento do seu direito nos termos do arte 1311 do C.C. 

Ademais o princípio "ln dubio pro reo" não é aplicável ao processo cível. 

Em face do exposto andou bem o Tribunal "a quo" ao decidir como decidiu 
merecendo a sentença inteira confirmação. 

Por último, cumpre apreciar o modo como os Réus litigam nos presentes autos. 
Importa, primeiramente, analisar os pressupostos e os efeitos da condenação 
por litigância de má fé. 

Nos termos do arte 456° do CPC deve ser condenado como litigante de má fé: 

- quem deduz pretensão ou oposição cuja falta de fundamento não podia ignorar; 

- quem tiver, conscientemente, alterado a verdade dos factos ou omitido factos 
relevantes para a decisão da causa; 
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- aquele que tiver feito do processo ou dos meios processuais um uso 
manifestamente reprovável, com o fim de conseguir um objectivo ilegal ou de 
entorpecer a acção da justiça ou de impedir a descoberta da verdade. 

Em face deste artigo e atendendo à conduta dos Réus nos autos, com particular 
destaque a conduta reprovável do ilustre mandatário dos Réus, resulta de forma 
clara que os mesmos alteraram a verdade dos factos com vista a enganar o 
Tribunal.  

Por tal conduta vão os mesmos condenados na multa de Kz 80.000.00 por 
litigância de má fé. 

 

Nestes termos e fundamentos acordam os desta Câmara em negar 
provimento ao recurso e, em consequência: 

1. confirmar a decisão recorrida. 

2. condenar os apelantes na multa de KZ 80.000,00 por litigância de má fé. 

3. Condenar os apelantes em custas e procuradoria a favor do Cofre Geral 
de Justiça que se fixa em 80.000,00. 

Comunique-se à Ordem dos Advogados para os termos e efeitos do artº 
459 do CPC. 

 

Luanda, 03-10-2008 

Joaquina Nascimento (relator) 

Belchior Samuco 

André Silva Neto 

 


