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REPÚBLICA DE ANGOLA 

TRIBUNAL SUPREMO 
Câmara do Cível, Administrativo, Fiscal e Aduaneiro 

 
PROCESSO N.º 2115/14 
 

ACÓRDÃO 

 
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 do Huambo, foi 
proposta Acção Especial de Despejo, com Processo Sumário Por CCCCC, 
representado pela Ssss, Sr.ª EEE, com sede social na cidade do HHHH, Contra 

OOO - COMERCIAL, representado pelo Presidente do seu Conselho de 
Administração, com sede social na cidade do HHH, tendo formulado os 

seguintes pedidos: 
 
Ser a acção julgada procedente por provada e, em consequência: 

a) Ser declarado resolvido o Contrato de Arrendamento; 
b) Ser decretado o despejo imediato do imóvel arrendado, por forma a que o 

mesmo seja entregue ao Autor, completamente livre e devoluto de 

pessoas e coisas; 
c) Ser a Ré condenada a pagar as rendas vencidas e vincendas, nos termos 

do n.º 1, do art.º 472.º do CPC; 
d) Pagar o equivalente em Kwanza a quantia de USD 5.000,00 (Cinco Mil 

Dólares Americanos) de honorários ao Advogado; 

e) Ser a Ré condenada em custas e procuradoria. 
 

Para fundamentar a sua pretensão, a Autora alega o seguinte: 
 

1. Que, o Autor é dono e legítimo proprietário de um imóvel, sito na 

Cidade, confrontando-se a Norte com a Rua C S, a Sul com a Rua 
V F, a Este com a Rua M M e a Oeste com os armazéns da S, na 
Província do H.  O referido imóvel é destinado à pequena produção 

industrial em tipografia, carpintaria e marcenaria, bem como a 
comercialização de produtos diversos; 

2. Que, o imóvel encontra-se inscrito na Matriz Predial Urbana da 
Repartição Fiscal de Finanças, sob o n.º 77. Descrito na 
competente Conservatória do Registo Predial, sob o n.º 4, a Fls. 60 

e v, do Livro A-4; 
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3. Que, o C, através do seu S, celebrou um Contrato de Arrendamento 

com a firma O, SARL., em 8 de Junho de 2000, para um período 
inicial de (11) meses; 

4. Que, o referido Contrato veio a ser renovado, com reajustamentos 
das rendas mensais, em 1 de Janeiro de 2004, por um período de 
um (1) ano; 

5. Acontece que, durante este período de vigência do Contrato, a firma 
Odelhias nunca honrou, efectivamente, com as suas obrigações 
contratuais, tal como ficou estabelecido. E, devido aos 

incumprimentos constantes, o A, em várias reuniões procurou 
interpelar a inadimplente para que assumisse posicionamento 

adequado sobre o pagamento das rendas; 
6. Que, prova disso, aos 1 de Março de 2009, o Partido devidamente 

representado, assim como a firma O, na pessoa do S, produziram 

uma Acta, onde ficou como ponto assente de que, aquela firma 
devia ao A, o valor de USD 24.793,59 (Vinte e Quatro Mil, 

Setecentos e Noventa e Três Dólares Americanos e Cinquenta e 
Nove Cêntimos), correspondentes à cinquenta e cinco (55) meses, 
isto é, quatro (4) anos e meio de rendas;  

7. Que, o valor acima referido, teria de ser liquidado pela Ré até Abril 
de 2009. Como a Ré não efectuou qualquer pagamento, fez-se um 
acréscimo que vai de Maio de 2009 à Agosto de 2010, o que 

corresponde à USD 6.750,00 (Seis Mil, Setecentos e Cinquenta 
Dólares Americanos), cuja soma com o valor acima referido, perfaz 

o total de USD 31.543,59 (Trinta e Um Mil, Quinhentos e Quarenta 
e Três Dólares Americanos e Cinquenta e Nove Cêntimos);  

8. Que, caso a Ré não venha pagar pontualmente, à este valor total 

acrescer-se-á por cada mês de atraso, até que se efective o despejo 
requerido pelo A;  

9. Que, a Ré, mesmo despida de quaisquer títulos, nega-se 
inopinadamente a abandonar o imóvel ocupado, em flagrante 
incumprimento das suas obrigações contratuais. Tal negação 

injustificada, acarreta inúmeros prejuízos à Autora, que vê-se 
privada do uso, gozo e fruição do seu imóvel, privada ainda de 
proceder à reabilitação do mesmo. 

 
Junta Vários Documentos e Duplicados Legais (fls. 5 a 17).   

 
Citada a Ré (fls. 20), veio a mesma deduzir oposição (fls. 27 a 31), alegando, 
para o efeito o seguinte: 

                 
1. Que, desde 1975, o A, foi detentor de algumas empresas, nomeadamente, 

Gráficas, EP, En, Escola, etc.; que apesar de não terem alvarás, apoiaram 

as actividades; 
2. Que, no contexto do sistema multipartidário, o A chamou a si todas as 

infra-estruturas onde funcionavam as referidas empresas, daí que, cerca 
de 140 trabalhadores agruparam-se nos escombros da ex e organizaram-
se em Indústria Tipográfica, Carpintaria-Marcenaria e Comércio Geral 

até hoje; 
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3. Que, o C, com o intuito de proteger os ex-trabalhadores das extintas 

Empresas do A na Província, orientou a constituição da firma OD – 
Comercial, selecionando os dez (10) primeiros accionistas; 

4. Que, os trabalhadores ocuparam o imóvel entre os anos de 1995 e 1996. 
O referido imóvel era do Estado e foi legalizado a favor do C por, como 
forma de proteger os trabalhadores;  

5. Que, é verdade que o A, através do seu Secretariado, celebrou um 
Contrato de Arrendamento com a firma OD, em 1 de Maio de 2001 e, o 
mesmo veio a ser renovado, com reajustamento em 1 de Janeiro de 2004, 

por um período de 1 ano; 
6. Que, não é verdade que a Ré nunca tenha honrado com as suas 

obrigações contratuais ao abrigo do contrato celebrado em Abril de 2001 
a 1 de Janeiro de 2004, pois, as rendas foram pagas na totalidade até 
essa última data (Janeiro de 2004);  

7. Que, esta afirmação é justificada através da Acta n.º 001/2009, de 16 de 
Março de 2009; ainda das Notas de Entrega de 24 de Outubro de 2001, 

no valor de AOA 30.673,00 (Trinta Mil, Seiscentos e Setenta e Três 
Kwanzas); de 9 de Agosto de 2002, no valor de AOA 92.654 (Noventa e 
Dois Mil, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Kwanzas); do Termo de 

Entrega de 20 de Outubro de 2002, no valor de USD 750 (Setecentos e 
Cinquenta Dólares Americanos); Nota de Entrega n.º 1/2003, de 6 de 
Abril de 2003, no valor de AOA 109.543,00 (Cento e Nove Mil, Quinhentos 

e Quarenta e Três Kwanzas);  
8. Outrossim, houve fornecimento de material de consumo corrente ao A, 

que perfazem um subtotal de AOA 186.300,00 (Cento e Oitenta e Seis Mil 
e Trezentos Kwanzas); 

9. Que, até Março de 2004, as rendas estavam regularizadas, conforme 

Recibo n.º 0023/04, de 28 de Abril; 
10. Que, desde o ano de 1995 que o imóvel ficou ocupado pela OD 

Comercial, pois, o Autor nunca se preocupou com a reabilitação do 
mesmo, tendo sido sempre aquela (OD Comercial) que foi efectuando 
algumas reparações; 

11. Que, todas as audiências marcadas pelo representante da Ré no 
sentido de se acertarem as contas nunca foram aceites pelo Autor. 

 
Por meio de um Requerimento, veio o Autor reclamar junto do Tribunal “a quo” 
o facto de, a meio do presente processo judicial, a Ré ter subarrendado o imóvel 

em litígio à um terceiro conforme fls. 93 a 97 dos autos. De acordo com o Autor, 
esta não era a primeira vez que a Ré OD Comercial tenta subarrendar o referido 
imóvel, na medida em que, anteriormente o negócio (subarrendamento) só não 

se concluiu, devido a sua pronta intervenção (fls. 99 a 100).  
 
Proferido o Despacho Saneador, no qual, o Tribunal “a quo” elaborou a 

Especificação e o Questionário (fl. 111 a 112). Do referido despacho, veio o 
Autor reclamar do mesmo (fls. 117 a 119), sugerindo a introdução de alguns 

quesitos ao Questionário. A referida reclamação apresentada pelo Autor foi 
acolhida na íntegra pelo Tribunal “a quo”, conforme fls. 123 dos autos. 
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À Ré não compareceu na primeira audiência de discussão e julgamento (fls. 

126) e, nesta conformidade, veio o Tribunal “a quo” designar nova data. Em 
nova audiência, a Ré voltou a não comparecer na mesma, tendo o Tribunal “a 

quo” realizado-a ao abrigo do disposto nos n.ºs 2 e 3 do art.º 651.º do CPC. 
Nesta audiência de discussão e julgamento, foi inquirido um dos representantes 
do Autor, conforme Acta constante nas fls. 150 a 141. 

 
Aquando das diligências efectuadas pelo Tribunal “a quo”, no sentido de 
notificar a Ré da Acta da audiência de discussão e julgamento, veio a saber-se 

que, o mandatário judicial da desta (Ré), encontrava-se gravemente adoentado 
(fls. 144 a 146). Volvido algum tempo, o Tribunal “a quo” tomou conhecimento 

que o referido mandatário judicial havia falecido e, nesta conformidade, foi 
suspendida imediatamente a instância (fls. 150). Na sequência da suspensão 
da instância, veio a Ré constituir novo mandatário judicial para o efeito, 

conforme fls. 154 a 155 dos autos. 
 

Com a regularização da instância, o Tribunal “a quo” deu continuidade a 
audiência de discussão e julgamento, com a inquirição do representante da Ré 
(fls. 183 a 185). Em seguida, os mandatários judiciais das partes acordaram 

em oferecer as suas alegações por escritas, conforme fls. 185 a 195 dos autos. 
 
Proferida a Sentença, veio a Juíza “a quo” julgar procedente a acção, por 

provada e, em consequência, condenou a Ré no pedido formulado pelo Autor 
(fls. 202 a 206 e v). Da referida decisão a Ré não se conformou, razão pela qual, 

interpôs recurso de Apelação sobre a mesma, a subir nos próprios autos e com 
efeito suspensivo, ao abrigo do disposto nos arts. 691.º e 692, todos do CPC, 
vide fls. 211 dos autos. 

 
Admitido o recurso como sendo o próprio, nos próprios autos, com subida 

imediata e com efeito suspensivo (fls. 214), veio a Apelante juntar as suas 
alegações de recurso (fls. 217 a 231), dizendo o seguinte: 
  
1.  Que, para salvaguardar os direitos dos trabalhadores que hoje estão 

maioritariamente acima dos 50 anos de idade, sem a situação da reforma 
resolvida, por falta de pagamento do imposto de segurança social, enquanto 

estes serviram o Recorrido, a sociedade comercial OD devia manter-se num 
dos imóveis daquele (Recorrido); 

2. Que, na decorrência do facto exposto, acordou-se também que a Direcção 
do A no H envidasse esforços no sentido de alienar gratuita e onerosamente 
um dos imóveis para que, os trabalhadores agora adstritos à OD Comercial, 

SA., pudessem sobreviver e, regularizarem a sua situação de reforma junto 
do M, em contrapartida, a Apelante deveria fornecer e como forneceu 
material de consumo corrente para o Apelado; 

3. Que, a OD Comercial SA., devia continuar a pagar as rendas até conseguir 
reunir condições para comprar um dos imoveis (caso o negócio seja oneroso), 

ou então, havendo possibilidades o Recorrido oferecer; 
4. Que, paradoxalmente, a aqui Recorrente quando mais esperava o 

cumprimento dos acordos firmados, foi surpreendida com a presente acção 

intentada pelo Recorrido; 
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5. Que, durante a audiência de julgamento, ficou provado que de facto à 

Recorrente pagou as rendas que devia ao Recorrido de 2001 à 2008. O 
cumprimento destas obrigações por parte da Recorrente, dariam direito à 

aquisição de um dos imóveis do Recorrido a favor da Recorrente. 
 
Termina pedindo a revogação da decisão recorrida, e consequentemente, a 

absolvição da Recorrente do pedido. 
 

O Apelado juntou contra-alegações (fls. 235 a 236), alegando o seguinte: 

 
1. Que, a Recorrente elenca um conjunto de factos totalmente desconexos 

aos que motivaram os presentes autos e a consequente sentença 
recorrida; 

2. Que, não se compreendem os fundamentos do recurso, quando 

reiteradamente a Recorrente concorda e deixa claro que o imóvel foi 
comprado pelo M, no âmbito do redimensionamento empresarial. Pois, a 

atitude da Recorrente traduz-se em abuso do direito (recurso), 
porquanto, excede manifestamente os limites da boa-fé, sabendo que a 
propriedade é do Partido que tem direito de exigir o pagamento das 

rendas, ex vi art.º 334.º do CC; 
3. Que, a acção recorrida tem como fundamento a falta de pagamento das 

rendas pela Recorrente, pois, tal facto ficou inequivocamente provado nos 
autos, porquanto, esta não foi capaz de provar o contrário; 

4. Que, a Recorrente elenca um conjunto de situações jurídico – laborais 

(exemplo: segurança social), para tentar ludibriar os Venerando Juízes, 
quando tais factos devem ser reclamados em sede de um processo laboral 
e não nos presentes autos que têm um objecto distinto (rescisão do 

contrato de arrendamento);  
a) Que, as alegações da Recorrente carecem de substância que justificam 

a reparação da sentença do Tribunal “a quo”; 
5. Que, toda a prova encontra-se no processo e não parece verosímil e, 

aceitável que, a Recorrente julgue ser produto de uma imaginação fértil 

do Recorrido a falta de pagamento das rendas, nem o Tribunal “a quo” 
andou fora dos ditames do Direito que deve corresponder com a verdade, 

o justo e racional. 
 
Termina pedindo a confirmação da decisão do Tribunal de primeira instância. 

 
 
 

 
 

Remetidos os autos ao Digno Representante do M.º P.º junto desta Câmara, 
veio o emitir a competente Vista, conforme fls. 252 v dos autos.  
 

Correram os vistos legais 
 

Tudo visto cumpre decidir: 
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II. A Questão de 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 – artigos 660º., n.º 2; 664.º; 684.º, n.º 3; e 690.º, nº 
3, todos do CPC, emerge como questão a apreciar e decidir no âmbito do 

presente recurso a seguinte: 
 

a) Saber se decidiu bem ou não o Tribunal “a quo”, ao ter declarado resolvido 
o Contrato de Arrendamento e, consequentemente, decretado o despejo 
imediato da Apelante no imóvel arrendado ao Apelado. 

 
FACTOS PROVADOS 
 

A decisão recorrida julgou provados os seguintes factos (fls. 204 a 205): 
I. O Autor é dono e legítimo proprietário de um imóvel, situado na 

Cidade …, inscrito na Matriz Predial Urbana (…), com n.º 3.693, 
descrito na competente Conservatória do Registo Predial, sob n.º 14, 
fls. 171 v, Livro B-2; 

II. O Autor celebrou com a Ré, um Contrato de Arrendamento; 
III. A Ré é uma sociedade constituída por ex-trabalhadores das extintas 

empresas do A na província; 

IV. As rendas referentes ao período de Abril de 2001 a Janeiro de 2004, 
totalizam trinta e quatro (34) meses, correspondentes ao equivalente 

a USD 11.900,00 (Onze Mil e Novecentos Dólares Americanos), foram 
pagas; 

V. A Ré forneceu material de consumo corrente ao Autor, equivalente a 

AOA 186.300,00 (Cento e Oitenta e Seis Mil e Trezentos Kwanzas), no 
ano de 2004; 

VI. Aos 22 de Outubro de 2008, a Ré enviou para o Autor, o valor 
equivalente a AOA 1.541.000,00 (Um Milhão, Quinhentos e Quarenta 
e Um Mil e Trezentos Kwanzas), para a regularização de rendas com 

efeito a partir de Março de 2004; 
VII. O valor global da dívida era de USD 44.500,00 (Quarenta e Quatro Mil 

e Quinhentos Dólares Americanos), sendo a renda mensal avaliada em 

USD 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Dólares Americanos) dos 
quais a Ré amortizou USD 19.756,41 (Dezanove Mil, Setecentos e 

Cinquenta e Seis Dólares Americanos e Quarenta e Um Cêntimos); 
VIII. A Ré continua na posse do imóvel, sem cumprir com as suas 

obrigações até a data presente. 

 
 
 

 
 

III. Apreciando 
 
Apreciaremos a questão suscitada no âmbito do presente recurso. 
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Decidiu bem ou não o Tribunal “a quo”, ao ter declarado resolvido o 

Contrato de Arrendamento e, consequentemente, decretado o despejo 
imediato da Apelante no imóvel arrendado ao Apelado? 

 
Do exposto supra, constata-se a impugnação de uma decisão judicial que 
julgou procedente por provada uma Acção Especial de Despejo, mediante a 

interposição do presente recurso de Apelação.  
 
Assistirá alguma razão à Apelante? 

 
Vejamos: 

 
No caso vertente, encontramo-nos diante de uma relação jurídico-locatícia, 
definida pelo Código Civil, como sendo o contrato pelo qual uma das partes se 

obriga a proporcionar à outra o gozo temporário de uma coisa, mediante 
retribuição (art.º 1022.º). A locação será arrendamento quando versar sobre 

coisa imóvel, aluguer quando incide sobre coisa móvel (art.º 1023.º).  
 
Com relação a preocupação apresentada pela Apelante, oferece-nos tecer as 

seguintes considerações: 
 
Ora, resulta das alegações de recurso da Apelante que, para salvaguardar os 

direitos dos seus trabalhadores, hoje maioritariamente acima dos 50 anos de 
idade, sem a situação da reforma resolvida, por alegada falta de pagamento da 

segurança social, uma vez que, estes serviram o A, aqui Recorrido, a sociedade 
comercial OD devia manter-se num dos imóveis deste (Recorrido). Outrossim, 
acresce ainda a Apelante que, na decorrência do facto exposto, a mesma 

acordou com a Direcção do A no Huambo para que esta, envidasse esforços no 
sentido de alienar gratuita e onerosamente um dos seus imóveis para que, os 

trabalhadores agora adstritos à OD Comercial, SA., pudessem sobreviver e, 
regularizarem a sua situação de reforma junto do M, em contrapartida, a 
Apelante deveria fornecer e como forneceu material de consumo corrente para 

o Apelado. 
 
Por sua vez, o Apelado contra-alegou invocando que, a Recorrente elenca um 

conjunto de factos totalmente desconexos aos que motivaram os presentes 
autos e, a consequente sentença recorrida, pois, de acordo com este, não se 

compreendem os fundamentos do recurso, quando reiteradamente a 
Recorrente concorda e deixa claro que o imóvel foi comprado pelo A, no âmbito 
do redimensionamento empresarial. Ademais, argui que a atitude da 

Recorrente traduz-se em abuso do direito (recurso), porquanto, excede 
manifestamente os limites da boa-fé, sabendo que a propriedade é do Partido 
que tem direito de exigir o pagamento das rendas, ex vi art.º 334.º do CC. 

Acresce também que, a acção recorrida tem como fundamento a falta de 
pagamento das rendas pela Recorrente, pois, tal facto ficou inequivocamente 

provado nos autos, porquanto, esta não foi capaz de provar o contrário. 
 

Ora, resulta da factualidade provada que, parte do pagamento das rendas 
devidas ao Apelado, a Ré, ora Apelante, fê-lo de duas formas: a primeira, no ano 
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de 2004, através do fornecimento de material de consumo corrente utilizado 

por aquele, equivalente ao montante de AOA 186.300,00 (Cento e Oitenta e Seis 
Mil e Trezentos Kwanzas), e, a segunda, aos 22 de Outubro de 2008, enviando 

para o Apelado, o valor equivalente a AOA 1.541.000,00 (Um Milhão, 
Quinhentos e Quarenta e Um Mil e Trezentos Kwanzas), para a regularização 
de rendas com efeito a partir de Março de 2004. Nesta conformidade, mostra-

se curial verificarmos qual o valor que deverá ser atribuído, tanto o 
fornecimento de material de consumo corrente, como a importância para a 

regularização de rendas pagas pela Apelante, isto é, se configura compensação 
créditos e, desta feita, considerar-se pedido reconvencional [al. b), do n.º 2, do 
art.º 274.º do CPC] ou excepção peremptória, prevista (n.º 3, do art.º 493.º do 

CPC). 
 
Como não poderia deixar de ser, faremos uma sucinta incursão sobre os 

referidos institutos do direito processual civil. Ao nível do direito comparado, 
analisaremos a questão (pedido reconvencional X excepção peremptória) com o 

que se terá passado em Portugal. Nesta conformidade, em Portugal vislumbrou-
se o seguinte: O mecanismo processual de realização da compensação [uma 

das formas de extinção das obrigações – art.º 847.º do CC] foi objecto de grande 
controvérsia, quer doutrinária, quer jurisprudencial, na vigência do anterior 
Código de Processo Civil (1961). 

 
Como refere Paulo Pimenta, quanto às excepções de natureza peremptória, 
extintivas, reportadas ao direito invocado pelo autor na petição [à relação 

jurídica sujeita à apreciação do tribunal], como a prescrição, a caducidade, o 
pagamento, o perdão, a dação em cumprimento e a novação, não havia motivos 

que justificassem hesitações relativamente à sua dedução como tal (art.º 487.º 
do CPC).  

 
Numa abordagem mais simplista, poderia defender-se que, revestindo a 
compensação natureza de excepção peremptória [por se tratar da invocação de 

factos que modificam ou extinguem o efeito jurídico dos factos articulados pelo 
autor – art.º 493.º, n.º 3 na anterior versão do CPC], nenhum obstáculo se 
suscitava quanto à sua invocação na contestação por via de excepção. A 

polémica surge, devido às particularidades da figura da compensação 
traduzidas na seguinte diferença: quando o réu invoca factos relativos à 

prescrição, caducidade, ao pagamento, ao perdão ou à dação em cumprimento, 
tais alegações respeitam necessariamente à relação jurídica sujeita à 
apreciação do tribunal; quando é invocada a compensação de créditos, o direito 

do autor não se extingue ou cessa por qualquer circunstância inerente ao 
próprio direito, ou melhor, à própria relação jurídica, mas, tão-só, porque o réu 

é, simultaneamente, credor do autor, crédito esse proveniente de uma outra 
relação jurídica havida entre ambos, e que pode ser absolutamente distinta da 
apresentada pelo autor. Esta distinção fundamental – o facto de a compensação 

se fundar na invocação de uma relação jurídica diversa daquela que o autor 
invoca na petição, numa nova relação jurídica trazida pelo réu para o processo 

– justificava para parte da doutrina e da jurisprudência que o exercício do 
direito de compensação se realizasse através de pedido reconvencional.  
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Com base nas premissas enunciadas, emergiram duas correntes: uma que 

defendia que a compensação deveria ser sempre invocada como excepção 
peremptória, só envolvendo pedido reconvencional nos casos em que o 

contracrédito de que o réu fosse titular excedesse o crédito do autor, e apenas 
se o réu pretendesse fazer valer o seu direito quanto à parte excedente; uma 
outra que considerava que a compensação de créditos devia ser sempre objecto 

de um pedido reconvencional, já que a dedução da compensação ultrapassava 
a mera defesa, correspondendo a uma pretensão autónoma, pelo que deveria 
ser invocada em reconvenção, dado que só por este meio é permitido ao réu 

formular pedidos contra o autor. Refere o autor citado que se afigurava mais 
adequada a tese que defendia a via reconvencional para fazer operar a 

compensação de créditos, desde logo, por ser indiscutível que esta figura, ao 
invés do que acontecia com as outras formas de extinção das obrigações, 
envolvia uma pretensão substancialmente autónoma face ao pedido do autor.  

 
No novo Código de Processo Civil Português (emergente da Lei n.º 41/2013, de 

26 de Junho), o legislador tomou posição com vista a pôr fim à querela 
doutrinária e jurisprudencial referida, fazendo-o no sentido de impor ao réu a 
formulação de pedido reconvencional, sempre que este pretende o 

reconhecimento de um crédito, seja para obter a compensação seja para obter 
o pagamento do valor em que o crédito invocado excede o do autor [art.º 266.º, 
n.º 2, al. c) do CPC]. 

 
Invocado o direito de compensação por parte do réu por via reconvencional, 

reconhecido o mesmo judicialmente, duas possibilidades se deparam: se o valor 
do crédito do réu não exceder o do crédito do autor, o tribunal declara a 
compensação de créditos e a consequente absolvição do pedido (total ou parcial, 

em função da compensação operada); se o valor do crédito do réu for superior 
ao do crédito do autor, pode aquele obter, além da sua absolvição total do 

pedido (pela compensação integral dos créditos), a condenação do autor no 
pagamento do valor em que o seu crédito exceda o do autor. 
 

Em relação a figura da excepção peremptória, Antunes Varela, J. Miguel Varela, 
Sampaio e Nora, in Manual de Processo Civil, de Acordo com o Decreto-Lei 

242/85, 2.ª Edição (Reimpressão), Págs. 304 e 305, Coimbra Editora – 2004, 
propugnam o seguinte: 
 

Ao lado das duas excepções (peremptórias) nominadas, constantes do art.º 
496.º, são numerosas as excepções inominadas que correspondem ao perfil 

dogmático geral traçado no n.º 3 do art.º 493.º. Entre elas destacam-se os factos 
que determinam a invalidade do negócio jurídico (a incapacidade, a ilegalidade 

ou a ilicitude do objecto, a divergência essencial entre a vontade e a declaração, 
e os vícios relevantes do consentimento), bem como os que extinguem o direito 
do autor (como o pagamento, a caducidade, a renúncia, a novação, a remissão, 

a resolução, etc.). Ainda na esteira dos referidos autores, quer isto dizer que, na 
categoria legal das excepções peremptórias, além do caso julgado e da 

prescrição, cabem todos os factos que, em face da lei substantiva, servem de 
causa impeditiva, modificativa ou extintiva da pretensão formulada pelo autor. 
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Não percamos de vista que a compensação é uma forma de extinção de uma 

obrigação além do seu cumprimento, tal como dispõe os arts. 847.º e seguintes 
do CC.  

 
No caso vertente, verificaremos se o crédito da Apelante é ou não superior o 
valor em dívida do Apelado e se, em função do referido crédito, aquela deduziu 

ou não pedido reconvencional, no sentido de aferirmos sobre a procedência ou 
não deste pedido e considerarmos operada a compensação. Todavia, o ponto 
VII dos factos provados atesta o seguinte: 

 
VII. O valor global da dívida era de USD 44.500,00 (Quarenta e Quatro Mil e 
Quinhentos Dólares Americanos), sendo a renda mensal avaliada em USD 
450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Dólares Americanos) dos quais a Ré amortizou 
USD 19.756,41 (Dezanove Mil, Setecentos e Cinquenta e Seis Dólares Americanos 
e Quarenta e Um Cêntimos). 
 

Vislumbra-se que na Contestação apresentada pela Ré, ora Apelante, a mesma 
não deduziu qualquer pedido reconvencional, no sentido de ver reconhecida a 

existência de crédito algum a seu favor, para que fosse operada a compensação 
do referido crédito. Neste particular é importante voltar a referenciar a doutrina 
contida no actual art.º 266.º, n.º 2, al. c) do CPC, do novo Código de Processo 

Civil Português (emergente da Lei n.º 41/2013, de 26 de Junho), no qual “o 
legislador tomou posição com vista a pôr fim à querela doutrinária e 
jurisprudencial acima referida, fazendo-o no sentido de impor ao réu a 
formulação de pedido reconvencional, sempre que este pretende o 
reconhecimento de um crédito, seja para obter a compensação seja para obter o 
pagamento do valor em que o crédito invocado excede o do autor”.  
 

Assim sendo, o valor tanto do fornecimento de material de consumo corrente 
(AOA 186.300,00), como a importância para a regularização de rendas pagas 
(AOA 1.541.000,00) pela Apelante que, ao câmbio da altura, correspondiam à 

USD 19.756,41 (Dezanove Mil, Setecentos e Cinquenta e Seis Dólares 
Americanos e Quarenta e Um Cêntimos), não podem ser considerados pedidos 
reconvencionais, na medida em que, este não opera ipso iure, devendo ser 

sempre deduzido pelo réu (Apelante) para a produção do efeito pretendido 
(compensação) nos termos da al. b), do n.º 2, do art.º 274.º do CPC e 847 e 

seguintes do CC. 
 
Ora, tendo a Apelante amortizado cerca de USD 19.756,41 (Dezanove Mil, 

Setecentos e Cinquenta e Seis e Quarenta e Um Cêntimos), sendo que, o valor 
em dívida antes da propositura da acção era de USD 44.500,00 (Quarenta e 

Quatro Mil e Quinhentos Dólares Americanos), operar-se-á compensação na 
parte correspondente à aquele crédito (USD 44.500,00 menos USD 19.756,41), 
restando, desta feita, a divida à favor do Apelado de cerca USD 24.793,59 (Vinte 

e Quatro Mil, Setecentos e Noventa e Três Dólares Americanos e Cinquenta e 
Nove Cêntimos), correspondentes à cinquenta e cinco (55) meses, iguais à 4 

anos e meio, nos termos do n.º 2, do art.º 847.º do CC. Ou seja, operando-se o 
mecanismo da compensação de créditos, verifica-se a existência de um 
remanescente em dívida à favor do Apelado na ordem dos USD 24.793,59 (Vinte 
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e Quatro Mil, Setecentos e Noventa e Três Dólares Americanos e Cinquenta e 

Nove Cêntimos).  
 

Nesta conformidade, vislumbra-se, inequivocamente, operar-se a compensação 
na parte correspondente ao crédito da Apelante (USD 19.756,41), legitimando, 
desta feita, a procedência desta excepção peremptória de direito material nos 

termos dos arts. 847.º, n.º 2 do CC e 493.º, n.º 3 do CPC, uma vez que, não foi 
deduzido pedido reconvencional por parte da Ré, aqui Apelante. 
 

Outrossim, de acordo com o estabelecido pelo ordenamento jurídico vigente à 
data da propositura da presente acção de despejo, mormente, a al. a) do art.º 

46.º da revogada Lei n.º 43.525, de 07 de Março de 1961 (Lei do Inquilinato), 
no concernente à rescisão do contrato de arrendamento, o senhorio só tem esse 
direito quando o arrendatário “não pagar a renda no prazo e lugar competentes 
ou dele não fizer depósito que a lei considere liberatório” (itálico nosso). Mas, 
esta rescisão do contrato de arrendamento por falta de cumprimento terá de 

ser decretada pelo tribunal, tal como prescreve o art.º 45.º da Lei n.º 43.525, 
de 07 de Março de 1961 (Lei do Inquilinato). 

 
Destarte, a Apelante, tanto em sede de Contestação, como em sede de alegações 
de recurso, não logrou demonstrar factos tendentes a provarem a verificação 

da excepção peremptória de cumprimento da sua obrigação de pagamento das 
rendas devidas ao Apelado, tal como vinha invocando. Nesta conformidade, 
vislumbra-se a factualidade provada a falar por si, na medida em que, a 

Apelante em momento algum logrou apresentar provas tendentes a 
demonstrarem ter cumprido cabalmente com a sua obrigação de pagamento 

das rendas, conforme estabelecido no art.º 342.º do CC.  
 
A conduta até aqui demonstrada pela Apelante constitui a mais clara 

demonstração de inadimplência, isto no que concerne a obrigação de 
pagamento de rendas que impende sobre o arrendatário e que, nos termos da 
al. a) do art.º 46.º da então Lei n.º 43.525, de 07 de Março de 1961 (Lei do 

Inquilinato), configura motivo bastante para que o senhorio tenha direito à 
rescisão do contrato de arrendamento, que nos termos das disposições 

processuais culmina com o despejo do arrendatário do imóvel [art.º 88.º da Lei 
n.º 43.525, de 07 de Março de 1961 (Lei do Inquilinato)]. 
  

Ademais, com o decretamento do despejo judicial, a Apelante terá ainda de 
pagar as rendas que deixou de efectuar, ou seja, não obstante as rendas 

vencidas, esta terá ainda de arcar com as rendas vincendas, nos termos do art.º 
24.º da Lei n.º 43.525, de 07 de Março de 1961 (Lei do Inquilinato). 
 

Em resposta a questão acima colocada, diremos que não assiste razão a 
Apelante, na medida em que, a mesma faltou reiteradas vezes com as suas 
obrigações decorrentes da relação jurídico-locatária que estabeleceu com o 

Apelado, tal como reza a al.) do art.º 1038.º do CC.  
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Assim sendo, entende este Tribunal que andou bem o Tribunal “a quo”, ao ter 

decretado o despejo e a condenação da Apelante no pagamento das rendas 
devidas.                   

 
 
 

ACÓRDÃO 
 
Nestes termos e fundamentos, acordam os juízes da 1.ª Secção desta Câmara, 

em negar provimento ao recurso e, em consequência, confirmar a decisão 
recorrida. 

 
Custas pela Apelante e procuradoria a favor do Cofre de Justiça que se fixa em 
AOA 80.000,00 (Oitenta Mil Kwanzas). 

        
 


