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REPÚBLICA DE ANGOLA 

TRIBUNAL SUPREMO 

Câmara do Cível, Administrativo, Fiscal e Aduaneiro 

 

 
 

PROCESSO N.º 2248/15 
 

ACÓRDÃO 

 
Na Câmara do Cível, Administrativo, Fiscal e Aduaneiro do Tribunal 
Supremo, os Juízes Acordam em Conferência, em nome do Povo: 
 
I. Relatório 

No Tribunal Provincial do Bengo foi proposta uma Providência Cautelar 
Não Especificada, Por NMO, residente na Rua ……………, Distrito Urbano 
do ………., cidade de Luanda, Contra MA, residente habitual do Sector 

…, Casa n.º …, Projecto Residencial do …, Município do …. - Bengo, tendo 
formulado o seguinte pedido: 

a) Que seja autorizada a entrega do imóvel, livre de pessoas e 
bens, que constitui sua propriedade nos termos do art.º 
399.º, 400.º e 401.º, todos do CPC. 

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

 
1. Que, a Requerente vivia na Chicala, Município de Luanda, 

igualmente, Província de Luanda; 

2. Que, a sua casa encontrava-se numa área onde abrangera o 
perímetro sobre o qual, haviam de ser efectuadas obras de impacto 
social. Que, nesta conformidade a mesma (casa) foi-se-lhe 

expropriada por utilidade pública e, como compensação, 
atribuíram-lhe uma residência no Complexo habitacional do …; 

3. Que, em virtude do seu local de trabalho situado na velha Luanda, 
acrescida da dificuldade de transportação entre … e Luanda e vice-
versa, a Requerente achou ser conveniente colocar esta residência 

sob renda e, pela mesma modalidade, procurar outra mais próxima 
do centro da cidade (Luanda), no intuito de facilitar-lhe o estrito 
cumprimento do horário de trabalho;  

4. Que, em princípio a casa foi entregue para que a Requerida 
cuidasse, na decorrência de uma solicitação feita à Requerente pelo 

Sr. PN (testemunha), numa altura em que, aquela (Requerida) 
havia perdido o marido, encontrando-se numa situação de 
desamparo;  

5. Que, volvido algum tempo de cedência da residência, a Requerente 
entendeu cobrar uma renda para evitar uma possível situação de 
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“mal-entendido”. Que, nos primeiros seis (6) meses a Requerida 

pagou a renda devida sem qualquer problema, tendo sido renovada 
em igual período, tão logo, terminou a primeira; 

6. Que, após ter conseguido um meio de transporte, a Requerente 
decidiu efectuar benfeitorias na residência em questão, com o 
intuito de lá começar a residir. Tendo avisado a inquilina para que 

não voltasse a pagar a renda até que se concluíssem as obras; 
7. Que, por questões de saúde, a Requerente foi forçada a ficar algum 

tempo no exterior do país; 

8. Que, aquando do seu regresso ao país, imbuída no espirito de 
terminar as obras para então lá se mudar, foi surpreendida com 

uma notificação oriunda da Esquadra Policial afecta à ordem 
pública (Polícia de Ordem Pública) e, mais tarde, pela Polícia 
Económica; 

9. Que, colocado o pretenso litigio ao Tribunal, isto é, a título de 
conversa e aconselhamento por parte dos funcionários judiciais, 

concertou-se que, a inquilina (Requerida) sairia do imóvel num 
prazo não superior à noventa (90) dias; 

10. Que, após ter findado o prazo concedido (90 dias) a Requerida 

voltou a solicitar uma prorrogação de mais quinze (15) dias. Com a 
preclusão do prazo adicional, a inquilina nunca saiu do imóvel nem 
sequer demonstra vontade de desocupá-lo; 

11. Que, o imóvel foi arrendado para fins habitacionais mas, 
para surpresa da Requerente, o mesmo foi transformado num 

Posto de Enfermagem. 
 
II – DO DIREITO 

 
12. Que, o comportamento da Requerida além de perturbador da 

paz social a que se propõe as comunidades alcançar, veda ou limita 
o gozo e fruição do bem que por direito foi adquirido pela 
Requerente e, consequentemente, provoca um fundado receio por 

parte desta (Requerente) de que aquela (Requerida) tenha como 
pretensão última, apropriar-se do imóvel, na medida em que, em 
alguns círculos a Requerida estar a dizer que, «eu é que estou na 

casa, por isso a casa é minha». Facto que, no entender da 
Requerente constitui abuso do direito, nos termos do art.º 334.º do 

CC. 
    

Juntou Dois (2) Documentos, Procuração Forense e Duplicados Legais 

(fls. 7 a 13).  
 
A Ré foi notificada para comparecer no Tribunal para efeitos do n.º 2, do 

art.º 400.º do CPC (fls. 16 e 18). A referida audiência não logrou êxito em 
virtude da falta de comparência da Requerente, conforme fls. 20 dos 

autos. 
 
O Juiz “a quo” proferiu despacho de ineptidão da Petição Inicial, uma vez 

que, o referido requerimento carecia de pedido, vide fls. 21 e v. Por sua 
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vez, a Requerente apresentou Petição corrigida, tendo para o efeito, a 

denominado como sendo “Acção Especial de Despejo” que, culminou com 
o seguinte pedido: 

a) Seja condenada a Ré ao despejo, entregando o imóvel desocupado 
de pessoas e bens e, no mesmo estado, de conservação e limpeza 
em que o recebeu; 

b) Se condene a Ré no pagamento das rendas vencidas e as vincendas 
até ao decretamento do despejo, isto desde Janeiro de 2012 até a 
data actual, perfazendo ao momento 36 prestações na ordem de 

AOA 7.500,00 (Sete mil e Quinhentos Kwanzas) por mês, o que 
totaliza AOA 270.000,00 (Duzentos e Setenta Mil Kwanzas); 

c) Se condene a Ré a pagar uma indemnização pelos prejuízos que a 
Autora sofreu em consequência da manutenção indevida do imóvel, 
num valor não inferior em AOA 600.000,00 (Seiscentos Mil 

Kwanzas); 
d) Ser condenada a Ré nas custas e demais encargos legais. 

 
Citada a Ré na sua própria pessoa, foi-lhe concedido o prazo de trinta 
(30) dias para apresentar Contestação nos termos do art.º 972.º do CPC, 

conjugado com o Decreto n.º 6/92, de 24 de Janeiro, com a advertência 
expressa que, a falta de apresentação da mesma (Contestação), 
importava a confissão dos factos articulados pela Autora (fls. 31 e v a 32 

e 34). 
 

Precludido o prazo estabelecido para contestação (30 dias), a Ré não 
deduziu a sua oposição, nem constituiu mandatário judicial. E, em 
virtude disso (falta de contestação), o Tribunal “a quo” proferiu Sentença, 

na qual, deu provimento a acção e, em consequência, ordenou que no 
prazo de trinta (30) dias, a contar da notificação, a Ré pagasse as rendas 

devidas no valor de AOA 270.000,00 (Duzentos e Setenta Mil Kwanzas), 
que deixasse o imóvel que ocupa ilegalmente sob pena de despejo findo o 
prazo concedido e, por outro lado, que a mesma (Ré) pagasse a 

indemnização requerida pela Autora na ordem dos AOA 600.000,00 
(Seiscentos Mil Kwanzas), conforme fls. 44 a 45 dos autos. 
 
Inconformada com a decisão, a Ré interpôs recurso de Apelação, com 
subida imediata, nos próprios autos e a confiança do processo (fls. 46). 

 
Admitido o recurso como sendo o próprio, com subida nos próprios autos 
e com efeito suspensivo (fls. 49), veio a Apelante juntar as alegações (fls. 

66 a 69), arguindo o seguinte: 
 

1. Que, no acto de citação a Ré foi entregue apenas o duplicado da 
Petição Inicial. Que, não consta na referida nota o dia da citação, o 
prazo marcado para a defesa, bem como a cominação; 

2. Que, ao citado deve ser entregue cópias dos documentos 
apresentados com a Petição Inicial relacionados com os factos para 

deles se pronunciar e, preparar convenientemente a sua defesa, 
nos termos do art.º 259.º do CPC; 



4 

 

3. Que, a citação deve ser considerada nula, ao abrigo do n.º 1, do 

art.º 198.º do CPC; 
4. Que, o Tribunal “a quo” admitiu o recurso, mas não se pronunciou 

sobre o pedido de confiança dos autos, o que impossibilitou o 
mandatário de consultá-los para preparar convenientemente as 
suas alegações; 

5. Que, os proprietários de imoveis devem possuir documentos que 
atestem o registo dos mesmos na Conservatória competente; 

6. Que, a Autora não diz quando iniciou ou terminou o contrato de 

arrendamento celebrado com a Ré, pois, a acção de despejo deve 
ser intentada com base no incumprimento do contrato ou a sua 

caducidade; 
7. Que, a Ré reside no imóvel desde 15 de Abril do ano 2011, tendo 

pago no referido mês, rendas de até seis (6) meses e, 

posteriormente, pago mais seis (6) meses, totalizando doze (12) 
meses que correspondem USD 840,00 (Oitocentos e Quarenta 

Dólares Americanos). Que, em momento nenhum houve acordo 
com o Sr. PN no sentido da Ré tomar conta do aludido imóvel, não 
tendo esta dito que, o arrendamento duraria apenas doze (12) 

meses, mas sim, por um período superior; 
8. Que, do pagamento efectuado, o Sr. PN só emitiu um recibo, tendo 

se obrigado emitir o outro dos restantes seis (6) meses, o que, não 

fez até a presente data; 
9. Que, a ocupação e o pagamento das rendas de doze (12) meses 

resultou do encontro havido entre a Ré e o Sr. P N que, em Abril de 
2011, se apresentara como representante da Autora, autorizado a 
arrendar o imóvel e receber as respectivas rendas; 

10. Que, não foi permitido ler convenientemente o documento 
que, segundo a Autora, atesta ser a proprietária do imóvel em 

litígio; 
11. Que, após ter pago doze (12) meses de renda, agentes da 

Polícia ordenaram a Ré e outras pessoas para se dirigirem ao Sector 

dos serviços de Inspecção e Investigação das Actividades 
Económicas do Panguila, tendo sido informadas que, o Estado 
estava a fazer levantamentos de casas desviadas e, nesta 

conformidade, não deveria abandonar o imóvel, muito menos pagar 
as rendas; 

12. Que, decorridos cerca de dois (2) anos desde a ocupação do 
imóvel, a Ré recebeu um telefonema da Autora em que, esta diz que 
é proprietária do referido imóvel e, deste modo, a Ré deveria 

desocupá-lo no prazo de duas semanas. Isto sem exibir qualquer 
documento que ateste o seu direito de propriedade sobre o imóvel 
em litígio e lhe dê direito de rescindir o contrato unilateralmente. 

 
Termina pedindo o que a acção seja julgada improcedente, e não provada 
e, em consequência, absolver a Ré do pedido. 
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A Apelada juntou contra-alegações (fls. 73 a 78), arguindo o seguinte: 

 
a) Que, não somos a acreditar que a Apelante tenha sido citada sem 

observância das formalidades legais, uma vez que, no sexto (6.º) 
parágrafo (§) da Sentença consta o seguinte: 

“Citada a ré na sua própria pessoa, dando-se-lhe trinta dias para 

contestar nos termos do art.º 3.º do Decreto n.º 6/92, de 24 de 
Janeiro, não contestou”; 

b) Que, em nada se pode vislumbrar que tal preterição prejudicou a 

defesa apresentada pela Ré, até porque, no prazo legal a mesma 
não juntou procuração do seu mandatário, nem contestou; 

c) Que, a Apelante esqueceu-se de que a nulidade da citação só é 
atendida quando a falta cometida puder prejudicar a defesa (2.ª 
parte do n.º 2, do art.º 198.º do CPC), tal prejuízo não ficou nas 

alegações apresentadas demonstrado; 
d) Que, a Apelante coloca ainda em questão o facto de não ter sido 

cumprido o disposto no art.º 259.º do CPC, pois, não recebeu cópia 
dos documentos apresentados juntamente com a P.I. relacionados 
com os factos. Quanto a este ponto, cremos que o sentido de 

fundamentação do artigo evocado não é, no da junção dos 
documentos arrolados na P.I., mas sim, aquela parte da decisão 
que lhe serve de fundamento, na medida em que, as decisões 

judiciais devem ser fundamentadas (art.º 158.º do CPC); 
e) Que, o Tribunal “a quo” não notificou as partes da decisão e, dos 

respectivos fundamentos, mas, conferiu cópia transcrita do 
despacho do Meritíssimo Juiz “a quo” e, sendo assim, aquele 
Tribunal foi mais longe ao providenciar não já só os fundamentos 

e a decisão, mas também o seu relatório 
 

Conclui dizendo que, a Apelada apenas solicitou que o Tribunal 
apreciasse a situação da incerteza jurídica e, pusesse cobro a tal 
insegurança, declarando se o seu direito (ou factos por si arrolados) existe 

ou não. Que, por isso a Apelante devia ter marcado a sua posição no 
processo e demonstrado os fundamentos da sua posse. 
 

Termina pedindo que, deve ser negado provimento ao recurso e, confirmar-
se, a douta decisão recorrida, como é de JUSTIÇA. 
 
Remetidos os autos ao Digno Representante do Mº Pº junto desta 
Câmara, o mesmo emitiu a competente vista (fls. 90 v). 

 
 
 

 
 

 
 
Correram os vistos legais. 
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Tudo visto cumpre decidir: 

 
II. As questões 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:  

 
1. Saber se a Recorrente foi ou não devidamente citada. 

 
III. Apreciando 
 

A Recorrente foi ou não devidamente citada?  
 

Conforme atestam os autos, a razão de ser da interposição da presente 
apelação não é, nada mais, nada menos que, a Sentença que julgou a 
acção proposta pela Autora, ora Apelada procedente e, em consequência, 

ordenou que no prazo de trinta (30) dias, a contar da notificação, a Ré 
aqui Apelante pagasse as rendas devidas no valor de AOA 270.000,00 

(Duzentos e Setenta Mil Kwanzas), que deixasse o imóvel ocupado 
ilegalmente sob pena de despejo findo o prazo concedido e, por outro lado, 
que a mesma (Ré) pagasse a indemnização requerida pela Autora na 

ordem dos AOA 600.000,00 (Seiscentos Mil Kwanzas), conforme fls. 44 a 
45 dos autos. Da referida sentença a Apelante não se conformou, razão 
pela qual, decidiu recorrer. 

 
Assistirá razão para a Apelante arguir nulidade do Despacho de Citação? 

 
Vejamos: 
 

Antes de qualquer consideração sobre a questão que será objecto de 
análise, urge a necessidade de nos debruçarmos sobre a citação e os seus 

efeitos.  
 
Nesta conformidade, propugnam António Montalvão Machado e Paulo 

Pimenta in O Novo Processo Civil, Págs. 153, 154 e 156, 12.ª Edição, 
Almedina – 2010, que a citação é o acto pelo qual se dá conhecimento ao 

réu de que foi proposta contra ele determinada acção e se chama ao 
processo para se defender, como está previsto na 1.ª parte do n.º 1 do 
art.º 228.º do CPC. Com a citação, concretiza-se a relação processual, 

dando-se cumprimento ao princípio do contraditório (cfr. o art.º 3.º, n.ºs 
1 e 2 do CPC) permitindo-se que a pessoa contra quem foi proposta a 
acção possa vir a juízo pronunciar-se, apresentando, para o efeito a sua 

defesa (cfr. o art.º 480.º do CPC). No acto da citação, devem ser 
disponibilizados ao réu o duplicado da petição inicial. Alem disso, deve o 

demandado ser informado (...) do prazo de que dispõe para apresentar a 
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sua defesa e da necessidade de constituir advogado. Finalmente, deve ser 

advertido das cominações em que incorre se não contestar. 
 

Por outro lado, a citação produz determinados efeitos. É costume 
distingui-los entre efeitos substantivos ou materiais e efeitos adjectivos 
ou processuais. 

 
São os seguintes os efeitos substantivos da citação: 
-Faz cessar a boa-fé do possuidor contra quem tenha sido proposta a 

acção tendente, por exemplo, a reivindicar a coisa possuída [cfr. o art.º 
1260.º, nºs 1 e 2 do CC e, o art.º 481.º, al. a) do CPC]; 

-Interrompe a prescrição, nos termos do art.º 323.º, n.º 1 do CC; 
-Nas obrigações puras (sem prazo), vale como interpelação, tornando a 
obrigação vencida e constituindo o devedor em mora a partir desse 

momento (cfr. o art.º 805.º, n.º 1 do CC). 
 

No que tange aos seus efeitos adjectivos, diz-se que a citação (1) torna 
estáveis os elementos essenciais da causa [cfr. art.º 481.º, al. b) do CPC]. 
Pois, segundo o art.º 268.º do CPC, os elementos essenciais são as partes 

(autor e réu), a causa de pedir (o facto jurídico concreto que fundamenta 
a pretensão) e o pedido (pretensão formulada em juízo pelo autor); (2) 
inibição por parte do réu de propor contra o autor acção destinada a 

apreciar a mesma questão jurídica (cfr. al. c) do art.º 481.º do CPC). 
 

Outrossim, o acto de citação pode enfermar de irregularidades que 
comprometam, ou possam comprometer, a sua função. Distingue a lei 
entre a falta de citação e a nulidade da citação.  

 
Há falta de citação quando o acto não é praticado na direcção do seu 

destinatário, ou por ter sido completamente omitido [art.º 195.º, al. a) do 
CPC] ou por ter havido erro de identidade do réu [195.º, al. b) do CPC], 
ou quando este já faleceu ou, sendo uma pessoa colectiva, está já extinta 

[art.º 195.º al. d) do CPC]. Mas duas outras situações são equiparadas a 
estas: a de grande probabilidade de o réu não saber da propositura da 

acção, por via da utilização do meio da citação edital, quando não 
estavam reunidos os respectivos requisitos, devendo a citação ter sido 
pessoal ou quase-pessoal [art.º 195.º, al. c) do CPC]; a de certeza de que, 

sem culpa sua, o réu não chegou a ter conhecimento da citação quase-
pessoal, por esta não lhe ter sido comunicada por quem a recebeu, ou 

por não ter podido ver a nota de citação afixada nem dela ter sabido. 
 
Há nulidade da citação quando o acto se realiza com falta de alguma 

formalidade prescrita na lei (n.º 1 do art.º 198.º do CPC), como por 
exemplo, a falta de entrega no acto do duplicado da petição inicial, como 

a falta de indicação do juízo em que corre o processo ou da cominação 
decorrente da revelia, a falta de assinatura do aviso de recepção, a falta 
de certidão, ou ainda a falta de indicação nos editais e anúncios, do 

pedido do autor. 
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Assim sendo, a falta de citação gera nulidade não só do próprio acto, mas 

também, de tudo o que depois dele se tiver processado (art.º 194.º do 
CPC). A produção deste efeito não está dependente da arguição do réu, 

pois, a falta de citação deve ser conhecida oficiosamente pelo juiz (art.º 
202.º do CPC). 
 

Feita a incursão sobre a problemática da citação e dos seus efeitos, 
mostra-se imprescindível no caso sub judice analisar se, efectivamente, a 

mesma deve ou não ser considerada nula ao abrigo do disposto n.º 1, do 
no art.º 198.º do CPC, na medida em que, a Apelante alega que no 
despacho que a citou não consta o dia (da citação), o prazo marcado para 

apresentação da sua defesa, bem como a cominação da falta dela 
(contestação). Ora, a ser verdade que houve preterição de formalidades 
essenciais por parte do Tribunal “a quo”, o acto de citação enfermará de 

irregularidades que poderão comprometer a sua função no âmbito dos 
presentes autos. 

 
Mas para formarmos um juízo seguro acerca da questão levantada pela 
Apelante, à cautela aconselha-se que se deva dar um golpe de vista ao 

processo no intuito de se averiguar se, efectivamente, houve preterição 
de formalidades essenciais no acto de citação da aqui Recorrente e, 

consequentemente, considerar-se nulo o referido acto (de citação) ao 
abrigo do disposto no n.º 1, do art.º 198.º do CPC. 
 

Compulsados os autos, constata-se que a Ré ora Apelante foi citada na 
sua própria pessoa, isto no dia 01 de Maio de 2015, tendo-lhe para o 
efeito sido concedido um prazo de trinta (30) dias para apresentar 

Contestação nos termos do art.º 972.º do CPC, conjugado com o Decreto 
n.º 6/92, de 24 de Janeiro, com a advertência expressa na Certidão de 

que, a falta da mesma (Contestação), importava a confissão dos factos 
articulados pela Autora (fls. 34).  
 

Nesta ordem de ideias, a Certidão constante de fls. 34 dos autos é 
bastante peremptória na medida em que, dá com bastante clareza a 

resposta da questão sub judice. Ou seja, da leitura do referido documento 
vislumbra-se sem quaisquer equívocos que, a Apelante foi citada na sua 
própria pessoa, isto em virtude da não impugnação da sua própria 

assinatura constante da referida Certidão e, neste documento consta 
dentre várias informações, o dia da citação (01 de Maio de 2015), o prazo 

marcado para apresentação da defesa da Ré (30 dias), bem como a 
cominação legal pela não apresentação da contestação (confissão dos 
factos articulados pela Autora). 

 
Ora, não percamos de vista que os presentes autos haviam sido 
convolados para Acção Especial de Despejo e, de acordo com o regime 

jurídico vigente, os mesmos (autos) seguem a forma de processo sumário, 
ao abrigo do disposto no art.º 972.º do CPC. Assim sendo, estabelece o 

n.º 2, do art.º 784.º do CPC que, se o réu não contestar, tendo sido ou 



9 

 

devendo considerar-se citado regularmente na sua própria pessoa, 

proferir-se-á logo sentença de condenação no pedido, (…). 
 

Nesta conformidade, mostra-se necessário averiguar in casu se a 
Apelante foi ou não citada regularmente, tal como prescreve o n.º 1, do 
art.º 242.º do CPC. E, de acordo com o leque de informações constante 

na Certidão de citação da Ré ora Apelante, esta foi expressamente 
advertida de que, “a falta de contestação, importava a confissão dos 

factos articulados pela Autora”, vide fls. 34 dos autos. 
 
Neste particular importa esclarecer que, no caso vertente, encontramo-

nos diante de Acção Especial de Despejo e, esta mesma acção, segue a 
forma de processo sumário (art.º 972.º e 783.º e seguintes do CPC). Assim 
sendo, caso o réu não contestar, considera-se confessada toda matéria 

da causa, tanto a de facto como a de direito; segue-se, por isso, a 
condenação imediata e definitiva do réu no pedido formulado pelo autor 

(n.º 2, do art.º 784.º do CPC). 
 
Mas para que se opere esse efeito cominatório pleno (condenação 

imediata e definitiva do réu no pedido formulado pelo autor), vislumbra-
se a necessidade da verificação de duas condições: 

 
1.ª Que o réu tenha sido citado regularmente na sua própria pessoa (1.ª 
parte do n.º 1, do art.º 484.º e 1.ª parte do n.º 2, do art.º 784.º, ambos 

do CPC); 
2.ª Que no acto da citação tenha sido advertido de que, se não contestar, 

será condenado definitivamente no pedido (art.º 242.º do CPC). 
 
Conforme o acima exposto, a Apelante foi citada na sua própria pessoa, 

isto em virtude da não impugnação da sua própria assinatura constante 
da referida Certidão e, neste documento (certidão) consta dentre várias 
informações, o dia da citação (01 de Maio de 2015), o prazo marcado para 

apresentação da defesa da Ré (30 dias), bem como a cominação legal pela 
não apresentação da contestação (confissão dos factos articulados pela 

Autora), vide fls. 34 dos autos. Mas, a cominação legal decorrente da não 
apresentação da contestação constante na referida Certidão, é a de 
“confissão dos factos articulados pela Autora”, tal como prescrita no 

processo ordinário (n.º 1, do art.º 484.º do CPC), quando a cominação 
legal que deveria constar naquele documento (certidão), seria a de 

“condenação imediata e definitiva do réu no pedido”, conforme 
estabelecido pelo n.º 2, do art.º 784.º do CPC. 
 

Nesta senda, mostra-se necessário averiguarmos se terá havido 
preterição de uma formalidade essencial no acto de citação e, em caso 
afirmativo, poderá ter como consequência a nulidade do referido acto 

(citação), nos termos do n.º 1, do art.º 198.º do CPC. Ademais, ao abrigo 
do disposto na al. a), do n.º 2, do art.º 195.º do CPC, são formalidades 

essenciais, na citação feita na pessoa do réu, a entrega do duplicado e a 
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assinatura do citado na certidão ou a intervenção de duas testemunhas 

quando o citado não assine. 
 

Não obstante ter sido feita a transcrição da alínea a), do n.º 2, do art.º 
195.º, vislumbramos ser necessário para efeitos de melhor compreensão 
do pensamento do legislador de 1961, consultar certo sector da doutrina. 

Nesta conformidade, consultaremos os comentários feitos ao art.º 195.º 
pelo Prof. Alberto dos Reis in Código de Processo Civil Anotado, Vol. I, 

Págs. 312-313, 3.ª Edição – Reimpressão, Coimbra Editora – 1982. Em 
relação a citada disposição legal, propugna o insigne professor o seguinte: 

a) Se se preteriram, no acto de citação, formalidades essenciais, o 

caso é de falta de citação; 
b) Se se preteriram formalidades acidentais, o caso é de nulidade da 

citação. 
E como saber se a formalidade omitida é essencial ou acidental? 
 

No dizer do referido professor, o n.º 2, do art.º 195.º dá-nos a chave da 
solução. As formalidades essenciais são unicamente as apontadas nas 

alíneas a) a e) do referido n.º 2, do art.º 195.º, todas as outras que a lei 
exigir são acidentais. As alíneas a) a e) especificam, com toda a precisão, 
em cada uma das modalidades de citação, as formalidades que se 

elevaram à categoria de essenciais. 
 

Efeito. Ao passo que a falta de citação tem sempre como consequência a 
anulação de tudo o que se processar depois da petição, conforme já 
assinalamos (art.º 194.º), a nulidade da citação só tem relevância se a 

preterição cometida puder prejudicar a defesa do réu (art.º 198.º). 
 

Esmiuçado o entendimento doutrinário que se deverá ter em linha de 
conta daquilo que são as formalidades essenciais no acto de citação (n.º 
2, do art.º 195.º do CPC), mostra-se imperioso verificar se, no caso 

vertente, houve preterição das mesmas (formalidades essenciais e/ou 
acidentais), e se desta feita, prejudicou-se ou não a defesa da Ré ora 
Apelante. 

 
De acordo com o supra exposto, constatou-se que no acto de citação da 

Ré aqui Apelante, a mesma foi advertida da cominação legal que 
incorreria caso não apresentasse contestação (confissão dos factos 
articulados pela Autora), vide fls. 34 dos autos. Conforme verificamos, 

essa cominação legal é aplicável especificamente ao processo ordinário 
(n.º 1, do art.º 484.º do CPC), uma vez que, encontramo-nos diante de 

um Acção Especial de Despejo e, esse tipo de acção, segue a forma de 
processo sumário e, em caso de falta de oposição, a cominação legal é a 
condenação imediata e definitiva do réu no pedido formulado pelo autor 

(n.º 2, do art.º 784.º do CPC). 
 
Ora, não obstante a Apelante ter sido advertida no acto de citação que, 

em caso de não apresentação de oposição, considerar-se-iam confessados 
os factos articulados pela Autora aqui Apelada, entendemos que esse 
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facto em nada prejudicou a defesa daquela (Ré/Apelante), na medida em 

que, a consequência que advém da falta de contestação num e noutro 
processo é a cominação legal que será semi-plena (só em relação aos 

factos) no processo ordinário e, plena (quanto aos factos e ao direito), no 
sumário. Reitera-se, por um lado, a falta da advertência específica quanto 

a cominação legal aplicável ao processo sumário (condenação imediata e 
definitiva do réu no pedido formulado pelo autor), em virtude da não 
dedução de oposição no acto de citação da Ré aqui Apelante, em nada 

prejudicou a sua defesa. Por outro lado, a cominação legal específica do 
processo ordinário por falta de contestação (confissão dos factos 
articulados pelo Autor) não pode deixar de aplicar-se ao processo 

sumário. Pois, de acordo com comentários feitos ao art.º 784.º pelo Prof. 
Alberto dos Reis, no Vol. VI do Código de Processo Civil: o art.º 488.º 

(actual 484.º) não pode deixar de aplicar-se ao processo sumário, no 
passo «tendo sido ou devendo considerar-se citado regularmente na sua 
própria pessoa». O art.º 484.º (actual 480.º) também é de aplicar, mas 

devidamente adaptado, em conformidade com o art.º 783.º e a 1.ª parte 
do art.º 784.º (actual 1.ª parte do n.º 2, do art.º 784.º). 

 
Assim sendo, ao contrário do alegado pela Apelante nas suas alegações 
de recurso, não se vislumbram quaisquer dúvidas de que, não houve 

preterição das formalidades essenciais no acto da sua citação e que, esta 
foi regularmente citada para a acção, uma vez que, a falta da advertência 
específica quanto a cominação legal aplicável ao processo sumário 

(condenação imediata e definitiva do réu no pedido formulado pelo autor), 
em virtude da não dedução de oposição pela Apelante em nada 

prejudicou a sua defesa.  
 
Nesta conformidade, consideramos não existir razão à Apelante quando 

invoca nulidade do acto da sua citação ao abrigo do n.º 1, do art.º 198.º 
do CPC, uma vez que, a Certidão constante dos autos atesta o contrário, 

isto é, que a mesma foi devidamente citada para exercer o seu direito de 
contraditório através da apresentação da Contestação. 
 

Outrossim, constitui realidade inequívoca que, no processo ordinário, se 
o réu não contestar só se consideram confessados os factos articulados 
pelo autor; a questão de direito subsiste, e para ser decidida deve 

facultar-se o processo aos advogados para alegações escritas, seguindo-
se a emissão da sentença para julgamento da matéria de direito (n.º 2, 

do art.º 484.º do CPC). No processo sumário as coisas não se passam 
assim. Se o réu não contestar, considera-se confessada toda matéria da 
causa, tanto a de facto como a de direito; segue-se, por isso, a 

condenação imediata e definitiva do réu no pedido formulado pelo autor 
(n.º 2, do art.º 784.º do CPC).  

 
Ou seja, tanto o processo ordinário como o sumário são cominatórios; 
mas, ao passo que a cominação no ordinário é semi-plena (só em relação 

aos factos), no sumário a cominação é plena (quanto aos factos e ao 
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direito). Mas, para que a cominação possa aplicar-se são necessárias 

duas condições: 
 

1.ª Que o réu tenha sido citado regularmente na sua própria pessoa (1.ª 
parte do n.º 1, do art.º 484.º e 1.ª parte do n.º 2, do art.º 784.º, ambos 
do CPC); 

2.ª Que no acto da citação tenha sido advertido de que, se não contestar, 
será condenado definitivamente no pedido (art.º 242.º do CPC). 
 

Vejamos: 
  

Vimos no objecto anterior que, a citação é o acto pelo qual se dá 
conhecimento ao réu de que foi proposta contra ele determinada acção e 
se chama ao processo para se defender, nos termos do n.º 1 do art.º 228.º 

do CPC. Nas palavras do Professor Antunes Varela, trata-se do acto que, 
em obediência ao princípio do contraditório (solenemente proclamado na 

parte final do n.º 1 do art.º 3.º do CPC), visa fechar o ciclo constitutivo da 
relação processual. Caso haja irregularidades no processo de citação, o 
Juiz deve mandar repeti-la, sob pena de ser considerada nula.  

 
Conforme consta da certidão de fls. 34 dos autos, no caso vertente não 
houve preterição de nenhuma formalidade essencial no acto de citação 

que, pudesse prejudicar a defesa da ora Apelante, porque esta (Apelante) 
foi regularmente citada, na sua própria pessoa e, no entanto não 

contestou, não juntou aos autos procuração forense e muito menos 
constituiu mandatário judicial. Assim sendo, tal como ficou provado na 
primeira questão que foi objecto de análise, não verificámos nenhum 

motivo para que se considerasse nula a citação e a sua consequente 
repetição. 

 
Reiterando o já expendido, este instituto jurídico (revelia do réu) no 
processo sumário tem como consequência imediata a condenação 

imediata do réu no pedido formulado pelo autor (1.ª parte do n.º 2, do 
art.º 784.º do CPC). Neste sentido, o réu que não contestar, tendo sido 
ou devendo considerar-se citado regularmente na sua própria pessoa é 

logo condenado no pedido formulado pelo autor. 
 

Conforme o acima expendido, no caso vertente verificou-se que, a 
Apelante foi regularmente citada na sua própria pessoa, mas não 
apresentou a sua oposição e, como consequência desta inércia (falta de 

apresentação da contestação), o Tribunal “a quo” não deveria fazer mais 
do que a aplicação do efeito cominatório pleno através da condenação 
imediata e definitiva da Ré ora Apelante no pedido formulado pela Autora, 

ao abrigo do disposto na 1.ª parte do n.º 2, do art.º 784.º do CPC.   
 

Nesta conformidade, consideramos que o Tribunal “a quo” andou bem ao 
ter condenado a Apelante no pedido formulado pela Apelada, uma vez 
que esta, não ofereceu a sua contestação após ter sido citada para o feito.   
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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). 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


