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ACÓRDÃO 

 

 

PROCESSO Nº 75/14 

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

os Juízes Acordam em conferência, em nome do Povo: 

I - RELATÓRIO 

FFFFFFFFFFFFFFFFFFF, residente na Rua Utra Machado, Prédio Angola e 

Cuba, apartamento nº. 5, Cidade de Malanje, interpôs na Câmara do Cível, 

Administrativo, Fiscal e Aduaneiro do Tribunal Supremo, a presente Suspensão 

de Eficácia do Acto Administrativo, contra GGGGGGGGGGGGGG com 

domicílio na Avenida Comandante Hoji Ya Henda, Cidade do Malanje, 

consubstanciado no Despacho exarado no Ofício nº.2590/GAB/2014, de 13 de 

Outubro, alegando, em síntese, o seguinte: 

a) “Que a Requerente é legítima proprietária de um imóvel, em obras, 

constituído por um salão de festas, uma loja e estruturas afins; 

b) Que o aludido imóvel situa-se no Bairro Culamuxito, cidade de Malanje, 

numa zona habitacional (doc. 1 e 2); 

c) Que o imóvel em causa resulta de uma sub-rogação real, isto é, foi 

construído num prédio rústico (terreno), que a Requerente adquiriu em 

2008, onde existia uma casa de adobe que foi demolida para dar lugar ao 

aludido imóvel (doc. 3 e 4); 

d) Que em Novembro de 2010, desencadeou junto da Administração 

Municipal de Malanje, o processo de legalização do terreno ora adquirido; 

e) Que em face do silêncio da Administração, em 2011, voltou a endereçar 

um novo pedido para a almejada legalização, todavia, sem sucesso; 

f) Que em finais do mesmo ano, não lhe restou outra alternativa senão 

iniciar a construção do imóvel acima referido; 

g) Que no dia 08 de Março de 2014, viu a sua obra embargada pela 

Fiscalização da Administração Municipal de Malanje, tendo sido demolida, 

parcialmente, no dia 27 de Março do mesmo ano; 

h) Em face disso, dirigiu uma reclamação à Administração Municipal de 

Malanje, com o intuito de ver satisfeita a sua pretensão e evitar a 

demolição total do seu imóvel (doc.6); 



 
 

 

REPÚBLICA DE ANGOLA 

TRIBUNAL SUPREMO 

 
 

2 
 

i) Que em resposta a Administração Municipal indeferiu a sua reclamação, 

conforme Ofício nº. 161/GAMM/2014, de 31 de Julho, notificado à 

Requerente no dia 06 de Agosto de 2014 (doc.7); 

j) Que não satisfeita com a decisão, no dia 05 de Setembro de 2014, 

interpôs recurso hierárquico ao Governador Provincial de Malanje, ora 

Requerido; 

k) Que em resposta o Requerido indeferiu o recurso hierárquico interposto 

pela Requerente, subscrevendo, deste modo, integralmente, a posição da 

Administração Municipal de Malanje (doc. nº.9); 

l) Que tendo em conta que a Requerente ao mesmo tempo que remeteu a 

presente providência, interpôs neste augusto Tribunal uma acção para a 

anulação do despacho que ora se pede a suspensão da sua eficácia, não 

faria sentido que se aguardasse pelo despacho da acção principal, 

considerando que, por esta altura, provavelmente, o imóvel já estaria 

totalmente demolido; 

m)  Que dispõe o art.º 399.º do C.P.C “Quando alguém mostre fundado receio 

de que outrém, antes de a acção ser proposta ou na pendência dela, 

cause lesão grave e dificilmente reparável ao seu direito, pode requerer 

as províncuas adequadas à situação”; 

n) Que o imóvel da Requerente se situa num bairro habitado, que não está 

a ser demolido na totalidade, a suspensão da eficácia do despacho não é 

lesiva ao interesse público, tão pouco obstará a execução de qualquer 

empreitada pública naquela zona; 

o) Que a suspensão do referido despacho não afectará a boa imagem da 

instituição do Requerido; 

p) Que pelo contrário a demolição do aludido imóvel implicará a perda de um 

investimento de cerca de Akz. 12.000.000,00 (Doze Milhões de Kwanzas); 

q) Que mais ainda, implicará a morte do sonho da Requerente, que é o de 

fazer um grande investimento, afim de proporcionar uma vida condigna à 

sua família e, consequentemente, contribuir para o desenvolvimento da 

província, dando emprego há mais de 25 jovens”. 

 

Terminou pedindo a este Tribunal: 

i. Que se julgue procedente a presente providência cautelar, e em 

consequência disso, se suspenda a eficácia do despacho do Requerido 

exerado no ofício nº. 2590/GAB.GOV/2014; 

ii. Que seja o Requerido notificado com urgência, bem como a 

Administração Municipal de Malanje, para que se abstenha de executar a 

demolição do imóvel da Requerente, até a decisão da acção (principal) de 

anulação judicial  do despacho que corre trâmites neste Tribunal. 

 



 
 

 

REPÚBLICA DE ANGOLA 

TRIBUNAL SUPREMO 

 
 

3 
 

O recurso foi admitido como sendo o próprio . 

 

Foi ordenada e cumprida a regular notificação do Recorrido (fls. 41-42) para 

apresentar a sua contestação, tendo o mesmo feito (fls.62-69), em resumo, 

alegado o seguinte: 

a) “Que os factos que alicerçam o presente imbróglio tiveram lugar na 

circunscrição territorial da Administração Municipal de Malanje, em que a 

Requerente e cerca de meia dúzia de cidadãos, sem qualquer título de 

concessão de terrenos, precário ou definitivo, em cúmulo sem as 

respectivas licenças, desencadearam a construção de obras novas numa 

área não apropriada par o efeito; 

b) Que o terreno ocupado ilegalmente pela Requerente e outros, havia sido 

anteriormente usando para assentamento temporário de algumas 

populações saídas das zonas de conflito armado e que a Administração 

Municipal, dada a pertinência da situação, acabara de conceder outros 

espaços àqueles cidadãos, tendo algumas dessas pessoas regressado 

às suas zonas de origem com o advento da paz; 

c) Que a Requerente, adquiriu, ilegalmente como advogado no art.º 1.º do 

seu Requerimento, o referido terreno às “mãos” destes cidadãos 

deslocados, o que não constitui a forma legal de se constituir os direitos 

fundiários, nos termos da Lei de Terras e do art.º 35.º, do Dec. Nº. 58/07 

de 13 de Julho (que aprova o regulamento geral de concessão de 

terrenos); 

d) Que instada a Administração Municipal para legalização do referido 

espaço, a Requerente e os demais interessados foram advertidos a 

solicitarem terrenos dentro das reservas fundiárias constituídas 

legalmente e destinadas à construção dirigida de moradias sociais  e para 

fins comerciais, de acordo com os padrões urbanísticos e de segurança 

visando evitar anarquia e construções desordenadas; 

e) Que a Requerente não acatou as orientações da Administração Municipal 

e levou a cabo em tempo recorde a execução de obra nova, pelo que a 

autoridade administrativa, nos marcos do procedimento administrativo, 

notificou e embargou a obra, pois, não havendo colaboração e mudança 

de conduta por parte da Requerente em relação à continuação da 

execução da obra, procedeu à demolição; 

f) Que é verdade que, não conformada, a Requerente reclamou e interpôs 

recurso hierárquico ao Recorrido e que este, analisando os antecedentes 

do acto administrativo da entidade subordinada, indeferiu tal recurso pela 

sua impertinência, o que despoletou a presente acção; 
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g) Que o Estado intervém na gestão e na concessão das terras, visando o 

adequado ordenamento do território e correcta formação, ordenação e 

funcionamento dos aglomerados urbanos, proteção do ambiente e 

utilização economicamente eficiente e sustentável das terras, prioridade 

do interesse público e do desenvolvimento económico e social, etc. nos 

marcos da Lei; 

h) Que o recurso hierárquico não procedeu em virtude de a Requerente não 

ser titular de nenhum dos direitos fundiários a que se arroga; 

i) Que o acto administrativo praticado emana da observância de preceitos 

legais com as formalidades por eles prescritos; 

j) Que a demolição da obra reclamada é consequência de uma 

transgressão administrativa, ao abrigo da Lei nº. 12/11, de 16 de Fevereiro 

(Lei das Transgressões Administrativas) que se justifica pelo facto de a 

Requerente realizar obras em terreno não concedido e, sem para o efeito 

estar a referida obra licencia (vid. Als. C), d) e f) do artº. 5º.) tal como 

reconhece e bem a Requerente no art.º 4.º, 5.º, e 8.º da sua providência 

cautelar; 

k) Que não é verdade que o que está em jogo é o Bairro Calamuxito, é sim, 

a extensão do terreno destinada ao alargamento da faixa de rodagem da 

Estrada Nacional 230 que, ao abrigo do Estatuto das Estradas não é 

permitido e, também, quem conheceu a entrada da cidade de Malanje 

anteriormente, sabe que à beira da estrada havia um desfile de eucaliptos 

que foram derrubados e que se pretende repovoar num trabalho que já 

começou nos arredores da área em conflito; 

l) Que é imperativo legal, nos termos do Decreto nº. 77/91 de 13 de 

Dezembro, que aprova o Estatuto das Estradas Nacionais, que as faixas 

dos terrenos adjacentes nas estradas nacionais devem estender-se até 

uma distância de 50 metros para um e outro lado do eixo da estrada; 

m) Que este é, sobretudo, para além dos demais fundamentos, o que ressalta 

de maior importância para que se considere a área em voga de um espaço  

inconcedível; 

n) Que constitui, portanto, terreno integrado no domínio público o espaço em 

voga, não podendo ser objeto de concessão; 

o) Que falar que a demolição de um imóvel pode induzir o julgador à 

percepção de que se trata de uma moradia ou estabelecimento comercial, 

quando na verdade, se refere à obra nova que se erguia ao arrepio da lei 

e dos regulamentos administrativos sobre as edificações urbanas; 

p) Que um projecto de tal envergadura como se gaba a Requerente, nunca 

deveria ser implementado sem a devida aprovação das autoridades 

administrativas, no que se refere ao local da sua realização, às 

especificações da edificação, tendo em conta os planos urbanísticos; 
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q) Que antes de se proceder à ocupação dos terrenos pela Requerente, por 

um lado e ao embargo e à demolição de tais obras, por outro, foram 

levados a cabo pela Administração Municipal, campanhas de 

sensibilização às populações para não aderirem a práticas de ocupação 

anárquica de terrenos, através de comunicados e debates radiofónicos, 

reuniões com membros da sociedade civil, autoridades tradicionais e 

demais organizações com referência social; 

r) Que a prossecução do interesse público se verte, igualmente, na 

prevenção de catástrofe e na proteção dos cidadãos, concedendo-lhes 

segurança e orientação, para que os seus direitos sejam realizados em 

espaços intervencionados pelo Estado; 

s) Que deixar as populações construírem em áreas de risco, á linha de 

circulação rodoviária intensa numa estrada nacional, é deveras omitir a 

responsabilidade acometida aos órgãos locais do Estado”. 

Terminou pedindo a improcedência do pedido pela inoportunidade e 

impertinência. 

Ordenada a notificação da Recorrente para apresentar as alegações, veio a 

mesma, em resumo, formular as seguintes conclusões (fls.69-74): 

a) “Que a decisão do Requerido é inconstitucional, tendo em conta que não 

respeita o princípio da igualdade entre os cidadãos, na medida em que 

legaliza terrenos de alguns e nega o mesmo direito a outros que se 

encontram nas mesmas condições, como é o caso da Requerente; 

b) Que os argumentos apresentados pela Requerente são legítimos e estão 

provados nos presentes autos; 

c) Que ao contrário, os argumentos apresentados pelo Requerido são 

ilegais, abstratos e sem fundamentos lógicos, contanto que até ao 

presente momento o Bairro Culamuxito vem registando um crescimento 

de forma exponente, ao ponto de o Requerido instalar postes de energia 

elétrica para os moradores celebrando contratos com estes, gerando 

receitas a seu favor; 

d) Que a demolição que o Requerido pretende levar a cabo é selectiva e 

arbitrária, isto é, não é abrangente como quer fazer crer, uma vez que o 

Bairro se encontra intacto; 

e) Que se este augusto Tribunal não repuser a legalidade, isto é, suspender 

a eficácia do despacho do Requerido, a Requerente terá prejuízos 

incalculáveis, tendo em conta os cerca de akz. 12.000.000,00(doze 

milhões de kwanzas) investidos”. 
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Terminou pedindo, a procedência do pedido suspensão da eficácia do despacho 

do Requerido. 

Remetidos os autos para vista do Ministério Público, este, pugnou pela 

improcedência do pedido de suspensão da eficácia do acto recorrido (fls. 77/v-

78). 

Correram os vistos legais 

Tudo visto, cumpre apreciar e decidir. 

 

II- QUESTÃO DO RECURSO 

Emerge como questão, do Recurso saber se a decisão recorrida (Despacho 

nº2590/GAB/2014, de 13 de Outubro), consubstanciada no embargo e demolição 

parcial da obra da Recorrente, é passível de causar prejuízos irreparáveis ou de 

difícil reparação à esfera jurídica do mesmo. 

 

 

III- FUNDAMENTAÇÃO 

Com interesse para a decisão, consideram-se provados os seguintes factos: 

1. A Recorrente Filipa Sebastião Custódio, iniciou em finais de 2011 a 

construção de uma Hospedaria, no Bairro Calamuxito, na cidade de 

Malange (doc. de fls. 13-15); 

2. Aos 03 de Março de 2014 a sua obra foi embargada pela Administração 

Municipal de Malanje (doc. de fls. 76); 

3. Aos 21 de Março de 2014, a Administração Municipal de Malanje ordenou 

a demolição do referido imóvel (doc. de fls.73); 

4. Aos 14 de Abril de 2014, a Recorrente, endereçou uma carta /reclamação 

à  Administração Municipal de Malanje reiterando o pedido de legalição 

do terreno e solicitando a não demolição do seu imóvel após o embargo 

efectuado (doc. de fls. 16-18); 

5. A reclamação foi indeferida aos 16 de Julho de 2014 (doc. de fls. 19-22); 

6. Aos 20 de Setembro de 2014, a Recorrente interpós recurso hierárquico 

do indeferimento da sua reclamação ao Governador Provincial de Malanje 

(doc. de fls.23-25); 

7. O Governador Provincial indeferiu o referido recurso hierárquico (doc. de 

fls. 26-27); 
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8. Aos 19 de Dezembro de 2014, o Recorrente interpôs recurso contencioso 

de impugnação da decisão recorrida consubstanciada no Despacho nº 

2590/GAB/2014, de 13 de Outubro (de fls.2 dos autos). 

 

IV- APRECIANDO 

Importa analisar a questão objecto do presente recurso. 

A Recorrente, Filipa Sebastião Custódio, iniciou em finais de 2011 a construção 

de uma Hospedaria, no Bairro Calamuxito, na cidade de Malanje (factualidade 

assente no ponto número 1). 

Não obstante ter iniciado a obra em 2011, porém, pelo que consta dos autos, a 

Recorrente terá iniciado a mesma sem que para tal, estivesse autorizada pelas 

Autoridades Administrativas competentes, aliás, tal facto, ficou provado no ponto 

nº 4 da factualidade assente que, a 14 de Abril de 2014. Todavia, a Recorrente 

endereçou um requerimento à Administração Municipal de Malanje, onde, por 

um lado, reiterou a sua pretensão de ver o seu pretenso terreno legalizado e, por 

outro lado, solicitou que a administração, não continuasse com a demolição, 

pedido este que, lhe foi indeferido. 

Apesar de não reunir os requisitos legais, ainda assim, à revelia, a Recorrente 

deu início às obras de construção do seu imóvel que já “diga-se” está em 

avançado estado de execução, porém, aos 03 de Março de 2014, a sua obra foi 

embargada pela Administração Municipal de Malanje (factualidade assente 

como provada no ponto número 2 da fundamentação). 

A Recorrente, inconformada com este acto, dele reclamou para o autor do acto 

e recorreu hierarquicamente ao Governador Provincial de Malanje, porém, viu a 

sua pretensão indeferida, o que a motivou a interpor os presentes autos de 

suspensão de eficácia (factualidade assente como provada nos pontos números 

5 a 8 da fundamentação). 

Posto isto, importa então saber se a decisão recorrida (Despacho 

nº2590/GAB/2014, de 13 de Outubro), consubstanciado no embargo e demolição 

parcial da obra da Recorrente, é passível de causar prejuízos irreparáveis ou de 

difícil reparação à esfera jurídica da mesma. 

Vejamos. 

Da combinação do art.º 60.º, do Decreto-Lei, n.º 4-A/96, de 5 de Abril, com nº. 2 

do art.º 1.º als. a) e b), da Lei n.º 8/96, de 19 de Abril, (Lei da Suspensão de 

Eficácia do Acto Administrativo), resulta e admite-se a possibilidade de, para as 
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pessoas com legitimidade para recorrerem contenciosamente de um acto 

administrativo, que “como acto prévio à impugnação contenciosa dos actos 

administrativos, ou em paralelo com a mesma interposição do recurso 

contencioso”, de poderem  requerer a suspensão da eficácia do acto 

administrativo susceptível de causar prejuízos para estas pessoas ou para os 

interesses que ao recurso pretendam acautelar.     

Porém, para tal, o regime legal estatuído nas als. a) e b), do nº2, do art.º 1.º da 

Lei nº 8/96, impõe que, o interessado faça a prova concreta da verificação 

cumulativa de dois requisitos. 

Sendo eles: 

a) A existência de séria probabilidade de a execução do acto causar 

prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao interessado. 

 

b) Não resultar da suspensão grave lesão ao interesse público.  

 

Quanto a esta primeira exigência, resulta da lei que a providência da suspensão 

da eficácia do acto, só deve ser concedida nos casos em que os factos concretos 

invocados pelo Requerente demostrem, de forma clara, o fundado receio, por 

um lado, de da execução do acto resultar a produção de prejuízo irreparável ou 

de difícil reparação e, por outro lado, se a providência vier a ser recusada, seja 

pela impossibilidade da sua reintegração, seja porque possa haver prejuízos 

que, de qualquer forma, se produziriam pelo decurso do tempo e que a reposição 

da legalidade não fosse capaz de reparar integralmente ( vid. acórdão do 

Tribunal Supremo de Angola, proc. nº44/2008 de 30.10.2009, citando Aroso de 

Almeida, in novo regime do Processo nos Tribunais Administrativo, Almedina, 4ª 

edição).  

No entanto, poder-se-ão colocar algumas dificuldades ao julgador para, in 

concretu, aferir acerca da existência ou não do prejuízo irreparável ou de difícil 

reparação.  

Acerca desta questão, entende-se que, para se aferir deste requisito, deverá o 

julgador fazer um juízo de prognose, colocando-se na situação futura de uma 

hipotética sentença de provimento, para concluir se há, ou não, razões para 

recear que tal sentença venha a ser inútil, por se ter consumado uma situação 

de facto incompatível com ela, ou por entretanto, se terem produzido prejuízos 

de difícil reparação para quem dela deveria beneficiar, e que impeçam a 

reintegração específica na sua esfera jurídica (idem acórdão do Tribunal 
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Supremo de Angola, proc. nº44/2008 de 30.10.2009, citando Vieira de Andrade 

in A Justiça Administrativa, Almedina, 8ª edição, pag.347). 

No caso “sub Júdice”, a Recorrente, para justificar a sua pretensão, alegou que, 

a suspensão do referido despacho não afectará a boa imagem da instituição do 

Requerido, pelo contrário a demolição do aludido imóvel implicará a perda de um 

investimento de cerca de Akz. 12.000.000,00 (doze milhões de kwanzas). 

Alegou ainda que tal, implicará a morte do sonho da Requerente, que é o de 

fazer um grande investimento, a fim de proporcionar uma vida condigna à sua 

família e, consequentemente, contribuir para o desenvolvimento da província, 

dando emprego há mais de 25 jovens. 

 

Importa esclarecer que, nos autos de suspensão de eficácia de acto 

administrativo, tratando-se de uma providência cautelar, pela sua natureza de 

urgência e provisoriedade, o julgador não olha “ainda” para o mérito da questão 

objectivamente mas sim, deve apreciar a verificação ou não dos pressupostos 

de que a lei faz depender a concessão ou não da providência requerida. 

A não ser assim, os autos de suspensão de eficácia de acto administrativo não 

teriam qualquer utilidade prática. Logo, não é prática decidir a providência 

olhando para o mérito da causa mas sim, para a demostração (ou não) concreta 

dos requisitos legais, para que ela (a providência) seja julgada procedente. Sem 

prejuízo no entanto de se apreciar questões relevantes para o decretamento ou 

não da providência que se não resumem aos pressupostos legais exgidos. 

Além disso, à Recorrente, não basta apenas alegar factos tal como  fez, mas 

impende também sobre si, o ónus de prová-los in concretu, quer por 

documentos, quer por outros meios idóneos, nos termos conjugados dos arts.º 

60.º nº1, do Dec-Lei nº4-A/96, de 5 de Abril, e art.º nº2 als. a) e b)  da Lei, nº8/96 

de 19 de Abril, e o art.º 342.º do C. Civil, que foi o que a Recorrente não fez.  

Ora, no caso em apreço, a olhar para as fotografias constantes dos doc. de fls. 

11,13,14,15, e 30 a 37, caso o acto de embargo evolua para uma demolição total 

do imóvel, tal,  não seria difícil do ponto de vista prático, provar a possível 

verificação de  prejuízos irreparáveis e de difícil reparação. Julgamos assim,  que 

não se afigura fácil afastar aquela possibilidade, sobretudo pela natureza da 

actividade que está a ser levada a cabo  pela ora Recorrente, uma vez que 

estamos a falar de obras de construção civil. 

Recorrendo à doutrina, e aos ensinamentos do Professor Freitas do Amaral 

(citado in. Carlos Feijó & Lazarino Poulson, in A justiça administrativa angolana, 

pg.148 e ss., lições- revista e actualizada, 2011), este, aponta como exemplos 

típicos de casos em que se verifica o requisito de prejuízo irreparável ou de difícil 

reparação os seguintes actos:  
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i. actos que importam inibição ou concessão do exercício de comércio 

ou indústria; 

ii. actos que implicam suspensão ou cessação de profissões liberais; 

iii. actos que implicam a perda de clientela, visto que esta será muito 

difícil de ser no futuro recuperada; 

iv. actos que ordenam o despejo administrativo; 

v. actos que provoquem danos morais de difícil reparação, como a perda 

de prestigio, ou confiança dos clientes numa certa classe profissional; 

vi. actos que produzam danos morais irreparáveis ou de difícil reparação; 

vii. actos cuja execução imediata poria em perigo de vida, de certa pessoa 

com doença grave; 

viii. actos que embarguem obras em execução; 

ix. actos que impõem limitações aos direitos e liberdades individuais vg. 

impedimentos de manifestação e reunião (itálico e negrito nosso). 

Em face do exposto, percebe-se embora de maneira não muito clara que do acto 

ora recorrido, podem resultar alguns dos prejuízos apontados, à título de 

exemplo pelo Recorrente (vg. perda de um investimento de cerca de Akz. 

12.000.000,00), podendo estes prejuízos tornarem-se irreparáveis ou de difícil 

reparação. 

Pelo que, está assim, preenchido o primeiro requisito imposto por lei para o 

decretamento da suspensão da eficácia do acto. 

b) Não resultar da suspensão grave lesão ao interesse público 

Na esteira do Professor Carlos Teixeira, a interpretação deste segundo requisito, 

resulta que, para que a suspensão da eficácia de acto administrativo, seja 

concedida, é necessário a inexistência de grave lesão ao interesse público (art.º 

1.º nº 2 al. b, da Lei nº8/96).  

O que, de modo geral, se entende, que as posições subjectivas dos particulares 

devem ceder perante o interesse público. 

Estamos, assim, perante um requisito negativo de que resultam duas 

interpretações possíveis, se relacionarmos este segundo requisito com o 

primeiro, em que, teremos naturalmente:  

i-  Um requisito mais favorável ao particular, e outro; 

ii-  Mais favorável à Administração Pública.  

 

De harmonia com a primeira interpretação, os dois requisitos das als. a) e b) do 

nº2 do artº. 1º. da Lei nº8/96 de 19 de Abril, são correlativos, de tal modo que o 

julgador tem de ponderá-los, simultâneamente, a fim de ver qual o prejuízo mais 

grave, se o prejuízo que o particular sofre com a execução imediata, ou se o 

prejuízo que o interesse público sofre com a execução diferida.  
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Outrossim, de harmonia com a segunda interpretação, os requisitos não são 

correlativos, de tal forma que basta não se verificar o requisito da al. b), para que 

a suspensão da eficácia não possa ser concedida. (vd. Carlos Feijó & Lazarino 

Poulson, in A justiça administrativa angolana, pg.148, lições revista e 

actualizada, 2011).  

Porém, são apontados como casos em que a suspensão causaria grave lesão 

ao interesse público, dentre outros, os seguintes actos:  

i. Actos de aplicação de penas disciplinares a funcionários públicos; 

ii. Actos que ordenem a demolição de prédios com fundamento em que 

a ameaçam ruina, constituindo perigo a segurança pública; 

iii. Actos que imponham o sacrifício especial de direitos dos particulares 

por motivos de defesa urgente de saúde pública; 

iv. Actos que apliquem medidas de polícia para assegurar a manutenção 

da ordem e tranquilidade públicas. (idem vd.  Carlos Feijó in A justiça 

administrativa angolana, pg.147, citando Diogo Freitas do Amaral,). 

Embora não encontremos nos exemplos acima enumerados um que se aplique 

in concretu ao caso vertente, ainda assim, denota-se claramente que, “in casu” 

e, em face das circunstâncias, resultar da eventual suspensão do acto, uma 

grave lesão ao interesse público, ou seja, com a suspensão do embargo torna-

se evidente ficar “beliscado” o Poder de Autoridade da Administração Pública, 

que se afigura como um dos meios para a realização do “conceito indeterminado” 

de Interesse Público.  

Senão vejamos. 

Sem prejuízo de tudo quanto ficou vertido na alínea a) e sem querermos já olhar 

para o mérito da causa, importa, não minimizar determinadas questões que 

“directamente ligadas ao interesse público”, poderão ser ignoradas porque, 

inerentes à solução a ser dada na procedência ou improcedência da pretensão 

da Recorrente 

Quais sejam: 

i. A Recorrente alega que é legítima proprietária de um imóvel em obras, 

constituído por um salão de festas, uma loja e estruturas afins e, junta 

inclusive fotografias em anexo que comprovam tal facto (artº. 1º. da 

P.I); 

ii. A Recorrente, Filipa Sebastião Custódio, iniciou em finais de 2011 a 

construção de uma Hospedaria, no Bairro Calamuxito, na cidade de 

Malanje (doc. de fls. 13-15); 

iii. Alegou também que o referido espaço (rústico), foi-lhe cedido, por uma 

sub-rogação real adquirida em 2008, juntou inclusive uma declaração 
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algo ininteligível, assinada por si e o pretenso vendedor (art.3º da P.I 

e doc. de fls.10); 

iv. Aos 14 de Abril de 2014, a Recorrente, endereçou uma carta 

/reclamação à Administração Municipal de Malange reiterando o 

pedido de legalização do terreno e solicitando a não demolição total 

do seu imóvel após o embargo efectuado (doc. de fls. 16-18). 

Ora, estas e otras questões “só para citar algumas” não poderão ser ignoradas 

pelo Tribunal na formação da sua convicção porquanto, se um individuo ao 

adquir um imóvel (terreno) com inobservância das normas aplicáveis ao contrato 

em questão e de quem não está habilitado por lei a fazê-lo, não legalizar e ainda 

assim iniciar uma obra de grande envergadura com cariz empresarial (e não 

habitacional) e só, posteriormente, despoletar o processo de legalização do 

espaço, cuja actividade a ser levada a cabo é comercial ou/empresarial (salão 

de festas lojas etc.), teria tal individuo pelos seus actos primazia em detrimento 

do interesse público? 

Outra resposta a esta questão não seria, senão negativa. 

Ora, não obstante não ter obtido a resposta da solicitação endereçada à 

Administração Municipal de Malange, a fim de se proceder a legalização do 

terreno em causa, ainda assim, à revelia, deu início as obras.  

Em nosso entender, este individuo, de algum modo, esteve sempre ciente de 

que alguma consequência legal sofreria por parte das autoridades 

administrativas. 

Outrossim, em total incongruência e contraproducência, a Recorrente juntou a 

fls. 28 um Título de Concessão Provisória de Direito de Superfície com o proc. 

nº705/ME/013, a favor de Nelson Alfredo Comércio Geral, relativo a mesma área 

de localização do seu imóvel, dando mostras, ela mesma, de que, afinal de 

contas as Autoridades Administrativas locais passam ou legalizam os terrenos 

aí existentes, contradizendo-se, deste modo, no seu modus operandi. 

Dito de outro modo, ao juntar este documento para fazer crer que no seu caso 

foi violado o princípio da igualdade, aliás princípio constitucionalmente 

consagrado, nos termos em que o fez (agindo à revelia) apenas demostrou que 

não deveria ter dado início às obras sem ter antes obtido o Título de Concessão 

Provisória e, consequentemente, uma Licença de Construção de Obras que é o  

 


