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ACÓRDÃO 
 
 
PROCESSO Nº 1114/07 
 
Na Câmara do Cível e Administrativo do Tribunal Supremo, os Juízes 
Acordam, em Conferência, em nome do Povo: 
 
Na 1ª secção do Tribunal Provincial de Luanda foi proposta uma 
acção declarativa de reconhecimento de direitos, sob a forma de 
processo ordinário, por MARIA ISABEL CONSTANTINO LUNA DE 
CARVALHO, casada, residente na Rua Cristóvão Falcão, nº 59, 
Bairro Comandante Valódia, em Luanda, contra a DIRECÇÃO 
PROVINCIAL DA HABITACÃO, representada pelo Ministério Público e 
BANCO ESPÍRITO SANTO-ANGOLA, com sede na Rua Guilherme 
Pereira Inglês, Largo da Ingombota, nº 43, 1º e 2º, em Luanda 
pedindo ao Tribunal o seguinte: 
  
· Que seja decretado o reconhecimento judicial dos direitos de 
arrendatária à Autora; 
· A condenação dos Réus na celebração de um novo contrato de 
arrendamento com a Autora para continuidade do arrendamento; 
· A condenação dos Réus a restituírem a posse do imóvel à Autora; 
· Que seja decretado o cancelamento de todo o registo e dos 
contratos resultantes do referido nos arts. 25 a 34 da P.I., nos 
termos do art. 8º da C.R.P.. 
Para fundamentar a sua pretensão, a Autora alega, em síntese, que 
era, desde 1977, arrendatária da Sociedade Comercial Agrícola, 
Maria Celeste S.A.R.L. relativamente ao imóvel sito na actual Rua 
Comandante Valódia, ex-Combatentes da Grande Guerra, nº 
246/246-A. 
Ao verificar-se a intervenção do Estado Angolano na referida  
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sociedade, as suas propriedades transferiram-se para a esfera 
jurídica do Estado e a Autora viu-se assim forçada a celebrar um 
novo contrato de arrendamento com a Delegação da Secretaria de 
Estado da Habitação de Luanda. 
Por razões de conjuntura económica, a Autora viu-se forçada a 
paralisar a sua actividade e, com o conhecimento da Delegação da 
Secretaria de Estado da Habitação, decidiu transferir, por um 
período de 7 anos, os direitos de arrendatária ao Sr. José Luís 
Moura Henriques, tendo este posteriormente celebrado contrato de 
arrendamento com a empresa AAE. 
Tendo reclamado junto do Ministro das Obras Públicas e Urbanismo, 
a Autora viu deferida a sua reclamação mas, em 18 de Dezembro de 
2002, foi confrontada com o facto do Banco Espírito Santo Angola 
ter "adquirido" o imóvel à Direcção Provincial da Habitação. 
 
Citados os Réus (fls. 69v, 72 e 73) veio o Réu Banco Espírito Santo 
Angola contestar a acção, (fls. 77), defendendo-se por excepção e 
por impugnação. 
Na sua defesa por excepção, veio o Réu arguir o seguinte: 
. A ineptidão da Petição Inicial, com fundamento na contradição 
entre o pedido e a causa de pedir, uma vez que a Autora vem 
intentar uma acção declarativa de reconhecimento de direito e no 
pedido vem concluir pela condenação dos Réus. 
. A ilegitimidade da Autora, porquanto a mesma cedeu o seu direito 
ao arrendamento a favor do Sr. José Henriques, pelo que o Réu 
deveria ter sido absolvido da instância. 
Na sua defesa por impugnação, veio o Réu impugnar os factos 
alegados pela Autora, alegando, para o efeito, que a própria Autora 
confessa que cedeu a sua posição contratual de arrendatária a favor 
do Sr. José Henriques e, tendo este passado à posição de 
arrendatário, não houve esbulho violento. 
Outrossim, não obstante a Autora não justificar a existência de 
esbulho, esta não providenciou a competente acção possessória em  
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tempo oportuno. 
O Réu alega ainda que o contrato de arrendamento que celebrou 
com a Direcção Provincial da Habitação de Luanda é legal e válido. 
 
O digno representante do Ministério Público contestou por junção de 
documentos, (fls.121). 
 
Aos autos foi junto réplica (fls.96) onde a Autora responde às 
excepções deduzidas e reitera o já alegado na P.I. 
 
Designada audiência preparatória, (fls.131), não foi possível a 
conciliação entre as partes, por ausência do 2º Réu e do seu 
mandatário. 
 
Proferido despacho saneador sentença, (fls.148), o Tribunal "a quo" 
julgou procedente a excepção de ilegitimidade dos Réus e, em 
consequência, absolveu os Réus da instância. 
 
Inconformada com a decisão a Autora interpôs o competente 
recurso de agravo, com subida imediata nos próprios autos e efeito 
suspensivo (fls.154). 
 
O Tribunal "a quo" admitiu o recurso como de apelação, com subida 
imediata nos próprios autos e efeito suspensivo (fls.159). 
 
Notificada do despacho de admissão, veio a recorrente juntar as 
devidas alegações, (fls.170), alegando, em síntese o seguinte: 
1. Que, não pode proceder a excepção de ilegitimidade dos Réus 
uma vez que o litígio havido entre a recorrente e o Sr.. José 
Henrique e a empresa AEE ficou definitivamente resolvido com a 
decisão que foi tomada pela então Secretaria de Estado da 
Habitação. 
2. Que, o Réu  Banco Espírito do Santo celebrou, directamente, um 
negócio jurídico oneroso com a Direcção Provincial da Habitação de  
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Luanda. 
Conclui pedindo que o Tribunal revogue a decisão proferida pelo 
Juiz "a quo". 
 
Remetidos os autos ao Tribunal "ad quem" o recurso foi considerado 
o próprio (fls.195V). 
 
O 2º recorrido juntou contra alegações (fls.203). 
 
Remetidos os autos ao digno Representante do Ministério Público, o 
mesmo pugnou pela confirmação da decisão recorrida (fls.206). 
 
Correram os vistos legais. 
  
Tudo visto cumpre decidir: 
 
I - As questões do recurso 
 
Sendo o âmbito e o objecto do recurso delimitados (para além das 
meras razões de direito e das questões de conhecimento oficioso) 
pelas conclusões formuladas pela recorrente - arts. 660º, nº2, 664º, 
684º, nº3 e 690º, nº1 todos do C.P.C., emergem como questões a 
apreciar e decidir no âmbito do presente recurso as seguintes: 
1ª - Os Réus são parte ilegítima? 
2ª - Verifica-se a ineptidão da Petição Inicial? 
 
II - Questão Prévia 
 
Importa apenas referir que, em face do que se pretende apreciar no 
âmbito do presente recurso, o mesmo deveria ter sido processado 
como recurso de agravo e não como recurso de apelação. 
 
III - Apreciação 
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Ilegitimidade dos Réus. 
 
Atendendo que estamos no âmbito da legitimidade passiva, à 
partida poder-se-á dizer que a legitimidade é "uma qualidade da 
parte definível pela titularidade de um conteúdo referido a um certo 
pedido (...). É a titularidade de uma posição subjectiva para um 
certo objecto processual inicial é, se se preferir, " a susceptibilidade 
de ser parte numa acção aferida em função da relação dessa parte 
com o objecto daquele acção", sendo, portanto, " relativa a uma 
determinada acção e a um determinado objecto" (Miguel Teixeira de 
Sousa, As partes, o objecto e a prova na acção declarativa, LEX, 
1995, pág. 45). 
Outrossim, conforme é já jurisprudência assente neste Tribunal a 
adopção da teoria da pretensa relação material 
controvertida, posição defendida por Barbosa de Magalhães, já 
devidamente expendida no acórdão proferido nos processos n.º 
690/2005, 736/2006 e 749/2006, torna-se de todo despiciendo 
voltar a elencar os argumentos aí aduzidos, reiterando no entanto 
que são legítimos os sujeitos da pretensa relação material 
controvertida, tal como o Autor a configura, a desenha. 
Em concreto, pode dizer-se que a Autora intentou a acção contra os 
Réus, por entender que, uma vez que o 2º Réu ocupa o imóvel em 
litígio, titulado por um contrato de arrendamento celebrado com a 
1ª Ré, estes seriam os sujeitos da relação material contravertida, tal 
como a autora a configura. 
Assim sendo, assiste razão ao recorrido porquanto não se verifica a 
excepção de ilegitimidade dos Réus pelo que, ao decidir como 
decidiu, andou mal o Tribunal "a quo". 
 
Ineptidão da Petição Inicial 
 
A Autora veio intentar uma acção declarativa de reconhecimento de  
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direitos em que pede o seguinte: 
 
· Que seja decretado o reconhecimento judicial dos direitos de 
arrendatária à Autora; 
· A condenação dos Réus na celebração de um novo contrato de 
arrendamento com a Autora para continuidade do arrendamento; 
· A condenação dos Réus a restituírem a posse do imóvel à Autora; 
· Que seja decretado o cancelamento de todo o registo e dos 
contratos resultantes do referido nos arts.25 a 34 da P.I., nos 
termos do art. 8º da C.R.P. 
 
Vejamos. 
 
Toda a acção processual pressupõe a existência de um pedido e de 
uma causa de pedir. 
O pedido consiste naquilo que o Autor pretende que o Tribunal faça 
em face de determinados factos e determinadas situações jurídicas 
que este afirma existentes enquanto a causa de pedir consiste no 
conjunto de factos do qual o pedido resulta. 
Em face do pedido da Autora, coloca-se a questão de se saber qual 
o tipo de acção intentada pela mesma. 
Atendendo ao pedido deduzido pela Autora somos peremptórios em 
afirmar que se está em face de uma acção de simples apreciação 
porquanto, em face da causa de pedir, a Autora entende que se 
está perante um estado de incerteza sobre uma determinada 
situação e, com a presente acção a mesma pretende definir uma 
situação formal e incerta. 
Neste tipo de acção, a causa de pedir consubstancia-se na 
inexistência do direito e nos factos materiais pretensamente 
cometidos pelo demandado que determinavam o estado de 
incerteza. No entanto, esta causa de pedir não se limita à mera 
incerteza objectiva do direito mas também aos factos de onde ele 
emerge pelo que entre aquela e o pedido deve existir um nexo 
lógico similar à das premissas e da conclusão num silogismo. 
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Atendendo aos factos que servem de suporte ao pedido da Autora, 
(causa de pedir), podemos retirar a ideia que não existe em 
concreto qualquer incerteza no direito da Autora mas sim uma  
 
 
violação por parte de outrem. 
Outrossim, se a Autora vem requerer que o Tribunal declare a 
existência do seu direito de arrendamento sobre o imóvel, não pode 
requerer ao mesmo tempo que os Réus sejam condenados a  
celebrar um novo contrato de arrendamento porquanto a declaração 
da existência do arrendamento anterior pressupõe a validade do 
mesmo. 
Assim sendo, é nosso entendimento que existe uma manifesta 
contradição entre os pedidos deduzidos pela Autora e a causa de 
pedir pelo que se está em face da ineptidão da Petição Inicial 
(art.193, nº 2 do C.P.C.), logo é nulo todo o processado. 
 
Nestes termos e fundamentos acordam os desta Câmara em 
declarar nulo todo o processado, por ineptidão inicial e, em 
consequência, absolve os Réus da instância. 
 
Sem custas. 
 
Luanda, 17-10-2008. 
 
Joaquina do Nascimento 
Silva Neto 
Teresa Buta 
 
 
 
 


