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CÂMARA DO CÍVEL E ADMINISTRATIVO, LABORAL E FAMÍLIA 

 

ACÓRDÃO 

 

PROC N° 816/04 

 

NA CÂMARA DO CÍVEL E ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL 
SUPREMO, ACORDAM, EM CONFERÊNCIA, EM NOME DO 
POVO: 

 

NA 2ª SECÇÃO DA SALA DO CÍVEL E ADMINISTRATIVO DO 
TRIBUNAL PROVINCIAL DE LUANDA, INCA (Instituto Nacional do 
Café), representado pelo seu Director Geral, Manuel de Almeida 
Mateus Dias, residente em Luanda, rua Aires de Meneses, nº 6, 
intentou e fez prosseguir acção especial de restituição de posse 
contra Sociedade Comercial e Industrial Lda. com sede na rua Robert 
Shields nº 17, Edifício Rua & Roque, 3°andar, apt C, pedindo a 
condenação da ré em: 

1. Restituir a posse do apartamento em litígio; 

2. No pagamento da indemnização cujo montante será determinado 
em execução de sentença. 

O autor fundamenta a sua petição, resumidamente, nos seguintes 
termos: 

O Instituto Nacional do Café é um organismo do Estado sob tutela da 
Secretaria de Estado do Café; 

À luz do despacho 96/96 do Secretário do Estado do Café transitaram 
para o seu património todas as instalações do Edifício 107, sito na 
Avenida 4 de Fevereiro onde funcionou a Cafangol U.E.E. (Empresa 
de Rebenefício e Exportação do Café de Angola); 
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Sempre deteve a posse pacífica e de boa-fé do apartamento "C" sito 
no 3°andar do edifício nº 17 à rua Robert Shields; 

Firmou com a ré um contrato de cedência temporária das referidas 
instalações, tendo a Cafangol remetido ao INCA todos os assuntos 
relativos ao contrato; 

Posteriormente, o autor teve necessidade de instalações mais 
adequadas à sua estrutura funcional razão pela qual o seu director 
informou a ré sobre a inviabilidade da vigência do contrato; 

Delicadamente, o Director-Geral do INCA solicitou que a ré 
desocupasse alguns dos apartamentos por si ocupados, por força do 
contrato, situados no 2° piso do Edifício da Av. 4 de Fevereiro, porém, 
perante tal solicitação, a ré informou não estar interessada em 
abandonar as instalações antes do termo do contrato; 

Para satisfação de compromissos assumidos, em 24 de Abril de 
1997, o representante do A. autorizou a permanência da Ré até 
Outubro de 1998; 

Fraudulentamente, a Ré obteve da Secretaria de Estado da 
Habitação um contrato de arrendamento sobre o referido imóvel, 
todavia em nome do seu sócio; 

Este segundo contrato de arrendamento foi emitido pela Direcção 
Nacional de Gestão Imobiliária, organismo este sem competência 
para tal (fls.19). 

Junta aos autos vários documentos (fls.18 a 21). 

Citada regularmente, a folhas 26, veio a Ré contestar dizendo: 

Por impugnação, resumidamente, nos seguintes termos: 

Que os factos invocados pelo A para fazer crer na pertinência da 
posse não correspondem à verdade, já que a Ré condicionou a 
aceitação da rescisão do contrato à oferta de uma compensação; 
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Que para o efeito, foi realizado um encontro entre o Director-Geral do 
INCA e um dos sócios gerentes da SOCICOI, onde se acordou que 
a compensação consistiria na transmissão definitiva da posse e da 
titularidade do imóvel em litígio, propriedade da Secretaria de Estado 
da Habitação, tendo sido as chaves entregues à Ré; 

Que o A. só entregou à Ré o termo de compromisso depois de três 
meses, numa altura em que a Ré já se encontrava a realizar obras; 

Que, recebido o documento, verificou-se que o seu conteúdo não 
coincidia com os termos acordados pois limitava a permanência da 
Ré à data do termo do contrato; 

Que por razões internas da SOCICOI e porque para o proprietário do 
imóvel era indiferente a identidade da pessoa com quem celebraria o 
contrato, certo é que foi finalmente celebrado o contrato entre um dos 
sócios da SOCICOI e a Secretaria de Estado da Habitação; 

Que o A. tendo a posse não titulada cedeu-a de livre vontade à Ré, 
portanto, se na altura não tinha a posse nem o título, igualmente não 
tem nenhum direito, mas apenas um mero interesse que não se pode 
sobrepor ao direito da Ré. 

Terminou a sua peça pedindo a improcedência da acção. 

Aos autos foi junto articulado superveniente (fls.45), onde o A 
resumidamente expôs o seguinte: 

Que a Ré utilizou documento falsificado para a celebração do 
contrato de arrendamento com a Secretaria de Estado da Habitação; 

Que o referido contrato tem como objecto o apartamento "C" do 3° 
andar do Edifício nº 17, Rua Robert Shields, cuja posse legítima 
pertence ao A.; 

Que quer o suposto signatário, quer a Secretaria de Estado do Café 
em nome do qual foi elaborado o referido documento negam a 
assinatura e a existência do documento nos seus arquivos. 
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Designada data para tentativa de conciliação, tendo em vista uma 
solução de equidade, as partes não lograram acordo, como melhor 
se vê a fls.74.  

A fls. 80, foi junto aos autos informe pericial atestando a falsidade do 
documento que serviu de base para a Ré celebrar contrato de 
arrendamento sobre o imóvel objecto do litígio. 

Proferido despacho saneador sentença (fls.98 a 193), a Mma. Juíza 
da causa julgou a acção procedente e em consequência condenou a 
Ré a restituir ao A. a posse do imóvel em litígio. 

Inconformada e porque tempestivamente, veio a Ré apelar do 
decidido, tendo sido admitido o recurso com efeito suspensivo como 
melhor se vê a fls 108. 

Nesta instância, apresentou as alegações de fls.145 a 157, 
resumidas no seguinte: 

Que ao proferir despacho saneador a Mma juíza a quo precipitou-se 
pois não estavam presentes os pressupostos para a tomada de 
decisão sobre o mérito da causa; 

Que o tribunal a quo desvalorizou as provas apresentadas pela Ré e 
sobrevalorizou as provas apresentadas pelo A.; 

Que a Secretaria de Estado da Habitação, na qualidade de 
proprietária do imóvel, por via do confisco, tinha toda a legitimidade 
para titular a posse da Ré ou de qualquer outro que estivesse na sua 
posse; 

Que o A. não tem uma posse titulada, todavia a posse era pacífica e 
de boa-fé, porque o elemento considerado como fundamento do 
título, que é o confisco do bem a seu favor, é inexistente e não houve 
emissão de qualquer título a favor do A.; 

Que a posse da Ré é pública, pacífica, de boa fé, titulada e actual, 
sendo possuidora e não simples detentora, estando presentes os 
requisitos para a atendibilidade da posse da Ré; 
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Que o Tribunal a quo pronunciou-se sobre questões que lhe não 
foram dadas apreciar e deixou de apreciar questões que lhe foram 
dadas a apreciar; 

Que a petição é inepta pois não houve coincidência entre o pedido e 
a causa de pedir. 

Terminou pedindo a revogação da sentença recorrida e a 
consequente absolvição da Ré do pedido. 

Aos autos foram junto as contra alegações como melhor se vê a 
fls.160. 

O Digno representante do M. Público junto desta câmara pugna pela 
improcedência do recurso. 

 

Correram os vistos legais. 

Tudo visto e ponderado cumpre decidir. 

Questão a decidir 

Consiste em determinarmos se findo o prazo do contrato de 
arrendamento e o locatário não abandonar voluntariamente o imóvel 
o locador pode lançar mão da acção especial de restituição de posse. 

Da factualidade alegada bem como das provas arregimentadas 
resulta provado que: 

O Instituto Nacional do Café é um organismo do Estado sob tutela da 
Secretaria de Estado do Café; 

Em 1991, o INCA obteve a posse do imóvel sito na rua Robert Shield, 
nº 17, Edifício Rua & Roque, 3°andar, Apt. C, em Luanda, por 
confisco de todos os bens pertencentes à então "Angicafé Comercial 
e Agrícola, Lda"; 

Por despacho nº 96/96 de 17 de Outubro do Secretário de Estado do 
Café foram integradas no património do INCA todas as instalações 
do Edifício nº 107, da Av. 4 de Fevereiro onde funcionava a Cafangol 
U.E.E. 
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A Cafangol celebrou, em 1994, um contrato de arrendamento com a 
Ré cujo objecto foi a cedência temporária de cinco gabinetes do 
imóvel já referido (doc. fls 13 e 14); 

Por carta datada de 17 de Fevereiro de 1997 o A. comunicou à Ré o 
seu interesse em rescindir o contrato; 

Em resposta, a Ré manifestou a sua indisponibilidade em abandonar 
o imóvel, pondo termo ao contrato ainda em vigor, salvo se ambos 
encontrassem forma de a compensar; 

Por declaração emitida pelo A. a Ré foi autorizada a permanecer no 
edifício por mais dois anos (doc. fls 18); 

Com base num documento fraudulento, em 12 de Fevereiro de 1998, 
a Secretaria de Estado da Habitação celebrou segundo contrato de 
arrendamento, sobre o mesmo imóvel, com o representante da Ré 
(doc. fls 19 e 20). 

 

Decidindo 

Veio a ora apelante nas suas doutas alegações suscitar que: 

1. A P. Inicial está em contradição com a causa de pedir; 

2. Que o Tribunal a quo desvalorizou as provas apresentadas pela 
apelante e sobrevalorizou as provas apresentadas pelo apelado; 

3. Que o Tribunal a quo pronunciou-se sobre questões que não lhe 
foram dadas a apreciar e deixou de apreciar questões que lhe foram 
dadas a apreciar; 

Entretanto, em momento algum, invocou e muito menos provou as 
razões a que ancorou a sua pretensão, quando este venerando 
Tribunal só pode decidir ancorando-se em factos alegados pelas 
partes (arts.264°, 664°, do CPCivil). 

Assim não assiste razão à apelante, pois que, da análise mais atenta 
levada a cabo à factualidade alegada, assim como das provas 
carreadas aos autos constata-se que as mesmas permitiam, 
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efectivamente, a juíza da causa decidir com segurança, e de forma 
conscienciosa conhecer, já naquela fase processual, do mérito da 
causa sem recorrer à elaboração da especificação e questionário, 
omitindo desta forma a fase processual subsequente (alínea c) do 
art. 510° do CPCivil). 

No caso sub judice importa saber se, celebrado o contrato de 
arrendamento por período de dois anos prorrogáveis, findo o qual as 
partes o prorrogaram livremente por mais dois anos, caso o apelado 
não pretenda novamente renovar deve ou não ser-lhe restituída a 
posse. 

A fls. 13 dos autos, o apelado juntou o contrato de arrendamento em 
que cedeu voluntariamente o uso do seu imóvel por um período de 
dois anos prorrogáveis. 

Acontece porém que, findo o prazo inicialmente acordado, o apelado 
voltou a reiterar o então acordado, elaborando uma adenda, junta a 
fls.18, onde prorrogou o arrendamento por mais dois anos. 

Estamos em face de um contrato bilateral e sinalagmático, do qual 
emergem direitos e obrigações para as partes, apenas durante a 
vigência do contrato e enquanto as partes manifestarem o interesse 
em manter os termos do mesmo (art. 406º do CCivil). 

Ora, se tivermos em conta que em 17 de Fevereiro de 1997 o apelado 
manifestou o interesse em não mais renovar o já aludido contrato, 
das provas carreadas aos autos ficou provado que de facto jamais o 
renovou. 

Estabelece o legislador que a denúncia deve ser comunicada ao 
outro contraente com a antecedência de sessenta dias, quando o 
prazo for de três meses a um ano (alínea b) do art.1055º do C.P. 
Civil). 

Apesar de terem ocorrido situações supervenientes, o confisco dos 
bens do apelado, e ter surgido o segundo contrato de arrendamento, 
dos factos alegados bem como das provas carreadas aos autos certo 
é que dos autos ficou efectivamente provado que o contrato já não 
estava em vigor, daí que a posse do apelante passou a ser ilícita, 
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porquanto o apelante queria mantê-la após o término do contrato e 
contra a vontade do senhorio. 

Finalmente somos a afirmar que o apelado intentou acção de 
restituição de posse, cujos pressupostos de procedência da acção 
são a posse e o esbulho, tendo, no caso concreto, o apelado 
sustentado a sua pretensão no facto de findo o contrato de 
arrendamento o apelante se recusar a abrir mão dele. 

São pressupostos de procedência da acção especial de restituição a 
posse e o esbulho (art. 1276º do C.Civil). 

No caso vertente ao nos debruçarmos sobre a factualidade vertida 
na petição inicial, bem como na contestação, somos a inferir que o 
autor é efectivamente possuidor do imóvel em litígio, tem a melhor 
posse, porquanto detêm o título sobre o imóvel em litígio. 

Por outro lado, dado que os apelantes não juntaram título bastante 
sustentando a posse que detêm, de modo algum provaram terem 
efectivamente a posse pública, pacífica e útil, daí a dificuldade, quiçá 
a impossibilidade de provar ser o legítimo possuidor do imóvel em 
litígio. 

Para a doutrina as acções possessórias pressupõem um direito e um 
acto lesivo desse direito, ou ameaça de lesão o que constitui a causa 
de pedir (vide professor Alberto dos Reis, in Processos Especiais, vol 
I, pág. 373). 

Ainda, nesta senda, vamos encontrar outra posição doutrinária 
segundo a qual o esbulho só se verifica quando alguém for privado 
do exercício de retenção ou fruição da coisa ilicitamente. (Vide 
Moitinho de Almeida, in Restituição de Posse e Ocupação de 
Imóveis, pág. 100 e sgts). 

 

Assim e em face do acervo factual e probatório carreado aos autos a 
acção especial de restituição de posse é efectivamente meio 
adequado para o apelado reaver a posse do seu imóvel. 

Decidir como se decidiu bem andou o tribunal a quo. 



 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

9 
 

Quanto às demais questões suscitadas nas alegações, em face do 
decidido mostra-se prejudicado pronunciarmo-nos sobre as mesmas. 

 

DECISÃO: 

Nestes termos e fundamentos acordam os desta Câmara em: 

Julgar improcedente o recurso e em consequência manter a 
decisão recorrida. 

Custas pelo apelante  

Luanda 12/10/08 

Teresa Francisco da R. Buta João 

André Silva Neto 

Tobias Epalanga 

 

 

 


