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ACÓRDÃO 

 

PROC. Nº 231/95 

 

 

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

 

ADRIANA J0SÉ LUAMBA, solteira, doméstica, residente no Bairro 
Mártires de Kifangondo, Rua nº 13, Casa n.º 115 na cidade de 
Luanda, intentou uma acção de anulação de contrato de 
arrendamento com o processo ordinário contra: 

 

a) ROSA BERNARDETTE FRANCISCO, solteira, residente no Bairro 
Mártires de Kifangondo, Rua 13, casa sem n.º na cidade de Luanda; 

 

b) ANTÓNIO CASSOMA, Solteiro com o domicílio que será indicado 
pela primeira R. 

 

c) Direcção Provincial da Secretaria de Estado de Habitação de 
Luanda, alegando os seguintes factos: 

 

- Que a A. viveu em união de facto com o R. ANTÓNIO CASSOMA, 
durante cerca de 15 anos. 

 

- Que durante a união de facto, a A. e o R. ANTÓNIO CASSOMA, 
arrendaram, para a sua habitação, o imóvel localizado no Bairro 
Mártires de Kifangondo, rua 13 casa nº 115, 1ºAndar, à então  Junta 
da Habitação, conforme ilustra o documento nº 1. 
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- Que da união de facto nasceram cinco filhos menores e existe um 
enteado, conforme os documentos 1,2,3,4,5,e 6. 

 

- Que até 1982, o R. ANTÓNIO CASSOMA procedia à liquidação das 
rendas mensais e de então para cá é a A. quem tem feito o 
pagamento das rendas, pois o ANTÓNIO CASSOMA se encontra 
desempregado. 

 

- Que, em Outubro de 1992, o R. ANTÓNIO CASSOMA abandonou 
a residência familiar e deixou com a A. todos os filhos menores 
levando toda a documentação relacionada com o arrendamento do 
imóvel (contrato de arrendamento e recibos do pagamento de 
rendas). 

 

- Que antes disso, o R. ANTÓNIO CASSOMA, vendeu, sem o 
consentimento da A., vários artigos domésticos, comuns a ambos 
para satisfação das necessidades do lar. 

 

- Que, quarenta dias depois de o R. ANTÓNIO CASSOMA ter 
abandonado a residência familiar, a A. foi surpreendida pela R. 
ROSA BERNARDETTE FRANCISCO, que lhe exigiu 
arrogantemente que abandonasse o imóvel com todo o seu agregado 
familiar, pois o havia adquirido do seu inquilino, o R. ANTÓNIO 
CASSOMA. 

 

- Que a A. esclareceu à R. ROSA BERNADETTE FRANCISCO, que 
não abandonaria o imóvel porquanto desconhecia o negócio 
celebrado entre o R. ANTÓNIO CASSOMA e a primeira R. pois nada 
havia recebido, vivia na moradia há mais de 15 anos e não tinha outro 
lugar para residir com todo seu agregado familiar. 
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- Que a A. tentou localizar o R. ANTÓNIO CASSOMA para lhe pedir 
explicações sobre o assunto, mas isto não foi possível por 
desconhecer a sua actual residência, tendo no entanto, cruzado com 
ele num desses dias no edifício das Salas do Cível e Administrativo 
na companhia da 1ª R. quando, contra a A. intentava um processo 
de restituição de posse para a forçar a abandonar o imóvel em causa. 

 

- Que em Agosto do corrente ano foi a A. surpreendida com uma carta 
do advogado dos RR. a exigir que abandonasse a casa dentro do 
prazo de cinco dias por decisão Judicial e posteriormente teve 
conhecimento que a R. ROSA BERNERDETTE FRANCISCO 
possuía um contrato do mesmo imóvel celebrado com a Direcção 
Provincial da Secretaria de Estado de Habitação, em 16 de 
Novembro de 1992, com a data de 1988, o que não corresponde à 
verdade, já que a A. reside no referido imóvel há mais de 15 anos. 

 

- Que constou à A. que a R. ROSA BERNARDETTE FRANCISCO, 
gastou cerca de 2.000,00 USD para as despesas do contrato de 
arrendamento. 

 

- Que o R. ANTÓNIO CASSOMAcedeu a posição de arrendatário da 
residência familiar sem o consentimento da A. o que porém viola o 
disposto no artigo 57º do Código da Família. 

 

Por último, a A. requereu que a acção seja julgada procedente e 
provada e como consequência seja anulado o contrato de 
arrendamento celebrado entre as RR. ROSA BERNARDETTE 
FRANCISCO e a Direcção Provincial da Secretaria de Estado da 
Habitação, condenando-os ainda em custas e Procuradorias 
condigna. 

 

A A. juntou 6 documentos, procuração forense e duplicados legais. 
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Citados os RR, veio a R. ROSA BERNARDETTE FRANCISCO, 
apresentar a sua contestação de a fls. 16 a 18 e concluiu que acção 
seja julgada improcedente e não provada e a R. absolvida do pedido. 

 

A A. ADRIANA JOSÉ LUAMBA apresentou a sua réplica de a fls. 25 
a 26 verso e concluiu pela procedência da acção, porque provada. 

 

Foi efectuada a audiência preparatória a fls 36, da qual não resultou 
nenhum acordo. 

 

O Meritíssimo Juiz "a quo" a fls. 37 proferiu o seguinte despacho: 

 

"A união de facto não está reconhecida, pelo que a acção está 
desprovida de base legal e é inviável. 

Daí que absolvo a R. da Instância." 

 

A. A. não concordou com o referido despacho e dele interpôs o 
presente recurso que foi recebido como de agravo a subir 
imediatamente nos próprios autos com efeito suspensivo. 

 

A A. apresentou as suas alegações a fls 45 e concluiu: 

 

a) Que existem fundamentos legais para à procedência da acção 
proposta. 

 

b) Que a douta Sentença recorrida decidiu manifestamente contra a 
lei. 
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O Meritíssimo Juiz  "a quo" não reparou o agravo e fez subir os autos 
a esta Instância onde o recurso foi julgado como o próprio, nada 
obstando ao seu conhecimento. 

 

Os autos foram com vista ao Mº Pº o qual nada requereu. 

 

Mostram-se colhidos os restantes vistos legais e por isso cumpre 
agora apreciar e decidir. 

 

OS FACTOS  

 

Segundo a versão dada pela A., na petição inicial, os factos 
passaram- se da seguinte forma: 

 

O R. ANTÓNIO FRANCISCO CASSOMA, viveu em união de facto 
com a A. ADRIANA JOSÉ LUAMBA, e dessa união nasceram cinco 
filhos que constituem o seu agregado familiar e existe um enteado. 

 

Na constância desta união o R. e a A. arrendaram à Direcção 
Provincial da Secretaria de Estado da Habitação, em Luanda, uma 
moradia, sita na Rua 13, Casa nº 115 no Bairro Mártires de 
Kifangondo, arredores desta cidade, mediante o pagamento da renda 
mensal de KZR 2.750,00, conforme o título de arrendamento de a fls 
6, passado a favor de ANTÓNIO FRANCISCO CASSOMA, 
constando no mesmo todo o agregado familiar, começando pela A. 
ADRIANA JOSÉ LUAMBA, como esposa. 

 

Até em 1982, o ANTÓNIO FRANCISCO CASSOMA liquidou sempre 
as rendas mensais, pois que estava empregado; 
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Porém, quando este deixou de as pagar, porque, entretanto, ficou 
sem emprego, passou a liquidá-las, a sua esposa, ADRIANA JOSÉ 
LUAMBA. 

 

Em Outubro de 1992, o R. ANTÓNIO FRANCISCO CASSOMA 
abandonou o lar conjugal para se radicar em parte incerta desta 
cidade, deixou todo o encargo familiar descrito a fls 6 a cargo da sua 
esposa. Entretanto, o ANTÓNIO CASSOMA passou a negociar o 
trespasse da casa com a R. ROSA BERNARDETTE JOSÉ 
FRANCISCO, sem o conhecimento e consentimento da A. ADRIANA 
JOSÉ LUAMBA. 

 

A R. ROSA BERNARDETTE FRANCISCO num certo dia dirigiu-se à 
residência da A. ADRIANA JOSÉ LUAMBA, exigiu dela que 
abandonasse aquele imóvel pois que ela era a actual inquilina, 
porquanto o havia adquirido do R. ANTÓNIO CASSOMA A A. 
ADRIANA JOSÉ LUAMBA respondeu à R. ROSA BERNARDETTE 
FRANCISCO, que não podia abandonar aquele imóvel, pois, nele 
vivia já há cerca de 15 anos. 

 

Não tinha para onde ir com o agregado familiar com o qual vivia e 
nem sabia em que circunstâncias o seu marido teria feito o trespasse 
da casa porquanto não lhe pediu qualquer opinião. 

 

Posteriormente, a A. recebeu um aviso do Advogado do R. a dar o 
prazo de 5 dias para abandonar a casa, alegando que havia uma 
decisão Judicial que se havia pronunciado neste sentido. 

 

Por outro lado, segundo afirma a A. a celebração do contrato de 
arrendamento com a Delegação da Secretaria de Estado da 
Habitação havia custado cerca de 2.000,00 USD à BERNERDETTE 
FRANCISCO, e tinha sido celebrado no dia 16.11.92, com a data de 
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1988, o que porém não corresponde à verdade já que vive nele há 
cerca de 15 anos, acrescentou. 

 

Em face dos factos ora descritos, a A. dirigiu-se ao Tribunal Provincial 
de Luanda- Sala do Cível e Administrativo, pedindo que aí se faça 
justiça pelo facto do seu direito ter sido violado. 

 

Já numa fase bastante adiantada dos autos, a fls 37, o Meritíssimo 
Juiz do Tribunal "a quo" veio proferir o seguinte despacho: 

 

"A união de facto não está reconhecida, pelo que a presente acção 
está desprovida de base legal e é inviável". 

 

"Daí que absolvo a R. da Instância". 

 

O DIREITO 

 

A nosso ver, o Meritíssimo Juiz "a quo" não tem razão.  

 

Com o efeito conforme o artigo 44º do Código da Família, a 
residência familiar é o local onde marido e mulher têm a habitação 
comum e cumprem os seus direitos e deveres de coabitação familiar, 
independentemente de haver casamento ou apenas simples união 
de facto. 

 

Segundo a orientação que tem sido seguida neste Tribunal e que já 
constitui Jurisprudência assente, o direito à residência familiar é um 
direito de natureza económica que deve ser protegido quer no caso 
de existência de casamento quer no caso de simples união de facto 
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não reconhecida, consubstanciada na coabitação entre homem e 
mulher. 

 

Isto acontecerá quando o imóvel que constitui o bem comum é 
património próprio, ou património alheio, mas neste último caso 
ocupado mediante contrato de arrendamento. Daí que, quando se 
verifique o enriquecimento sem causa com incidência na violação do 
direito de atribuição da residência familiar deve o Juiz socorrer-se do 
nº 2 do Artigo 113º do Código de Família, nos termos do qual "caso 
a união de facto não possa ser reconhecida por falta dos 
pressupostos legais, ela será atendida para além dos casos previstos 
nesta lei quando se verifique enriquecimento ilícito nos termos gerais 
da lei civil, designadamente para o efeito de partilha de bens comuns 
e para atribuição do direito à residência." 

 

No sentido da solução ora proposta orientam os acórdãos do Tribunal 
Supremo de 2.11.90 - Proc. n.º 18, de 13.8.93 - Proc. n.º 73. 

 

Por outro lado e sem nenhuma pretensão de entrar na solução da 
questão de fundo que não é matéria do presente recurso, o R. 
ANTÓNIO CASSOMA, violou com o seu comportamento, o Artigo 57º 
do Código da Família, pois não devia alienar o imóvel, sem o 
consentimento da sua companheira ou seu conhecimento. 

 

O Mº.Pº. sendo parte dos autos, nos termos do art. 20º do C.P.C não 
foi citado e daí a nulidade prevista no art. 194º alínea b) do mesmo 
diploma. 

 

Uma última observação vai para o 2º parágrafo do despacho já 
referido.  
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Segundo consta da petição inicial, a A. intentou a presente acção 
contra os RR, ANTÓNIO CASSOMA, ROSA BERNARDETTE 
FRANCISCO e a Direcção Provincial da Secretaria de Estado de 
Habitação de Luanda. 

 

O Meritíssimo Juiz da causa no seu despacho já referido veio apenas 
absolver da Instância a R. que se presume ser ROSA 
BERNARDETTE FRANCISCO, pois foi a única que apresentou a sua 
contestação de a fls 16 a 18. 

 

Deste modo fica-nos uma dúvida. Como o Meritíssimo Juiz resolveu 
a situação dos restantes Réus contra os quais também pendem os 
presentes autos? 

 

A nosso ver terá faltado cuidado ao Meritíssimo Juiz que proferiu tal 
despacho. 

 

Nestes termos e pelos fundamentos expostos, os desta Câmara 
acordam em dar provimento ao recurso, ordenando a citação do 
M.ºP.º, anulando-se o processo a partir da contestação de fls. 16 
exclusive e ordenando-se a junção aos autos do contrato de 
arrendamento cuja anulação se requer. 

 

Fixa-se o valor da causa no equivalente na moeda nacional em 
12.000,00 USD à taxa do câmbio oficial, reportada à propositura 
a acção. 

 

Custas pela Agravada com Procuradoria que se fixa em 
1.000.000,00 de kwanzas reajustados a favor do Cofre Geral de 
Justiça. 
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Luanda, 15 de Março de 1996 

 

BELCHIOR SAMUCO (Relator) 

CAETANO DE SOUSA 

ANDRÉ SILVA NETO 


