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Câmara do Cível e Administrativo 

 

ACÓRDÃO 

 

PROC. N.º 233/95 

 

 

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

 

FERNANDO GREGO, solteiro, vulcanizador, residente no bairro do 
Cassequel, zona 9, rua 54, casa n.º 139 instaurou contra a Direcção 
Provincial da Secretaria de Estado da Habitação de Luanda, sita na rua 
Lénine, n.º 100 e ABEL GOUVEIA, solteiro, ajudante de mecânico, residente 
no bairro Cassequel, casa n.º 58, rua 51, uma Acção com Processo 
Ordinário, nos termos e com os fundamentos seguintes: 

 

- Que o A. é o legítimo arrendatário da moradia n.º 58, sita na rua 51, do 
bairro Cassequel, desde o ano de 1972; 

 

- Que por razões que se prendem com o seu agregado familiar foi obrigado 
a deixar a referida moradia, temporariamente e foi residir no bairro Popular 
a título precário. 

 

- Que, como não tinha pessoa de sua confiança para ficar na residência, 
convidou o seu afilhado ABEL GOUVEIA para tomar conta da residência até 
ao seu regresso, já que a casa para onde ia era a título precário. 
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- Que para que não houvesse embaraços recomendou ao 2º R. que 
arranjasse a sua residência, tendo o ABEL GOUVEIA, concordado com a 
proposta. 

 

- Que quando o A. recebeu ordens para abandonar a residência para onde 
havia mudado, contactou o ABEL GOUVEIA, para abandonar a sua casa, 
pois que ele para lá queria voltar. 

 

- Que, entretanto, o ABEL GOUVEIA foi fazendo tempo, até que acabou por 
legalizar a referida moradia em seu nome junto à Direcção Provincial da 
Secretaria da Habitação de Luanda, afirmando, posteriormente, que não 
sairia dela. 

 

- Que o A. dirigiu-se à Habitação que havia resolvido a questão para 
reivindicar o seu direito até que foi aconselhado que o assunto deveria ser 
encaminhado às Instâncias judiciais. 

 

O A. e os RR. têm personalidade judiciária e são partes legítimas. 

 

O A. termina requerendo que nos termos do artigo 31.º da Lei n.º 18/88 de 
13 de Dezembro, conjugada com o artigo 364.º do C.A. e artigo 1278.º do 
C.C. seja a acção julgada procedente e provada e em consequência seja 
anulado o contrato celebrado entre a Direcção Provincial da Secretaria de 
Estado da Habitação e o ABEL GOUVEIA, e restituída a posse da moradia 
ao A. e os RR. condenados em custas, procuradoria condigna e honorários 
no valor de Kwanzas Reajustados 30.000,00. 

 

Juntou Procuração forense, duplicados legais e dez documentos. 

 

Os R.R. foram citados. 
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O 2º R. respondeu com a contestação de a fls. 31 a 33, na qual depois de 
várias considerações sobre o caso termina requerendo que acção seja 
julgada improcedente e não provada e em consequência seja o R. absolvido 
da Instância. 

 

Juntou alguns documentos. 

 

O A. replicou a fls. 42 e terminou requerendo que a acção seja julgada 
procedente e provada de acordo com o teor da petição inicial. 

 

O M.º P.º, em representação do Estado, apresentou a sua contestação de a 
fls. 52 a 53. 

 

No dia 20/5/94, foi realizada a audiência preparatória conforme a acta de a 
fls. 74 e verso, tendo as partes mantido o que consta dos seus articulados 
anteriores. 

 

A fls. 75 e verso, o Meritíssimo Juiz proferiu o despacho saneador. 

 

Procedeu-se a julgamento conforme a acta de a fls. 104. 

 

A fls.108 a 110 foi proferida a Sentença que anulou o contrato de 
arrendamento celebrado entre a Direcção Provincial da Secretaria de 
Estado da Habitação e o Réu, ABEL GOUVEIA. 

 

O Apelante, ABEL GOUVEIA, não se conformou com a decisão dada pelo 
Meritíssimo Juiz, pelo que dele interpôs, pelo requerimento de a fls. 114, o 
presente recurso que foi recebido como de Apelação, a subir nos próprios 
autos, com efeito suspensivo, conforme se lê do despacho de a fls. 115. 
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Os autos subiram a esta Instância onde o recurso foi julgado o próprio nada 
obstando para o seu conhecimento. 

 

Às partes foi fixado o prazo de 20 dias para a apresentação das suas 
alegações e contra alegações. 

 

O Apelante apresentou a sua alegação de a fls. 139 a 140 e concluiu: 

 

a) Que não tendo sido notificadas e ouvidas em audiência de julgamento as 
testemunhas arrolados pelo Apelante, devem ser considerados nulos e de 
nenhum efeito todos os actos praticados após a designação da data para 
aquele efeito. 

 

b) Que a Sentença ora recorrida deve ser considerada nula, uma vez que o 
Meritíssimo Juiz "a quo" violou o disposto no n.º 2 do artigo 561.º e 563.º e 
565.º do C.P.C. quanto aos depoimentos das testemunhas. 

 

Os autos foram com vista ao M.º P.º o qual nada requereu. 

 

Mostram-se colhidos os restantes vistos legais. 

 

O primeiro Juiz Conselheiro Adjunto proferiu o seguinte parecer: 

 

"A matéria suscitada pelo Apelante nas suas alegações de recurso constitui 
um incidente de falsidade do acto judicial a audiência de discussão e 
julgamento a que é aplicável o disposto nos artigos 369.º e 370.º do C.P.C." 

 

Verificam-se desde já nos autos anomalias graves como: 
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a) O M.º P.º que é parte na acção e contestou de fls. 57, e assim não foi 
notificado para a audiência preparatória nem para o julgamento (fls. 99 e 
seguintes), nem tão pouco da Sentença recorrida (fls. 112 e segs.). A acta 
da audiência de julgamento além de não mencionar quem se encontrava 
presente nem como ela decorreu, não se encontra assinada nem pelo Juiz 
nem pelo Escrivão - art. 164.º do C.P.C. 

 

Porque as nulidades apontadas influíram na apreciação da causa, sou de 
parecer que não sejam consideradas sanadas - art. 201.º e 204.º do C.P.C. 
procedendo-se anulação do processado em causa". 

 

Cumpre agora apreciar e decidir. 

 

QUESTÕES PRÉVIAS 

 

Conforme foi bem anotado no parecer que anteriormente se transcreveu, o 
processo enferma de algumas irregularidades graves, pois: 

 

a) O M.º P.º que é parte dos autos não foi notificado do andamento dos 
autos a partir de a fls. 57, e deste modo não foi notificado para a audiência 
preparatória, para julgamento e discussão da causa e nem se lhe deu 
conhecimento da Sentença recorrida (ver a fls. 58 e seguintes, 99 e 
seguintes e 112 e seguintes). 

 

b) A acta de audiência e julgamento da causa da fls. 104 não se mostra 
assinada nem pelo Juiz nem pelo Escrivão por um lado e por outro lado não 
mencionou quem se encontrava presente nem como ela terá decorrido. 

 

As irregularidades ora cometidas constituem nulidades relevantes previstas 
no artigo 201.º do C.P.C. e a nosso ver influíram na decisão da causa, daí 
que não devem ser consideradas sanadas. 
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A propósito das nulidades previstas no artigo 201.º do C.P.C. eis o que nos 
diz o professor ALBERTO DOS REIS, no Comentário ao C.P.C. 2º Volume, 
pág. 484 a 486. 

 

"O que há de característico e frisante no artigo 201.º é a distinção entre 
infracções relevantes e infracções irrelevantes. Praticando-se um acto que 
a lei não admite, omitindo-se um acto ou uma formalidade que a lei 
prescreve, comete-se uma infração mas nem sempre esta infracção é 
relevante, quer dizer, nem sempre produz nulidade. 

 

A nulidade só aparece quando se verifica um destes casos: 

 

a) Quando a lei expressamente a decreta; 

b) Quando a irregularidade cometida possa influir no exame ou na decisão 
da causa. 

 

O primeiro caso não levanta dúvidas se a lei declara, em termos explícitos, 
que determinado acto não poderá ser praticado, sob pena de nulidade, ou 
impõe a prática dum acto ou a observância duma formalidade sob 
cominação de nulidade, não há que averiguar se a inobservância do preceito 
legal é ou não susceptível de influir no exame ou na decisão da causa, nem 
tão pouco que apreciar se essa inobservância compromete ou não o fim que 
o legislador se propunha atingir; o Tribunal tem de inclinar-se perante o 
império da lei, tem de decretar a anulação pura e simplesmente. 

 

O segundo caso em que a infracção formal tem relevância deixa ao Juiz um 
largo poder de apreciação. É ao Tribunal que compete, no seu prudente 
arbítrio, decretar ou não a nulidade, conforme entenda que a irregularidade 
cometida pode ou não exercer influência no exame ou na decisão da causa. 
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Pelo que fica exposto devem ser anulados todos os actos praticados nos 
autos desde a fls. 57 até a fls. 132, o que se propõe. 

 

Nestes termos e pelos fundamentos expostos, os desta Câmara 
acordam em declarar nulo todo o processado a partir de a fls. 57 em 
diante, ordenando-se a notificação do M.º P.º para termos do processo. 

 

Custas pelo Apelado com procuradoria a favor do Cofre Geral de 
Justiça que se fixa em KzR. 1.000.000,00. 

 

                           Luanda, aos 15 de Março de 1996. 

 

                                           Belchior Samuco 

                                           Maria do Carmo Medina 

                                           André Silva Neto. 

 


