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CÂMARA DO CÍVEL, ADMINISTRATIVO E LABORAL 

 

ACÓRDÃO 

 

PROC. N.º 238  

 

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

 

Vindo da Sala do Cível e Administrativo do Tribunal Provincial de 
Luanda, subiu a este Tribunal o presente recurso de agravo em que 
é Agravante ANTÓNIO JOSÉ LOURENÇO, solteiro, economista, 
residente na rua Rei Katiavala, n.º 23-1º, em Luanda e Agravado 
PEDRO AFONSO ROSA, casado, gerente comercial, residente no 
bairro Cazenga, zona 18, sector 5, casa n.º 45, em Luanda. 

 

O recurso mostra-se interposto do despacho sentença proferido no 
processo de providência cautelar não especificada requerido pelo ora 
Agravado contra o Agravante. 

 

Nesse pedido de providência, o Agravado invocando o justo receio 
de ser perturbado ou esbulhado pelo Agravante dos seus direitos 
adquiridos e nos termos do disposto no art.1263.º, a) e b) e 1267.º, 
c) ambos do Cód. Civil, contra a turbação da posse legal de que se 
acha investido veio requerer a manutenção da sua posse quanto ao 
apartamento em questão. 

 

Depois da audição das partes e duma testemunha e apreciando a 
documentação junta, foi proferida a decisão nos termos seguintes: 
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- Que da prova produzida se apurou que a Requerente, Agravado, 
sempre viveu com o falecido PEDRO ROSA SEBASTIÃO e com a 
irmã deste MARIA DE FÁTIMA QUITUBO. 

 

- Que o PEDRO ROSA SEBASTIÃO se ausentou para o Lubango em 
serviço e deixou o apartamento à MARIA DE FÁTIMA, a qual, por sua 
vez, deixou de viver no apartamento e o deixou a cargo do Agravado 
que, por sua vez, o deixou, por dois ou três meses, por ter viajado 
para o Uíge.  

 

- Que foi nessa altura que o ora Agravante, julgando o apartamento 
desocupado, arrombou a porta e o legalizou em seu nome junto da 
instituição onde trabalha. 

 

- Que após ter o ora Agravado regressado do Uíge, a MARIA DE 
FÁTIMA e o marido desapossaram o Agravante do apartamento que 
se encontra guardado por dois jovens familiares do Requerente ora 
Agravado. 

 

- Que a legalização não se operou a favor do Requerente, Agravado 
porque este aguardava uma autorização da viúva do falecido 
sobrinho em nome de quem se encontrava o contrato de 
arrendamento. 

 

- Que a legalização feita pelo requerido foi inoportuna e não pode 
produzir efeitos legais. 

 

Foi por isso decretado o provimento do pedido e ordenada a 
manutenção do Requerente na posse do apartamento em litígio, 
declarando-se sem efeito o contrato apresentado pelo Requerido. 
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Nas suas alegações de recurso, oportunamente apresentadas, o 
Agravante sustenta em síntese: 

 

- Que o Agravado PEDRO ROSA AFONSO é parte ilegítima no 
presente processo porquanto nunca habitou no apartamento em 
questão, o que se prova pela ausência do seu nome no agregado 
familiar do falecido PEDRO ROSA SEBASTIÃO, tendo ele 
confessado que sempre morou no bairro Cazenga, zona 18, sector 
5, casa n.º 45. 

 

- Que o apartamento em causa, estava votado ao abandono e que 
foram cumpridas todas as diligências até que foi passado o contrato 
de arrendamento a favor do Agravante. 

 

Pede seja decretado o levantamento da providência. 

 

O Agravado não apresentou alegações. 

 

Remetidos os autos a este Tribunal com excessiva morosidade - vide 
despacho de fls. 12 e termo de remessa de fls. 26 - por despacho 
inicial do Relator foi convidado o Agravante a fazer a junção aos 
autos de certidões do processo de providência cautelar e bem assim 
a indicar qual o preceito legal violado nos termos do art. 690.º, n.º 3.º 
do Cód. de Proc. Civil. 

 

O Agravante cumpriu o que lhe foi ordenado, indicando o art. 399.º 
do Cód. de Proc. Civil como o preceito violado. 

 

Foram mandados seguir os termos do recurso. 
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Dada vista dos autos do Digno Representante do M.º P.º veio este 
emitir o seguinte parecer (fls. 72 verso e 73): 

 

O Agravado não é parte legítima, pois não é nem nunca foi inquilino 
da residência em causa, nem é potencial titular do direito à 
transmissão do arrendamento, nos termos do art.76.º, n.º 1, 2 e 4 do 
Dec. n.º 43.525. 

 

- Pretendendo o Agravado a manutenção da sua posse o processo 
deveria ter seguido os termos dos art.1033.º e seg. do Cód. de Proc. 
Civil. 

 

Promove pois seja dado provimento ao recurso, ordenando-se o 
levantamento de providência cautelar. 

 

Mostram-se colhidos os vistos legais. 

 

Os autos demonstram irregularidades e nulidades processuais. 

 

a) Depoimento do Requerente e do Requerido. 

 

O Juiz da causa entendeu ouvir nos autos o Requerente e o 
Requerido quanto é certo que no oferecimento de prova o 
Requerente da providência cautelar não requereu fossem prestados 
os depoimentos de parte. 

 

Ora, o depoimento de parte tem que ser expressamente requerido 
por quem o queira usar como meio de prova estando sujeito ao 
procedimento legal previsto nos art.552.º do Cód. de Proc. Civil. 
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Quando o art. 400.º do Cód. de Proc. Civil permite ao Tribunal ouvir 
o Requerido, essa audição traduz-se na notificação para vir aos autos 
deduzir oposição no prazo legal e não para intervir como se faz, ao 
que parece, desacompanhado de advogado. 

 

b) Audição de testemunha MARIA DE FÁTIMA QUITUBO. 

 

A pessoa em causa é directamente interessada na presente lide 
porquanto se intitula como uma das ocupantes do apartamento em 
causa e declaradamente interveio conjuntamente com o seu 
companheiro Vinda, participando na sua reocupação. 

 

O seu manifesto interesse na decisão da causa deveria, desde logo, 
a que o Tribunal recusasse o seu depoimento como testemunha, 
como dispõe o art.635.º, n.º 1 e 2 do Cód. de Proc. Civil. 

 

c) Pedido de providência cautelar não especificada. 

 

O Requerente Agravado veio pedir fosse decretado uma providência 
cautelar não especificada, pedindo "in fine" a manutenção da sua 
posse. 

 

O Tribunal decretou a providência decidindo que o Requerente deve 
manter-se na posse do apartamento. 

 

Verifica-se que, no caso em apreço, o Requerente não carecia, nem 
se mostrava processualmente de qualquer utilidade, socorrer-se de 
qualquer providência cautelar. 
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Os procedimentos cautelares são os que vêm enumerados nos art. 
381.º e seguintes do Cód. de Proc. Civil e relativamente à posse 
prevê o art.393.º a restituição provisória de posse. 

 

Esta providência não seria aplicável porque como o próprio 
Requerente alega no seu requerimento inicial, ele conseguiu a posse 
com a intervenção da polícia (! ! ! !) e de mais alguns familiares, entre 
eles a MARIA DE FÁTIMA. 

 

Tendo obtido a reocupação do apartamento, deveria sim o 
Requerente como bem se aponta no douto parecer do M.º P.º ter 
proposto desde logo a acção de manutenção de posse a que se 
refere o art.1033.º do Cód. de Proc. Civil, acção essa onde fosse 
desde logo apreciada a questão de fundo. 

 

Foi pois indevidamente usada uma forma de processo cautelar 
quando deveria ter sido usada uma forma de processo especial, 
forma essa que especificamente visa a manutenção de posse e a 
prevenção contra a sua turbação. 

 

d) Da nulidade do despacho recorrido. 

 

Na parte final do despacho que decretou a providência cautelar o 
Tribunal declara sem efeito o contrato apresentado pelo Requerido. 

 

Ao que parece o Requerido, ora Agravante, ao comparecer em 
Tribunal para ser ouvido terá apresentado parte da documentação 
junta aos autos. 

 

Mas é manifesto que não podia, nem tinha sido pedido ao Tribunal 
pelo Requerente Agravado qualquer apreciação sobre a validade ou 
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não do contrato de arrendamento celebrado entre o Agravante e a 
Secretaria de Estado da Habitação. 

 

Validade essa que, diga-se, nunca poderia ser apreciada numa mera 
providência cautelar e sem ser parte da causa, o Estado como 
integrante daquele seu órgão de administração. 

 

Exorbitando da matéria que lhe era dado conhecer o despacho é 
nessa parte nulo, como dispõe o art. 668.º, n.º 1 alínea d) do Cód. de 
Proc. Civil. 

 

Os fundamentos de factos: 

 

Nas meras providências cautelares não especificadas o Requerente 
deve fazer prova sucinta dos factos, da verosimilhança da existência 
do direito e do justo receio da lesão desse direito, lesão essa que 
seja grave ou de difícil reparação. 

 

Tanto quanto se apurou da prova produzida nos autos, o 
apartamento em causa, sito na Alameda Manuel Van-dúnem n.º 279-
n.º 1-1º Andar em Luanda, é pertença do Estado estando a ser 
administrado pelo órgão competente, a Secretaria de Estado da 
Habitação. 

 

Em Dezembro de 1985 foi arrendado a PEDRO ROSA SEBASTIÃO 
(fls. 46). 

 

Em 24 de Junho de 1987, o inquilino deixou de morar no 
apartamento, ausentando-se para Huíla (fls. 45). 
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Em 31 de Janeiro de 1991, a Angosementes, U.E.E. do Lubango 
comunicou à sua congénere de Luanda, o falecimento do PEDRO 
ROSA SEBASTIÃO ocorrido no dia 30 anterior (fls. 43). 

 

O Requerente ora Agravado tem residência no Bairro Cazenga desta 
cidade e segundo ele é tio do falecido, estando o apartamento em 
causa entregue a dois jovens não identificados. 

 

O Requerente ora Agravante celebrou com a Secretaria de Estado 
da Habitação, em 23/09/993, um contrato de arrendamento 
respeitante ao mesmo apartamento (fls. 53). 

 

O direito 

 

Para se pedir em Tribunal a tutela dum direito é, como é óbvio, 
necessário que se prove a sua existência, mesmo que de forma 
perfunctória desse direito. 

 

O direito de posse definido no art.1251.º do Cód. Civil caracteriza-se 
pelo poder que se manifesta quando alguém actua por forma 
correspondente ao exercício de direito de propriedade ou de outro 
direito real. 

 

A posse é assim um poder de facto na sua manifestação exterior a 
que corresponde a intenção do possuidor de estar a exercê-la como 
titular dum direito real. 

 

São pois elementos constitutivos de posse o "corpus" e o "animus" 
como esclarece a doutrina. 

 



 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

9 
 

No caso vertente a posse reportar-se-ia a um direito ao arrendamento 
do imóvel e não à sua propriedade. 

 

Invoca o Agravado os arts.1263.º, al. a) e b) e 1267.º, alínea c) ambos 
do Cód. Civil para a justificação do seu direito.  

 

Porém, não há nos autos a menor prova de ter o Agravado direito, 
nem tão pouco ter havido qualquer tradição material ou simbólica da 
coisa efectuada pelo anterior possuidor. 

 

Quanto à perda de posse a que se refere o art.1267.º do Cód. Civil 
ela teria que reportar-se ao inquilino PEDRO ROSA SEBASTIÃO 
que, como é patente, não podia fazer ao Agravado qualquer cedência 
do seu direito de locatário sem a intervenção do locador, neste caso 
a Secretaria de Estado da Habitação. 

 

De toda a sorte a qualidade de arrendatário é por força da lei uma 
situação jurídica que tem que ser provada pelo título do 
arrendamento que o Agravado não exibiu nem tão pouco invocou ter. 

 

Ao que os autos indicam, o que se passou foi que após a ausência 
do titular do arrendamento para a cidade do Lubango, o prédio em 
causa passou a estar na detenção, pois que nem posse precária 
existiu, de sucessivos parentes do inquilino, tudo à revelia da 
administradora do imóvel. 

 

O mero detentor desprovido de título não pode em qualquer caso vir 
invocar sobre o imóvel qualquer direito de posse a ser protegido por 
lei. 
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Acresce que nem tão pouco demonstrou o Agravante ser detentor do 
imóvel em causa, pelo que se mostra injustificada a decretação de 
qualquer providência cautelar para proteger um direito inexistente. 

 

Nestes termos e fundamentos se concede provimento ao 
recurso e se revoga o despacho recorrido 

Custas pelo Agravado. 

 

                                Luanda, aos 23 de Fevereiro de 1996. 

 

Maria do Carmo Medina (Relatora) 

António Carlos Pinto Caetano de Sousa 

André da Silva Neto 


