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ACÓRDÃO 

 

PROCESSO N.º 1623/10  

 

Na Câmara do Cível, Administrativo, Fiscal e Aduaneiro do Tribunal Supremo, os Juízes 

acordam em conferência, em nome do Povo:  

 

I- RELATÓRIO  

 

Na Sala de Família do Tribunal Provincial de Luanda, ELlZABETH FREIRE DE JESUS, 

residente em Luanda, residente actualmente no Bairro do Rangel, portador do B.I. n.º 

0137229LA01B, interpôs Acção de Reconhecimento da União de Facto por Ruptura contra 

JOÃO FRANCISCO CAROLINO, residente em Luanda, no município do Cacuaco, casa n.º 

7, economista e Director Operacional da Empresa Vidrul, pedindo:  

 

a) O exercício da autoridade paternal a favor da Autora.  

b) A partilha dos bens adquiridos durante a união de A. e R.  

c) Condenar o Réu na prestação de alimento a favor do menor, filho de ambos.  

d) A atribuição da residência familiar situada no Bairro Alvalade a favor da Autora.  

e) Arrolamento dos bens do casal e posterior divisão dos mesmos.  

f) Seja o filho menor ouvido pelo Tribunal e pelo Conselho de Família.  

g) Seja a Autora dispensada do pagamento de preparos e de pagamento de custas, 

por estar a beneficiar de patrocínio judiciário.  

 

Para fundamentar a sua pretensão, a Autora alega, em síntese, o seguinte:  

 

1. "Que a Autora e o Réu coabitaram o mesmo tecto, em união de facto não 

reconhecida, desde 25 de Novembro de 1989, cerca de 13 anos;  
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2. Que durante a relação conjugal de ambos, nasceu um filho aos 31 de Janeiro de 

1991, registado sob o nome de João francisco Carolino;  

3. Que A. e R. foram vivendo em diversas moradias na cidade de Luanda, que foram 

adquirindo durante a coabitação conjugal, fazendo parte do acervo patrimonial de 

ambos. Á data presente, encontram-se separados desde 21.10.02;  

4. Que a Autora é detentora já de três filhos, resultantes do anterior casamento já 

dissolvido por divórcio, sendo a autoridade paternal deferida à Autora;  

5. Que desde que a A. e R. decidiram coabitar o mesmo tecto, os filhos da A. do anterior 

casamento permaneceram vivendo com a avó materna, por manifesta imposição do 

R., porquanto este não permitia que os mesmos visitassem a A. passando esta a 

efectuar visitas periódicas aos filhos, tratando da roupa dos mesmos e verificando o 

aproveitamento escolar;  

6. Que ao longo da vivência de ambos, por imperativo da actividade laboral do R., em 

1996, o R. teve necessidade de se deslocar ao exterior do país (Portugal) para uma 

reciclagem com duração de 6 meses;  

7. Que para tanto, o R. convidara a A. para também seguir viagem. Entretanto, em 

virtude dos filhos de A. estarem em época de provas finais (exames) escolares e, 

por outro lado, a avó dos mesmos que os tomava conta na ocasião adoentada, a A. 

sugeriu que seguiria posteriormente;  

8. Que a A. procurou compreensão do R., sobre a situação crítica e delicada que 

atravessava e dado o carácter rude e insensível deste, ignorou simplesmente a 

situação e arrogantemente disse "...se ficares eu fecho as portas da casa e vais-te 

embora para os teus pais definitivamente" sic; 

9. Que ante a atitude do R. a A. retorquiu dizendo que não concordava com tal posição, 

e que o R., estava sendo grosseiro e a agir assim estava a engendrar uma 

separação, lembrando ao R. que ela também tinha direitos sobre a casa, ao que o 

R. responde: "são vocês tais mulheres que matam os maridos para ficar com a casa" 

e, nessa troca de palavras, o R. ofendeu corporalmente a A., espancando-a 

brutalmente até sangrar;  
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10.  Que decorrido uma semana e, porque o relacionamento de ambos tornou-se um 

pesadelo, o ambiente era infernal, aliado por tantas sevícias a que estava sujeita, 

em Novembro de 1996, a A. decidiu abandonar o lar levando consigo o filho de 

ambos, as suas roupas, deixando o bilhete escrito para que o R. encontrasse a A. 

na quinta de seu pai na estalagem em Viana, Km 12;  

11. Que nesse período, as brigas protagonizadas pelo R. eram constantes e o filho de 

ambos, já com 4 anos de idade, presenciava e se apercebia das violentas agressões 

a que o R. sujeitava a A., ameaçando-a expulsá-la de casa;  

12. Que em razão do bilhete deixado pela A. o R., imediatamente, dirigiu-se à casa dos 

pais da A. e com violência pretendeu levar a criança, não tendo logrado o seu 

objectivo, porque foi impedido pela família da A.,, estabeleceram-se datas por formas 

a garantir que uma determinada época o filho ficaria com o pai (R) e noutra com a 

mãe (A);  

13. Que, todavia, no dia seguinte, violando o acordo, o R. apareceu e entrou 

desordenadamente na casa da mãe da A. e com  agressividade e violência pegou 

na criança e levou-a, deixando as outras aterrorizadas, tendo-a entregue sob 

cuidados de terceiros, a senhora Maria João Sebastião, sua ex-mulher, residente na 

Rua da Nazaré, casa n.º 31, Bairro Popular;  

14. Que volvidos 5 dias, o R. viajou para Portugal onde permaneceu 6 meses, deixando 

instruções expressas no sentido de impedir a A. de visitar e ver o seu filho;  

15. Que, uma vez regressado ao país, e por iniciativas do R., perante os padrinhos da 

A., estes reconciliaram-se, tendo acordado coabitar novamente no mesmo tecto, 

mas desta vez em companhia dos três filhos da A. incluindo o filho de ambos;  

16. Que consumada a reconciliação, o casal passou a viver no Bairro Popular, na Rua 

Renhold Kuntz, casa s/n., em obras de restruturação;  

17. Que todavia, face as obras que carecia a referida casa, astuciosamente, o R. propôs 

que os filhos de A. da anterior relação fossem viver em casa de um casal amigo, 

conhecido apenas por senhor Benedito e Chica, moradores da Terra Nova, e o filho 

de ambos permaneceu na residência da senhora Maria João Sebastião,sob 

alegação da falta de condições próprias para as crianças como fossas de evacuação, 



 
TRIBUNAL SUPREMO 

Câmara do Cível, Administrativo, Fiscal e Aduaneiro 

 

4 

chão não cimentado, falta de janelas e portas, prometendo que tão logo 

estabelecidas as condições apropriadas viveriam todos juntos;  

18. Que entretanto, o casal Benedito e Chica desentenderam-se e brigaram por falta de 

apoio logístico do R., e as crianças foram obrigados a regressar à casa da avó 

materna;  

19. Que perante este triste cenário, o R. não apresentou quaisquer propostas 

alternativas, aliás, a revelia e sem conhecimento da A. arrendou o apartamento sito 

na Rua Assalto de Moncada, cujos rendimentos servem-lhe exclusivamente;  

20. Que, em face desta situação, sentiu-se psicologicamente arrasada, envergonhada 

perante a sua família, amigos e vizinhos e como tal procurou conversar com o R. a 

fim de convencê-lo a encontrar uma solução melhor, como por exemplo arrendar um 

quarto de médio ou baixo custo onde a A. e os seus filhos pudessem residir, evitando 

serem chamuscados de qualquer forma e, por outro lado, evitar que os filhos 

perdessem o respeito devido à mãe e ao Padrasto;  

21. Que o R. ignorou mais uma vez a súplica da A., não restando para ela outra 

alternativa, senão chorar e arrepender-se da reconciliação havida;  

22. Que tendo em conta esta fase angustiante, a A. conversou com os seus pais, 

acalmando-os e prometendo-lhes que iria fazer tudo para convencer o R. a encontrar 

a solução do problema, arranjando as fossas, tal como prometera e colocando 

janelas e portas da casa onde residia o casal e tão logo viveriam juntos, o casal, os 

três filhos da A., e o filho de ambos;  

23. Que porém, não houve sensibilidade da parte do R., o que criou mal-estar à A. e o 

R., verificando a constante má disposição da A. ao invés de melhorar, piorou o seu 

comportamento, deixando mesmo de assistir a A. com uma dieta normal de 

alimentação e, quando chamado à atenção, deixou definitivamente de prestar 

qualquer tipo de assistência alimentar;  

24. Que as dificuldades no lar agravaram-se e a A, viu-se obrigada a exercer alguma 

actividade para acudir os encargos do lar, fazendo bolos por encomenda, o que o 

R., constantemente impedia e, como não bastasse, nunca permitiu que a A, 
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trabalhasse fora de casa, alegando que salários da função pública não justificam 

uma mulher trabalhar fora de casa;  

25. Que entretanto a A. insistiu fazendo o seu pequeno negócio, encomendas de bolos, 

venda ambulante de bens alimentares, ovos etc, o que lhe ajudava bastante e, 

assim, foi conseguindo, à distância, ajudar no sustento dos seus filhos, contra a 

vontade do R;  

26. Que o R., no dia 21/10/2002 agrediu-a fisicamente estrangulando a sua garganta e 

só não aconteceu o pior devido a oportuna intervenção do pai da A. e dos vizinhos 

que acorreram ao local depois dos gritos da A;  

27. Que, como se não bastasse, o R. retém até a presente data documentos pessoais 

da A. nomeadamente B.I., Certificado de Habilitações Literárias, Certidão de Escola, 

Cédula e Certidão de Nascimento da criança e profere ameaças de morte em voz 

alta e em bom tom perante vizinhos e publicamente prometendo matar ou mandar 

operacionais matar a A;  

28. Que, em virtude de espancamento sofrido, a A. apresentou uma queixa-crime cujo 

processo corre os seus trâmites na DPIC, sob o n.º20122/02, por tentativa de 

homicídio;  

29. Que até hoje, a A, vive afastada compulsivamente de seu filho, privado assim de 

receber amor materno, uma educação de base familiar conveniente, o R. continua a 

reter o filho de ambos, sem possibilidade da A. visitá-lo."   

 

Conclusos os autos, a Juiz "a quo" proferiu despacho de citação, conforme a fls. 18 dos 

autos.  

Citado o Réu (fls.20), este veio apresentar Contestação (fls.36 a 49), defendendo-se por 

excepção e por impugnação.  

 

Excepcionando, o R. alega que o valor apresentado na PI da A. não corresponde ao valor 

da alçada do Tribunal Supremo. Além disso, o R. alega que ao pedido de reconhecimento 

da união de facto não se dever acumular ao arrolamento e partilha de supostos bens do 

casal.  
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Alega ainda o R. que a A. não se encontra devidamente representada, nem fez o 

pagamento de preparo inicial. Ademais, alega o R. que não foi devidamente citado, 

porquanto no acto de citação foi-lhe apenas entregue a PI, faltando o requerimento do 

incidente de arrolamento de bens.  

 

Impugnando, alega o R que estabeleceu vida marital com a Sra. Dona Maria João 

Sebastião cerca de 25 anos, relação que se mantém ininterrupta até esta data, de que 

derivou 4 filhos, o R., estabeleceu também vida marital com Eva Manuel da Silva Domingos 

desde 1985 a 2002, tendo desta relação dois filhos vivos e um falecido, vive também desde 

1996 com Maria José Agostinho da Silva e todas essas relações de vida marital acima 

referidas são de inteiro conhecimento da A. Nestes casos, conclui o R, não se deve 

reconhecer o reconhecimento da união de facto nos termos em que foi feito.  

 

Alega ainda que a alegação segundo a qual a A. e R. foram vivendo em diversas moradias 

na cidade de Luanda também não colhe, uma vez que A. e R., no 1.º ano da sua vida em 

comum, viveram no complexo 4 de Fevereiro junto à FAPA, em Luanda, ao fim desse ano 

foi atribuído ao R. um apartamento sito na Rua Moisés Camy, n.º 8, 4.º andar, aptº 41, para 

onde se mudara com A. tendo aí permanecido até 1996, ano que a união entre a aqui A. e 

R. sofreu uma ruptura de cerca de meio ano, consubstanciado pela falta de partilha de 

cama, mesa e habitação. Restabelecida a vida em comum entre A. e R., em Fevereiro de 

1997, esta negou-se categoricamente a voltar ao apartamento supra identificado, preferindo 

ir viver na residência que era da finada mãe do R., sita no Bairro Popular, Rua Renhold 

Kuntz, mesmo em obras, residência que não é propriedade dos ex-companheiros, de igual 

modo, o único apartamento para o qual a A. e o R. se mudaram depois de saírem do 

complexo 4 de Fevereiro é pertença da Logitécnica, não podendo ser sublocada por se 

tratar de uma habitação vinculada. A dada altura, a Logitécnica exigiu a devolução do 

apartamento.  
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O R. considera serem falsas as alegações segundo as quais o R. recusou viver com os 

filhos menores da A., que o R. impedia a A. visitar o filho de ambos, que o R. esteve em 

Portugal por 6 meses, pois a reciclagem do R. teve a duração de 3 meses.  

 

Outrossim, o R. alega que o R. contraiu matrimónio com a senhora Noémia Manuel 

Francisco dos Santos, médica de profissão, em 2004, com quem tem dois filhos e uma 

saudável relação e a A. teve conhecimento atempado dessas relações de coabitação.  

 

Alega ainda o R. que as duas meninas, filhas da A., não permaneceram na casa do casal 

Benedito porque o pai das mesmas fez tudo para retirá-las de lá e pô-las de volta na casa 

da avó materna, o filho mais velho da A, viveu 7 anos com o aqui R. e a A. em comunhão 

de mesa e habitação. A verdade é que a A. iliba absolutamente a responsabilidade do seu 

ex-marido, pai dos filhos da A, de prestar alimentos devidos aos menores e agarra-se ao 

padrasto. 

 O R. alega que tudo começou no dia 19/10/2002 data em que a A. chegou às 23 horas e, 

ao deparar-se com o R., ela passou noite fora de casa. E no dia 21/10/02 o R. tomou 

conhecimento que a A. andava às voltas na administração comunal para obter agregado 

familiar onde ela constasse como chefe de família, intitulando-se inclusivamente como dona 

de casa, tratou o R. de verificar a informação recebida procurando nas pastas da A. e dentro 

das mesmas o R. deparou-se com urna série de documentos seus, extractos de depósitos 

de contas bancárias, numa das quais ensaiada a rubrica do R., confrontou-se com escritos 

de amor feitos pela A. dirigidos a estranhos, sendo o documento IV manifestamente dirigido 

ao seu ex-marido.  

 

Quanto ao processo-crime referido pela A., o R. considera ser uma fachada, porque o R. 

não espancou a A. Tudo ocorreu quando o R. tratou de mostrar os documentos encontrados 

na sua pasta, na presença do pai da A., tentando esta fugir, o R. impediu-lhe agarrando-a 

na blusa, puxando-a para dentro da casa. No que concerne ao estado emocional da criança, 

o R. alega que ela está bem, enquadrada na família, na escola e na sociedade.  
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Terminou pedindo a improcedência da acção e, em consequência, ser o R. absolvido do 

pedido.  

 

Notificada a A. da contestação, veio esta replicar, impugnando tudo o que aí está vertido, 

concluindo como na petição inicial (fls.78 a 83).  

 

Conclusos os autos, o Tribunal "a quo" designou data para tentativa de conciliação (fls.88).  

 

Realizou-se a audiência de tentativa de conciliação, no entanto não houve acordo entre as 

partes (fls.99 a 101).  

De seguida, realizou-se a audição do menor, conforme a acta de fls. 102 a 103v.  

 

Conclusos os autos, o Tribunal "a quo" proferiu despacho, contendo especificação e 

questionário (fls. 104v a 105).  

Inconformada a A. com o despacho, veio dele reclamar, conforme o documento de fls. 110 

a 111 dos autos.  

 

O R. veio apresentar resposta à reclamação deduzida pela A., impugnando tudo o que está 

nele vertido (fls. 116 a 117).  

 

Conclusos os autos, o Tribunal "a quo" indeferiu a reclamação de fls. 110 a 111 dos autos 

(fls. 120).  

Realizou-se a audiência de discussão e julgamento, obedecendo ao formalismo legal (fls. 

171).  

 

De seguida, realizou-se assentada, conforme a acta de fls. 173 a 175 dos autos.  

 

Conclusos os autos, o Tribunal "a quo" proferiu sentença (fls. 176 a 178), julgando 

improcedente a acção e, em consequência, absolveu o R. do pedido.  
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Inconformada a A. com a sentença acima referida, esta veio interpor recurso de apelação 

(183).  

 

O recurso foi admitido como de apelação, com efeito suspensivo (fls. 184).  

 

Notificada a A/Apelante da admissão do recurso, esta veio apresentar alegações (fls.208 a 

211), alegando, em síntese, o seguinte:  

 

1. "Que não se percebe em que parte do acervo probatório se apegou o Tribunal "a 

quo" para afirmar que o Réu manteve relacionamento com várias mulheres entre 

elas a senhora Maria Sebastião por cerca de 25 anos.  

2. Que ouvido o Conselho da Família, estes foram unânimes em afirmar que o Réu e a 

Autora mantiveram uma relação de cerca de 14 anos, como de marido e mulher 

fossem. Não houve qualquer confirmação por parte do Conselho da Família de que 

o Réu mantinha relação com outras mulheres.  

3. Que ainda que fosse considerado não preenchido o requisito da singularidade, para 

o efeito do reconhecimento da união de facto, ela pode ser atendida para efeito de 

partilha de bens comuns e atribuição da residência familiar. "  

 

Terminou pedindo a procedência do recurso e, em consequência, revogar-se a decisão 

recorrida.  

 

Remetidos os autos ao Tribunal "ad quem", o recurso foi admitido como sendo o próprio 

(fls.226).  

 

Remetidos os autos ao Ministério Público, este emitiu o seguinte parecer (fls.226v):  

 

"Não se mostrando reunidos os requisitos legais para o reconhecimento da união de 

facto requerido, previsto no art.º 113 do C. da Família, improcede o presente 

recurso".  
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Correram os vistos legais (fls.242 e 242v).  

 

Tudo visto, cumpre decidir.  

 

II - OBJECTO 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 pelas partes 

(artigos 660.°, n.º 2; 664.º; 684.º, n.º 3, e 691.°, n.º 1 e n.º 3, todos do CPC), emerge como 

questão a apreciar saber se:  

 

Verificaram-se ou não os requisitos para o reconhecimento da união de facto por 

ruptura e consequente partilha de bens comuns.  

 

III- FUNDAMENTAÇÃO  

 

Da decisão recorrida, resultam provados os seguintes factos:  

1. “A. e R. mantiveram uma relação amorosa durante a qual nasceu o menor filho de 

ambos de nome João Francisco Carolino.  

2. O menor filho de A. e R., vive desde 4 anos com o pai e a madrasta Maria João 

Sebastião.  

3. Na constância da relação com a A.,  o R. mantinha relações de coabitação com mais 

de uma mulher.  

4. A  A. ficou vários anos sem contacto com o filho nascido da relação  como o Réu."  

 

IV – APRECIANDO 

 

Passando à apreciação da questão objecto do presente recurso, importa verificarmos o 

seguinte:  
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1. Verificaram-se ou não os requisitos para o reconhecimento da união de 

facto por ruptura e consequente partilha de bens comuns?  

 

Inconformada, a A/Apelante alega que não se percebe em que parte do acervo probatório 

se apegou o Tribunal "a quo" para afirmar que o Réu manteve relacionamento com várias 

mulheres entre elas a senhora Maria Sebastião por cerca de 25 anos.  

 

Alega ainda a A/Apelante que, ouvido o Conselho da Família, estes foram unânimes em 

afirmar que o Réu e a Autora mantiveram uma relação de acerca de 14 anos, como de 

marido e mulher fossem. Não houve qualquer confirmação por parte do Conselho da 

Família de que o Réu mantinha relação com outras mulheres.  

 

Outrossim, alega a Apelante que, ainda que fosse considerado não preenchido o requisito 

da singularidade, para o efeito do reconhecimento da união de facto, ela pode ser atendida 

para efeito de partilha de bens comuns e atribuição da residência familiar.  

 

Assistirá razão à Apelante?  

 

Vejamos.  

Além de consistir a união de facto no estabelecimento voluntário de vida em comum entre 

um homem e uma mulher, a lei impõe pressupostos para que a mesma seja reconhecida, 

designadamente após o decurso de três anos de comunhão consecutiva, a singularidade e 

a capacidade matrimonial (art.º 112.º e 113.º, ambos do CF).  

 

Contudo, resulta provado nos autos que o R., ora Apelado, na constância da relação com 

a A/Apelada, mantinha relações de coabitação com mais de uma mulher, (ponto 3 da 

fundamentação de facto). Por isso, sendo cumulativos os pressupostos previstos no n.º 1 

do art.º 113 do CF, a falta de singularidade constitui um facto impeditivo para o 

reconhecimento da união de facto em questão.  
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No entanto, na falta dos pressupostos referidos no n.º 1 do art.113.º° do CF, dispõe o art.º 

113.º n.º 2 do CF que "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 efeito de 

partilha de bens comuns e para atribuição do direito à residência comum". Do disposto 

neste artigo, entende-se que terminada a união de facto por ruptura, os unidos de facto têm 

direito a participar na liquidação do património adquirido pelo esforço comum.  

 

Contudo, para a concretização do direito acima referido, são diversas as soluções que têm 

sido propostas pela doutrina e jurisprudência, que vão desde o recurso aos princípios do 

regime das sociedades de facto ou irregulares, às regras do regime da compropriedade, ao 

instituto do enriquecimento sem causa, e desde que se verifiquem os respectivos 

pressupostos ou requisitos legais.  

 

Outrossim, uma boa parte da doutrina actual vem defendendo que "os membros da união 

de facto possam, eles próprios, regular os aspectos patrimoniais da sua relação (vg. 

inventariando os bens que levam para a união, fixando regras sobre a propriedade dos bens 

móveis ou dos valores depositados em contas bancárias, regulando a contribuição de cada 

um para as despesas do lar, o pagamento das dívidas, a divisão dos bens que sejam 

adquiridos no decurso da união de facto, etc., naquilo que vulgarmente se designou apelidar 

de "contratos de coabitação, contanto que não colidam com normas de ordem pública e 

bons costumes" (Cfr. Ac. Relação de Coimbra, 23- 02-2011, proc. 656/05.8TBPCV.C1, 

profs. F. Pereira Coelho e Guilherme de Oliveira, in "Curso de Direito de Família, Vol. I, 3ª 

edição, págs. 100/110, 119/128"; Cristina M. A. Dias, in "Dissolução da União de Facto", 

estudo publicado na Revista de Cadernos de Direito Privado, n.º 11 Julho Setembro 2005, 

págs. 69/80, em comentário ao Ac. da RG de 29/9/2004", França Pitão, in "União de Facto 

No Direito Português, Almedina, 2000, págs. 106/115"; e ainda Acs. do STJ de 15/11/95, 

de 9/5/97 e de 9/3/2004, respectivamente, in "BMJ 451 - 387"; "CJ/STJ, Ano V, T2 - 81" e 

"CJ/STJ, Ano XII, T1 - 112").  
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Assim sendo, a partilha de bens adquiridos durante a vida em comum dos unidos de facto 

pressupõe prova de que os mesmos bens são comuns, ou seja, adquiridos pelo esforço 

comum, o que não se verifica provado no caso em apreço.  

 

Outrossim, a partilha de bens adquiridos no âmbito de união de facto só é possível quando 

se verifique enriquecimento ilícito, tal como prevê o art.º113.º n.º 2 do CF. Neste caso, 

estruturando a Autora/Apelante as suas alegações com base no enriquecimento sem 

causa, compete-lhe provar os seus respectivos pressupostos: a) a existência de um 

enriquecimento; b) a obtenção desse enriquecimento à custa de outrem; c) a ausência de 

causa justificativa para o enriquecimento. Porém, nenhum desses pressupostos resultam 

provados nos autos.  

 

Com efeito, a propriedade de uma residência, por ser um imóvel (aI. a) n.º1, art.º204.° do 

CC), era mister que as partes exibissem algum título que indicasse o modo de aquisição 

dos referidos imóveis, o que não ocorre no caso sub judice. Neste contexto, porque não há 

provas de que os unidos de facto adquiriram propriedade dos imóveis em que juntos 

coabitaram, ou seja, que os alegados imóveis foram de facto adquiridos na constância da 

união de facto, deve concluir-se pela negativa quanto ao atendimento da união de facto em 

causa para efeitos do n.º2 do art.º113.º do C.F.  

 

2. Deve ou não procederem os pedidos formulados pela A/Apelante?  

  

 

Com efeito, com base no princípio da substanciação, segundo o qual não basta a indicação 

genérica do direito que se pretende fazer valer, sendo antes  necessário a indicação 

especificada dos factos constitutivos desse mesmo direito (Cfr. A. Reis, CPC Anotado, vol. 

11, p. 356; Manuel de Andrade, Noções Elementares de Processo Civil, pág. 297 e Castro 

Mendes, Manual de Processo Civil, p. 299), o que a Apelante não faz nos autos, a união de 

facto em causa não deve ser reconhecida, pois, como corolário do princípio dispositivo, 

recai sobre a Autora/Apelante o ónus de alegar os factos de cuja prova seja possível 



 
TRIBUNAL SUPREMO 

Câmara do Cível, Administrativo, Fiscal e Aduaneiro 

 

14 

concluir pela existência do direito invocado (art.º342.º do CC combinado com o art.º264º, 

n.º 1 do CPC).  

 

Na verdade, não ficou provado que o Réu/Apelado está residir na mesma casa que constitui 

residência familiar, ora em litígio. Assim sendo, pelas mesmas razões em que a união de 

facto não deve ser reconhecida, pelo facto de não se provar que os bens alegados pela 

A/Apelante constituem bens construídos pelo esforço comum de ambos.  

Em face do exposto, deve-se concluir que não se verificaram os requisitos para o 

reconhecimento ou atendimento da união de facto por ruptura. Pelo que, ao decidir como 

decidiu andou bem o Tribunal "a quo".  

 

V - DECISÃO 

 

Nestes termos e fundamentos, acordam os juízes da 1º secção desta Câmara em 

negar provimento ao recurso e, em consequência, confirmar a decisão recorrida. 

Custas pelo recorrente e procuradoria a favor do Cofre Geral de Justiça que se fixa 

em AKZ 80.000,00 

 

Luanda 24 de Maio de 2018 

Joaquina Nascimento  

Molares de Abril 

Lisete Silva 
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