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TRIBUNAL SUPREMO 

 

ACÓRDÃO 

 

PROCESSO N.º 1575/10  

 

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, MAVINGA KIAMESSO PASSI, 

residente em Luanda, bairro Rocha Pinto, Rua do Mercado do Parque, junto às mediações 

dos armazéns da FANA, interpôs Acção de Reconhecimento da União de Facto por 

Ruptura, contra LEONOR ALMEIDA, Major, afecto à Força Aérea Nacional (CLAFA), 

residente em Luanda, Bairro da Gamek, junto à Praça da Madeira, requerendo:  

 

a) O reconhecimento da união de facto entre a Requerente e o Requerido e sua 

dissolução.  

b) Ser atribuída à Requerente a regulação do exercício de autoridade paternal dos 

menores, ficando o pai obrigado a prestação de alimentos aos filhos, com um 

montante a fixar pelo Tribunal e a ser depositado na conta bancária do BPC n.º 0014-

02975-011.  

c) Ser retribuída à Requerente a residência familiar, pois há quase um ano o Requerido 

já lá não habita.  

d) Deve ainda ser condenado a pagar as despesas da demanda (art.º 388, n.º 2 do 

CPC) em montante em Kz equivalente a USD 500,00.  

 

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

 

1. "Que a Requerente e o Requerido vivem em união de facto há mais de 10 anos. 
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2.  Que dessa união existem cinco filhos menores, nomeadamente: Cristina Mavinga 

de Almeida, nascido aos 10 de Março de 1991, Katelamena Mavinga de Almeida, 

nascido aos 24 de Julho de 1994, Mavinga Afonso de Almeida, nascido aos 24 de 

Julho de 1994, Gertrudes Mavinga de Almeida, nascido aos 12 de Dezembro de 

1997, Isabel Luzolo Mavinga de Almeida, nascido aos 14 de Abril de 2004. Esta 

última não se encontra registada.  

3. Que nos primeiros dias da união tudo corria a mil maravilhas, pois outrora os militares 

tiveram um salário insignificante, era a Requerente quem realizando pequenos 

negócios, suportava todas as despesas do lar, especialmente contribuindo para a 

formação escolar do seu esposo.  

4. Que tudo começou quando o mesmo passou a ganhar razoavelmente e porque está 

finalizar o seu curso de direito, hoje a Requerente já não serve como esposa, de tudo 

por nada maltrata, espancamentos, e outros maus tratos, forçando-a a abandonar a 

residência familiar.  

5. Que na verdade, há quase 1 ano, o Requerido juntou-se a nova companheira, mudou 

completamente, não se preocupa com o sustento do lar, nem sequer os estudos dos 

menores, deixou tudo à responsabilidade da Requerente, que tudo faz para tentar 

manter a estabilidade da família. Assim, deixou de fazer as refeições em casa e 

muito menos passar as noites.  

6. Que pelo incrível que parece, o Requerido é oficial superior das FAA, ostentando a 

patente de Major auferindo um ordenado mensal em Kwanzas de 106.000,00, de vez 

em quanto, quando assim entender, só deixa para família no máximo AKZ 4.000,00 

e nunca se dignou pagar propinas das crianças.  

7. Que a Requerente não teve outra solução se não a de recorrer ao seu superior 

imediato, lamentavelmente não acatava nenhum conselho, facto que se mantém até 

a presente.  

8. Que o Requerido passou a fazer visitas esporádicas a residência familiar, ou quando 

pretende contactar os seus inquilinos aos quais arrendou o armazém sito no mesmo 

quintal, no qual recebe as rendas de USD 300,00 mês.  



 
TRIBUNAL SUPREMO 

Câmara do Cível, Administrativo, Fiscal e Aduaneiro 

3 
 

9. Que durante coabitação, construíram não só a residência onde reside com os filhos 

como também um armazém e uma cantina, que sozinha ergueu, sita no Bairro Rocha 

Pinto.  

10. Que já foram realizadas várias reuniões familiares, mas nunca se emendou.  

11. Que a Requerente e os menores atravessam dificuldades, pois vivem a mercê dos 

seus pequenos negócios, enquanto o Requerido, esquecendo-se do seu dever como 

pai, esbanja sozinho, não só as rendas do armazém, como também os seus 

salários".  

 

Conclusos os autos, a Juiz “a quo" proferiu despacho de citação, conforme a fls. 14 dos 

autos.  

Citado o Requerido., (fls.16), este veio apresentar Contestação (fls. 17 a 21), defendendo-

se por impugnação.  

 

Impugnando, o Requerido alega que deram início a relação conjugal em 1990 por 

exigências familiares, tendo sido coagido moralmente pelos parentes para aceitar a 

situação. Porém, alega o Requerido, jamais terá recusado, por qualquer razão, o exercício 

efectivo da autoridade paternal e dos direitos e deveres dela resultantes.  

 

Alega ainda que a relação conjugal deteriorou-se quando, por telefone, a Requerente 

solicitou o registo da última filha, querendo viajar com ela sem o consentimento do 

Requerido, havia muitas agressões físicas contra o Requerido, a Requerente já não cuidava 

dos bens materiais do Requerido, várias vezes a Requerente destruiu o material académico 

do Requerido, em 1998 a Requerente havia abandonado a residência familiar, deixando 

todos os filhos com o Requerido, factos que levaram o Requerido a viver sozinho.  

 

Além disso, o Requerido alega que a Requerente recusava-se a receber qualquer prestação 

do Requerido e punha os filhos contra o pai, ora Requerido.  

 

Quanto ao património imobiliário, o Requerido alega que o mesmo foi construído na 

constância da união de facto. Porém, a sua aquisição resulta do seu empenhado esforço; 
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graças ao seu empenho, a Requerente conseguiu sustentar os seus familiares, comprou 

um terreno para a sua mãe no município do Lobito e construiu para si uma cantina.  

 

Alega ainda que devido às agressões físicas, o Requerido moveu contra a Requerente um 

processo-crime na DNIC sob o n.º192281/02, por crime de ofensas corporais.  

 

Concluindo, o Requerido veio requerer que lhe seja deferido o exercício da autoridade 

paternal, nos termos das disposições combinadas dos arts. 140.º, n.º1 e 148.º, n.º 3 ambos 

do CF, que não lhe seja o R., condenado a prestar alimentos porque já os tem prestado. 

Além disso, o Requerido requer que seja a Requerente condenada a prestar alimentos 

fixados em metade da totalidade do seu rendimento, nos termos do arts. 251.º e 255.º, n.º 

1 e 2 do CF, que seja atribuída ao Requerido a residência familiar nos termos das 

disposições combinadas dos arts 104.º aI. c) e 110.º ambos do CF, por a Requerida possuir  

já duas residências próprias. Requer ainda que seja a Requerente nos autos condenada 

por ter dado causa desnecessária à acção. 

 

Conclusos os autos, o Tribunal "a quo" ordenou as partes a indicarem os nomes dos que 

vão constituir o Conselho da Família e designou data para tentativa de conciliação e 

audição do Conselho da Família (fls. 26 e 41).  

 

Realizou-se a audiência preparatória (fls.68 a 70), em conformidade ao formalismo legal e 

na qual verificou-se o seguinte:  

 

1. "Não houve conciliação entre as partes.  

2. Acordou-se a atribuição à Requerente do direito à residência familiar para nela cuidar 

dos menores.  

3. Os menores continuarão à guarda da mãe e em conjunto com o pai proverão o 

sustento dos mesmos.  

4. O pai poderá manter com os menores o convívio que desejar, aos fins- de-semana, 

feriados, quadra festiva e férias escolares.  
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5. Para os alimentos dos menores, o pai contribuirá mensalmente com a importância 

de KZ 25. 000, 00, que será entregue a mãe dos menores  

6. Os menores não poderão ausentar-se da província de Luanda sem o consentimento 

dos pais, ou, na sua falta, o devido suprimento dado por este Tribuna!".  

 

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

questionário (fls. 71 a 72).  

 

Arroladas as testemunhas (fls. 80, 84 a 89, 99) realizou uma audiência, conforme a acta de 

fls. 93 dos autos.  

 

Conclusos os autos, o Tribunal "a quo" proferiu despacho contendo respostas ao 

questionário (fls. 109).  

  

De seguida, realizou-se uma assentada, conforme a acta de fls. 110 a 113 dos autos.  

 

Realizou a audiência para a discussão e julgamento, obedecendo ao formalismo legal (fls. 

114 a 115v e fls. 116).  

 

Conclusos os autos, o Tribunal "a quo" proferiu sentença (fls. 125 a 127), julgando 

procedente a acção e, em consequência:  

 

1. "Reconheceu a união de facto havida entre Mavinga Kiamesso Passi e Leonor 

Almeida.  

2. Declarou bens comuns de A. e R., a residência familiar e o armazém por ambos 

construídos no bairro Rocha Pinto, em Luanda.  

3. Atribuiu à Requerente o direito à residência familiar para na mesma cuidar e 

promover a educação dos menores, filhos de ambos.  

4. Homologou, em definitivo, o acordo constante a fls. 68v dos autos, sobre o exercício 

da autoridade paternal".  
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Inconformado o Requerido com a sentença acima referida, este veio interpor recurso de 

apelação, com subida imediata, nos próprios autos e efeito suspensivo (fls. 132 e 153).  

 

O recurso foi admitido nos termos requeridos (fls. 133).  

 

Notificado o Requerido/Apelante da admissão do recurso (fls. 148), este veio apresentar 

alegações (fls.149 a 151), alegando, em síntese, o seguinte:  

 

1. "Que o Recorrente nunca deixou de cumprir as obrigações legais enquanto pai, 

apesar de a Recorrida tudo fazer para colocar os filhos contra si.  

 

2. Que na sua contestação, o Recorrente requereu a atribuição da residência familiar 

a si pelo facto de a Recorrida estar na posse de duas casas para além de uma 

terceira que a mesma vendeu e para ludibriar terceiros fez-se passar por testemunha  

 

3. Que o meritíssimo Juiz na sua sentença considerou como bens comuns a residência 

familiar e um armazém, apesar de a Recorrente na sua contestação fazer referências 

a existência de mais duas casas, estas cuja sua existência foi provada pelas 

inúmeras testemunhas que a Recorrente arrolou ao processo.  

 

4. Que caso o presente recurso não tenha provimento, haverá enriquecimento sem 

causa por parte da Recorrida, pois a mesma detém a posse de duas casas e a outra 

vendeu-a pouco antes de intentar a acção de reconhecimento de união de facto por 

ruptura".  

 

Terminou pedindo provimento ao recurso e, em consequência, que sejam considerados 

como comuns todas as residências adquiridas na constância da relação, isto é, três 

residências, armazém e a cantina que a recorrida mantém a posse.  

 

Remetidos os autos ao Tribunal "ad quem" (fls. 154), o recurso foi admitido com sendo o 

próprio (fls.163).  
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Por sua vez, a Recorrida veio apresentar contra-alegações, negando tudo o que foi alegado 

pelo Recorrente (fls.168 a 169). 

 

Seguidamente, o Ministério Público emitiu o seguinte parecer:  

 

"Não tendo nas alegações o Apelante feito referência às normas violadas, nos termos 

do n.º 3 do art.º690.º do CPC, o recurso ora interposto deixou de ser objecto 

improcedente".  

 

Correram os vistos legais (fls.176v 187v, 194v).  

 

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.º, n.º 2; 664.º; 684.º, n.º 3, e 691.º, n.º 1 e n.º 3, todos do CPC), emergem como 

questões a apreciar saber se: 

  

1. Há ou não mais duas residências que devem ser consideradas bens comuns dos 

unidos de facto.  

2. Deve ou não procederem os pedidos formulados pela Requerente/Apelada.  

 

III - FUNDAMENTAÇÃO  

 

Da decisão recorrida, resultam provados os seguintes factos:  

 

1. "Há mais de um ano que o Réu deixou de frequentar a residência familiar.  
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2. Na pendência da relação A. e R. construíram um património composto por uma 

residência familiar e um armazém.  

3. A. e R. coabitaram durante dez anos, tendo resultado desta relação o nascimento de 

cinco filhos menores, vivendo todos em família até ao momento da ruptura".  

 

IV - APRECIANDO  

 

Passando à apreciação das questões, objecto do presente recurso, importa verificarmos o 

seguinte:  

1. Há ou não mais duas residências que devem ser consideradas bens comuns 

dos unidos de facto?  

Inconformado o Réu com a decisão do Tribunal "a quo" recorre alegando que nunca deixou 

de cumprir as obrigações legais enquanto pai, apesar de a Recorrida tudo fazer para 

colocar os filhos contra si. Alega ainda que, na sua contestação, o Recorrente requereu a 

atribuição da residência familiar a si pelo facto de a Recorrida estar na posse de duas casas 

para além de uma terceira que a mesma vendeu e para ludibriar terceiros fez-se passar por 

testemunha. O meritíssimo Juiz na sua sentença considerou como bens comuns a 

residência familiar e um armazém, apesar de a Recorrente, na sua contestação, fazer 

referências à existência de mais duas casas, cuja existência foi provada pelas inúmeras 

testemunhas que a Recorrente arrolou ao processo.  

 

Outrossim, o Recorrente alega que, caso o presente recurso não tenha provimento, haverá 

enriquecimento sem causa por parte da Recorrida, pois a mesma detém a posse de duas 

casas e a outra vendeu-a pouco antes de intentar a acção de reconhecimento de união de 

facto por ruptura.  

 

Assistirá razão à Apelante?  

 

Vejamos.  
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No nosso ordenamento, tanto o Código Civil como o Código da Família não definem união 

de facto. Isto deve-se ao facto de o Legislador ter considerado desnecessária a definição 

de um conceito jurídico para uma situação de facto socialmente constatada e que se 

consubstancia numa convivência de habitação conjugada com a existência de relações 

sexuais a que a doutrina designa de comunhão de leito, mesa e habitação (Cfr. MEDINA, 

Maria do Carmo, Direito da Família, Colecção da Faculdade de Direito UAN, Luanda Editora 

2001 pág. 267). Em sua Obra, a Professora Maria do Carmo Medina refere que no relatório 

que antecedeu o projecto do Código da Família, dizia-se que a União de Facto é a união 

entre um homem e uma mulher com o fim de fazerem vida comum, distinguindo-se do 

casamento apenas por não haver formalização ou legalização da união (posição adoptada 

por Maria do Carmo Medina, ob. cit. pág. 467 e segs), portanto, uma relação familiar 

reconhecida pela CRA (art.º35.º).  

 

A propósito, como dizia Tiago Nuno P. Carvalho, "assistimos à inexistência da consagração 

de um mínimo de comunhão patrimonial no âmbito da união de facto, apesar de nela 

também se desenrolar uma comunhão de mesa, leito e habitação em condições análogas 

às dos cônjuges". Acrescenta ainda que, na união de facto - tal como no casamento 

celebrado em regime de separação de bens - não será fácil haver uma absoluta separação 

entre os patrimónios de cada um dos conviventes, acabando por haver uma inevitável 

interpenetração patrimonial (Tiago Nuno Pimentel Cavaleiro, União de Facto no 

Ordenamento Jurídico Português, Dissertação apresentada à Faculdade de Direito da  

Universidade de Coimbra, Coimbra 2015, págs. 11 a 12).  

 

Contudo, para dar solução a essa inevitável interpenetração patrimonial, assistimos a 

diversas 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. Ademais, 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 
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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").  

 

No caso sub judice, ficou provado que, na pendência da relação, A/Apelante e R/Apelada 

construíram um património, com esforço comum, composto por uma residência familiar e 

um armazém. Por isso, a existência da residência alegada pelo Apelante nos autos carece 

de ser provada, o que não ocorre nos presentes autos. Ademais, não basta saber ou ouvir 

que existem mais três casas e uma cantina adquiridas na constância da vida em comum do 

casal, é preciso demonstrar que as mesmas sejam bens de esforço comum, facto que no 

caso não se revela provado.  

 

Outrossim, por se tratar de bens imóveis a prova dos mesmos deve ser feita por 

documentos.  

 

Assim, nos termos do art.º342.º, n.º 1 do CC aquele que alega um direito cabe- lhe fazer 

prova do facto constitutivo deste direito, o que não acontece no caso concreto.  

 

Face ao exposto, porque não provado, consideramos improcedentes as alegações do 

Apelante relativamente à alegada existência de mais duas residências comuns do casal.  
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V-DECISÃO 

 

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

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

 

Custas pelo recorrente e procuradoria a favor do cofre geral da justiça que se fixa em 

AKZ 80.000,00. 

 

Luanda 24 de Maio de 2018 

Joaquina Nascimento 

Lisete Silva 

Efigénia Lima    


