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1ª Secção da Câmara do Cível, Administrativo, Fiscal e Aduaneiro 

 

ACÓRDÃO 

Processo N.º 2246/15  

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

os Juízes acordam em conferência, em nome do Povo:  

1 - RELATÓRIO 

Na Sala do Cível e Administrativo do Tribunal Provincial do Bengo, JOSÉ DOS 

SANTOS MARTINS, casado, natural de Ambriz, Província do Bengo, residente no Bairro 

Maculusso, praceta Lourenço M. Conceição, Município da Ingombota, em Luanda, intentou 

e fez seguir Acção de Reivindicação de Propriedade com processo ordinário contra:  

MARIANA JOAQUIM DOS SANTOS, solteira, maior, natural de Ambriz, Província do 

Bengo, onde reside, na Vila Ambriz, Av. 11 de Novembro.  

Pedindo que:  

1. Que acção seja julgada provada e procedente;  

2. Que seja a Ré condenada a reconhecer o direito de propriedade do Autor e a ordenar 

a entrega do imóvel em litígio.  

Alegou em síntese:  

1. Que é dono e legítimo proprietário do imóvel, situado na Vila do Ambriz, n.º AMA P-

49, actualmente Av. 11 de Novembro, onde a Ré reside, Registado na Conservatória 

do Registo Predial sob o n.º29/1966. 

2.  Que o Autor tem vindo a cumprir as suas obrigações fiscais com pontualidade.  
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3. Que a Ré ocupa o imóvel sem qualquer título nem contrapartida e contra a vontade 

do Autor, causando assim enormes prejuízos e de difícil reparação.  

4. Que a Ré foi interpelada várias vezes no sentido de desocupá-lo, recusando-se a 

fazê- lo até à presente data e sem motivo válido.  

Juntou Procuração forense e diversos documentos (fls. 4-11).  

Contestando a acção (fls. 19-23), a Ré defendeu-se, primeiro, por impugnação e 

em seguida por excepção, pelo arrazoado em síntese:  

A) Defendendo-se por impugnação:  

1- Que a Ré sempre viveu no imóvel desde que nasceu, em 1973, e que antes ainda 

do seu nascimento, já lá vivia o seu pai Joaquim dos Santos, falecido a 09.10.1999.  

2- Que no dia da morte de seu pai, parte da documentação deste queimou-se num 

pequeno incêndio que se registou na residência.  

3- Que o Autor só começou a cumprir as suas obrigações fiscais em 2012, conforme 

documentos apresentados numa das tentativas de resolução do conflito por via 

administrativa.  

4- Que a ocupação do imóvel por parte da Ré não é ilegal na medida em que o mesmo 

sempre pertenceu a sua família e, sendo filha e herdeira legitimária de Joaquim dos 

Santos, vê-se no direito de manter a posse do mesmo.  

5- Que o seu falecido pai possui o imóvel desde o longínquo ano de 1961 aquando da 

retirada do seu avô por motivos do conflito armado para libertação de Angola.  

B) Defendendo-se por excepção 

6- O Autor intenta uma acção reivindicando a propriedade de um imóvel cuja 

titularidade não foi definida como sua nos termos da certidão que foi exibida à Ré na 

tentativa de resolução por via administrativa local.  
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7- Que esta mesma certidão apresenta vários herdeiros e, no caso sub judice, o Autor 

intentou a acção sozinho, resultando daí a sua ilegitimidade, devendo, por isso, a p.i 

ser considerada inepta.  

8- Que a posse da Ré é pacífica, de boa-fé e pública, que está no espaço em conflito 

desde que nasceu e está com 41 anos, e o seu falecido pai desde 1961, na altura 

em que o seu Avô, que provavelmente seja o pai do Autor, se terá ausentado da 

região por questões do conflito armado para a libertação nacional, portanto, tempo 

suficiente para que, nos termos do art.º1287.º e ss do C.C, ela adquira por 

usucapião.  

Terminou, pedindo que (i) a acção seja julgada improcedente, sendo a Ré considerada 

proprietária por usucapião do imóvel e seu espaço adjacente (ii) a concessão de apoio 

judiciário na modalidade de dispensa total de preparos e custas.  

Juntou 3 (três) documentos e procuração forense (fls. 24-28).  

O Meritíssimo juiz "a quo" proferiu despacho concedendo o apoio judiciário solicitado 

(fls. 29).  

Replicando a Autora alegou em síntese (fls. 122-126):  

1- Que o pai do Autor chamava-se MANUEL DOS SANTOS MARTINS e o avó da Ré 

MANUEL DOS SANTOS, sendo, portanto, pessoas distintas.  

2- Que em nenhum momento o Autor, seus pais e irmãos, viveram no imóvel em litígio, 

por ter sido arrendado para a liquidação da dívida contraída durante a construção do 

mesmo.  

3- Que devido às confrontações armadas havidas entre os militares do Governo e da 

UNITA, bem como a ocupação de diversas localidades do País, por parte destes, a 

Repartição Fiscal do Ambriz e outras encontravam-se inoperantes o que impediu a 

execução dos seus trabalhos durante muito tempo, mas apesar disso o Autor nada 

deve ao Estado, porquanto após a cessação da guerra dirigiu-se à Repartição Fiscal 

do Ambriz e efectuou o pagamento do valor dos impostos que lhe foi apresentado.  
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4- Que o pai do Autor residia e faleceu na fazenda Autora-Quipemba, Município do 

Nambuangongo e pertencente a Comarca do Congo, actualmente Comarca do Uíge 

e não no local citado pela Ré, isto é, na Vila do Ambriz.  

5- Que ainda que o Autor não seja o único proprietário do imóvel, pode reivindicá-lo e 

requerer a sua restituição nos termos do n.º2 do art.º1405.º do C.C. 

6-  Que tem assim, o Autor, legitimidade para exigir o reconhecimento do direito de 

propriedade bem como a entrega do imóvel. Outrossim, não se verifica ineptidão da 

petição inicial, visto que o pedido e a causa de pedir constam de forma clara, não 

existe entre elas contradição e da petição inicial não foram formulados pedidos 

incompatíveis.  

7- A Ré não nasceu e não viveu no imóvel em dissídio, nem o seu pai, pois este não é 

filho de MANUEL DOS SANTOS MARTINS, pai do Autor.  

8- Que não se mostram reunidos os requisitos de usucapião que a Ré, sem fundamento 

legal, não devendo por isso ser atendido o seu pedido, segundo o qual a mesma 

deve ser considerada proprietária do imóvel em litigio e do espaço adjacente por 

usucapião.  

Conclui, pugnando pela improcedência, porque não provadas, as excepções invocadas, 

assim como os pedidos formulados na contestação, reiterando a procedência da acção 

interposta.  

Juntou, ainda, diversos documentos (fls. 40-68).  

Em resposta à Tréplica, veio a Autora, ainda, alegar (fls. 46-49):  

1- Que não é uma mera coincidência o facto de o Avó da Ré chamar-se MANUEL DOS 

SANTOS e também o pai do Autor chamar-se MANUEL DOS SANTOS MARTINS.  

2- Que o pai da Ré foi de raça mestiça, a história colonial e pós colonial do Ambriz não 

conheceu outro MANUEL DOS SANTOS ainda que se acrescente MARTINS.  

3- Que é verdade que em nenhum momento o Autor, sua mãe e seus irmãos germanos 

tenham vivido no imóvel, pois neste sempre viveu o pai da Ré, sua mãe MARIA 

GABRIELA FRANCISCO, portanto outra família do patriarca.  
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4- Que por via do direito de representação, a Ré também se acha no direito de ver o 

seu direito reconhecido por este tribunal, nos termos combinados com o n.º1 do art.º 

2044.º do C.C (Direito de representação).  

5- Que o pai da Ré sempre esteve no imóvel e depois da morte daquele, foi então que 

a Ré decidiu definitivamente lá morar e só de lá saiu, porque resolvera, depois de ter 

recebido uma proposta para o arrendamento da mesma e consequente reparação, 

celebrar este contrato que, na verdade viria a beneficiar o imóvel, na medida em que 

segundo o acordado com o arrendatário, parte das rendas passaria a ser aplicada 

na restauração do mesmo.  

6- Que a lei não prevê circunstâncias quaisquer que paralisem a contagem do tempo 

para que se adquira um direito pelo seu lapso. A guerra que se verificou no nosso 

território não deve servir de fundamento para que seja tido como improcedente o 

pedido formulado na conclusão da contestação.  

Notificado o Autor da Tréplica, veio este em resposta (fls. 79-83), alegando, ainda, em 

síntese útil:  

1- Que tendo o pai da Ré falecido em 1999, como esta alega, decorridos mais de 30 

anos, contados da data do falecimento do pai do Autor, não pode nesta altura, 

invocar nos presentes autos o direito de representação mesmo que o seu pai fosse 

filho do pai do Autor.  

2- Que de acordo com a legislação em vigor a guerra constitui justo impedimento e 

força maior.  

Designado dia para tentativa de conciliação (fls. 92), a mesma foi realizada (fls. 100-

102) não tendo as partes logrado chegar a acordo (fls. 108).  

Proferido saneador sentença (fls. 113-114v e 116-117) foi julgado procedente o 

pedido do Autor, nos seguintes termos:  

"O Autor documenta o direito que reivindica e por ele tem prestado os encargos fiscais, 

pelo que esta excepção não é procedente.  
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E não tendo a Ré nenhum documento que fundamente o direito que reivindica, apesar 

de alegar ser parente do Autor de quem beneficiou favores no âmbito do parentesco, deve 

restituir o imóvel que ocupa e no âmbito do parentesco, efectivamente o Autor ajudar a Ré 

no melhoramento de condições, tal como se expressou a fls. 101 e 106 dos autos".  

Do assim decidido apelou a Ré, ora Apelante, tendo concluído as respectivas 

alegações nos seguintes termos (fls. 155-164):  

1- " A Apelante é a legítima possuidora do imóvel. Lá nasceu e vive até a presente data. 

Tendo herdado de seu pai que lá habitou desde o período colonial. Como 

consequência disso, a municipalidade conhece e sempre conheceu a Apelante como 

única possuidora do imóvel.  

2- Tal situação factual é perfeitamente protegida por lei nos termos dos arts. 1251.º, 

1277.º,1279.º 1311.º e 1315.º, todos do C.C.  

O Imóvel apenas existe porque a Apelante pratica os actos necessários à sua 

conservação mesmo de forma precária. Daí a sua vontade em ver declarada a usucapião 

por força dos artigos já mencionados.  

Encerra as suas alegações pedindo a revogação da sentença recorrida, pugnando pela 

legitimidade da sua posse e consequentemente a usucapião.  

O Autor, ora Apelado, apresentou contra alegações defendendo a manutenção do 

decidido (fls. 166-171).  

Foi dada vista ao Ministério Público (fls.172) que expendeu o competente parecer no 

sentido da confirmação da sentença recorrida (tis. 172-v).  

Colhidos que se mostram os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.  

E decidindo:  

2 - OBJECTO DO RECURSO 
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É pelas conclusões do recurso que se delimita o seu âmbito de cognição, nos termos do 

disposto nos artigos 660 n.º2, 664.º, 684.º n.º3 e 690.º, n.º1, todos do C.P.C - afora as 

questões de conhecimento oficioso - não estando o Tribunal obrigado a apreciar todos os 

argumentos ou fundamentos que as partes indiquem para fazer valer o seu ponto de vista, 

sendo que, quanto ao enquadramento legal, não está sujeito às razões jurídicas invocadas 

pelas mesmas, pois o julgador é livre na interpretação e aplicação do direito.  

Nestes termos, podemos considerar como questão única a resolver no âmbito do 

presente recurso, as de saber se:  

1- Há ou não, aquisição da titularidade do direito de propriedade sobre o imóvel 

dos autos por parte do Autor.  

2- Há ou não aquisição da titularidade do direito de propriedade sobre o imóvel 

por usucapião por parte da Ré.  

3 - MATÉRIA DE FACTO 

Esta instância tem por assentes os seguintes factos:  

1- O imóvel em referência encontra-se descrito na Área Fiscal do Ambriz e 

Conservatória do Registo Predial N.º29/166; Livro 1, Fls. 6, imóvel sito na Vila do 

Ambriz N.º AMA P-49, em nome de JOSÉ DOS SANTOS MARTINS E OUTROS, e 

tem a competente descrição (fls. 7). 

2- Pagamento do Imposto Predial Urbano na Repartição Fiscal do Ambriz, datado de 

15.03.2012 (fls. 8-9).  

Passemos à análise do direito.  

4. O DIREITO 

Conhecendo da primeira questão:  
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Saber se há ou não, aquisição da titularidade do direito de propriedade sobre o 

imóvel dos autos por parte do Autor.  

A acção de reivindicação é uma acção declarativa de condenação que o proprietário 

pode instaurar contra quem tenha a posse ou detenção da coisa que lhe pertence, para 

pedir o reconhecimento do seu direito de propriedade e a restituição da coisa reivindicada.  

Perante esta acção, o demandado só pode evitar a restituição da coisa, provando que 

esta lhe pertence por um dos títulos legalmente admitidos; tem sobre ela um direito real que 

justifique a sua posse; ou detém-na por virtude de um direito pessoal de gozo que a lei 

tutela.  

Ao proprietário cabe o ónus de provar o seu direito de propriedade e que a coisa se 

encontra na posse ou é detida pelo demandado. Não basta, no entanto, provar que adquiriu 

a propriedade do alienante; deve também provar que este a adquiriu, o que implica a 

necessidade de provar as aquisições dos sucessivos alienantes até à aquisição originária 

de um deles.  

Esta situação é facilitada, provando que a propriedade foi adquirida de forma originária, 

(como a ocupação, a acessão e sobretudo a usucapião); e pelo registo cujo titular goza da 

presunção, invertendo o ónus da prova para o demandado a quem cabe a dificuldade de 

provar a inexactidão desse registo.  

In casu, face à causa de pedir e ao pedido formulado pelo Autor, estamos perante uma 

acção de reivindicação, regulada nos artigos 1311.º e seguintes do C.C, importando, para 

a procedência da acção, que o Autor prove o seu direito de propriedade sobre o aludido 

prédio e que o mesmo se encontra na posse ou é detido pela Ré.  

Apesar do legislador ordinário não definir o direito de propriedade, este caracteriza-se 

por estabelecer claramente que o proprietário goza de modo pleno e exclusivo dos direitos 

de uso, fruição e disposição das coisas que lhe pertencem, dentro dos limites da lei.  
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Este direito de propriedade, entre outras formalidades legais, prova-se pela existência 

da competente escritura pública probatória de o bem-estar na esfera jurídica do proprietário 

sob a forma de "plena in re potestas" (conferindo ao seu titular o poder de usar, fruir e dispor 

de um bem - art.º1305.º do C.C). Chama-se proprietário a quem cabe o exercício dessas 

três faculdades, designadamente, o poder de usar a coisa (ius utendi), o de explorar a coisa 

economicamente (ius fruendi) e o poder de modifica-Ia, reforma-Ia, vendê-Ia ou destruí-Ia 

(ius abutendi), nos termos do artigo acima referido.  

 

É um direito real erga omnes e a ele são inerentes as caraterísticas da eficácia absoluta, 

previamente descrita por lei, isto é, o de direito de sequela, ou seja, o direito de perseguir 

a coisa, acompanhando-a, permitindo que o proprietário possa exercer os poderes 

correspondentes ao conteúdo do seu direito, mesmo no caso em que o bem esteja na esfera 

jurídica de outrem como é o caso.  

A sentença recorrida reconheceu o direito de propriedade do Autor relativamente ao 

imóvel em causa, referenciando a ausência de qualquer documento do direito que 

reivindica, assim como ordenou que a Ré procedesse à sua restituição ao Autor.  

Compulsados os autos, verifica-se que o Autor não demonstrou por documento, o 

processo de aquisição do imóvel por parte do Autor, mas tão-somente o seu registo, 

conforme se depreende do documento que juntou aos autos a fls. 7 Certidão do imóvel, 

descrito na Área Fiscal do Ambriz, com referência à Conservatória do Registo Predial N.º 

29/166; Livro 1, Fls. 6, imóvel sito na Vila do Ambriz N.º AMA P-49, em nome de JOSÉ DOS 

SANTOS MARTINS E OUTROS, e tem a competente descrição).  

Logo, não pode atribuir-se aos elementos constantes da referida descrição a força da 

presunção legal de titularidade da propriedade, prevista no art.º8.º do Código do Registo 

Predial, segundo o qual "O registo definitivo constitui presunção não só de que o direito 

registado existe, mas de que pertence à pessoa em cujo nome esteja inscrito, nos precisos 

termos em que o registo o define".  
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Na senda do que refere José Alberto Vieira, in Direitos Reais de Angola, Coimbra 

Editora, 2013 pág. 223, "A presunção fundada no registo pode colidir com a presunção 

fundada na posse (art.º1268.º do CC). Nessa altura, prevalece a mais antiga ( ... ) ", "Isto 

quer dizer, que a presunção assente no registo predial não vale de nada se houver uma 

posse anterior ao registo. Neste caso, o titular inscrito terá de levar a cabo a actividade 

probatória tendente a demonstrar a titularidade substantiva do direito em causa".  

Outrossim, e não menos despiciendo é o facto de o Autor apenas ter começado a 

cumprir as obrigações fiscais relativamente ao imóvel em dissídio, em 2012, situação essa 

de letargia, que faz com que o imóvel ficasse em condições de confiscabilidade.  

Mas expliquemo-nos um pouco melhor, sobre este tema.  

Como é sabido a conjuntura económica vivida à época, no nosso País (depois da 

independência ou no período de transição que antecedeu a independência) impunha a 

salvaguarda dos bens abandonados, por ausência injustificada dos proprietários desses 

bens, do País, por período superior a 45 dias.  

Daí que, era premente a implementação de uma política de nacionalização e confisco, 

não só ao nível dos bens imóveis mas também ao nível de muitas empresas industriais 

paralisadas por "abandono" dos seus proprietários, que justificasse a necessidade de 

salvaguardar aqueles mesmos bens e o seu funcionamento.  

Razões, estas, que estiveram na base da aprovação da Lei n.º3/76, de 3 de Março, Lei 

n.º43/76, de 19 de Junho e, posteriormente, da Lei n.º 7/95, de 1 de Setembro.  

Assim, em face da disposição genérica da lei, era indispensável que em cada caso 

concreto, o confiscado, faça prova de que a sua conduta não se subsumiu nas hipóteses 

legais das normas de confisco que lhe foram aplicadas.  

E o que nos mostram os autos?  
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Mostram, em primeiro lugar, que relativamente ao imóvel foram deixadas de cumprir as 

obrigações fiscais para só depois, no ano de 2012, voltar ao seu cumprimento, o que 

demonstra de forma cristalina, um estado de letargia tal, por parte do Autor e do anterior 

proprietário, que leva a presumir o abandono ou ausência do território nacional, durante o 

então período de vigência da Lei n.º43/76, de 19 de Junho.  

Quer isto significar que, independentemente da certidão constante dos autos a fls. 7, era  

primordial, o Autor ter demonstrado o processo de aquisição do imóvel por parte do Autor, 

e por via do mesmo a sua propriedade, o que não sucedeu. Logo, é de revogar a sentença 

recorrida.  

Assim, torna-se despiciendo apreciar a segunda questão do objecto do recurso.  

DECISÃO 

Nestes termos e fundamentos, acordam os juízes da 1.ª Secção desta Câmara 

em conceder parcialmente provimento ao recurso, e em consequência, revogar 

a sentença recorrida, absolvendo o Réu do pedido.  

Custas pela Recorrente e procuradoria a favor do Cofre Geral de Justiça que 

se fixa em Kz: 80.000,00.  

Luanda, aos 10 Maio 2018  

Manuel Dias da Silva 

Joaquina do Nascimento  

Molares de Abril  

 


