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TRIBUNAL SUPREMO

----------------------------------------------------------------------------------------------------~----

PROCESSO N"o230r )'
ACÓRDÃO

Em nome do Povo, acordam em Conferência na Câmara do Cível, Administrativo e
Laboral do Tribunal Supremo:

BERNARDINO COITO, identificado nos autos, intentou contra PETROMAR, UE.E.,
acção declarativa de condena,ção com processo ordinário. A acção correu no Tribunal
Provincial de Luanda, 28. Secção da Sala do Cível e Administrativo, com os seguinte
fundamentos:

O A. é legítimo proprietário do apartamento nO. 26, 2°. andar, sito na Avenida 4 de
Fevereiro, nO.95, nesta cidade de Luanda.

O mesmo tinha sido arrendado a firma UIE UNIN IDUSTRIELLE ET D'ENTREPRISE,
representada por Helder Luís Dalmasco, para escritório.
Sem haver acordo com o senhorio, quando esta empresa se retirou de Angola, a Petromar
ocupou as instalações do escritório, utilizando-o para funcionários seus em trânsito
mantendo a ocupá-lo até esta data.
O A. dirigiu uma exposição à Secretaria de Estado da Habitação, que tendo apreciado os
factos, deu provimento ao seu pedido, ordenando a Ré a efectuar a entrega das chaves do
referido apartamento ao seu legítimo proprietário, no prazo de trinta dias, o que não foi
feito.

O comportamento da R. tem vindo a causar avultados prejuízos, avaliados em um milhão,
quatrocentos e nove mil novos kwanzas, referentes a valor de rendas vencidas, de que não
recebe desde Janeiro'de 1989, até à presente data.

Concluindo por pedir a condenação da R. em largar mão do apartamento do A.; a pagar a
título de indmnização um valor de Nkz. 1.409.000.00; em custas e procuradoria. Juntou
documentos.

A ora apelante contestou; de facto, o apartamento em causa estava alugado à UIE
UNION INDUSTRIELLE ET D'ENTREPRISE, que cedeu todos os direitos e obrigações
à Petromar. De imediato foi comunicado ao procurador do Sr. Bemardino do Coito e à
S.E.H., a fim de se regularizar a situação.
Houve várias existências junto do procurador no sentido de ser efectuado o contrato' de
arrendamento e mesmo após anuência por parte da S.E.H., nada se resolveu. A S.E.R.
sempre esteve de acrdo que se celebrasse novo conrato com a Petromar.

A Petromar nunca deixou de efectuar o pagamento das rendas de casa no BNA, tendo
comunicado o facto à SER.

É inteiramente falso que a R. deva rendas desde Janeiro de 1989, pois as mesmas
encontram-se pagas até Dezembro de 1992.Juntou documentos.
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Na réplica o A. desenvolve certos aspectos da petição e contraria a matéria da
contestação.
A apelante não treplicou.
A acção foi julgada procedente e provada e a R. condenada a restituir ao A. o
apartamento em letígio, a pagar uma indrnnização no montante de Nkz.: 1.409.000.00,
pela ocupação irregular desde Janeiro de 1989, até Agosto de 1992 e nas custas e selos
dos autos com o máximo de procuradoria. Mais foi a R. condenada a indmnizar o A. por
todos os prejuízos sofiidos e a sofrer desde a referida data de Agosto de 1992, até à

entrega efectiva e que venha 'àÍiquidar-se em execução de sentença.
Inconformada a R. apelou, conforme fis. 110, em que não apresenta conclusões,
solicitando a anulação de todo o processado e a condenação do A. em custas, selos e
demais procuradoria.
O Apelado não apresentou alegações.
Dá-se conta que o valor da acção está dentro da alçada do tribunl recorrido, pelo que nos
termos do nO.1 do artigo 678°. não é de conhecer-se do recurso.
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