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Entre 24 de Setembro e oito de Outubro, foram 
Publicados em Diário da República 55 despachos 
Conjuntos dos ministérios da Justiça e do Urbanismo e 
Ambiente, ordenando o registo de igual número de 
unidades imobiliárias a favor do Estado angolano. 
Edifícios habitacionais localizados em distintas cidades 
angolanas, como Luanda, Benguela ou Lubango foram 
alvo dos despachos publicados em Diário da República 
no espaço de uma quinzena, sendo que alguns deles 
estavam registados de nome de pessoas singulares. 
Segundo apurou o Semanário Angolense, podem trata-se 
já dos efeitos de um despacho com o qual em 
Janeiro deste ano, o ministro da Justiça ordenou a 
abertura de processos administrativos para reverter 
situações de desconfisco ocorridas até aquela data. 
Logo no primeiro dia útil após à tomada dessa decisão, 
em Janeiro, 80 pedidos de revisão deram entrada no 
Ministério da Justiça, mas, segundo informações 
obtidas por este jornal, 154 pedidos foram até agora 
recebidos nas instituições que tramitaram a questão, os 
ministérios da Justiça e do Urbanismo e Ambiente. 
As informações dizem que a determinada altura, 22 
processos que estavam para ser tramitados nos 
tribunais ficaram solucionados a favor do Estado. 
Ao ordenar a reversão dos processos de desconfisco e 
dos despejos a eles subjacentes, o Ministério da Justiça 
julgar estar a defender o primado da lei. 
Processos de despejo atingiram inquilinos de imóveis 
em situação de confisco, no quadro daquilo que ficou 
instituído com a aplicação da lei 03/76, de três de 
Março (que confisca os bens económicos) e 43/76, de 
19 de Junho (que confisca o património habitacional). 
A questão mais relevante colocada nestas duas leis é da 
«ausência injustificada» do país por um prazo superior a 
45 dias, considerado para todo o intervalo entre três de 
Março de 1976 e 22 de Setembro de 1992, que é 
quando entrou em vigor a Lei 19/91, para Venda do 
Património Habitacional do Estado. 
É verdade que em certos aspectos, as leis 03/76 e 
43/76 deixaram de ter coerência, como foi, por exemplo, 
a ausência de cidadãos ligada a motivos políticos, 
como aqueles que se conheciam aos aderentes da 
FNLA e da UNITA, mas a verdade é que já em 1995 a 
situação dos confiscos estava a reverter de tal forma a 
favor dos antigos proprietários, que o Governo fez 
aprovar na Assembleia Nacional a Lei 07/95, para dar 
como válidas e irreversíveis as nacionalizações e 
confiscos de 1976.No seu preâmbulo, esta última lei 
considerava que muitos cidadãos que legalmente 
habitam imóveis confiscados ou passíveis de confisco, 
com base numa relação contratual com o Estado, por 
processos não transparentes, vinham sendo destituídos 
do imóveis que ocupavam legal e pacificamente ao 
longo dos anos. Os tribunais, que entretanto foram tramitando os 
litígios decorrentes do que parece ter sido um processo 



massivo de apropriação do património habitacional do 
Estado, foram dando provimento às petições de antigos 
proprietários e seus representantes, ignorando o 
postulado na lei. É assim que surgiu a decisão do ministro da Justiça. 
Tecnicamente, trata-se de um recurso extraordinário, 
uma prerrogativa do Código Civil (artigo 771) prevista 
para os casos em que a sentença tenha sido tramitada 
em julgamento por prevaricação, concussão, peita, 
suborno ou corrupção do juiz ou de algum dos juízes 
que intervieram na decisão. 
Outras fontes alertaram, entretanto, o Semanário 
Angolense para o facto de a publicação desses despachos 
poder representar apenas o registo de bens imóveis 
que, em situação de confisco, não tiveram os actos 
legalmente formalizado. 


