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O imóvel em causa está registado a favor da senhora 
Rita Filipe, desde 25 de Abril de 1939. Em 1975 Rita 
Filipe celebrou um contrato de arrendamento com o 
Senhor Sebastião António, que passou a morar na casa, 
Cumprindo com a sua obrigação de pagar as rendas. 
Após o falecimento da senhora, isso em 1987, Sebastião 
Começou a pagar as rendas do imóvel a sobrinha da 
Proprietária, senhora Esperança. Pouco tempo depois, 
Isso a 22 de Outubro de 1996, Sebastião faleceu, mas os 
Seus filhos continuaram a viver na residência e pagavam 
As rendas à senhora Esperança. No entanto, esta 
Também faleceu em 2003, passando a cuidar do imóvel 
A sua filha, Antónia, que, segundo contam os 
Moradores da casa, se recusou de receber as rendas, 
Pois a casa se encontrava completamente degradada. 
Em 2001, segundo os nossos interlocutores, apareceu 
Na dita residência o senhor Jorge Augusto Baptista, 
General, filho da amiga da proprietária do imóvel e 
Disse ser o herdeiro da casa. 
"Ele queria que nós abandonássemos a casa, mas não 
aceitamos, porque não havia nenhum documento que 
comprovasse que ele era herdeiro da senhora Rita 
Filipe", explicou Pedro Sebastião, morador da 
residência em causa na altura, como explicou, sem 
terem chegado a um consenso o senhor Jorge Baptista 
preparou todo material de construção e começou a 
erguer um imóvel numa parte do quintal. "Ele era 
amigo dos fiscais, as vezes passeavam juntos pelo bairro, 
por isso não teve dificuldades", frisou a fonte acima Citada. 
Depois de ter terminado a obra, Jorge Baptista faleceu, 
isso no dia 1 de Dezembro de 2001, segundo o registo 
de óbito, a que tivemos acesso. O defunto era solteiro e 
não deixou herdeiros sujeitos a jurisdição orfanológica 
e não fez nenhum testamento. 107 
Margarida Teixeira, uma das mulheres do falecido general, 
fez uma queixa na segunda secção da Sala do Cível 
e Administrativo do Tribunal Provincial de Luanda, 
com o processo número: 2183/04-B reclamando a posse 
da casa. Margarida Teixeira invocou o facto de ser viúva do 
senhor Augusto Baptista, suposto herdeiro do imóvel, 
com base numa sentença de reconhecimento de união 
de facto por morte para obter a restituição da posse do mesmo. 
Depois de ouvidos os intervenientes e estudo os documentos 
o tribunal fez a sentença, datada aos 11 de 
Julho de 2005, assinada pela Juíza, Paul a Rangel 
Cabral, onde ficou decidido o seguinte: 
"Nos termos do número 3 do artigo 26° do Código do 
Processo Civil, dúvidas não restam de que a autora não 
é parte legítima, pelo que julga-se procedente a 



excepção de ilegitimidade arguida pelos réus e, em consequência", 
absolve-se os mesmos da instância. Custas 
pela autora Registe e notifique". 
O Tribunal justificou a sentença argumentando que a 
autora não disse em nenhum momento como perdeu a 
posse, acrescentando o facto de que o seu falecido 
marido era herdeiro intestado da proprietária, sem contudo 
fazer prova do que alega. 
Dois anos depois de ter saído a sentença, isso em 2007, 
Fernandes Paulo Miguel e Pedro Sebastião, ambos 
moradores do referido imóvel receberam uma 
convocatória, mas com um novo processo 0880/07- B. 
"O nosso advogado nos mandou aparecer no Tribunal 
no dia 07 de Outubro de 2008, assim o fizemos, mas 
não encontramos o advogado, como a convocatória 
estava com ele não tivemos em que nos fundamentar 
para ir falar com a Juíza, contaram. Acrescentaram, em 
seguida, que o seu advogado mandou uma carta ao 
Tribunal de forma a justificar a falta deles. 
"Nos mandaram pagar uma multa de catorze mil 
Kwanzas por não termos comparecido, assim o fizemos 
e ficamos aguardando até o dia em que nos chamariam, 
o que já não veio a acontecer", contaram. 
No dia 07 do mês corrente, contam os nossos interlocutores, 
receberam um documento do seu 
advogado que se tratava de uma sentença, datada de 
doze de Junho do ano corrente, assinada pela mesma 
Juíza, Paula Rangel Cabral, que dava ganho da causa a 
senhora e, consequentemente condenou os réus a 
reconhecer o direito de propriedade das auroras sobre 
o imóvel; condenar os réus a restituírem imediatamente 
as imóveis as auroras e condenar os réus a pagarem as 
custas do processo. 
"Nessa sentença encontramos muitos erros. A juíza se 
contradiz, por exemplo: no primeiro relatório dizem 
que o senhor Augusto Baptista faleceu ao 28 de Maio 
de 1985, depois dizem que ele apareceu no ano de 
2001. Como é possível? 
Se na primeira sentença a senhora era parte ilegítima e 
não havia apresentado nenhum documento, como é 
que a juíza diz que ela apresentou documentos que provam 
que ela é proprietária? 
O Tribunal diz que ele, o senhor Augusto Baptista nos 
recebeu a casa, mas isso não corresponde a verdade. 
Que tipo de justiça quer fazer nos colocando na rua se 
vivemos naquela casa a trinta e quatro anos?", 
interrogaram desesperados. Nesse momento processo 
já se encontra nos escritórios da Mãos Livres e os 
moradores do imóvel esperam que a Justiça seja 
reposta. 


