
 
Proprietário acusa inquilina de 
Tentar usurpar imóvel 
Folha 8  
29 de Agosto de 2009 
 
A juíza dos Tribunais de Família e de Menores da 
Província de Luanda, Anabela Couto de Castro 
Valente, é acusada de tentar usurpar uma casa situada 
No Complexo Habitacional da Samba, Maianga, da exempresa 
Logitécnica, antes afecta ao MIREX, mas 
Extinta por decreto ministerial, ainda França Van- 
Dúnem era primeiro-ministro. 
"A magistrada locou a casa da cidadã Domingas Vaz 
Pedro, por estar aflita, na altura, mas agora pretende 
Apoderar-se dela, valendo-se da sua posição", 
Denunciou ao F8, Nelson Vaz", filho da proprietária. 
A acusada, que é sublocatária do imóvel, desde 12 de 
Dezembro de 2007, nega as acusações contra a sua 
Pessoa, acusando a outra parte de calúnia e tentativa de 
Mancharem a sua imagem. 
"O contrato acabou, no dia 12 de Dezembro de 2008, 
mas ela nega-se a sair, apresentando sempre argumentos 
Para ludibriar a minha mãe e tentar, através de 
Uma máfia com um ex-trabalhador da Logitécnica, 
Apoderar-se da casa. 
Isso é chantagem! É abuso do poder!", assegura, Vazo 
Os lesados não descartam a hipótese de Anabela Couto, 
Poder estar a abusar da sua condição de magistrada 
Para abandonar o imóvel através de posições dilatórias, 
Negando-se a abandonar, alegando só o fazer a ex- 
Logitécnica, que no caso em concreto não é parte no 
Contrato e só por má-fé, pode se estar a avocar a sua 
Figura. "Porquê que só agora a senhora quer entregar a casa a 
Logitécnica, se não assinou contrato com ela e na 
Altura, ela não era analfabeta, que não sabe a condição 
Em que as pessoas arrendam os imóveis no Complexo 
Da Samba. Nós não somos os primeiros e não seremos 
Os últimos a agir nessa posição, mas não pode isso ser 
Aproveitado por quem conhece a lei, para nos 
Vigarizar". E a suspeição de tráfico de influência surge do facto do 
Tribunal Provincial de Luanda. Ter concedido uma 
Providência Cautelar a favor de Anabela Couto, por 
Sinal, magistrada judicial, sem nunca ter notificado a 
Outra parte para ouvir das suas razões. 
"Esta decisão do TPL de lhe conceder mais seis meses 
É uma sentença parcial e de solidariedade entre juízes, 
Que vem penalizar, um cidadão que agiu de boa fé, mas 
É penalizado, por não ter padrinhos na Justiça". 
Diante da situação, a titular da residência não tinha 
Alternativa senão voltar a negociar com a litigante, com 
O propósito de esta pagar os seis meses que ficará na 
Residência, em virtude de o Tribunal ter decidido assim. 
Mas aqui a "porca torce o rabo", pois a juíza Anabela, 
Diz a contraparte, não quer pagar a renda, ou seja, 



Pretende continuar a viver na referida casa a custo zero. 
Nelson diz que "ela furta-se ao diálogo de forma 
Arrogante, tentando tudo, para se querer aproveitar de 
uma coisa alheia, aproveitando-se do nível de 
Escolaridade da minha mãe. Mas segundo o nosso 
Advogado, esse acto pode ser considerado, pela justiça, 
Como burla por defraudação, que é um crime". 
Segundo informações prestadas ao F8, após ter 
Tomado conhecimento das diligências efectuadas pela 
Parte descontente, a juíza, afirmam, terá tentado 
Persuadir a direcção composta por ex-trabalhadores da 
Logitécnica, que estão na gestão do Condomínio da 
Samba, a fim de retirarem de Domingas Vaz Pedro o 
Direito de superfície, mas não foi tentou ir pagar a 
Renda num dos balcões do BPC, sem prévia autorização 
Da direcção do complexo ou da titular da habitação, 
Mas aí também foi recusada a sua pretensão”. 
Após a morte do pai e da filha arrendatária inicial, a 
Minha mãe, com base na lei, quanto aos herdeiros, 
Assumiu a condição, antes ocupada pela minha mana. E 
Como vivíamos pelo facto algumas dificuldades uma 
Viúva, com filhos menores que ainda não trabalhavam, 
Locamos a casa a senhora juíza, que agora não quer 
Devolve-la”, de nunca Nelson Vaz. 
Mas ela defende-se dizendo não estar a agir de má fé, 
Mas defendendo os seus direitos, pois efectuou obras 
De benfeitorias na casa, que devem ser descontadas nas 
Rendas, por esta razão refuta as acusações. 
A magistrada alega ainda haver actos de arrogância da 
Parte da família detentora do imóvel, o que a obrigou a 
Recorrer ao Tribunal Provincial de Luanda. 
“Prometeram tirar-me as cuecas na rua e matar-me. 
Já foram na minha casa fazer confusão, mas eles 
Devem ficar tranquilos, por o Tribunal mandar-me 
Entregar a chave no dia 10 de Fevereiro de 2010”, 
Concluiu de forma serena, ao F8 a juíza do Tribunal de 
Família e de Menores, Anabela Couto de Castro 
Valente. 


