
































































































 

MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA SALA DO CÍVEL E 
ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL PROVINCIAL DE LUANDA 

YOUR HONOR JUDGE OF CIVIL LAW AND THE ROOM OF 
ADMINISTRATIVE LUANDA PROVINCIAL COURT 

 
1 – “Illico – COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA.”, 
sociedade comercial por quotas de responsabilidade limitada, 
registada sob o número TRÊS MIL TREZENTOS E ONZE traço 
TREZE, na conservatoria do Registo comercial, 2.ª Secção do 
Guiché Único da Empresa; 
 
E 
 
2 – “AGPV, LDA.”, sociedade comercial por quotas de 
responsabilidade limitada, registada sob o número TRÊS MIL E 
CINQUENTA traço DOZE, na Conservatória do Registo 
Comercial, 2.ª Secção do Guiché Único da Empresa. 
 
Vêm, como preliminar de acção a propor, e ao abrigo do 
disposto do artigo 393.º do Código de Processo Civil (doravante 
apenas CPC) deduzir 
 
PROCEDIMENTO CAUTELAR DE RESTITUIÇÃO PROVISÓRIA DE 
POSSE 
 
Contra: 
 
1 – ANTÓNIO FRANCISCO DE ANDRADE, Casado, residente em 
Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro da Ilha do Cabo, 
Sector Selga, Casa n.º 54, Zona I; 
 
E 
 
2 – “AUSRAL (ANGOLA) – SOCIEDADE DE COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LIMITADA, com sede na Rua 
Tipografia Mamã Titã n.º 33, em Luanda, Distrito das 
Ingombotas, com o NIF 5403076824, sociedade por quotas de 
responsabilidade limitada. 
 
O que fazem nos termos e com os fundamentos seguintes: 
 
OS FACTOS 
 
1º 
A 1.ª requerente é uma sociedade comercial por quotas que 
temp or objecto “O comercio geral, comércio a grosso e a 
retalho, prestação de serviços” – cfr. Doc. N.º 1, que, à 
semalhança dos demais, se junta e dá por integralmente 
reproduzido para todos os efeitos legais. 
 
2º 
A 2.ª Requerente é uma sociedade comercial por quotas com 
um vasto objecto social, podendo dedicar-se, entre outras, a 

 
1 - "Illico - COMÉRCIO E SERVICIO DE SERVICOS, LDA.", A limited 
liability company, registered under the number THREE THOUSAND 
THREE HUNDRED AND ELEVEN trace THIRTEEN, at the commercial 
registry office, 2nd Section of the GUE ; 
 
AND 
 
2 - "AGPV, LDA.", A limited liability company, registered under the 
number THREE THOUSAND AND FIFTY trace TWELVE, in the 
Commercial Registry Office, 2nd Section of the GUE. 
 
As a preliminary action to be proposed, under the provisions of 
Article 393 of the Code of Civil Procedure (hereafter only CPC) 
 
PROCEDURE OF PROVISIONAL REFUSAL OF POWERS 
 
Against: 
 
1 - ANTÓNIO FRANCISCO DE ANDRADE, Married, residing in 
Luanda, Ingombota Urban District, Ilha do Cabo, Selga Sector, 
House No. 54, Zone I; 
 
AND 
 
2 - "AUSRAL (ANGOLA) - COMPANY OF COMMERCE AND 
COMMERCIAL REPRESENTATIONS LIMITED, headquartered at Rua 
Typografia Mamã Titã no. 33, in Luanda, District of Ingombotas, 
with NIF 5403076824, limited liability company. 
 
What they do on the terms and with the following grounds: 
 
THE FACTS 
 
1.º 
The first applicant is a commercial limited liability company subject 
to "general trade, wholesale and retail trade, service provision" - 
cf. Doc. No. 1, which, together with the others, joins and reads as 
fully reproduced for all legal purposes. 
 
2º 
The 2nd Applicant is a commercial limited company with a vast 
social object, being able to dedicate itself, among others, to 
"Activities of promotion, implementation and management of real 
estate projects, civil construction and incorporation of materials, 
public works and urbanization ... ", - Cf. Doc. No. 2. 
 
3rd 



“Actividades de promoção, implementalão e gestão de 
projectos imobiliários, construção civil e incorporação de 
materiais, obras públicas e urbanização…”, - Cfr. Doc. N.º 2. 
 
3.º  
A 1ª Requerente é detentora do direito de superficie e do 
prédio urbano registado na Conservatória do Registo Predial de 
Luanda, 1ª Secção, sob o n.º 2464, com a área de 3.874,0000 
M2, Sito em Luanda, na Ilha do Cabo, talhão n.0 266, omisso na 
Matriz, o qual foi adquirido à 2.ª Requerida em Junho de 2014, 
- cfr. Doc. N.º 3; 
 
4.ª 
Onde, após ter tomado a posse do mesmo, ergueu um 
empreendimento imobiliário compost por um conjunto de 
edificios que denominou por “ISHA”, de quem é legítima 
proprietária e possuidora. 
 
5.º 
A 2.ª Requerente é legítima proprietária e possuidora do 
complexo habitacional denominado “PINA”, compost por 
prédios que construiu numa parcela de terreno que arrendou à 
Sra. Lucinda Lopes de Semedo, sita na Ilha do Cabo, Rua 
Murtala Mohamed, n.º 186, em Luanda – cfr. Doc. N.º 4. 
 
6.º 
Os referidos empreendimentos imobiliários foram desde 
sempre geridos e explorados pelas Requerentes, quer 
celebrando contratos de arrendamento e arrecadando a 
respectivas rendas, quer procedendo à venda de apartamento, 
fazendo a gestão dos condomínios, contratando empresas de 
serviços de manutenção, bem como de segurança para a 
protecção de pessoas e bens. 
 
7.º 
À vista de todas as pessoas; 
 
8.º 
Sem a opositção de quem quer que fosse; 
 
9.º 
De forma ininterrupta; 
 
10.º 
Na convicção de que eram as únicas e exclusivas donas; 
 
11.º 
E que não lesavam o direito de outrém. 
              Sucede porém que; 
 
12.º 
O 1.º Requerido e a 2.ª Requerida de quem é administrador, 
pretendem tomar o control de ambos complexos imobiliários, 

The 1st Applicant is the holder of the right of surface and of the 
urban building registered in the Property Registry of Luanda, 1st 
Section, under number 2464, with the area of 3.874,0000 M2, 
located in Luanda, in the island of Cabo, section no. 266, missing in 
the Matrix, which was acquired at the 2nd Requested in June 
2014, - cf. Doc. No. 3; 
 
4th 
Where, after having taken possession of it, it built a real estate 
project compost by a set of buildings that denominated by "ISHA", 
of who is legitimate owner and possessor. 
 
5th 
The second applicant is the legitimate owner and owner of the 
housing complex named "PINA", compost for buildings that he 
built on a parcel of land that he leased to Mrs. Lucinda Lopes de 
Semedo, located in Ilha do Cabo, Rua Murtala Mohamed, no. 186, 
in Luanda - cf. Doc. No. 4. 
 
6th 
These real estate developments have always been managed and 
exploited by the Requesters, either by entering into lease 
agreements and collecting their rent, or by selling apartments, 
managing condominiums, hiring maintenance companies, as well 
as security for protection of persons and property. 
 
7th 
In the sight of all people; 
 
8th 
Without the opposition of whoever it was; 
 
9th 
Uninterrupted; 
 
10th 
In the conviction that they were the only and exclusive donors; 
 
11th 
And they did not hurt the right of others. 
              It happens however that; 
 
12th 
The 1st Requested and the 2nd Requested of the one who is the 
administrator, intend to take control of both real estate 
complexes, reason why, they began by trying to control the 
management of the 1st Claimant through the exoneration of its 
manager Sérgio Pereira de Lima Estevão and the appointment in 
its place of the 1st Requested on October 26, 2016 - cf. Doc. No. 5, 
idem doc. No. 1. 
 
13th 



pelo que, começaram por tentar controlar a gestão da 1.ª 
Requerente através da exoneração do seu gerente Sérgio 
Pereira de Lima Estevão e a nomeação em sua substituição do 
1.º Requerido aos 26-10-2016 – cfr. Doc. N.º5, idem doc. N.º 1. 
 
13.º 
Porém, e porque a nomeação do Requerido como gerente não 
corresponde à vontade das sócias que detêm a maioria do 
capital social da 1.ª Requerente e portanto, foi feito à revelia 
das mesmas, as partes tentaram chegar a um entendimento 
para ultrapassar a situação. 
 
14.º 
Contudo, porque tal não foi possível, e porque, como se disse 
acima, o 1.º Requerido não fora nomeado gerente por vontade 
das sócias que detêm a maioria do capital social das 
Requerentes, o mesmo foi exonerado aos 26-07-2017 e 
substituído pelo Dr. Ildfonso Machado Francisco Massango – 
cfr. Doc. N.º 1. 
 
15.º 
Após a nomeação do novo gerente acedeu, no dia 10 de Agosto 
de 2017, ao escritório das Requerentes para se apresentar aos 
empregados da mesma e dar-se a conhecer a existência. 
 
16.º 
Porque o gerente não se sentia Seguro com a empresa de 
segurança privada que estava no local, a STORM, foi feita a 
substituição da mesma pela empresa G4S, que passou a fazer a 
segurança do complexo. 
 
17.º 
Acontece que, a mando do 1.º Requerido no mesmo dia, por 
volta das 18h00, apareceram indivíduos armados que 
ordenaram a retirada do local dos empregados da empresa de 
segurança G4S, que estavam no complexo habitacional a 
pedido das Requerentes. 
 
18.º 
Acto contínuo, os individuos armados ocuparam os dois 
complexos habitacionais (“ISHA” e “PINA”) e passaram a fazer 
o control da entrada e saída das pessoas que acedem aos 
prédios. 
 
19.º 
Desde então, intimidado pela força das armas agora da 
empresa de segurança privada denominada Protector, apesar 
de não terem qualquer document ou título que legitime as suas 
actuações, os Requeridos não permitem ao gerente e outras 
pessoas afectas às Requerente, o acesso aos escritórios e aos 
complexos habitacionais “ISHA” e “PINA”; 
 
 

However, because the appointment of the Respondent as a 
manager does not correspond to the wishes of the members who 
hold the majority of the capital stock of the 1st Applicant and 
therefore was made in default of the same, the parties tried to 
arrive at an understanding to overcome the situation. 
 
14th 
However, because this was not possible, and because, as 
mentioned above, the 1st Defendant had not been appointed 
manager by the will of the members who hold the majority of the 
Applicants' capital share, he was exonerated on July 26, replaced 
by Dr. Ildfonso Machado Francisco Massango - cf. Doc. No. 1. 
 
15th 
After the appointment of the new manager, on August 10, 2017, 
he acceded to the Requesters' office to present himself to the 
employees of the same and to make themselves known. 
 
16th 
Because the manager did not feel secure with the private security 
company that was in place, STORM, was made the replacement of 
the same by the company G4S, which started to make security of 
the complex. 
 
17th 
It happened that, at the behest of the 1st Requested on the same 
day, around 6:00 pm, armed individuals appeared and ordered the 
removal of the G4S security company employees, who were in the 
housing complex at the request of the Requesters. 
 
18th 
Continuous act, armed individuals occupied the two housing 
complexes ("ISHA" and "PINA") and began to control the entrance 
and exit of the people who access the buildings. 
 
19th 
Since then, intimidated by the force of arms now by the private 
security company named Protector, although they have no 
document or title that legitimizes their actions, the Respondents 
do not allow the manager and other persons assigned to the 
Applicant access to the offices and housing complexes "ISHA" and 
"PINA"; 
 
 
20th 
In addition, the 2nd Respondent circulated a notice that she called 
"CHANGE OF CONTRACTUAL AND MANAGEMENT ENTITY", where, 
assuming ownership of the "ISHA and PINA" projects, she 
informed, among other things, that she exclusive exploitation of 
the real estate complex and will reissue the contracts entered into 
by the tenants with the Applicants - cf. Doc. No. 6. 
 
21st 



20.º 
Acresce que, a 2.ª Requerida fez circular um aviso que 
denominou “MUDANÇA DE ENTIDADE CONTRATUAL E DE 
GESTÃO”, onde assumindo-se como dona dos projectos “ISHA 
e PINA”, informa, entre outras coisas, que vai passar a fazer a 
exploração exclusive do complex imobiliário e vai reeditar os 
contratos celebrados pelos arrendatários com as Requerentes 
– cfr. Doc. N.º 6. 
 
21.º 
No dito documento a 2.ª Requerida deixa claro que introduziu 
uma nova empresa de segurança e novos procedimentos de 
controlo dos acessos, bem como, ordena que os inquilinos 
suspendam, com início no dia 1 de Setembro de 2017, o 
pagamento das rendas nas contas bancárias indicadas pelas 
Requerentes, e passem a pagar nas contas da 2.ª Requerida – 
cfr. Doc. N.º 6. 
 
22.º 
Com a conduta dos Requeridos, as Requerentes estão 
impedidas de exercer a posse e o seu gerente e outras pessoas 
que trabalham para as mesmas, ficaram sem possibilidade de 
aceder ao escritório ou às instalações dos complexos 
habitacionais “ISHA” e “PINA” 
 
23.º 
Ademais, o 1.º Requerido e 2.ª Requerida, de quem é 
administrador, pretendem, como disse acima e se prova pelo 
doc. N.º6, forçar os inquilinos a pagar nas suas contas 
bancárias as rendas que são devidas às Requerentes. 
 
24.º 
Os Requeridos, com o uso da força e métodos ilegais querem 
controlar a gestão e a exploração dos imóveis que pertencem 
às Requerentes; 
 
25.º 
Dos factos supra alegados, resulta que as Requerentes foram 
esbulhadas da sua poesse, e de uma forma violenta. 
 
26.º 
À qual pretendem, com o presente procedimento e como 
preliminar de acção a propor, ser restituídas, se necessários 
com a utilização da força pública. 
 
27.º 
A AGPV (2.ª Requerida) é a sociedade que detém a maioria do 
capital na 1.ª Requerida (ILLICO) e é detida a 99% (noventa e 
nove por cento) pela ADV Holding, uma sociedade que obteve 
autorização para realizer um projecto de investimento em 
Angola, conforme Certificado de Registo de Investimento 
Privado (doc. N.º 7) e que está cotada na Bolsa dos Estados 
Unidos da América 

In said document, the 2nd Respondent makes clear that it has 
introduced a new security company and new access control 
procedures, as well as, it orders that the tenants suspend, 
beginning on September 1, 2017, the payment of the rent in the 
accounts indicated by the Claimants, and to pay in the accounts of 
the 2nd Requested - cf. Doc. No. 6. 
 
22nd 
With the conduct of the Respondents, the Applicants are 
prevented from exercising their ownership, and their manager and 
other persons working for them are unable to access the office or 
the premises of the housing complexes "ISHA" and "PINA" 
 
23rd 
In addition, the 1st Requested and 2nd Requested, of whom he is 
an administrator, intend, as I said above and is proved by the doc. 
No. 6, forcing tenants to pay into their bank accounts the rents 
that are due to the Requesters. 
 
24th 
The Requested, with the use of force and illegal methods, want to 
control the management and exploitation of the properties 
belonging to the Requesters; 
 
25th 
From the facts alleged above, it appears that the Claimants were 
emptied of their potion, and in a violent manner. 
 
26th 
To which they intend, with the present procedure and as a 
preliminary action to be proposed, be restored, if necessary with 
the use of public force. 
 
27th 
The AGPV (2nd Requested) is the company that holds the majority 
of the capital in the 1st Requested (ILLICO) and is 99% owned 
(ninety-nine percent) by ADV Holding, a company that has been 
authorized to perform a investment project in Angola, according to 
the Certificate of Private Investment Register (doc. No. 7), which is 
listed on the United States. 
 
28th 
Due to the behavior of the Respondents, the Claimants are 
suffering very high losses, which tend to increase due to the 
natural delay of the judicial proceedings, so it is urgent to pay 
them back as soon as they are irreparable, either in Angola, or in 
the United States of America where the parent company has 
shares listed on the Stock Exchange. 
 
29th 
The pressure that the Requested are making on the tenants to 
receive from them the income due to the Claimants is very serious 
and if the court does not put an end to this absolutely "muscular" 



28.º 
Com o comportamento dos Requeridos, as Requerentes estão 
a sofrer prejuízos elevadíssimos, os quais tendem a avolumar-
se pela demora natural dos processos judiciais, pelo que, 
importa por cobro urgentemente sob pena de a breve trecho 
os mesmos serem irreparáveis, quer em Angola, quer nos 
Estados Unidos da América onde a empresa “mãe” tem acções 
cotadas na Bolsa. 
 
29.º 
A pressão que os Requeridos estão a fazer sobre os 
arrendatários para receberem deles as rendas que são devidas 
às Requerentes é muito grave e se o tribunal não puser cobro a 
esta actuação absolutamente “musculada”, de utilização de 
força através de homens armados e portanto, contrária à lei, e 
de má-fé, os danos podem ser irreversíveis, tendo em conta 
que, por exemplo, estão arrendadas dezenas de Fracções 
Autónomas, que pagam rendas mensalmente e que grosso 
modo atingem uma media mensal de 25.000.000,00 (vinte e 
cinco milhões de Kwanzas) de rendimento bruto. 
 
30.º 
Não somenos importante são até os dados para a propria 
imagem de Angola, porquanto será vista pelos investidos 
estrageiros que negociam na Bolsa, como um país inseguro 
para investimento, onde o primado da Lei não prevalence 
sobre o uso da força e da “justiça com as próprias mãos”. 
 
 
O DIREITO  
 
A ninguém é ilícito recorrer à força com o fim de realizer ou 
assegura o próprio direito – vide artigo 1.º, do CPC. 
 
32.º 
Dispõe o artigo 393.º do CPC que, em o caso de esbulho 
violento, pode o possuidor pedir que seja restituido 
provisóriamente à sua posse, alegando os factos que 
constituem a posse, o esbulho e a violência. 
 
33.º 
Preceitua o artigo 1279.º do Código Civil, que o possuidor que 
for esbulhado com violência tem o direito de ser restituído 
provisóriamente à sua posse, sem audiência do esbulhador. 
 
34.º 
As Requerentes e os seus funcionários sempre tiveram acesso 
às instalações que compreendem os complexos imobiliários 
“ISHA” e “PINA”, neles circulando livremente, cobrando as 
rendas, garantindo a segurança de pessoas e bens, à vista de 
todos e sem contestação, dado que a posse é um poder que se 
manifesta quando alguém actua por forma correspondente ao 

performance of the use of force through armed men and 
therefore, against the law, and in bad faith, the damage may be 
irreversible, since, for example, dozens of Autonomous Fractions 
are leased, which pay rent monthly and roughly reach a monthly 
average of 25,000,000.00 ( twenty-five million Kwanzas) of gross 
income. 
 
30th 
Not least are the data for the image of Angola itself, because it will 
be seen by the foreign investors invested in the Stock Exchange, as 
an insecure country for investment, where the primacy of Law 
does not prevail over the use of force and "justice with the own 
hands ". 
 
 
THE RIGHT 
 
No one is unlawful to resort to force for the purpose of realizing or 
securing his own right - see Article 1 of the CPC. 
 
32nd 
Article 393 of the CPC provides that, in the event of violent 
outbreak, the possessor may request that he be provisionally 
reinstated in his possession, alleging the facts that constitute 
possession, squandering and violence. 
 
33th 
Article 1279 of the Civil Code stipulates that a possessor who is 
looted with violence has the right to be temporarily returned to his 
or her possession, without hearing from the prisoner. 
 
34th 
The Applicants and their employees have always had access to the 
facilities that comprise the ISHA and PINA real estate complexes, 
circulating freely in them, collecting incomes, guaranteeing the 
safety of people and property, in the eyes of all and without any 
challenge, since ownership is a power that manifests itself when 
someone acts in a manner corresponding to the exercise of the 
property right or other real right - Article 1251 of the Civil Code. 
 
35th 
Regarding the housing complex "PINA", which is owned by the 2nd 
Requested, since it was the same who built it and in addition was 
administered and exploited by them, until the violent intervention 
of the Requested, it is important to point out that, despite being 
implanted in a building leased, is capable of defending the 
possession, either by virtue of the provisions of no. 2 of article 
1039, of the Civil Code, which allows the lessor to use the same 
means of defense offered to the owner under the terms of articles 
1276. Of the same statutory law, either because the buildings are 
in fact their property and on them always exercised the 
unchallenged possession. 
 



exercício do direito de propriedade ou de outro direito real – 
artigo 1251.º, do Código Civil. 
 
35.º 
Relativamente ao complexo habitacional “PINA”, que é 
propriedade da 2.ª Requerida, pois foi a mesma quem o 
construiu e ademais era por si administrado e explorado, até a 
intervenção violenta dos Requeridos, urge salientar que, 
apesar de estar implantado em prédio arrendado, é susceptível 
de defesa da posse, quer por força do disposto do n.º 2, do 
artigo 1039.º, do Código Civil, que permite ao locador a 
utilização dos mesmos meios de defesa facultados ao 
possuidos nos termos do artigos 1276.º, do mesmo diploma 
legal, quer porque os edificios são de facto sua propriedade e 
sobre os mesmo sempre exerceu a posse incontestada. 
 
36.º 
Em ambos os complexos habitacionais, “ISHA” e “PINA”, o 
facto que dá causa à restituição é o esbulho, tendo este sido 
praticado com violência sob o gerente da Requerida e pessoas 
ligadas às Requerentes, bem como a de coacção fisica sobre as 
coisas que impedem às Requerentes o exercício de posse. 
 
37.º 
Neste momento as Requerentes encontram-se impedidas de 
exercer livremente os direitos inerentes ao seu direito de 
superficiária (1.ª Requerente) e de arrendatária (2.ª 
Requerente) sobre os prédios, bem como os seus direitos de 
propriedade sobre os imóveis que construiu nos ditos prédios. 
 
38.º 
Devendo ser facultado às Requerentes a restituição provisória 
da posse, mediante o presente procedimento cautelar (artigo 
393.º, do CPC). 
 
A JURISPRUDÊNCIA 
 
39.º 
Em termos de direito comprador e porque a nossa ordem 
jurídica tem a mesma matriz, salientamos vgr. O Ac. Do STJ de 
19.3.96 (Proc. 96 A110, sumariado em www.dgsi.pt): onde 
decidiu que, “Na restituição provisória de posse há esbulho se 
o possuídor fica em condições de não poder exercer a sua 
posse ou os direitos que anteriormente tinha, e há violência se 
o possuidor é impedido de aceder ao objecto da posse”. Assim, 
será de considerer “violento o esbulho, quando o esbulhado 
fica impedido de contactar com a coisa face aos meios (ou à 
natureza dos meios) usados pelo esbulhador” (Ac. RE de 
12.3.98 CJ Ano XXIII, T. II, pág 269). 
 
 
 
 

36th 
In both housing complexes, "ISHA" and "PINA", the act that gives 
rise to restitution is the problem, which was violently committed 
under the manager of the Respondent and persons related to the 
Claimants, as well as physical coercion over the which prevent 
Claimants from exercising their tenure. 
 
37th 
At this time, the Claimants are prevented from exercising freely 
the rights inherent in their right to surface (1st Claimant) and 
lessee (2nd Claimant) on the buildings, as well as their property 
rights over the properties they have built in these buildings. 
 
38th 
Provision must be made to the Claimants for provisional 
repossession, by means of the present precautionary procedure 
(Article 393 of the CPC). 
 
THE JURISPRUDENCE 
 
39th 
In terms of the buyer right and because our legal order has the 
same matrix, we point out vgr. The Ac. The STJ of 19.3.96 (Proc. 96 
A110, summarized at www.dgsi.pt): where it was decided that, "In 
the provisional restitution of possession, the owner shall be in a 
position to be unable to exercise his tenure or the rights which 
previously had, and there is violence if the possessor is prevented 
from accessing the object of possession. " Thus, it is to be 
considered "violent the snooping, when the squatter is prevented 
from contacting the thing in the face of the means (or the nature 
of the means) used by the boisterous one" (ACE, 12.3.98 CJ Year 
XXIII, p. 269). 
 
 
 
 
THE DOCTRINE 
 
40th 
According to prof. Hare of Freitas, in Cod. Proc. Civil Anotado, 2ª 
ed., Vol. 2nd, p. 78, "all violence that prevents the bully from 
contacting the thing possessed as a consequence of the means 
used by the bully is violent." 
 
41st 
A. Moitinho de Almeida In "Restitution of Possession and 
Occupation of Real Estates", 1986, pp. 110 et seq., And Guerra da 
Mota in "Manual de Acção Possessória," 1980, vol. I, p. 131, teach 
that "Possession is considered violent when, in order to obtain it, 
the possessor used physical coercion or moral coercion under 
Article 255 (Article 1261 (2) CC). 
 
42nd 

http://www.dgsi.pt/


A DOUTRINA 
 
40.º 
Segundo o prof. Lebre de Freitas, in Cod. Proc. Civil Anotado, 2ª 
ed.., vol. 2º, pág. 78, “é, pois, violento todo o esbulho que 
impede o esbulhado de contactar com a coisa possuída em 
consequência dos meios usados pelo esbulhador”. 
 
41.º 
A. Moitinho de Almeida In “Restituição de Posse o Ocupação 
de imóveis”, 1986, págs. 110 e ss, e Guerra da Mota in “Manual 
de Acção Possessória”, 1980, vol. I, pág. 131., ensinam que, 
“Considera-se violenta a posse quando, para obtê-la, o 
possuidor usou de coação fisica, ou de coacção moral nos 
termos do artigo 255º (artigo 1261, n.º 2, do CC). 
 
42.º 
Estabelece, por seu turno, o artigo 255.º do CC que: “1. Diz-se 
feita sob coacção moral a declaração negocial determinada 
pelo receio de um mal de que o declarante foi ilicitamente 
ameaçado com o fim de obter dele a declaração”. 
 
43.º 
Deve, pois, ser decretada a providência cautelar de restituição 
provisória de posse, porquanto estão provados 
cumulativamente os três requisites de que depende o seu 
deferimento: posse, esbulho e violência, todos devidamente 
alegadas e provadas pelas Requerentes. 
 
44.º 
E embora não sejam requisitos da providência cautelar da 
restituição provisória da posse, as Requerentes demonstram 
ainda: 
 

i) O fundado receio de que outrém, antes de 
proposta a acção principal, cause lesão grave ou 
de difícil reparação ao direito do requerente 

ii) A probabilidade séria da existência do direito 
ameaçado; e 

iii) A adequação da providência solicitada para evitar 
a lesão. 

 
Nestes termos e nos mais de direito que V. Exa doutamente 
aplicará, requer que, inquiridas as testemunhas que se arrolam 
e sem audiência previa dos Requeridos (artigo 394.º, do CPC e 
artigo 1279º. Do CC) se digne julgar procedente o presente 
procedimento e, em consequência, ordenar aos Requeridos a 
imediata restituição provisória de posse: 
 

i) À 1.ª Requerente “ILLICO – COMÉRCIO E 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA.”, do prédio de 
que é superficiária (doc. N.3), bem como do 

It establishes, in turn, Article 255 of the CC that: "1. It is said to be 
made under moral coercion the business declaration determined 
by the fear of an evil that the declarant was unlawfully threatened 
in order to get the statement from him. " 
 
43th 
A provisional injunction must therefore be ordered for provisional 
reinstatement, since the three requisites on which their deference 
depends: possession, embezzlement and violence, all duly 
substantiated and proven by the Requesters. 
 
44th 
And although they are not requirements of the precautionary 
measure of the provisional restitution of possession, the Claimants 
also demonstrate: 
 
i) The well-founded fear that, before the main action is proposed, 
it causes serious injury or that it is difficult to repair the right of the 
applicant 
(ii) the serious likelihood of the existence of the threatened right; 
and 
iii) The appropriateness of the requested action to avoid injury. 
 
In these terms and in the most appropriate manner you will apply, 
it requires that, in the case of witnesses who are summoned and 
without prior hearing of the Respondents (Article 394 of the CPC 
and Article 1279 of the CC), it shall deem the present procedure 
and, consequently, order the Respondents to make an immediate 
provisional restitution of possession: 
 
i) To the 1st Applicant "ILLICO - COMÉRCIO E SERVICIO DE 
SERVICOS, LDA.", of the building of which it is surface (N.3), as well 
as of the housing complex denominated "ISHA", of which it owns; 
ii) To the 2nd Applicant, "AGPV, LDA.", of the building that is lessee 
(doc. No. 4) and of the housing complex denominated "PINA", of 
which it owns; and 
(iii) The use of force for public use is ordered to enforce the 
sentence because of the presence of armed men on the spot. 
 
ROLE OF WITNESSES: 
 
1 - Ildfonso Machado Francisco Massango, single, mayor, residing 
in Luanda, Urbano district of Ingombota, Quinanga neighborhood, 
Rua General S. Freire, House no. 3; 
 
2 - Sérgio Pereira de Lima Estevão, single, older, living in Luanda, 
urban district of Maianga, Alvalade District, Ramalho Ortigão 
Street, no. 7; and 
 
3 - Lumingo Yaca, worker of the private security company G4S; 
 
4 - Gilberto Cassenda, employee of private security company G4S; 
and 



complexo habitacional denominado “ISHA”, de 
que é proprietária; 

ii) À 2.ª Requerente, “AGPV, LDA.”, do prédio que é 
arrendatária (doc. N.º 4) e do complexo 
habitacional denominado “PINA”, de que é 
proprietária; e 

iii) Seja ordenada a utilização do uso da força para 
pública para a execução da sentença devido à 
presença de homens armados no local. 

 
ROL DE TESTEMUNHAS: 
 
1 – Ildfonso Machado Francisco Massango, solteiro, maior, 
residente em Luanda, distrito Urbano da Ingombota, Bairro 
Quinanga, Rua General S. Freire, Casa n.º 3; 
 
2 – Sérgio Pereira de Lima Estevão, solteiro, maior, residente 
em Luanda, Distrito urbano da Maianga, Bairro Alvalade, Rua 
Ramalho Ortigão, n.º 7; e 
 
3 – Lumingo Yaca, trabalhadora da empresa de segurança 
privada G4S; 
 
4 – Gilberto Cassenda, trabalhador da empresa de segurança 
privada G4S; e 
 
5 – Augusto Sueno, trabalhadora da empresa de segurança 
privada G4S. 
 
As testemunhas 3, 4 e 5, são todas a apresentar. 
 
Valor da causa: AKZ 43.021.800,00 (quarenta e dois milhões, 
vinte mil e oitocentos Kwanzas). 
 
Junta: 2 procurações, 7 documentos e duplicados originais 
 

 
5 - Augusto Sueno, employee of the private security company G4S. 
 
Witnesses 3, 4 and 5 are all to be presented. 
 
Value of the cause: AKZ 43,021,800.00 (forty-two million, twenty 
thousand and eight hundred Kwanzas). 
 
Board: 2 power of attorney, 7 original documents and duplicates 

E.D., O advogado, Armindo Sá Silva E.D., The Lawyer, Armindo Sá Silva 
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