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ACÓRDÃO 

 

 

PROCESSO N. 240/2012 

Na Câmara do Cível, Administrativo, Fiscal e Aduaneiro do Tribunal Supremo os 

Juízes Acordam, em conferência, em nome do povo: 

AAAAAAAAAAAAAAA, de nacionalidade Angolana, casado, titular do 

Passaporte n.º N**********1, emitido pelo SME, em Luanda, aos 19 de Março de 

2002, residente na Rua ********, em Chemnitz - Alemanha, vem, nos termos do 

art.º 1094.º do Código de Processo Civil, requerer Revisão e Confirmação de 

Sentença Estrangeira contra, MMMMMMMMMMMM, de nacionalidade Alemã, 

residente em Am Stadtpark, ************ - Alemanha, pedindo o reconhecimento 

da sentença estrangeira proferida pelo Tribunal da Comarca de Chemnitz. 

Para fundamentar a sua pretensão o Requerente alega, em síntese, os seguintes 

factos: 

1. O Requerente, foi demandado judicialmente na Alemanha numa acção de 

divórcio por mútuo acordo com o n.º 004F0374/99 junto do Tribunal da 

Comarca de Chemnitz; 

2. A acção transitou em julgado, por sentença final, conforme despacho 

emitido pelo Tribunal da Comarca de Chemnitz; 

3. Não poderá invocar-se a excepção de litispendência ou caso julgado uma 

vez que o tribunal Alemão preveniu a jurisdição; 

4. O Requerente, foi devidamente citado e concordou com a separação; 

5. A decisão não ofende as normas de direito Privado Angolano, sendo 

conforme a lei aplicável segundo as normas de conflito; 

6. O fundamento do reconhecimento da sentença estrangeira reside na 

necessidade de assegurar a estabilidade e a continuidade das situações 

jurídicas internacionais; 
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Juntaram aos autos, cópia de passaporte válido, sentença homologatória do 

divórcio por mútuo consentimento, certidão de casamento (fls. 5,6,8 a 18). 

Citada a Requerida (fls. 27 e 28), esta nada veio deduzir. 

Remetidos os autos ao digno representante do Ministério Público, este emitiu o 

competente visto (fls. 29 v). 

 

Após, veio o Requerente apresentar alegações (fls. 34), as mesmas constantes 

de fls. 2. 

 

Citada por meio de edital (fls. 52), a Rquerida não contestou a acção tendo os 

autos sido remetidos ao digno representante do Ministério Público, ao qual emitiu 

o competente visto nos seguintes moldes (fls. 53 v): 

“...Compulsados os autos verifica-se estarem presentes os requisitos 

constantes do art.º 1096º, pelo que não nos opomos a sua confirmação, 

sem prejuízo do douto despacho de fls. 50”. 

 

Correram os vistos legais (fls. 54 e 55). 

Tudo visto cumpre decidir. 

 

Da factualidade provada, assim como dos documentos juntos aos autos, resulta 

provado que: 

a. O Requerente contraiu casamento com Michaela Vicente, com nome de 

solteira Heller, aos 21 de Abril de 1992, perante o Conservador do Registo 

Civil de Frankenberg, Alemanha, conforme Assento de Casamento n.º 

7/1992, fls. 16 a 18; 

b. Por sentença do Tribunal da Comarca de Chemnitz - Alemanha, aos 30 

de Março de 2000, sob o n.º 004F0374/99, foi decretado o divórcio por 

Mutuo Acordo, cuja decisão transitou em julgado aos 04/04/2000, fls. 8 a 

13; 

c. A  data da dissolução do casamento, os nubentes tinham idade superior 

a 21 (Vinte e Um) anos e estavam casados há mais de 3 (Três) anos; 
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II- Apreciando 

Verificam-se, no caso sub Judice, as condições legais de viabilidade do pedido, 

não se lhe opondo qualquer princípio de ordem pública, nem ofensa as regras 

aplicáveis do direito e da ordem púbica Angolana, nem ofensa às regras jurídicas 

do Código de Família. 
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