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ACÓRDÃO 

 
 
PROC.125/06  
 
 
NO TRIBUNAL SUPREMO OS JUÍZES DA CÂMARA DO CÍVEL E 
ADMINISTRATIVO, ACORDAM EM CONFERÊNCIA, EM NOME DO 
POVO. 
 
Joaquim Esteves da Silva Fraga, casado, residente nesta cidade de 
Luanda, requereu a revisão e confirmação de sentença estrangeira 
proferida pelo Tribunal de Família e de Menores e de Comarca de 
Cascais/Portugal, que decretou o divórcio por mútuo consentimento 
do casamento que celebrara com a cônjuge BENVINDA GOMES 
GONÇALVES DA SILVA FRAGA, residente em Portugal, tendo, para 
tanto, aduzido os factos que a seguir se descrevem resumidamente: 
 
- Que em 16 de Fevereiro de 1977, os cônjuges contraíram 
casamento civil na a Conservatória do Registo Civil de Luanda e, por 
sentença do Tribunal de Família e de Menores e de Comarca de 
Cascais/Portugal, que transitou em julgado em 25 de Setembro de 
1992, foi julgada procedente a Acção de Divórcio por Mútuo 
Consentimento e consequentemente decretado o divórcio do 
casamento que ambos haviam celebrado. 
 
- Que à data do divórcio foi homologado o acordo de regulação do 
exercício do poder paternal relativamente à filha menor de ambos, 
Tânia Carina Gonçalves Fraga, nos precisos termos do acordo 
constante a fls. 5 a 6 dos autos. 
 
- Que a sentença revidenda não viola qualquer princípio da ordem 
pública angolana e encontra-se em condições de ser revista e 
confirmada. 
 
Terminou requerendo que a sentença estrangeira seja revista e  
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confirmada para passar a produzir os seus efeitos na República de 
Angola. 
 
Juntou documentos e procuração forense. 
  
Citada para deduzir oposição ao requerido pelo cônjuge marido veio 
a cônjuge mulher dizer que nada tem a opor (fls. 17).  
 
Dada vista, o Digno Magistrado do Mº Pº emitiu parecer no qual 
sustenta estarem reunidas as condições legais para revisão e 
confirmação de sentença estrangeira (fls. 21). 
 
Correram os vistos legais.  
 
Apreciando e decidindo  
 
Do acervo de documentos carreados aos autos, apura-se o seguinte: 
 
O requerente nasceu em Angola, na Província de Luanda e a 
requerida em Portugal na freguesia de Covas, Conselho de Boticas 
e contraíram casamento civil na 1ª Conservatória do Registo Civil de 
Luanda, em 16 de Fevereiro de 1977, tendo, à data do casamento, 
ele 28 anos de idade e ela 27 (fls. 3). 
 
Por sentença proferida pelo Tribunal de Família e de Menores e de 
Comarca de Cascais/Portugal, em 7 de Janeiro de 1992, no processo 
registado sob o nº 4362/1991, foi o referido casamento dissolvido por 
divórcio por mútuo consentimento e homologados os acordos de 
regulação do exercício de autoridade paternal da filha menor de 
ambos e da atribuição da casa de morada de família, nos termos das 
disposições combinadas dos artigos 1775º, 1776º, 1778º e 1788º, 
todos do Código Civil Português. 
 
Ao proferir a sentença sobre o pedido do divórcio, aquele Tribunal 
aplicou a lei portuguesa por ser a lei de residência habitual comum 
dos cônjuges na altura. 
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A sentença em causa transitou em julgado em 25 de Setembro de 
1992 e este Tribunal não tem conhecimento de qualquer nulidade, 
excepção ou outra circunstância que obstem ao conhecimento do 
pedido. 
 
Não há violação de qualquer princípio de ordem pública angolana e 
a sentença foi proferida em conformidade com a lei. 
 
Deste modo acham-se reunidos os requisitos exigidos para a 
viabilidade do pedido de revisão e confirmação de sentença 
estrangeira que decretou o divórcio dos cônjuges. 
 
Pelos fundamentos expostos, acordam os desta Câmara em 
conceder o pedido de revisão e confirmação de sentença 
estrangeira, proferida pelo Tribunal de Família e Menores e de 
Comarca de Cascais/Portugal, confirmando-a para passar a 
produzir os seus efeitos na República de Angola, declarando-se 
dissolvido, por divórcio por mútuo consentimento, o casamento 
celebrado entre Joaquim Esteves da Silva Fraga e Benvinda 
Gomes Gonçalves da Silva Fraga. 
 
Comunique-se. 
 
Custas a cargo do requerente, com procuradoria a favor do C. 
Geral da Justiça que se fixa em Kz. 80.000,00 (oitenta mil 
Kwanzas). 
 
 
Luanda, 6 de Março de 2008. 
 
André Silva Neto 
Belchior Samuco 
Joaquina do Nascimento 
 


