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CÂMARA DO CÍVEL E ADMINISTRATIVO 

 

ACÓRDÃO 

 

PROC. N.º 240/96 

 

EM NOME DO POVO ANGOLANO, OS DA CÂMARA DO CÍVEL E 
ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL SUPREMO: 

 

Na Sala do Cível e Administrativo do Tribunal Provincial de Luanda, 
DOMINGAS MANUEL DA COSTA RAMOS, enfermeira do Hospital 
Dr. Américo Boavida, natural de Luanda e residente no bairro do 
Rangel-Prédio dos Massacres r/c. Dtº, intentou a presente Acção de 
Divórcio Litigioso com processo ordinário contra MANUEL VELASCO 
DOMINGOS RAMOS, casado, técnico de farmácia, residente na rua 
Fernando Pessoa n.º 18, nos termos e pelos fundamentos seguintes:  

 

- A. e R. contraíram o matrimónio na Paróquia de S. Lourenço-Bié, 
em 5 de Abril de 1975, sem convenção antenupcial (fls. 1). Já antes 
do casamento tiveram três filhos: Ângelo Manuel Velasco Domingos 
Ramos, Elisa Marília da Costa Velasco Ramos e Menguisto da Costa 
Velasco Ramos, sendo os dois primeiros já maiores. 

 

- O Réu, com frequência tem vindo a agredir a A. a soco e bofetadas 
e pontapés queimou-lhe algumas roupas e a tem injuriado na honra 
e consideração, chamando-lhe "puta", "prostituta", "vadia" e com 
outros nomes feios e a expulsou do lar conjugal, para lá viver com 
outra mulher. 

 

- Os factos relatados são fundamento de divórcio, que pede, pois que 
comprometem irremediavelmente a vida em comum dos cônjuges 
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com as legais consequências e, cumulativamente, ser regulado o 
exercício da autoridade paternal, por forma a que os filhos fiquem a 
cargo e responsabilidade da A. a quem deve ser atribuído o direito à 
residência familiar (art. 104.º d), h) do Cód. da Família).  

 

Requer ainda que, nos termos do art. 528.º do C.P. Civil seja o R. 
notificado para entregar as cédulas pessoais dos filhos indicados no 
art. 29.º da p.i. ou as certidões de nascimento e juntar o contrato de 
arrendamento da residência familiar. 

 

- À acção foi atribuído o valor 390.002,00 Kwanzas reajustados. 

 

Juntou a A. o doc. de fls. 4 e a respectiva procuração forense. 

 

- Contestando, o R. veio aos autos dizer o seguinte: 

 

- Apenas acha verdadeiros, na petição inicial, os factos alegados no 
art. 1.º e parcialmente, no art. 2.º. 

 

- Os factos alegados no art. 3.º são uma rematada mentira, porque 
nunca o Réu dirigiu palavras ofensivas à A; antes e pelo contrário, 
esta é que insultava o Réu quando pretendia saber dela pormenores 
sobre as suas prolongadas saídas de casa, onde deixava os filhos 
completamente abandonados. 

 

- Que nunca queimou quaisquer roupas da A. tal aconteceu quando 
uma das filhas do casal passava a ferro a roupa da mãe.  

 

- Que não vive com qualquer outra mulher, desde que abandonou o 
lar conjugal. 
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- Que A. escamoteia as datas em que terão ocorrido os factos 
alegados no art. 3.º da petição e, se é que tais factos tenham 
ocorrido, o que apenas por hipótese se admite, o direito de os invocar 
já caducou - art. 102.º, n.º 1 do C. da Família. 

 

- Que A., já a 20 de Agosto de 1989, pretendeu obter divórcio por 
mútuo consentimento, por não ter outros fundamentos, como ilustra 
a convocatória do mandatário da A. com esse objecto (doc. 2 fls. 19). 

 

- Que não foi o R. que expulsou a A. de casa mas foi ela que 
voluntariamente abandonou o lar conjugal bem como os filhos, no dia 
2 de Dezembro de 1986, para ir viver em pública e notória mancebia 
com um médico de nome Dr. Sumbo António Wooding, em serviço 
no Hospital Américo Boavida.  

 

- Que quanto à residência familiar, em função dos critérios 
defendidos por lei, não há razão para que a mesma seja atribuída à 
A. tanto mais que o R. tem à sua guarda um filho menor e que A. foi 
a culpada do divórcio, como adiante o demonstrará, e nem há lugar 
para qualquer atribuição de alimentos por parte do R. nos termos já 
defendidos pelo Tribunal de Menores. 

 

Em reconvenção veio a alegar o R. os seguintes factos: 

 

- A A. e o R. vivem maritalmente desde 1964.  

 

A A. era doméstica e apenas possuía como habilitações a 3ª Classe. 
A vida do casal corria na mais perfeita harmonia. 
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- Contraíram o matrimónio apenas em 1975 e um (ano) ou dois antes, 
o reconvinte, como enfermeiro, começou a incentivar a A. no sentido 
de esta prosseguir nos seus estudos, para poder vir a exercer uma 
profissão socialmente útil. Assim a A. conseguiu tirar o curso de 
enfermagem, vindo a exercer funções no Hospital Américo Boavida, 
tendo abandonado o serviço a 18 de Agosto de 1986, um pouco antes 
da propositura da acção (doc. n.º 7 fls. 25). 

 

A vida conjugal, como acima referiu, correu normalmente até 
Janeiro/Fevereiro de 1986, altura em que A. começou a andar com o 
Dr. Sumbo António Wooding, médico do Hospital Américo Boavida e 
que prestava serviço na secção em que a A. trabalhava (serviço de 
cirurgia - 2º Andar).  

 

Dessa altura em diante a A. saía de casa com pretexto de ir fazer 
serviço à tarde, o que era falso, pois que a A. trabalhava no período 
da manhã; outras vezes pernoitava fora de casa durante dois ou três 
dias, abandonando os filhos, a pretexto de que dormia em casa de 
doentes seus; e quando o reconvinte lhe pedia esclarecimento sobre 
a casa dos doentes onde pernoitava a A. sempre se recusava indicar 
as moradas; durante as longas ausência da A. era o R. que tomava 
conta dos filhos do casal, o mesmo sucedendo, quando a A. 
abandonou o lar conjugal, a 2 de Dezembro de 1986.  

 

De acordo com os hábitos locais o Reconvinte pediu e teve lugar uma 
reunião familiar no dia 9 de Fevereiro do mesmo ano com a presença 
dos familiares e a mãe da A. em que o Reconvinte expôs tudo o que 
se passava. 

 

No dia 15 de Maio de 1986, cerca das 14 horas a A. ausentou-se de 
casa,alegando que tinha um almoço restrito de amigas;  o Reconvinte 
fez questão de a acompanhar mas a A. o impediu dizendo que se 
tratava de um almoço de "mulheres"; seguindo-lhe os passos o 
Reconvinte viu-a entrar num automóvel de marca Wolkswagem de 
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cor azul, com a matrícula AAZ - 09-67, em companhia do seu amante 
o médico Dr. Sumbo, no largo Bocage. 

 

Nesse dia a A. regressou a casa às 23 horas e 55m, dizendo ao 
Reconvinte que regressara a casa na companhia dum casal amigo. 
Sucede porém, que o Reconvinte, que se encontrava de atalaia, 
aguardando o regresso da esposa, constatou que a A. chegara no 
automóvel do Dr. Sumbo, que a deixou. 

 

O Reconvinte chamou atenção da A. para o seu comportamento e 
para as mentiras que ela engendrava para justificar as suas 
prolongadas ausências de casa, mesmo durante a noite. 

 

Em Agosto de 1986 houve a 1ª Conferência entre a A. e ora 
Reconvinte na presença do Advogado da A. A 2 de Dezembro de 
1986, a A. abandonou o lar conjugal e os filhos, passando a residir 
em pública e notória mancebia com o médico Dr. Sumbo, no prédio 
dos Massacres, por detrás das bombas de gasolina das FAPLA. 

 

Culminou assim, neste acto, o comportamento da A. conhecido de 
todos e até dos filhos do casal que haviam informado o ora 
Reconvinte que era do seu conhecimento que a mãe "namorava". 

 

Os factos, antes alegados, continua o Reconvinte, comprometeram 
a vida em comum dos cônjuges e os filhos do casamento e são 
fundamento do divórcio, nos termos do art. 97.º do C. da Família. 

 

Quanto à residência familiar o Reconvinte reclama para si a sua 
atribuição, alegando ter a seu cargo alguns filhos, sendo um menor, 
que a A. já tem residência onde decidiu viver em pública e notória 
mancebia com o médico Dr. Sambo; que a A. é única e 
exclusivamente culpada do divórcio. E termina pedindo que a acção 
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de divórcio seja julgada improcedente e não provada, igualmente 
improcedente o pedido de regulação do exercício da autoridade 
paternal, em virtude de ter já sido decretado o regime provisório pelo 
Tribunal de Menores, bem como a atribuição da residência a A. e 
provado e procedente o pedido reconvencional quer quanto ao 
divórcio, decretando-se este; quer quanto à manutenção do direito, 
pelo Reconvinte, do direito à residência familiar nos termos do art. 
110.º do C. da Família, com todas as consequências legais; e 
declarando-se a A. a única e exclusivamente, culpada do divórcio. 
Juntou o rol de testemunhas e os duplicados. 

 

Em resposta, a A. manteve integralmente tudo o que alegou na 
petição inicial, por ser, ela, a expressão da verdade e termina como 
na p.i. pedindo a atribuição da residência familiar, julgando-se a 
reconvenção improcedente e não provada com as legais 
consequências. 

 

Na audiência preparatória não foi possível a reconciliação das partes 
nem acordo para obtenção de divórcio por mútuo consentimento. 

 

O Conselho da Família, constituído pelos familiares da A. e R. 
conhecendo os graves conflitos que opunham as partes foi da opinião 
de o Tribunal decretar o divórcio. 

 

Na fase do saneamento e condensação do processo, foi lavrado o 
despacho saneador com especificação e questionário, que não 
mereceu qualquer reclamação. 

 

O acto de audiência e julgamento deu por provados os seguintes 
factos integrando todos eles o Acórdão ora recorrido. 
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- O Réu chamou a A. "puta" e "vadia" e numa única ocasião lhe 
queimou vestuário. 

 

- O R. expulsou a A. de casa. 

 

- A A. não tem outra casa para além da residência conjugal; a A. já 
no decurso da acção conseguiu comprar a residência e que 
presentemente vive com os filhos na residência familiar. 

 

- A A. para além das inúmeras ausências descuidava-se na 
confecção dos alimentos e deixava os filhos ao abandono. 

 

- O R. injuriava a A. devido ao seu comportamento leviano. 

 

- O R. não vive com outra mulher. 

 

- A A. manteve relação de amantismo com o tal Sumbo António, 
médico do Hospital Américo Boavida. 

 

- A A. passou a viver em público e notória mancebia com tal Sumbo 
António - médico. 

 

- O Réu vive com um primo, no bairro da Vila Alice. 

 

- A A. "teve de abandonar o lar conjugal", devido às ofensas corporais 
do Réu. 
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Ponderados esses factos o Tribunal "a quo" decidiu de mérito, 
julgando improcedente e não provada a acção e procedente e 
provada a reconversão e, em consequência, decretou, o divórcio 
definitivo dos cônjuges (A e R) dando por dissolvido o seu casamento 
para todos os efeitos; e atribuir ao Réu o direito de arrendamento da 
residência familiar; e justificou a actuação agressiva do Réu pela 
traição perpetrada pela A. que, segundo o Tribunal recorrido, 
esquecendo os deveres recíprocos de respeito e fidelidade se 
envolveu em relação de amantismo com um tal Sumbo António, 
médico, desta arte, por provados os quesitos dos questionários n.ºs 
7, 8, 10, 12, 14 e 16, correspondentes à matéria de facto articulada 
pelo R. reconvinte que constitui causa de divórcio, nos termos do art. 
97.º do C. da Família. 

 

A A. não se conformou com a sentença interpôs recurso de apelação 
que, admitido subiu imediatamente a este Tribunal por despacho de 
fls. 256 dos autos, com efeitos suspensivo. 

 

Subidos os autos a esta Instância e cumpridas as formalidades 
legais, foi o recurso admitido e ordenado que fossem as partes 
notificadas para, querendo, apresentarem as suas alegações (fls. 
262vº e 263). 

 

Nas suas alegações a A. reproduziu o quadro do questionário com 
os quesitos e respectivas respostas e dele partir para arguir 
nulidades à Sentença com a violação do art. 668.º, n.º 1 do C.P.C. 
pois, segundo a A. o Juiz condenou em objecto diverso do pedido ou 
seja a "atribuição da morada da família e não o direito de 
arrendamento", figuras jurídicas diferentes. 

 

Quanto ao divórcio, da leitura das respostas aos quesitos, afirma a 
Apelante que a sentença está em contradição com as respostas 
dadas aos quesitos que, se por um lado dá por provada a matéria 
quesitada nos quesitos 1, 2, 3 e pela negativa, os quesitos 6, 9, 11, 
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15 e 17, por outro lado, toma apenas em consideração os quesitos 7, 
8, 9, 10, 12, 14 e 16 correspondentes e exclusivamente à matéria da 
reconvenção. 

 

Segundo a Apelante, impunha-se que o Mm.º Juiz tivesse em 
consideração toda a matéria dada como provada e respeitante ao 
seu pedido e suficiente para dar à acção como procedente e provada 
e nunca o contrário. E conclui pedindo que a acção seja procedente 
e provada com atribuição de morada do casal à Apelante e legais 
consequências, revogando-se a douta sentença do Tribunal "a quo" 
em tudo que contraria a prova aurida. 

 

O Apelado, reproduzindo a matéria da contestação, acrescenta ainda 
que existe uma flagrante contra acção entre os depoimentos das 
testemunhas da Apelante, o que significa que pretendem elas 
escamotear a verdade. 

 

- Que ficou sobejamente provado o adultério da ora Apelante, o que 
originou os desentendimentos do casal; e conclui que o Mmº Juiz do 
Tribunal "a quo" fez correcta apreciação da prova produzida; pelo que 
nenhum reparo merece a douta sentença que deve ser confirmada 
integralmente. 

 

- Colhidos os vistos legais, importa decidir. 

 

QUESTÕES PRÉVIAS 

 

Pelos Acórdãos de fls. 78 a de fls. 147 a 150 dos autos verifica-se já 
decidida a questão do exercício da autoridade paternal. 
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Quanto à excepção de caducidade levantada pelo Apelado e 
tempestivamente rebatida pela Apelante, não se tendo levantada 
qualquer reclamação no saneador e, nas alegações, considera-se a 
mesma sanada. 

 

QUESTÃO DE FUNDO 

 

Os Factos.  

 

A Apelante e o Apelado contraíram o matrimónio em 5/04/75, na 
Paróquia de S. Lourenço, no Bié sem convenção antenupcial (doc. 
1- fls. 4) e já nesta altura tinham 3 filhos: Ângelo Manuel Velasco 
Domingos Ramos com 17 anos de idade, Elisa Marília da Costa 
Velasco Ramos com 15 anos de idade e Mengistu da Costa Velasco 
Ramos com 9 anos de idade (doc. fls. 26 e 27, respectivamente). 

 

- O Apelante e o Apelado viveram maritalmente desde 1964. 
Segundo afirma o Apelado (facto não contrariado pela Apelante), a 
vida do casal decorreu na mais perfeita harmonia, até 
Janeiro/Fevereiro, de 1986, altura em que se começaram a registar 
desentendimentos no lar entre o Apelado e a Apelante, chegando 
mesmo aquele a agredir, algumas vezes, a Apelante com violência e 
a dirigir-lhe palavras injuriosas; queimou-lhe uma vez, a roupa e por 
fim, expulsou-a de casa (fls. 198, 198vº, 199, 223, 223vº, 234 e 
234vº). 

 

De 1980 a 1986, a Apelante, como técnica básica de enfermagem, 
trabalhou no Hospital Américo Boavida; e a partir de 1982, por 
questões de saúde, deixou de prestar serviço nocturno (fls. 178), 
continuando a trabalhar apenas de dia. 
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Naquele estabelecimento hospitalar a Apelante conheceu o Sr. 
Sumbo António Wooding, médico, que trabalhava nos serviços de 
cirurgia aí onde laborava a Apelante, pessoa com a qual a Apelante 
se veio a envolver em relação amorosa "relação de amantismo" (fls. 
224vº, 203vº, 224, 225, 208vº, 209vº, 227, 229) começando, a partir 
daí, a registar-se inúmeras e prolongadas ausências de casa, 
abandonando os filhos e descuidando-se até na confecção de 
alimentos para eles (filhos fls. 207vº , 208, 210, 210vº, 224). À 
interpelação do Apelado que lhe pedia explicação sobre as 
constantes e prolongadas ausências e constantes atrasos no 
regresso a casa, a Apelante não ligava importância, chegando 
mesmo a proferir palavras como estas; "não dou satisfação a 
ninguém, não te metas na minha vida" (fls. 226vº). 

 

O DIREITO 

 

O casamento como define o art. 20.º do C. da Família é a união 
voluntária entre um homem e uma mulher, união formalizada nos 
termos da lei, com o objectivo de estabelecer uma plena comunhão 
de vida. 

 

E dentro do mesmo instituto diz o art. 21.º que o casamento funda-se 
na igualdade e reciprocidade de direitos e deveres dos cônjuges. 

 

A plena comunhão de vida como instrumento fim e núcleo do 
casamento, no dizer do civilista Diogo Leite de Campos, assenta 
precisamente nessa igualdade e reciprocidade de direitos e deveres 
dos cônjuges. Do casamento faz a lei emergir direitos e deveres 
recíprocos dos cônjuges: os deveres de respeito, fidelidade, 
coabitação, cooperação e assistência que vinculam reciprocamente 
os cônjuges. 
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O casamento, no pensamento do Conselheiro Fernando Brandão 
Ferreira Pinto, tendo como finalidade juridicamente reconhecida, a 
constituição da família mediante plena comunhão de vida, goza de 
uma presunção ou vocação de perpetuidade, porque a sua 
dissolução, em vida dos cônjuges, só pode ter lugar pelo divórcio; e 
este é exepcional e só admissível nas condições previstas na lei, 
verificadas que sejam as chamadas causas do divórcio. 

 

A violação culposa dos deveres conjugais por um dos cônjuges 
quando esta, pela sua gravidade e reintenção, comprometa a 
possibilidade de vida em comum, constitui a causa do divórcio. E 
caberá ao cônjuge ofendido o direito de invocar factos concretos que 
consubstanciem aqueles factos que a lei taxativamente indica em 
termos gerais abstractos como fundamento do direito ao divórcio, 
direito protestado eminentemente pessoal e irrenunciável. 

 

Analisados os factos dados como provados pela sentença recorrida 
da presente acção, tanto da parte da Apelante como da parte do 
Apelado, verifica-se, na verdade, que tanto uma como outro, a dada 
a altura de vida do seu casamento criaram, pelo seu comportamento, 
situação de intolerabilidade que fizeram entrar o casamento em crise, 
comprometendo assim a possibilidade de vida em comum. Tal 
comportamento integra factos que consubstanciam e, realizam a 
previsão legal do art. 97.º do Cód. da Família; vale por dizer que tanto 
a Apelante como o Apelado praticaram actos ilícitos como violação 
aos deveres conjugais. 

 

Está provado que o Apelado agrediu algumas vezes a Apelante, sua 
esposa e a ofendeu moralmente dirigindo-lhe palavras ofensivas e 
chegando mesmo uma vez, a queimar-lhe algumas peças de roupa 
com um produto químico, obrigando-a por tudo isto, a retirar-se do lar 
conjugal. A Apelante envolveu-se em relações de amantismo com 
outro homem, (o médico Dr. Sumbo) violando, assim os deveres de 
respeito e de fidelidade. 
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Perante tal quadro de factos e situações jurídicas, cada um se viu no 
direito de requerer o divórcio; a Apelante pela acção e o Apelado pela 
reconvenção. 

 

Entretanto importa sublinhar que foi a Apelante que deu origem ao 
comportamento negativo do Apelado; o comportamento negativo do 
Apelado foi reacção, posto que psicologicamente descontrolado, à 
vida indigna e leviana que leva a Apelante e que comprometia 
seriamente a vida em comum. A Apelante foi a maior culpada na 
criação de circunstâncias que levaram à intolerabilidade da vida 
conjugal. Todavia tal circunstância não afasta a ilicitude do 
comportamento do Apelado; cabendo-lhe, por isso, certo grau de 
culpabilidade na degradação da vida matrimonial. 

 

Destarte, a douta sentença recorrida perdeu equilíbrio na decisão, 
caindo até em certa contradição, por não a ter baseado em toda a 
prova produzida na audiência e discussão de julgamento e que foi 
bastante. 

 

Nestes termos e pelos fundamentos expostos, acordam os desta 
Câmara em dar, em parte, provimento ao Recurso e declarar 
como culpados pelas causas do divórcio justamente decretado 
e consequente dissolução do seu casamento, a Apelante e o 
Apelado, na proporção de 60% e 40%, respectivamente. 

 

Quanto à residência familiar, é esta atribuída à Apelante, já que 
nela vive com os filhos do casal, ficando, entretanto, 
salvaguardado o direito do Apelado na meação dos bens do 
casal. 
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Custas a cargo da Apelante que se fixam em 60% e a cargo do 
Apelado, em 40%; e procuradoria a favor do Cofre Geral da 
Justiça fixado em 1.000.000,00 Kzr. 

 

                                   Luanda, aos 5 de Julho de 1996. 

 

                                                   Tobias Epalanga 

                                                    Belchior Samuco 

                                                    André Silva Neto 


