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1ª Secção da Câmara do Cível, Administrativo, Fiscal e Aduaneiro  

 

 

ACÓRDÃO 

 

PROCESSO N.º 1624/10  

 

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

acordam em conferência, em nome do Povo: 

  

I – RELATÓRIO 

 

Na Sala de Família do Tribunal Provincial de Luanda, INÊS PEDRO FRANCISCO DOS 

SANTOS, residente em Luanda, Rua Deolinda Rodrigues n.º 269, zona 11, Bairro Nelito 

Soares, interpôs Acção de Reconhecimento da União de Facto por Ruptura contra 

FRANKLlM DOMINGOS MANUEL DOS SANTOS, residente em Luanda, Rua Deolinda 

Rodrigues n. ° 269, zona 11, Bairro Nelito Soares, pedindo o reconhecimento da união de 

facto entre a Autora e o Réu, a atribuição da residência familiar e a regulação do exercício  

de autoridade paternal dos menores a favor da Autora.  

 

Para fundamentar a sua pretensão, a Autora alega, em síntese, o seguinte:  

1. “Que a Autora e o Réu estabeleceram vida em comum desde 1985;  

2. Que desta relação resultou o nascimento dos seguintes filhos: Leonilde Inês dos 

Santos, nascida 14 de Maio de 1986, Franklim Manuel dos Santos, nascido aos 19 

de Julho de 1988, Edísio Rudolfh dos Santos, nascido aos 21 de Julho de 1993, 

Jelka Inês dos Santos, nascida aos 18 de Julho de 1996;  

3. Que as desinteligências conjugais começaram a surgir a partir da altura em que o 

Réu se viu desempregado, durante o longo e penoso processo grevista da extinta 

Angonave;  
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4. Que manifestava-se impotente e arrogante no tratamento que dava quer à A. como 

aos filhos;  

5. Que como funcionária pública, para sustentar a família, incluindo o Réu, a Autora 

via-se forçada a vender bebidas à porta de casa;  

6. Que durante certo período de convivência a Autora e o Réu foram., pedra sobre 

pedra, com ajuda dos próprios filhos, construindo a casa que hoje constitui a 

residência familiar, num terreno adquirido pela Autora, em fevereiro de 1994;  

7. Que aos 19 de Maio de 2002, a Autora foi nomeada para, em comissão ordinária de 

serviço, exercer as funções de 2ª secretária da Embaixada da República de Angola 

em Moçambique;  

8. Que como não podia deixar de ser, a Autora convidou o Réu, que se encontrava 

desempregado, para acompanhá-la e rumarem para aquele país do Índico enquanto 

durasse a missão;  

9. Que o Réu, ferido no seu orgulho machista e arrogante, negou-se 

peremptóriamente, autorizando apenas os filhos que pudessem viajar com a Autora;  

10. Que durante o período que durou a comissão diplomática da Autora, o Réu falava 

algumas vezes com esta e os filhos, tendo deixado de o fazer no último ano de 

mandato.  

11. Que aos 23 de Março de 2007, a Autora, finda a comissão de serviço e na 

companhia dos filhos, regressaram a Angola;  

12. Que a Autora e os filhos dirigiram-se à casa e encontraram o Réu a coabitar a 

residência familiar com uma nova companheira, sua concubina, em companhia dos 

filhos desta, resultado de uma relação anterior;  

13. Que a Autora e os filhos se viram confrontados, não tiveram outra alternativa senão 

socorrer-se ao apoio de familiares directos;  

14. Que a Autora compreende agora a razão do Réu ter em 1997 falsificado o croquis 

de localização do talhão de terreno adquirido pela Autora em 1994;  

15.  Que porque o R. chegou mesmo a dizer que não necessita do apoio da A. e dos 

filhos por ter recebido uma indemnização de USD 60.000,00 de sua extinta empresa;  
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16. Que a Autora entende que para melhor crescimento e educação sadia deve o 

exercício de autoridade paternal ser exclusivamente atribuído a si a bem dos 

menores, da família e da sociedade.”  

 

Conclusos os autos, o Juiz “a quo” proferiu despacho de citação, conforme fls. 22 dos autos.  

 

Citado o Réu (fls.24), este veio apresentar Contestação (fls. 25 a 31), defendendo-se por 

impugnação.  

 

Impugnando, o Réu alega que viveu alternadamente com a Autora 13 anos, isto é, com 

separações sucessivas e só à Autora ficou a dever a deterioração da relação de casal, pois 

com a paralisação da Angonave o Réu foi forçado a ficar em casa, a Autora lançou em 

desprezo o Réu, não lhe cuidava da roupa ou da alimentação, passou a chegar cada dia 

muito mais tarde, por vezes até despenteada e com olhos avermelhados e, como não se 

bastasse, quase sempre, delirava debaixo do sono, chamando pelo nome de um outro 

homem que o Réu nunca conheceu, o que obrigava o R., a retirar-se do quarto do casal.  

 

Alega ainda o Réu que a Autora, muito antes da paralisação da Angonave, sob os mais 

inconcebíveis pretextos, negava-lhe o débito conjugal, acabando por muito tempo não 

manter relações sexuais.  

 

Quanto ao croqui de localização, o Réu alega que o croqui que a Autora exibe não é 

documento autêntico, por não ter sido aprovado ou emitido pelo Governo Provincial. Por 

isso, alega que a residência pertence ao Réu, que a construiu com o seu próprio dinheiro, 

prova bem a titularidade do Réu o documento do Ministério das Finanças “Imposto Predial 

Urbano” do 2.ª Bairro Fiscal de Luanda, assim como da Administração Municipal da zona 

11, Bairro Rangel, apesar de ter a A. envidado todos os esforços junto daquela instituição 

no sentido de inviabilizar a legalização da residência. Alega ainda que, relativamente a esta 

matéria, foi já discutido e dissipado junto da 3º Secção da Sala de Família do Tribunal 

Provincial de Luanda, no ano de 1999, tendo sido concluído que o Réu acolheria à sua 
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tutela os filhos para a sua residência e a Autora que procurasse onde viver, porquanto o 

Réu exibiu junto daquela secção prova bastante de adultério por parte da Autora.  

  

Alega ainda que não é verdade que a Autora tenha convidado o R, para consigo deslocar-

se a Moçambique, uma vez que a A, já havia abandonado de livre e espontânea vontade a 

residência em que vivia com o R, instalando-se no anexo da mesma residência, 

abandonando também um seu sobrinho, levando consigo os filhos e, em meados do ano 

de 2002, a A. retirou-se definitivamente. Naquela altura, a A. já respondia um processo-

crime junto da DNIC por agressão física ao R, processo ainda em curso junto do Tribunal 

do Crimes Comuns.  

 

Outrossim, o R. alega que contraiu matrimónio com a senhora Noémia Manuel Francisco 

dos Santos, médica de profissão, em 2004, com quem tem dois filhos e uma saudável 

relação e a A. teve conhecimento atempado.  

 

Alega ainda o R. que a A. começou a praticar adultério muito cedo, mesmo no início da 

convivência marital com o R., por isso não pode ter havido singularidade, o que retira a 

capacidade para o reconhecimento de uma união de facto por ruptura, assim como para 

atribuição da residência familiar. Além disso, alega o R, que é do conhecimento dos filhos 

que, após o regresso dos mesmos da República de Moçambique, preparou dois quartos e 

convidou-os a viverem com o R., porém estes recusaram-se. Ademais, alega o R, que 

continua desempregado até a presente data e praticamente sem recursos, como confirma 

o documento de pobreza da administração da zona (anexo 9).  

 

Concluiu o R. que, em momento algum da vida conjugal do casal foram criadas as 

condições ou pressupostos legais para o reconhecimento da união de facto, de acordo com 

o disposto no n.º 1 do art.º113.º do CF.  

 

Terminou pedindo a improcedência da acção e, em consequência, condenar-se a Autora 

no pagamento dos honorários do advogado do Réu fixado no valor de USD 4.500,00.  
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Conclusos os autos, o Tribunal “a quo” designou data para tentativa de conciliação (fls. 71).  

 

Realizou-se a audiência preparatória (fls.76 a 77), em conformidade ao formalismo legal e 

na qual verificou-se o seguinte:  

 

1. Não houve conciliação entre as partes.  

2. A Autora e o Réu confirmaram que a residência familiar foi construída por eles na 

constância da união de facto. Porém, ambos requereram o direito à residência 

familiar, não havendo acordo nenhum sobre este assunto.  

3. Sobre a autoridade paternal ficou estabelecido o seguinte:  

a. Os menores ficaram à guarda e cuidados da mãe; 

b. O pai poderia manter com os menores o convívio que desejar.  

c. Para o alimento dos filhos menores, o pai contribuiria mensalmente dentro 

da sua disponibilidade.  

d. Os menores não poderiam ausentar-se para fora do país sem prévio 

consentimento dos pais, ou na falta deste o devido suprimento dado por este 

tribunal.  

Realizou-se a reunião do Conselho da Família, mas não houve acordo quanto à atribuição 

do direito à residência ela família (fls.90).  

 

Conclusos os autos, o Tribunal “a quo” proferiu despacho saneador com especificação e 

questionário (fls. 96).  

 

De seguida, o Réu veio apresentar novo articulado, alegando que tinha acabado de tomar 

conhecimento de que a Autora construiu uma vivenda, propriedade sua, sita no Bairro Morro 

Bento, Rua Gamek - Direita, sem número, junto do Centro Médico Casa Militar. Concluiu 

pedindo inclusão deste facto na especificação e questionário (fls.104 a 104v, e 107).  

Em resposta ao novo articulado (fls. 111 a 112), a Autora alega que a casa referida pelo R, 

no articulado trata-se de uma conclusão de uma residência inacabada, que não constitui 

facto superveniente, que interesse à boa decisão da causa, pois a residência familiar onde 
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a A. e R. e filhos viveram ininterruptamente, em comunhão de mesa e habitação é que se 

situa na Avenida Deolinda Rodrigues, n.º 269, em Luanda, esta é que deve ser atendida 

nos termos do n.º 2 do art.º 113.º do CF. Terminou pedindo a improcedência do novo 

articulado.  

 

Conclusos os autos, o Tribunal “a quo” proferiu despacho (fls. 118 a 119), indeferindo a 

reclamação do R., feita no articulado superveniente.  

 

Realizou-se a audiência de discussão e julgamento e assentada, conforme as actas de fls. 

149 e 150 a 151, respectivamente.  

 

Conclusos os autos, o Tribunal “a quo” proferiu sentença (fls. 153 a 155v), julgando 

procedente a acção e, em consequência:  

1. Reconheceu a união de facto havida entre a Autora e o Réu.  

2. Atribuiu à Autora o direito à residência familiar sita no Bairro Nelito Soares, na Rua 

Deolinda Rodrigues, n.º 269, em Luanda.  

3. Atribuiu à Autora o exercício da autoridade paternal e converteu, em definitivo, o 

regime provisório constante de fls. 82v.  

 

Inconformado com a sentença, o Réu veio interpôr recurso de agravo, com subida imediata, 

nos próprios autos e efeito suspensivo (fls. 160).  

 

O recurso foi admitido como de apelação, com subida imediata, nos próprios autos e efeito 

suspensivo (fls. 161).  

 

Notificado o Réu/Apelante da admissão do recurso (fls.173), este veio apresentar alegações 

(fls.177 a 183), fundamentando, em síntese, o seguinte:  

 

1. “Que a gravidade e a reiterada má conduta da Apelada caracterizou violação dos 

seus deveres conjugais, particularmente dos deveres de fidelidade, respeito e 
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coabitação, o que comprometeu irremediavelmente a possibilidade da vida em 

comum, assim, é tamanha injustiça a atribuição da residência à Apelada, 

considerando não ter havido por parte do Apelante qualquer enriquecimento ilícito, 

pois a residência em causa foi construída exclusivamente pelo Apelante.  

 

2. Que ao retirar-se a Apelada de livre e espontânea vontade da vida conjugal e, em 

condições de género, nada tem a reclamar, ou a reivindicar.  

 

3. Que a Apelada tem um emprego fixo e na presente data com salário bastante 

invejável, tendo já construído uma vivenda no Bairro Morro Bento, Rua da Gamek - 

direita, sem número, junto ao centro médico da casa militar, construída por um 

empreiteiro particular de nome, Domingos Eugénio dos Santos.  

 

4. Que por este facto não deve ser posto em causa a residência familiar que a Apelada 

reivindica, pois tal facto constitui uma circunstância modificativa da "causa petendi", 

que é facto e que interessa para a decisão da causa, que não tomando em 

consideração, desvaloriza a tese do Apelante, manifestamente lhe cerceia a 

respectiva defesa, o que não deve ser excluído do ponto de vista do disposto no n.º 

4, do art.º 506.º do CPC, para uma sã justiça, por um lado.  

 

5. Que por outro lado, qualquer decisão a ser proferida a respeito, deve 

obrigatoriamente atender a todo um conjunto de princípios imutáveis de justiça, 

fundados na igualdade perante a lei, na boa razão e na ética." 

 

 Terminou pedindo a procedência do recurso e, em consequência, revogar-se a decisão 

recorrida.  

 

Por sua vez, veio a Apelada apresentar contra-alegações (fls.198 a 201), alegando, em 

síntese, o seguinte:  
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1. "Que não houve da parte da Apelada qualquer má conduta relativamente aos 

deveres conjugais, porquanto quer profissionalmente, quer como mãe, assumiu 

sempre uma postura irrepreensível.  

2. Que todos os esforços da Apelada relativamente aos deveres conjugais traduzem-

se hoje na capacidade em ter conseguido, enquanto esteve no exterior e sem 

contribuição do Apelante, alimentar e dar formação aos filhos, resultado da relação 

com o Apelante.  

3. Que relativamente aos articulados 28.º, 29.º, 30.º e 31.º, vale dizer que após o 

regresso da Apelada e filhos de Moçambique, foram acolhidos por familiares directos 

daquela. Se não tivesse a Apelada emprego, como seria possível sustentar os filhos 

do casal, estando o Apelante desempregado como alega? A aludida vivenda no 

Bairro Morro Bento, Rua do Gamek é pura miragem do Apelante.  

4. Que é absolutamente inconcebível vir o Apelante falar em conjunto de princípios 

imutáveis de justiça (equidade), quando por eventuais divergências como cônjuge, 

aproveitando-se da ausência temporária desta e dos filhos, aproveitando-se da 

calada da noite, colocar outra mulher, não permitindo que estes após o regresso ao 

país tivessem acesso à residência familiar. "  

 

Terminou pedindo a confirmação da decisão recorrida.  

 

Remetidos os autos ao Tribunal "ad quem", o recurso foi admitido como sendo o próprio 

(fls.190).  

 

Remetidos os autos ao Digno representante do Ministério Público, este emitiu vista nos 

seguintes moldes (fls. 202v a 203):  

 

"Vi os autos nos termos do art.º707.º do CPC e, em consequência, constatei:  

1.° 

Não pode ser reconhecida a união de facto por ruptura porque, em 2007, ano em que a 

presente acção foi intentada o Réu já mostra casado.  
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2.° 

Julgo haver extemporaneidade na propositura da presente acção, pois, não ficou provado 

que depois do casamento do Réu, este continuou a viver com a Autora até 2007.  

3.° 

A dita casa sita no Morro Bento, a conhecer-se a questão de fundo, deve ser tida em conta, 

pois, segundo a Autora, a sua construção iniciou quando ainda viveram juntos.  

4.° 

Julgo, pois, que a decisão recorrida deve ser revogada em parte, improcedendo o pedido e 

confirmando apenas a parte referente aos filhos.  

 

Correram os vistos legais (fls.212v e 213v).  

 

Tudo visto, cumpre decidir.  

 

II - OBJECTO DO RECURSO  

 

Sendo o âmbito e o objecto do recurso delimitados para além das meras razões de direito 

e das questões de conhecimento oficioso, pelas conclusões formuladas pelas partes 

(artigos 660.º, n.º 2; 664.º; 684.º, n.º 3, e 691.º, n.º 1 e n.º 3, todos do CPC), emerge como 

questão a apreciar saber se:  

 

Deve ou não ser atribuída a residência familiar à Apelada.  

 

III - FUNDAMENTAÇÃO  

 

Da decisão recorrida, resultam provados os seguintes factos:  

 

 

1. “Da união de facto em apreço resultou o nascimento de quatro filhos.  
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2. A residência familiar, em litígio nos autos, situa-se nesta cidade, no Bairro Nelito 

Soares, na Rua Deolinda Rodrigues, n.º 269.  

3. Finda a comissão de serviço, em Moçambique, a Autora encontrou o Réu a residir 

com uma nova companheira, na residência familiar.  

4. A Autora não cuidava da roupa nem da alimentação para o Réu".  

 

IV - APRECIANDO 

 

Passando à apreciação da questão objecto do presente recurso, importa verificarmos o 

seguinte:  

 

Deve ou não ser atribuída a residência familiar à Apelada.  

 

Inconformado o Réu, ora Apelante, alega que a gravidade e a reiterada má conduta da 

Apelada caracterizou violação dos seus deveres conjugais, particularmente dos deveres de 

fidelidade, respeito e coabitação, o que comprometeu irremediavelmente a possibilidade da 

vida em comum, assim, é tamanha injustiça a atribuição da residência à Apelada, 

considerando não ter havido por parte do Apelante qualquer enriquecimento ilícito, pois a 

residência em causa foi construída exclusivamente pelo Apelante. Alega ainda que ao 

retirar-se a Apelada de livre espontânea vontade da vida conjugal e, em condições de 

género, nada tem a reclamar, ou a reivindicar.  

 

Alega ainda o Réu/Apelante que a Apelada tem um emprego fixo e na presente data com 

salário bastante invejável, tendo já construído uma vivenda no Bairro Morro Bento, Rua da 

Gamek - direita, sem número, junto ao centro médico da casa militar, construída por um 

empreiteiro particular de nome, Domingos Eugénio dos Santos e, por este facto, não deve 

ser posto em causa a residência familiar que a Apelada reivindica, pois tal facto constitui 

uma circunstância modificativa da "causa petendi", que é facto e que interessa para a 

decisão da causa, que não tomando em consideração, desvaloriza a tese do Apelante, 
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manifestamente lhe cerceia a respectiva defesa, o que não deve ser excluído do ponto de 

vista do disposto no n.º 4, do art.º506.º do CPC, para uma sã justiça, por um lado.  

 

Ademais, alega que, por outro lado, qualquer decisão a ser proferida a respeito, deve 

obrigatoriamente atender a todo um conjunto de princípios imutáveis de justiça, fundados 

na igualdade perante a lei, na boa razão e na ética. 

 

Assistirá razão ao Apelante?  

 

Vejamos.  

Dispõe o art.º113.° n.º 1 e 2 do CF que:  

 

N.º 1 "A união de facto só poderá ser reconhecida após o decurso de três anos de 

coabitação consecutiva e quando se verifiquem os pressupostos legais para a 

celebração do casamento... ",  

 

N.º 2 "Caso a união de facto não possa ser reconhecida por falta dos pressupostos 

legais, ela será atendida para além dos casos previstos nesta lei, quando se verifique 

enriquecimento ilícito nos termos gerais da lei civil, designadamente para efeito de 

partilha de bens comuns e para atribuição do direito à residência comum".  

 

Do disposto neste artigo, entende-se que terminada a união de facto por ruptura, os unidos 

de facto têm direito a participar na liquidação do património adquirido pelo esforço comum.  

 

Contudo, para a concretização do direito acima referido, são diversas as soluções que tem 

sido propostas pela doutrina e jurisprudência, que vão desde o recurso aos princípios do 

regime das sociedades de facto ou irregulares, às regras do regime da compropriedade, ao 

instituto do enriquecimento sem causa, e desde que se verifiquem os respectivos 

pressupostos ou requisitos legais.  
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Outrossim, uma boa parte da doutrina actual vem defendendo que "os membros da união 

de facto possam, eles próprios, regular os aspectos patrimoniais da sua relação (vg. 

inventariando os bens que levam para a união, fixando regras sobre a propriedade dos bens 

móveis ou dos valores depositados em contas bancárias, regulando a contribuição de cada 

um para as despesas do lar, o pagamento das dividas, a divisão dos bens que sejam 

adquiridos no decurso da união de facto, etc., naquilo que vulgarmente se designou apelidar 

de "contratos de coabitação”, contando que não colidam com normas de ordem pública e 

bons costumes" (Cfr. Ac. Relação de Coimbra, 23- 02-2011, proc. 656/05.8TBPCV.C1, 

profs. F. Pereira Coelho e Guilherme de Oliveira, in "Curso de Direito de Família, Vol. I, 3ª 

edição, págs. 100/110, 119/128"; Cristina M. A. Dias, in "Dissolução da União de Facto", 

estudo publicado na Revista de Cadernos de Direito Privado, n.º 11 Julho, Setembro 2005, 

págs. 69/80, em comentário ao Ac. da RG de 29/9/2004", França Pitão, in "União de Facto 

No Direito Português, Almedina, 2000, págs. 106/115"; e ainda Acs. do STJ de 15/11/95, 

de 9/5/97 e de 9/3/2004, respectivamente, in "BMJ 451 - 387"; "CJ/ST J, Ano V, T2- 81" e 

"CJ/STJ, Ano XII, T1 - 112").  

 

Assim sendo, a partilha de bens adquiridos durante a vida em comum dos unidos de facto 

pressupõe prova de que os mesmos bens são comuns, ou seja, adquiridos pelo esforço 

comum, como é o caso, estando fora deste âmbito a residência familiar.  

 

De facto, extinto o matrimónio ou união de facto cessa o direito e dever de coabitação do 

casal, que poderão passar a viver em casas separadas.  

 

O direito à habitação da residência familiar é hoje um valor económico e social de acentuado 

realce, que é protegido na maioria dos sistemas jurídicos.  

 

Assim sendo, a atribuição da residência familiar é um bem que, pela sua importância, tem 

um estatuto especial, dado a sua afectação material à convivência do agregado familiar, o 

que justifica que ele seja protegido não só durante a permanência do casamento, mas 
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também para além da sua dissolução, - (vd Medina, Maria do Carmo; Direito da Família, 

Colecção da Faculdade de Direito, UAN, Luanda, 2001, Pág. 260)  

 

Com efeito, a residência em causa é de facto residência familiar, onde os unidos de facto, 

e os seus 4 filhos, viviam durante a constância da vida em comum. Assim sendo, o Réu ao 

coabitar na mesma residência com outra mulher estaria a enriquecer-se indevidamente, 

nos termos e para efeitos do disposto no art.º113.º n.º2 do CF, (ponto 2 e 3 da 

fundamentação).  

 

Face ao exposto, porque houve violação do n.º2 do art.º113.º do CF, uma vez que ficou 

provado que a residência em causa, era a residência habitual do casal e dos filhos e, uma 

vez que foi atribuída a regulação do poder paternal à Apelada, então, atendendo ao 

interesse dos filhos, deve ser atribuída a residência familiar à Apelada em conformidade 

com o disposto no art.º110º do Código da Família.  

  

 Pelo que, bem andou o Tribunal "a quo" ao decidir como decidiu quanto a esta questão.  

 

1. Deve ou não procederem os pedidos formulados pela ora Apelada?  

 

Dada a conclusão da questão anterior, deve considerar-se que o pedido de reconhecimento 

da união de facto deve sim proceder, nos termos e por força do n.º 2 do art.º113.º do CF.  

 

Quanto aos outros pedidos, ficou provado que o Réu está casado com outra mulher, 

residindo na mesma casa que constitui residência familiar ora em litígio. Assim sendo, pelas 

mesmas razões em que a união de facto deve ser atendida, pelo facto de constituir um bem 

construído pelo esforço comum entre A. e R., deve a residência em causa ser entregue à 

Autora/Apelada pelo seguinte:  

 

Primeiro, vislumbra-se, neste caso, um conflito de opiniões ou ausência de um acordo sobre 

o exercício do poder paternal, que nos termos do art.º148.º, n.º3 do CF, cabe ao Tribunal 
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decidir a qual dos progenitores deve ser atribuído tal exercício. Neste sentido, tal como vem 

consagrado no art.º1410.º do CPC, "nas providências a tomar o tribunal não está sujeito a 

critérios de legalidade estrita, devendo antes adoptar em cada caso a solução que julgue 

mais conveniente e oportuna", tendo como limite o interesse supremo dos filhos em causa, 

nos termos e para efeito do n.º 2 do art.º127.º e 148.º, n.º 3 ambos do CF.  

 

Segundo, uma vez que o Apelado já é casado com outra mulher, é perceptível que seja 

atribuído o exercício da autoridade paternal à Autora, sendo ainda solteira, e ser esta 

exercida na residência familiar, tudo no interesse superior das crianças em causa (art.º80, 

n.º1,2 e 3 da CRA).  

 

Por fim, o Apelante alega que continua sempre desempregado, facto que revela sua 

impossibilidade de sustentar os filhos economicamente. Assim, é óbvio que estes 

permaneçam com a Autora, ora Apelada, além disso está empregada, para garantir o 

desenvolvimento integral dos filhos de ambos.  

 

Em face do exposto, deve concluir-se que os pedidos da Autora devem ser considerados 

procedentes e, assim, ser confirmada a decisão recorrida.  

 

V - DECISÃO 

 

Nestes termos e fundamentos, acordam os Juízes da 1ª Secção desta Câmara em 

negar provimento ao recurso e, em consequência, confirmar a decisão recorrida. 

Custas pelo recorrente e procuradoria a favor do Cofre Geral de Justiça que se fixa 

em Kz 80.000,00. 

 

Luanda, 17 de Setembro de 2018 

Joaquina Nascimento 

Manuel Dias da Silva 

Molares de Abril 


