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Estabelece novas normas para actos do registo civil.
Revoga varies artigos do Codigo Civil e do Diploma
Legislative Ministerial n,? 39, de 19 de Maio de 1961.
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Considerando no entanto que ha normas que regu
lando 0 estado das pessoas devem scr dcsde ja revoga
das ou alteradas porq lie em nitida contradiciio com
o sistema juridico-politico que ora nasce;

Considorando que 0 direito da familia tern de scr alte
rado tendo sobretudo em conta a opcao politica defcn
dida pelas massas, tarefa contudo dificiJ a curto prazo:

Considerando que dentro do direito civil, 0 diteito da
familia bern como 0 das sucessocs estao directarnentc
ligados as Iormas de propricdade, suporte de determi
nado tipo de relacoes de producao.

Assim, considcrando que 0 direito, em cada Iase se
deve adaplar as instiruicocs, acompanhando 0 processo
revolucionario;

A luta de Iibcrtacao c a proclamacao da indepen
dencia nacional. pondo termo ao regime colonial, abre
viaram o colapso de um sistema de relacocs socials de
exploracao, erguido sabre a' mistificacao moral e a in
justice, Iazendo nasccr uma sociedade nova que se
encontra na prirneira Iase da sua cvolucao para 0 so
cialismo.

,
-de 9 de Abril
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1. Fica proibida em todos O'S asscntos, registos, cer
tidoes, extractos, averbarnentos e demais documentos
Iavrados ou cmanados das instancias oficiais ou para-

(Da proibi-;ao de referenda it qualidade de filho
natural)

ARTIGO 3.°

ARTIGO 2.·

(Da equiparaeao dos filhos naturals aos legals)

Com efeito a partir de 11 de Novembro de 1975,
todos os Iilhos sao iguais perantc a sociedade e 0
Estado, desfrutando de iguais direitos e dcveres em
relacao a scus pais, qualquer que seja 0 cstado civil
destes.

1. 0 nome complete compor-sc-a, no maximo de
quatro vocabulos grarnaticais simples, dos quais so
mente dois podem corrcsponder ao nome proprio, e os
restantes ao apelido.

2. Os nornes proprios ou pelo menos urn deles sera
nacional.
3. 0' nome proprio em lingua estrangeira sera adrni

tido na sua forma originaria ou adaptada.
4. Os apclidos, sao obrigatorios e scrao escolhidos

entre os pertenccntes as Iamilias - paterna, materna
ou ambas - dos progenitores do rcgistando, No caso
dos progcnitores do rcgistando nao tcrem apelido, sera
este escolhido pelo dcclarantc, de prcfcrencia dc acordo
com 0 Iuncionario pcranre quem for prestada a dccla
racao.

ARTIGO 1."

(Da composicao do nome)

Ao abrigo da alinea a) do artigo 38.0 da Lei Consti
tuclonal e no usa da faculdade conferida pcla allnea e)
do artigo 32.0 da mcsma Lei, 0 Conselho da Revolucao
decreta e ell prornulgo 0 seguinte:
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ARTIGO 6.°

(Legalizacao de actos de registo de facto)
1. Todos os actos relatives ao estado das pessoas,

e bem assirn os que determinam modificacao ou extin
<;ao de qualquer deles, ocorridos desde 0 comeco da
luta de Iibcrtacao nacional at6 a entrada em vigor do
presents diploma, seriio integrados no livro da con
servatoria competente, mediante escrito, firmado peIo
Bureau Politico do M. P. L. A., certificando 0 acto
a registar.

2. Tal escrito do Bureau Politico devera tazer men
<;:ao da (lata em que ocorreu 0 acto a registar, bern
como a identidade completa do interessado e, no caso
de averbamento ou transcricao, ainda a indicacao da
conservatoria, delegacao, posto de regisro civil ou paro
quia, no qual se vEcctivou 0 assento de nascimento,
se houver, do Interessado.

3. Os registos lavrados com base em certificado do
Bureau Politico serao isentos de emolurnentos e selos.

ARTIGO 5.0

(Declaracoes de paternidade e matcrnidade de filho
natural)

1. Sem prejuizo do disposto na Lei Civil, a declara
<;aode paternidade ou maternidade feita por pais niio
unidos entre si por vinculo-matrimonial. devera ser
feita por ambos, conjunta ou separadarncnte.

2. E admitida tal declaracao por mandate especial.

ARTIGO 4."

(~boli~ao do termo incognito)
As designacoes «pai incognito» e «mae incognita»

sao suprimidas.

-oficiais, a ref'crcncia a qualidade de filho legitime. ou
iiegitimo.

2. Quando os documentos referidos no numero ante
rior Iorem extraidos por Iotocopia, devera previamente
set tracada, de modo a tornar-se ilegivel naquela Ioto
copia a referencia a filia<;ao legitima ou ilegitima.
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ARTIGO 11.0

('Os tramltacao do processo)

1. Concluida a instrucao, 0 oficial do rcgisto civil
Iavrara 110 processo, 'no prazo maximo de cinco dias,
despacho Iundamentado concluindo pela condicilo <los

ARTJOO 10.0

(Da jtJstifica~ao de 6bito)

o processo de justilicacao de obito, previsto na lei
seta instaurado of'icialmente ou a rcquerimcnto do
interessado, na conservatoria ou delegacao do registo
civil da area em que 0 obito haja ocorrido, a qual
instruira os autos.

ARTIGO 8.°

(Prova dos actos de r~gistoJ

Os acres !i_ujeilosa registo s6 podem comprovar-sc
na ordcm intcrna, mediante ccrtidao extralda dos livros
das conscrvatorias ou <los,consequentes averbarncntos.

ARTIGO 9.°
. .. I' .

(Reglsto de 6bito de militates mortos em' campahha)

Os asscntos de obitos de milltares tornbados em
carnpanha sc,rao lavrados na conservatoria cia area da
ocorrencia, COlli base ern cscrito Iirmado pelas fAPLA
atravcs do Estado-Maior de Regiilo da respcctiva area
no qual se mencionara a data da morte,

ARTIGO 7.",

(Validade dos actos de registo operados por instancia
nao Iegalmenre capacitada) .1

Serao havidos per incxistentes todos os ~cloy'ide
rcgisto lavrados, posteriormcntc a data de entrada' em
vigor do diploma, presente PO,f cntidades ou instancias
as quais a lei niio reconheca a qualidade de orgao nor
mal ou especial do registo civil.

\

ARQUIV
O L

. L
ARA



9

ARTIGO 13.0

tDisposi~Oes transit6rias)

1. Enquanto se nao encontrarem em funcionamento
a generalidade ·das delegacoes do Registo Civil, as
declaracoes de nascimento poderao ser prestadas na
conservatoria ou delegacao da area do domicilio do
interessado, a qual passara 0 boletim de nascimento
no prazo maximo de dcz dias.

2. 0 processo sera. remetido dentro de cinco dias
para a conservat6ria competente, a qual no prazo ma
ximo de dez dias a con tar da recepcao do processo,
devera remeter a respectiva ccdula a conservatoria ou
dclegacao da a,rea do domicllio.

3. Nas conservatories da area da naturalidade, alem
do Iivro pr6prio, existira urn livro de registo de assen
tos de nascimento para cada uma das delegacoes de
pcndentes.

4. As inscricoes respectivas transitarao para a dele
gacao competente, logo que a mesma reenjre em fun
yoes.

5. Na Comarca de Luanda. e enquanto as delegacoes
permanecerem encerradas, pertencera a primeira con
servatoria a feitura directa de todos os registos em
competencia daquelas delegacoes.

ARTlGO 12."

(Proibi~ao do certificado de idcntidade para fins
de obtencao de bilhere de identidade)

Ao arquivo de idcntificacao e vedada a emissao de
bilhetes de identidade com base no certificado de vida
e de Idcntidade previsto no artigo 173.0 ·do C6digo do
Notariado.

Iactos que considera provados depois do que remetera
os actos ao Ministerio da J ustica, para decisao final.

2. Os processos de justificacao de 6bito estao isen
lOS de emolumentos e selos.
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(Dt'tlrl'Q da Republica n.' 105, 1." seric, de 5 de Maio
de 1977).

Promulgadaem 30 de Abril 'de 1977.

Publique-se,

o Presidente da Republica, ANT6NIO AGOST1NIlO
NETO.

Vista e aprovada pelo Conselho da Revolucao,

ARTIGO 14.0

....~ (Rcvoga:~ao da legisla{:3o contraria)

Fica revogada toda a legislacao que colida com 0
espirito au a forma da presente lei, nomeadaments as
artigos 1824.°, 1908.<0,2139.° n:b 2 do Codigo Civil e
8 e 14, 'inclusive, do Diploma Legislative Ministerial
n." 39, de 19 de Maio de 196'1.
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O. E. 1305-5000 ex.-I. N. A.-1977
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