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ARTWO 2.·

1! permitido 0 div6rcio por rmituo consentimento nas condicoes legais
previstas para a separacao por nnituo consentimento.

Podem dissolver-se POl' div6rcio todos os casarnentos catolicos celebra
dos em Angola ou entre angolanos seja qual for a data da sua celebracao.

ARTIOO 1..

Considerando que a Republica Popular de Angola, como Estado inde
pendente c soberano nao estli por qualquer forma vinculado it concordata
celebrada entre 0 ex-govcrnc colonial-facista e a Santa Sc:

Oonsidcrando que a Republica Popular de Angola se afirma como Estado
laice e nao confessional, dai resultando que nenhurna razfio subsiste para
que a norma que impede ,0 divorcio aos conjuges casados canonicarnente
vigore no nosso direito interne, acarretado situacocs discriminatorias entre
cidadaos do mcsmo pals;

Considerando que da prolbicso do recurso ao divorcio deoorreram e
decorrem vultuosos problemas socials, criando situacoes a margem da lei
civil para os conjuges separados e para os filhos nascidos de novas unioes
de facto;

Considerando ainda, por outro Iado, a necessidade de simplificar certas
normas gue regulam ,0 divorcio e a separacao de pessoas e bens e de alargar
os seus fundamentos;

Ao abrigo da alinea a) do artigo 38.0 da Lei Constitucional e no uso da
faculdade conferida pcla alfnea e) do artigo 32.0 da mesma Lei, 0 Conselho
da Rcvolucao decreta e eu promulgo 0 seguinte:

Lei n.o 53/76
de 1 de Julho

CONSELHO DA REVOLUCAO
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Promulgada em 2 de Julho de 1976.

Publiquo-sc.

o Presidente da Republica, ANT6NIO AGOSTlNHONETO.

(Diario da Republica n." 155, 1.' serie, de 1976).

o prazo internupcial sera contado desdc a data do transite da sentenca
do separacao que tiver sido convertida em divorcio, c ainda da 'data do aban
dono ou separacao de facto reconhecida em sentenca transitada em julgado.

Vista e aprovada pelo Consclho da Revolucao.

ARTIGO 8.·

o direito it separacao de pessoas e bens ou divorcio litigioso caduca no
prazo de dois anos a contar da data em que 0 conjuge ofendido ou 0 seu repre
scntantc legal teve conhecimento do facto susceptivcl de fundamentar 0 pedido.

ARTIGO 7.·

Alern dos consignados na lei, sao ainda fundamentos de separacao de
pessoas e bens ou divorcio litigioso os seguintcs:

a) A separacao de facto por tempo superior a. cinco anos consecutivos;
b) 0 abandono do pais por parte do outre conjuge com 0 proposito

de a cle nao regressar.

ARTIGO 6.·

o pedido de conversao de separacao em divorcio sera notificado pessoal
mente a outra parte, mas quando for caso da notificacao edital nao scrao
publicados anuncios.

Nas accoes de separacao quer litigiosa quer por mutuo consentimento
cuja sentenca ja tenha transitado, a data. da entrada em vigor deste diploma,
pode qualquer das partes pedir por simples requerimento a conversao da
separacao em divorcio.

ARTIGO 4.·

Nas accoes de separacao de pessoas e bens, pendentes a data da entrada
em vigor dcste diploma, pode 0 pedido ser convertido em divorcio, mediante
simples requerimento do autor ou reconvinte nas accoes de separacao litigiosa
e de ambas as partes nas accocs pOt mutuo consentimento,

ARTIGO 3.·

ARTIGO 5.·
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Diminui-sc a idade exigida para que os conjugcs possam requerer 0
divorcio por mutuo consentimento, ja que hoje se atinge mais cedo a maturi
dade psiquica, bern como se oncurta consideravelrncnte 0 prazo de conversao
do divorcio provisorio em divorcio definitive, por se entcnder que em noventa
dias QS conjuges tern tempo suficientc para senti rem O'S cfeitos da sua nova

Nesta conforrnidadc, e dada a prcrnencia da adopcao de medidas pontuais,
elimina-se a parte do C6d.igo Civil e do Codigo do Processo Civil vigentes no
que concernc a separacao judicial de pessoas e bcns por mutuo conscntimento,
e permitc-se que 0 divorcio por IDlltUO consentimcnto possa sor obtido, para
alem da via judicial, mediante recurso aos orgaos do registo civil, ressalvados
os casas, que envolvem especial melindre e exigem mais cuidada apreciacao,
de haver filhos menores e de 0 poder paternal quanto a eles nao se encontrar
.it" regulado pelo tribunal competente. Tambem, Dum e noutro case, se dispensa,
a obrigatoriedade de constituicao de mandatario judicial, nem sempre util
e por vezes dispendiosa.

As rcalidadcs do 110SSO pais e ;lS necessidadcs de so aperfelcoarem e simpli
ficarcm ainda mais as uormas respcirantes ao divorcio lcvam a que sc deva
dar mais um p~tSSO em frente, ate que SC possa futuramcnte rctorrnular por
intoiro a lei civil na parte rcspeitante aos direitos de familia, publicando-sc
eventualmente urn Codigo de Familia autonomo o revendo-se todo direito
processual respective.

Pot so haver vcrificado que certas disposicoes lcgais refcrentes ao divorcio,
alent de se mostrarem obsoletas e contrarias it Lei Constituoional da Republica
Popular de Angola, cram prcjudiciais aos intcrcsses de largas camadas da nossa
populacao, bern como por sc haver concluldo pela co-ivcniencia em alargar
os fundanientos do: divorcio c da soparacao judicial de bcns c em simplificar
o respective processo, publicou-se a Lei 11.0 53/76, de 2 de Julho.

Lei n.O 9/78
do 26 de Maio

CONSELHO DA REVOLUCAO
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ARTIGO 5.°
(Requerlmento)

o requerimento para 0 div6rcio por mutuo consentimento sera assi
nado por ambos os conjuges, pcssoalmente a rogo, nao scndo obrigatorio a
constituicao do mandatario judicial mesmo no caso do divorcio por via
judicial.

ARTIGO 4.'

(Condi~oes para 0 processo no, registo civi1)

o div6rcio por rmituo consentimento so pcdera ser dccretado pelos 61'
gaos de registo civil desde que os conjuges nao tenham mhos menores OU,
DC' caso de haver filhos menores, quando haja decisao com transito em jul
gada sobre a regulacao do poder paternal, proferida pelo Tribunal de
Menores competente.

ARTIGO J.O

(Competencia)

o divorcio 'por mtituo conscntimcnto podera ser dccretado por via judi
cial ou atravcs do argao do registo civil da area da residencia de qualquer
dos conjuges, nos termos constantes dos artigos seguintes.

_...-

ARTIGO 2.·

(Fllndamenta~ao)

o divorclo por mutua consentimento fundamenta-se na deliberacao
COInUIn e pessoal dos conjuges de porem termo a vida conjugal.

Sobre 0 Div6rcio
ARTIGO 1.'

(pressupostos Iegaisdo pedido de divorcio)
o divorcio por rmituo consentimento podera ser requerido pelos conju

gcs casados ha mais de tres anos e que tenham completados vinte e dois anos

de idade.

situ8yao e reccnsiderarem as suas intencoes, se for caso disso. Utiliza-se, POt
mais pratica, a conversao automatica do divorc:o em definitive, se dentro
daquele prazo nenhum dos conjugcs disistir expressamente do sell proposito .

. Nestes termos, ao abrigo da alinea b) do artigo 38,0 da Lei Constitucio
nal e nc uso da facuidade conferida pela alinea, i) do artigo 32.0 da mesma
Lei, 0 Conselho da Revolucao decreta e eu assino a seguintc Lei:
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L No caso de comparecercm ambos os conjuges, 0 juiz ou 0 funciouario
do rcgisto civil competente pcrguntara a cada urn deles se pretende efectiva-

ARTIGO 10.·
(Proccsse da confereacia)

ARTIGO 9.·
(Falta de comparencia dos conjugcs)

A Ialta de comparencia de qualquer dos conjuges que nao for logo justi
ficada, ou 113.00 for no pn17.0 de dcz dias, cquivale it dcsistencia CIa.pretensao
C consequente arquivamento dos autos.

Ocorrcndo caw","justiflcada, a confcrcncia podera scr adiada uma so vez.

ARTIGO 8."

(Couferench\ de c6njugcs)

A conferencia de conjuges deverao estes cornparecer pessoalmente, uao
sendo admitida a presence de tcrcciros, salvo de mandatario judicial que haja
sido constituldo.

ARTIGO 7.·

(Autua~iio do rcqucrimente)

Autuado 0 rcqucrimcnto c rcconhecida a viabilidade do pcdido pcla
verificacao dns condicoes legais, sent designado dia para uma conferencia de
conjuges.

a) Certidao de narrativa cornplcta do registo de casameuto ,
b) Certidao de idade dos conjugcs;
c) Rclacuo cspecificada dos bens ;
d) Acordo celebrado sobre 0 exorcicio do poder paternal relativa

mente aos filhos menorcs, se os houver, ou ccrtidao da sentenca
proferida sobre a regulacao do podol' paternal no CMO prcvisto
no artigo 4.0;

e) Acordo sobrc prcstacao de alimcntos ao conjugc que careca deles;
f) Certidao de concepcao ante-nupcial e sou registo, se: os houvcr.

ARTICO 6.·

(Doeumeatacao necessaria)

Osrequerentes devcrao juntar ao requerimento inicial os seguintes docu
mentes:
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1. Pelo processo de divorcio que corra seus termos perante os orgaos
de registo civil e dcvido exclusivameute 0 emolumcnto de Kz 4.000.00, excepto
no caso de nao se chegar a realizar a conferencia de conjugcs, em que esse emo
lumento e rcduzido a. melade.

2. Juntamente com 0 rcquorimcnto inicial entregar-se-a guia de deposito,
a favor do orgao do registo civil compctcnte, de metade do jugucs do deposito
da restante mctade.

ARTIGO 14,·

(Emolumentos)

So 0 div6rcio definitive produz a dissolucao do casamento, c a decisao
que 0 decrcte sent comunicada oficiosamente as Conservatorias ou noutras
entidadcs perante as quais haja celebrado 0 casamento e tcnham lavrado 0
registo do nascimento dos conjugcs,

ARTIGO 13,·

(Efcitos do divorcio dcfinitivo)

Decorridc 0 prazo de noventa dias sem que haja dcsistencia por parte
de qualquer dos conjuges, sera dccretado 0 divorcio definitive.

ARTIGO 12.·

(Divorcio definitivo)

ARTIGO 11."

(Efeitos do divot'cio proviserio) I

o divorcio provisorio suspendc 0 dover de coabitacao doa conjuges e habi
Iita qualquer deles a requerer 0 arrolamento dos bens comuns ou proprios
do requerentc.

mente divorciar-sc advertindo-os dos efoitos da dissolucao do casamento n~
ambito pessoal e social, nomeadamente quando haja filhos menores.

2. Mantendo ambos os conjuges 0 proposito de se divorciarem, proce
der-sc-a a. leitura dos acordos juntos com 0 requerimento inicial e sera cxarado
auto em quo se homologarao provisoriamente 0 divorcio e os acordos,

3. Os conjuges serao desde logo advertidos de que 0 divorcio sera oficio
samente converrido em definitive sc dentro do prazo de noventa dias nao for
manifestado por qualquer deles 0 proposito de desistencia da obtencao de
divorcio. .
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Publique-se.

o Presidento da Republica, ANTONIO AGOSTlNHO NETO.

(Diorio da ReplJblica n." 138, 1." sertc, de 1978).

Vista e aprovada pelo Conselho da Revolucao.

ARTIOO 15."

(Revoga~ao da legisla~ao anterior)

Sao rcvogados os artigos 1786.° c 1788.° do C6digo Civil c os artigos 1419.°
a 1424.0 do C6digo do Processo Civil.

3. Pela passagern de certidoes cobrar-sc-a exclusivamente 0 emolumento
de Kz 70.00.

4. Em qualquer dos casos referidos nos n.05 1 e 3 c sompre devido 0
imposto de Reconstrucao Nacional.

y
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