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E A REPUBLICA PORTUGUESA E A SUA INCIDENCIA 

NO DIREITO DA FAMILIA 

Mario Ferraz de Oliveira* 

I Em 7 de maio de 1940 celebrou-se entre a Santa Se e a Republica 
Portuguesa uma Concordata, atraves da qual e entre outros artigos, 
foi reconhecida plena eficacia civil aos casamentos celebrados em 
conformidade corn 0 direito canonico. 

II Estes casamentos pressupunham na letra do artigo 24Q, a renuncia 
a faculdade civil de requerer 0 divorcio, que portanto, nao lhes 
poderia ser aplicado pelos tribunais civis. 

Ill Por outro lado ficava reservado em exclusivo aos tribunais e 
reparti<;6es eclesiasticas o conhecimento das causas concernentes 
a nulidade do casamento catolico e a dispensa do casamento rato 
e nao consumado. 

IV E alem disso, e como seu corolario, as decis6es e senten<;as destas 
reparti<;6es e tribunais, quando definitivas, eram transmitidas por 
via diplomatica aos Tribunais da Rela<;ao competentes que as 
tornavam executivas e as mandavam averbar nos respectivos 
registos civis, sem revisao nem confirma<;ao. 

V 0 Codigo Civil de 1966, nos artigos 1625Q e 1626Q nQ 1, transcreve 
integralmente estes princfpios, definidos, como dissemos, no artigo 
25Q da Concordata. E durante 35 anos estes foram os principios 
concordatarios que, recebidos no direito civil portugues, tiveram 
repercussao directa no direito da familia. 

VI Em 15 de Fevereiro de 1975, celebra-se entre a Santa Se e a Repu
blica Portuguesa, urn protocolo adicional a Concordata de 1940, 
alterando o seu artigo 24Q, passando a ser possfvel aos c6njuges 
unidos por casamento canonico, o recurso a dissolu<;ao do casamen
to por divorcio, nos mesmos termos em que se aplicava aos casa
mentos civis. 
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VII Mais 29 anos se passaram e em 18 de Maio de 2004, 64 anos depois 
de ter sido assinada, a Concordata e totalmente reformulada, dando 
lugar a uma nova Concordata entre a Santa Se e a Republica Portu
guesa. 

VIII E em rela<;ao ao direito da farm1ia que prindpios estao agora nela 
vertidos? Que altera<;6es se produziram? Que reflexos dela decor
rem? 

IX Pelo artigo 13Q, tal como pelo anterior 22Q, o Estado Portugues 
reconhece efeitos civis aos casamentos celebrados em conformidade 
corn as leis can6nicas, desde que o respectivo assento de casamento 
seja transcrito para os competentes livros do registo civil. 

X 0 artigo 14Q reproduz textualmente, nos seus dois mimeros, o 
expresso no anterior artigo 23Q, quanto ao momento da produ<;ao 
de efeitos do casamento can6nico. 

XI 0 artigo 15Q contem o preceituado no artigo I do Protocolo Adicional 
a Concordata de 1940, celebrado em 1975, consagrando a 
possibilidade de dissolu<;ao dos efeitos civis do casamento can6nico 
atraves de div6rcio. 

XII E no artigo 16Q, correspondente ao artigo 25Q da Concordata de 
1940, que se produziram as maiores altera<;6es, e corn maiores 
reflexos no ordenamento juridico interno, resultando na pratica 
na revoga<;ao tacita dos artigos 1625Q e 1626Q do C6digo Civil. 

XIII Pelo artigo 25Q da Concordata de 1940, transcrito integralmente 
nos artigos 1625Q e 1626Q nQ1 do C6digo Civil, o Estado Portugues 
aceitou reservar, em exclusivo, o conhecimento das causas concer
nentes a nulidade do casamento cat6lico, e a dispensa do casamento 
rato e nao consumado aos tribunais e reparti<;6es eclesiasticas com
petentes. 

XIV Alem disso concordou ainda que estas decis6es e senten<;as, quando 
definitivas, e verificadas pelo Supremo Tribunal da Assinatura 
Apost6lica, fossem aceites e produzissem efeitos civis, sem qualquer 
especie de controlo dos tribunais portugueses. 
Contudo, a constitui<;ao de 1976 no seu artigo 36Q, nQ 2, diz que "a 
lei regula os requisitos e os efeitos do casamento e da dissolu<;ao 
por rnorte e ou div6rcio, independentemente da forma de celebra
<;ao" . Esta disposi<;ao abrangente parecia indiciar, de imediato, a 
inconstitucionalidade dos ja referidos artigos 1625Q e 1626Q, do 
C6digo Civil e 25Q da Concordata. 

XV 0 Prof. Jorge de Miranda, no entanto, em comunica<;ao proferida 
nas Jornadas de Estudo, na Universidade Cat6lica Portuguesa em 
Fevereiro de 1991 e reconhecendo que a Igreja Cat6lica nao e uma 
pessoa colectiva de Direito Publico Portugues, mas sim de Direito 
Internacional, afirma: "a esta luz, nao existe contradi<;ao entre a 
Concordata (e o artigo 1625Q do C6digo Civil) e o artigo 36Q, nQ 2 
da Constitui<;ao ( o qual estipula que a lei civil regula os requesitos 

Lusiada. Direito. Lisboa, n.Q 3 (2005) 



A concordata entre a Santa See a Republica Portuguesa ea sua incidencia ... , p. 431-437 

e a dissoluc;:iio do casamento ); nada impede que a norma concor
dataria desempenhe uma fun<;:iio analoga a que desempenha 0 

artigo 50Q do C6digo Civil relativamente a casamentos celebrados 
no estrangeiro ; e mal se compreenderia que o Estado reconhecesse 
a jurisdi<;:iio de tribunais estrangeiros e niio de tribunais eclesias
ticos, nuns e noutros casos julgando de harmonia corn os respectivos 
Direitos." 

XVI De resto ja o Prof. Mario de Figueiredo, em "A Concordata e o 
casamento" justificando o artigo 25Q escrevia "Este principio e 
apenas uma consequencia 16gica de se ter atribuido eficacia civil 
ao casamento celebrado em harmonia corn as leis can6nicas. Se o 
direito portugues tivesse recebido, nesta materia, coma parte de 
direito interno, o direito can6nico, ainda se compreenderia que os 
tribunais portugueses tivessem competencia para o aplicar, niio 
coma direito can6nico, mas coma direito portugues corn o mesmo 
conteudo.Mas o direito portugues niio recebeu o direito can6nico 
coma fonte de direito interno, atribuiu eficacia a urn acto celebrado 
de harmonia corn o direito can6nico. Logo siio os orgiios compe
tentes para aplicar esse direito que hiio-de decidir se o acto foi ou 
niio celebrado de harmonia corn ele. Mais: e de harmonia corn ele 
que o casamento ha-de dissolver-se, nos casos em que isso e pos
sivel, mesmo que tenha sido validamente celebrado. S6 por decisiio 
do orgiio eclesiastico competente (e e ainda o direito can6nico que 
sem fiscaliza<;:iio das autoridades civis fixa a competencia) pode 
ser anulado ou dissolvido urn casamento can6nico". 

XVII Alguma doutrina continuou, no entanto a considerar inconstitu
cionais os principios consignados nos artigos 1625Q e 1626Q do 
C6digo Civil, resultantes do artigo 25Q da anterior concordata. 

XVIII Avisadamente pais, o referido artigo 25Q foi alterado em dais aspectos, 
que, afastando quaisquer duvidas que pudessem continuar a 
levantar-se, niio alteraram contudo a essencia nele vertida. Por urn 
lado retirou-se o exclusivo da aprecia<;:iio das causas de nulidade e 
dispensa de casamento rata e niio consumado aos tribunais e repar
ti<;:6es eclesiasticas, da letra do artigo. Por outro as decis6es dos 
tribunais eclesiasticos competentes, passam a s6 produzir efeitos 
civis, a requerimento das partes, e ap6s revisiio e confirma<;:iio nos 
termos do direito portugues, pelo competente tribunal do Estado. 
E para este efeito deve o referido tribunal verificar se: 

a) Siio autenticas as decis6es e senten<;:as 
b) Se dimanam do tribunal competente, ou seja do Supremo Tribu

nal da Assinatura Apost6lica (neste momento) 
c) Se for am respeitados os principios do contradit6rio e da igual

dade 
d) Se os resultados niio ofendem os principios da ordem publica 

internacional do Estado portugues 
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XIX Coma refere o Prof. Gon<;alves de Proen<;a em "Direito da Familia" 
3!! edi<;ao, pag.143, "E substituida a afirma<;ao da competencia 
directa dos tribunais e reparti<;6es eclesiasticas no conhecimento 
das causas concernentes a nulidade do casamento cat6lico pela 
atribui<;ao de efeitos civis as decis6es relativas a tal nulidade; E em 
conformidade, deixa de vigorar tambem, a esse respeito, o sistema 
de reconhecimento de plana das senten<;as eclesiasticas, para em 
seu lugar ser instituido, o sistema mitigado de revisao e confirma
<;ao, pelos competentes tribunais do Estado. Num aspecto pelo 
menos a polemica perde justifica<;ao face ao novo texto concor
datario: os artigos 1625Q e 1626Q deixam de ter fundamenta<;ao, 
pelo que se devem considerar tacitamente revogados ( enquanto 
nao o forem expressamente ). Corn o que, se gun do parece, tu do 
fica esclarecido, libertando o diploma constitucional das duvidas 
que aqueles textos suscitavam. Ao contrario, porem, das aparencias, 
a questao, na sua essencia esta longe de ficar esclarecida. Simples
mente tern de deslocar-se do seu aspecto formal para pianos mais 
profundos, relacionados corn a essencia das coisas. Nao ha duvida 
que e a lei civil que compete dizer quando e que urn matrim6nio 
can6nico produz efeitos na ordem estadual. A tal respeito, a 
competencia da ordem civil e incontestavel. 0 que esta verdadeira
mente em causa, porem, nao e s6 isso. 0 que no £undo importa 
saber e qual a lei que estabelece os pressupostos essenciais para 
que aquela eficacia civil possa ser atribuida. Nao e saber quando 
e que sao atribuidos efeitos civis ao casamento cat6lico. Isso com
pete a lei civil. Mas sim, o saber porque lei aferir os requesitos 
essenciais da realidade a que sao atribuidos tais efeitos.E isso incon
testavelmente compete, quanta aos casamentos religiosos, apenas 
a lei can6nica. 0 que, de resto, resulta claramente do proprio texto 
concordatario, ao afirmar, corn o acordo expresso de ambas as 
partes, que os "efeitos civis sao atribuidos aos casamentos celebra
dos em conformidade corn as leis can6nicas" Base XXII da Concor
data de 1940 e artigo 13Q da Concordata de 2004- Fim de cita<;ao 

XX Diziamos atras que, avisadamente, o artigo 25Q da Concordata de 
1940 foi alterado: Foi afastado o espectro da inconstituicionali
dade corn a nova redac<;ao. No entanto e porque o direito can6nico 
nao e fonte de direito portugues, nao podem os tribunais portu
gueses aplica-lo, do que resulta, sem ser explicitado, que apenas os 
tribunais eclesiasticos irao continuar a ajuizar dos pressupostos 
concernentes a nulidade e a dispensa do casamento rato e nao 
consumado.Ao exigir-se agora a revisao e confirma<;ao, nos termos 
do direito portugues, pelo competente tribunal do Estado, e indi
cando-se os dominios de tal verifica<;ao, nao se toca, coma e evi
dente, na essencia do ordenamento can6nico. Confere-se sim, maior 
credibilidade a recep<;ao normativa, afastam-se possiveis tenta<;6es 
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de excepcionalidade e mantem-se os prinCipws que ja tinham 
presidido a elabora<;ao da Concordata de 1940. E caso para saudar 
a justeza das solu<;6es entao encontradas, que passados 64 anos e 
profundas altera<;6es polfticas e sociais continuam a cmTesponder, 
na sua essencia, e no que concernem ao Direito da Familia, a uma 
realidade querida e sentida pela generalidade dos cidadaos portu
gueses. 
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