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1. Reflexos da Constituivao da Republica Portuguesa de 1976 no estatuto juridico
da familia portuguesa.

A guiza de introduvao, comevarei por esclarecer que a expressao "estatuto
juridico da familia" e tomada aqui no sentido de conjunto de "normas e principios"
que presidem a regulamentavao das "rela96es familiares", considerando como
tais as "rela96es" que tern por fonte factos que a lei indica como susceptiveis de
dar origem a esse tipo de situa96es, designadamente: 0 casamento, quanto as
"rela96es familiares" que atraves dele se constituem entre os conjuges (rela96es
conjugais) ou entre cada conjuge e os parentes do outro conjuge (relavao de
afinidade ); a filiavao quanto as rela96es que, por forva dela, surgem entre as
pessoas que descendem umas das outras ou que, sem descenderem umas das
outras, descendem de urn tronco comum (rela96es de parentesco na linha recta
ou na linha colateral); e, finalmente, a adop9ao quanto as rela96es que se
estabelecem entre o adoptante e o adoptado, ou entre cada urn deles e os parentes
do outro.
2. E sabido que estes diferentes tipos de "rela96es jurfdicas" (no sentido de
rela96es sociais reguladas pelo direito) delirnitam o ambito do chamado "agregado
familiar" ou familia "tout court".
Em plincipio, a "familia", em sentido juridico, e formada apenas pelas pessoas
que entre si estao ligadas por "rela96es familiares", que como tais sejam reguladas
pelo direito.
E assim, consoante o direito considerar ou nao como "rela96es familiares", estas
ou aquelas rela96es sociais, assim maior ou menor sera o ambito da "familiar.
Seja, por exemplo, o caso das chamadas rela96es de afinidade. A lei apenas
considera como tais (s6 da relevancia) as rela96es entre cada conjuge e os
parentes do outro conjuge. Nao atlibuindo qualquer significado as rela96es que,
em virtude do casamento, surgem entre os parentes de urn dos conjuges corn os
parentes do outro conjuge (v.g. entre os chamados "concunhados"). Isso significa
que nao ha entre esses "parentes" de cada conjuge uma "relavao familiar". Nao
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fazem parte juridicamente da mesma "familia". Ao contnirio do que sucede no
direito canonico que, para certos efeitos, considera existente uma relac;:ao familiar
entre os irmaos de urn conjuge e os irmaos do outre conjuge.
De igual modo, quando a lei deixa de dar relevancia, a partir de certo grau, ao
parentesco na linha cc lateral (pessoas que descendem de urn tronco comum),
(entre nos, por exemplo, a partir do 6° grau) pretende corn isso dizer que entre
as pessoas que se situam para alem desse grau nao existe uma "relac;:ao familiar"
legalmente relevante.
3. Ora, igualmente sabido e, que quando o direito qualifica uma determinada
"relac;:ao" como "relac;:ao familiar'' quer corn isso significar que, entre os respectivos
sujeitos passa a existir urn determinado "vinculo" que se traduz em "direitos e
deveres reciprocos ou bilaterais" (de urn para corn o outre).
Ou vice-versa. Ao atribuir determinados direitos ou deveres reciprocos, de
determinado tipo, a certas pessoas, o direito esta a afirmar a existencia entre
elas de uma "relac;:ao familiar". Como, por exemplo, quando da direitos
sucessorios aos parentes no 4 ° grau da linha cc lateral, a lei esta a dizer que
considera subsistente entre eles uma relac;:ao familiar (para efeitos sucessorios).
Pretendemos corn isto concluir que, no fundo, depende do "direito" a
determinac;:ao do ambito das "relac;:oes familiares", na medida em que so o serao
aquelas que por ele como tais forem consideradas.
E dai a importancia que na definic;:ao da "familia" tern a propria evoluc;:ao do
direito.
Isto nao quer dizer que, para nos, o direito e que cria a familia. A familia em si
mesma, como agregado social, nao e uma criac;:ao inteiramente juridica. 0 direito
limita-se a reconhecer a sua existencia e a delimitar a sua extensao. A familia
precede o direito e existia antes dele. Ede origem natural e anterior ao proprio
Estado (que "cria" o direito ). Em contraste corn o que sucede corn outros
agregados sociais, juridicamente relevantes, como, por exemplo, as "sociedades
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comerciais", ou os "agrupamentos profissionais", cuja fundamentayao assenta
exclusivamente na ordemjuridica (sao criav5es do direito ).
Por outras palavras, enquanto a familia "nasceu" naturalmente, a generalidade
dos demais agregados juridico-sociais sao cria9ao dos horn ens para sua defesa
ou salvaguarda de interesses comuns. Tern uma fundamentavao politica.
0 que desde ja nos permite avanyar a conclusao de que, a capacidade de
interven9ao do Estado, na regulamentavao juridica da familiae sem duvida muito
menor do que a que lhe assiste na regulamentavao dos demais agregados sociais,
ja que, enquanto estes sao criayaO sua, aquela nao 0 e, 0 que logo a partida
impoe a seu respeito maior conten9ao nas determinav5es normativas que se lhe
dirijam.
4. Paralelamente, porem, corn a maior ou menor importancia do "direito" na
defini9ao e estrutura9ao da familia, ha que considerar tambem a inversa: A
influencia que a evoluyao da propria familia como agregado social (natural),
merce da dinamica propria dos factores sociologicos em que se insere e a
caracterizam (de natureza religiosa, politica, economica) tern sobre a evoluvao
do direito que a pretenda regulamentar.
Ha assim aqui, como noutros domini os, urn fenomeno de interac9ao reciproco,
geralmente expresso por etapas: A "realidade" sociologico tern a sua marc ha
propria, que a leva a evoluir num certo sentido, acontecendo, porem, que, em
determinados mementos, o direito e utilizado para foryar essa evoluvao (criando
novas estruturas); outras vezes, o "direito" limita-se air a "reboque" da evoluyao
sociologico, procurando acompanha-la, adaptando-se-lhe.
0 que e comum a generalidade dos fenomenos sociologicos juridicamente
relevantes, mas pode manifestar-se de modo muito mais expressive no ambito
do direito da familia.
Fala-se a este respeito em personalidade social do direito familiar.
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Basta ver, por exemplo, o que se passou desde a chamada "familia patriarcal"
romana ate a"familia nuclear" dos nossos dias.
0 direito romano, ao regular as "relac;:oes familiares" (as relac;:oes entre os
membros da familia) tinha em considerac;:ao a "estrutura politico-sociol6gica" da
"familia de entao" que Ulpiano assim defmia: ')ure proprio dicimus familiam est
plures personas quae sunt unius potestate aut natura aut iure subjectae".
Era a estrutura politico-sociol6gica da familia romana que determinava a
regulamentac;:ao pelo direito das relac;:oes entre os seus membros. Dai os poderes
do "pater" em relac;:ao aos restantes familiares (que iam ate ao "ius vitae ac
necis"); dai a situac;:ao da mulher no agregado familiar ("in loco filiae"); dai a
diminuta relevancia da uniao conjugal, toda ela dominada e condicionada pela
"patria protestas" do chefe; dai a extensao do agregado familiar (defmida pela
amplitude da hegemonia politico-religlosa do "pater"; e, finalmente, dai a
insignificancia juridica do div6rcio.
Corn a evoluc;:ao da estrutura familiar, consequencia, por sua vez, de numerosos
factores, de natureza politica, uns, econ6mica ou sociol6gico, outros, a
regulamentac;:ao juridica da familia evoluiu tambem, acompanhando-a. A medida
que a familia, como agregado social, foi perdendo forc;:a e importancia no contexto
socio-politico romano, merce da criac;:ao de outras estruturas politicoadministrativas, que distribuiram, por forma diferente, func;:oes e poderes antes
exercidos pelas "familias" originarias, estas passaram a assistir tambem ao
esvaziamento progressive da sua influencia e coesao, dando lugar a fen6menos
de cissiparidade e multiplicac;:ao preanunciadores de novas estruturas juridicas.
Evoluc;:ao identica se operou corn a chamada "familia comunitaria medieval, ela
tambem :fruto natural das estruturas econ6mico-politicas da epoca, consequencia,
por sua vez, dos factores religiosos, econ6micos e politicos entao dominantes,
entre os quais sobressaiam o cristianismo e a instabilidade e inseguranc;:a
caracteristicas do periodo feudal.
Ninguem ignora, que foi exactamente por influencia do primeiro que a familia
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medieval se estruturou a partir do "sacramenta do matrim6nio, que o cristianismo
elevou a fonte exclusiva da "familia legitima", e a quem competia colaborar corn
o Criador na obra da multiplica<;ao da especie humana (ao contnirio da
concep<;ao meramente politica da fanulia romana); como tambem ao cristianismo
se ficou a dever a profunda altera<;ao introduzida na posi<;ao da mulher dentro
do agregado familiar, elevada por influencia do dogma mariano aposi<;ao de
"rainha do lar"; o mesmo se passando, outrossim, quanto aposi<;ao dos filhos e
fun<;ao educativa atribuida a ambos os progenitores, de sentido e alcance muito
diferentes do cariz politico da "patria potestas" do chefe familiar romano.
Como foi tambem a instabilidade e inseguran<;a da epoca, corn as suas lutas
feudais e dimisticas, que levou a familia medieval a fechar-se sobre si mesma, em
ins tinto de defesa, para melhor salvaguardar a sua propria sobrevivencia e dos
seus membros, dando origem a verdadeiras cidadelas sociol6gicos, a que
correspondiam unidades de produ<;ao e consumo, centradas sobre o agregado
familiar de base consanguinea (pais, filhos e parentes pr6ximos).
Estrutura esta que se manteve durante seculos, enformando nas suas exigencias
todo o direito que se lhe referia, e onde predominavam os institutos do matrim6nio
indissoluvel, do poder marital, da hierarquiza<;ao das fun<;oes conjugais, e todas
as demais figuras destinadas a preservar a unidade e estabilidade do patrim6nio
familiar (garantia da sobrevivencia econ6mica da familia), como a reserva
hereditaria, o direito de troncalidade, os vinculos, os direitos de morgalio, os
prazos hereditarios, os pactos sucess6rios, etc.
Tudo figuras que o direito criou ou consagrou em fun<;ao das exigencias socioecon6micas, caracteristicas do agregado familiar a que se destinavam
Dois acontecimentos, vieram, porem, nos seculos XVIII e XIX perturbar
profundamente a estabilidade de tais estruturas, sendo urn de origem puramente
s6cio-econ6mica e outro de fundamenta<;ao essencialmente ideol6gica ou politica.
Foram eles a Revolu<;ao Industrial e a Revolu<;ao France sa, ambos corn marcada
repercussao no ambito do direito da familia.
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A primeira, ao impor a concentra<;ao industrial dos openirios (a volta das novas
fabricas ), tomou impossivel a manuten<;ao dos agregados familiares tal como
existiram ate entao.
Em sua substitui<;ao surgiram, pelas exigencias proprias da vida urbana
(desloca<;ao para os grandes centres, dificuldades de habita<;ao), os pequenas
agregados familiares quase exclusivamente constituidos pelos pais e seus filhos
menores, situa<;ao que se reflectiu, naturalmente, na moldura juridica da propria
familia, corn o esbatimento progressive da relevancia dos la<;os familiares colaterais
e das fun<;oes colectivistas e previdenciais do agregado familiar como urn todo.
Da grande unidade de produ<;ao e consume que era, corn fun<;oes de defesa e
protec<;ao social alargadas a todos os seus membros, identificados pelos la<;os
de sangue que a troncalidade comum determinava, a familia viu-se assim reduzida,
na era industrial, ao micleo essencial da sua configura<;ao minima, sem quaisquer
outras fun<;oes que nao fossem o "mutuo adjutorio" ea propaga<;ao da especie.
Situa<;ao fortemente agravada pelos ventos do liberalismo economico, ati<;ados
pelos ideais individualistas da Revolu<;ao Francesa, por forma tal que, o que
ainda podia res tar da concep<;ao colectivista e comunitaria da familia medieval,
a breve trecho se viu destruido, pelo endeusamento do individuo e sua "liberta<;ao"
de quaisquer peias ou vinculos de sentido gregario, politico ou religiose.
Ora, see certo que na evolu<;ao ate entao operada, o "direito" se limitara,
sobretudo, a acompanhar e sancionar a propria evolu<;ao sociologico, moldando
progressivamente as figuras ou institutes juridicos que melhor a podiam servir,
obrigatorio e reconhecer que na transforma<;ao verificada nos Seculos XVIII e
XIX, o direito ja nao se limitou a servir fielmente a evolu<;ao estrutural das
realidades sociais, na medida em que, em grande parte, passou a ser da sua
propria responsabilidade essa evolu<;ao.
' Todos conhecemos o papel que o direito desempenhou' como instrumento
"activista", no movimento revolucionario de 1789, impondo pela for<;a normativa
dos seus preceitos, institutes ou configura<;oes juridicas, a que a evolu<;ao natural
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das coisas eventualmente nao conduziria ou pelo menos tardaria em aceitar, mas
que, como objectivo "urgente" dos ide6logos ou politicos de entao, se impunha
obter rapidamente, pois que, dai eventualmente poderia depender o exito e a
obtenr;ao dos demais objectivos "libertadores" da Revolur;ao.
Basta, por exemplo, referir o que se passou corn a laicizaryao do casamento,
legalmente imposta pela Constituir;ao Francesa de 1791 (Artigo 70°) atraves da
simples proclamaryao do principio de que, "La loi ne considere le mariage que
comme contrat civil" e, por isso mesmo, como todos os demais contratos,
livremente dissoluvel em vida dos conjugas (pelo div6rcio).
Atingida no seu ceme e na sua estabilidade, a familia naturalmente perdeu forr;a
e capacidade de resistencia pass ando a assistir passivamente ao desaparecirnento
de todas as funr;oes que assentavam naquela unidade e estabilidade,
designadamente de caracter educacional, previdencial e econ6mico, como os
acima referidos, direitos de troncalidade, vinculos, morgadios, etc.

0 que restou foi praticamente a familia que ainda hoje ternos, pequena (la picola
famiglia) instavel e desfuncionalizada.
5. Mais, porem, do que fazer a hist6ria do agregado familiar atraves dos tempos,
e nossa intenr;ao acentuar a imporHl.ncia do papel do direito nessa evoluryao,
consagrando-a ou provocando-a, e aproveitar a "deixa" que tal perspectiva nos
permite, para abordar a questao "quente", da influencia dos textos fundamentais
saidos da Revolur;ao de 1974, sobre a actual estrutura juridica da familia
portuguesa.
Observar;ao para que nos sentirnos particularmente colocados, pois que fomos
e somos personagens do processo "laboratorial" que conduziu a tais
transformar;oes, de resto ainda em curso.
6. Para simplificar as coisas e indo desde ja directamente ao assunto, diremos
que to do o processo revolucionario portugues, de 1974, foi marcado pela intenr;ao
confessada de socializar;ao da vida portuguesa, no sentido literal do termo, isto
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e, de progressivo alargamento das fun96es do Estado no ambito das demais
estruturas socio-politicas.
Inten9iio, em grande parte consumada nos textos que se seguiram imediatamente
a Revolu9ao, muitos dos quais se mantiveram ate hoje, embora ja muito
desgastados pela erosao de ventos aliseos que, em sentido contrano, come9aram
a soprar, pouco tempo decorrido depois do movimento revolucionario.
Ora, se ha sector que possa seduzir urn prop6sito socializante, esse e, sem sombra
de duvida, o que se refere as chamadas "estruturas sociais" de base, ou
intermedias, na medida em que, constituindo essas estruturas centros aut6nomos
de poder, a sua existencia e maior ou menor consistencia, tambem representam
obstaculo maior ou menor ao progressivo alargamento e difusao da interven9iio
estatal.
Sob este aspecto, aproximam-se, curiosamente, os ideais individualistas liberais
e os ideais colectivistas, ambos contrarios as "bolsas de resistencia" formadas
pelos "corpos sociais". Os primeiros, em nome da liberdade dos individuos, que
se considera nao dever ser coartada pela disciplina dos grupos sociais que
integram; os segundos, em nome do chamado interesse colectivo, esse tambem,
no seu entender, incompativel corn os interesses "menores" dos individuos e dos
grupos ou corpos sociais por eles constituidos.
Dai, certamente, o arreganho corn que a Revolu9iio Francesa arremeteu contra
as "corpora96es" medievais e demais organiza96es profissionais, bem como
contra a "familia" fortemente comunitaria de entiio, e tambem a luta sem treguas
que as revolu96es comunistas, empreendidas nos Paises de Leste (hoje em franca
extin9iio) moveram e movem contra a estrutura familiar de tipo unitario,
considerando-a contraria aos ideias colectivistas de concentra9iio no Estado de
todos os poderes e fun96es.
Voltemos, porem, ao caso portugues da Revolu9ao de 1974, na 6ptica exclusiva
da sua influencia sobre as estruturas juridicas familiares.
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7. Para nao deixar quaisquer duvidas sobre o proposito de intervir em tao delicada
materia, moldando-a pelos ideais revoluciomirios socializantes, o Estado
Portugues, aboa maneira socialista, decidiu, logo apos a Revolu9iio, fixar no
texto constitucional que dela emergiu os principios que, em seu entender, deviam
presidir aregulamentado ordinaria da estrutura familiar.
Encontram-se esses principios consagrados, fundamentalmente, nos Artigos 67°,
68°, 69°, 70° e 36° da Constitui<;:iio da Republica Portuguesa de 1976, e de
cuja analise facilmente ressaltara a tonica doutrinaria eo sentido impulsionador
dos respectivos preceitos.
Numa primeira aproxima<;:iio, podemos classificar tais principios associando-os
em tres grupos fundamentais: Justifica<;:iio da interven<;:iio do Estado; Estrutura<;:iio
da familia; Estatuto individual dos seus membros.
Tomemos cada urn desses aspectos separadamente.
8. Justifica<;:iio da interven<;:iio do Estado.
Para justificar a sua interven<;:iio neste dominio, o Estado come<;:a, naturalmente,
por acentuar a importancia da institui<;:iio familiar no contexto social. Exactamente
porque a familiae uma institui<;:ao importante, cuja fun<;:iio nao pode ser ignorada,
e que o Estado entende que nao lhe pode ficar indiferente e que, ao contrario,
deve intervir na sua estrutura<;:iio e desenvolvimento, orientando-os em
conformidade corn os interesses superiores que lhe cabe, a ele, Estado,
salvaguardar, logicamente dentro da concep<;:iio que tern desses mesmos
interesses.
E dai a afmna<;:iio paradigmatica do Artigo 67° da Constitui<;:iio que proclama a
familia como "elemento fundamental da sociedades; apos o que, a propria
Constitui<;:iio se encarrega de esclarecer o sentido que tal proposi<;:iio deve revestir,
toda ela de acentuada marca intervencionista. A saber:
a) Efectiva9iio pelo Estado das condi<;:oes que permitam a realiza<;:iio pessoal
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dos seus membros;
b) Promo<;ao pelo Estado da independencia social e econ6mica dos agregados
familiares, designadamente por meios fiscais e concessao de beneficios sociais;
c) Desenvolvimento da assistencia matemo-infantil do Estado e de apoio a terceira
idade;
d) Coopera<;ao do Estado corn os pais na educa<;ao dos filhos;
e) Divulga<;ao e aplica<;ao pelo Estado dos metodos de planeamento familiar;
f) Execu<;ao pelo Estado de uma politica de familia, corn caracter global e
integrado.
Sem por em causa as eventuais boas inten<;oes do legislador constituinte, no
quadro doutrimirio das suas concep<;oes, nao podemos deixar de reconhecer a
sua manifesto convic<;ao de que sem a "protec<;ao" do Estado, a familia nao
podeni cumprir cabalmente as suas fun<;oes.
Is to, por urn lado, e por outro a sua desconfian<;a de que se essa "protec<;ao"
nao existisse, a familia poderia, "como elemento fundamental da sociedades,
usar a sua "importancia" em sentido contnirio ou nao ajustado aos interesses
colectivistas que ao Estado compete salvaguardar.
Tais preocupa<;oes revelam-se sobretudo no cuidado corn que se afirma a
necessidade da interven<;ao do Estado na assistencia matemo-infantil, na
educa<;ao dos filhos e no planeamento familiar.
Isto e: 0 Estado entende que deve estar presente em todos os momentos
essenciais do chamado processo demografico: na concep<;ao, na forma<;ao e na
educa<;ao dos cidadaos.
Preocupa<;oes que aparecem, ainda mais evidenciadas, nos preceitos
constitucionais que se seguem ao texto citado, isto e, nas disposi<;oes dos Artigos
68°, 69° e 70°, relativos a protec<;ao a conceder a "Patemidade e Matemidade,
a "lnfiincia" ea "Juventude".
Em qualquer dos casos, o Estado atribui-se papel relevante e "insubstituivel" na
educa<;ao dos filhos, na forma<;ao integral da juventude e na sua integra<;ao civica,
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chamando a si especiais responsabilidades em dominios como o da forma<;ao
profissional e ensino, do acesso ao trabalho, da educa<;ao fisica e do
aproveitamento dos tempos livres.
Quadro em que, afinal, a tal importancia social da familia" quase se esbate por
completo, reduzida como fica ade simples colaboradora do grande Senhor, que
tudo dini, desde o nllinero de filhos a "fazer", ate aforma de os educar, ensinar
edivertir.
Mais, porem, do que expor os t6picos fundamentais da politica de interven<;ao
do Estado nas estruturas familiares, aqui pretendemos apenas acentuar o cuidado
corn que o legislador constituinte desenhou o quadro dessa interven<;ao,
possibilitando ao Estado participar depois, pela via da legisla<;ao ordinaria, em
todos os aspectos referidos, abrangentes, pela sua amplitude, da totalidade da
vida familiar. Ou seja: Em nome da protec<;ao que lhe compete constitucionalmente
conceder, nenhum recanto da vida familiar ficara vedado ainterven<;ao do Estado,
sob a capa da "protec<;ao".

Eessa, de resto, a fun<;ao das normas constitucionais: Fixar os principios gerais
a que devem subordinar-se as leis ordinarias, para que estas depois explorem o
quadro desenhado pelos referidos principios. 0 que, se porvezes tern fmalidades
restritivas (limitar a intervenc;ao do legislador), noutras propoe-se alargar o campo
de acc;ao da lei comum, designadamente quando se deseja criar, para alt:~m da
evoluc;ao normal do direito.
Intenc;ao esta que claramente se advinha subjacente aos principios constitucionais
referidos, todos eles orientados no sentido de chamar ao Estado, sob a forma
de "deveres de protecc;ao social", direitos claros de interven<;ao em areas
confiadas tradicionalmente afamilia.
9. Ao referir, a cima, o criterio aglutinador dos principios constitucionais, em
materia do direito da familia, dissemos que,justificada pelo legislador constituinte
a ampla possibilidade de interven<;ao do Estado, nesse dominio, logo ele mesmo
procurou, tambem, definir o conceito de familia pelo receio natural de que, no
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horizonte de urna tao ampla liberdade de interven<;ao, o legislador comurn viesse
mais tarde a usar essa liberdade em sentido eventualmente contnirio ao dos
proprios ideais que se pretendiam impulsionar.
Tal a explica<;ao que encontramos para os preceitos que, na propria Constitui<;ao,
e por forma pouco usual, delimitam os conceitos indispensaveis aestrutura<;ao
da "familia", tomando assim inconstitucionais todas as disposi<;oes legais que,
no futuro, desrespeitem ou nao se ajustem a esses conceitos.
Tarefa confiada fundamentalmente ao Artigo 36° da Constitui<;ao, cuja epigrafe
logo o denuncia: "familia, casamento e filia<;ao".
Posto o que, pode perguntar-se, que conceito tinha de familia o nosso legislador
constitucional?
Manda a verdade que se diga que o nosso legislador constitucional nao tinha urn
conceito bem defmido de "familia" ou se o tinha nao o revelou expressamente...
Eo que resulta do amontoado de re gras constantes do citado Artigo 36°, que
passamos a analisar, primeiro pelo que respeita apropria estrutura do agregado
familiar e depois pelo que toca ao estatuto individual dos seus membros.
Que o legislador nao tinha ou nao se preocupou em expressar urn conceito
preciso de "familia", resulta logo da forma como encara a possibilidade da sua
constitui<;ao, consagrando, como realidades autonomas, o direito de casar eo
direito de constituir familia, direitos, urn e outro, que a todos os cidadaos devem
ser assegurados.
Pondo de lado o absurdo de pensar que o direito de contrair casamento se
contrapoe ao direito de constituir familia, por forma tal que o casamento possa
deixar de ser encarado como urna das fontes de rela<;oes familiares, o que parece
claramente resultar do texto legal eque, para o legislador constitucional, a familia
tanto se pode constituir pela via do casamento como por outras vias, legalmente
admitidas, designadamente a procria<;ao ea adop<;ao. Sendo todas elas igualmente
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legitimas porque resultantes do exercicio de urn direito constitucionalmente
consagrado.
Assim, para a Constitui9ao portuguesa de 197 6, tanto e legitima a "familia"
constituida pelos conjuges atraves do casamento, como aquela que se constitui
entre pais e filhos pelo vinculo da filiayao, ou entre adoptante e adoptado pelo
"neg6cio juridico" da adop9ao.
A maneira como o texto foi "trabalhado", pode ate suscitar a duvida sobre se
para o legislador constituinte a familia conjugal pode igualmente realizar-se atraves
da simples "uniao de facto".
Duvida que, no entanto, se esvai, em certa medida, face aos demais preceitos
que integram o normativo do Artigo 36°.
Efectivamente, depois da referencia aos "direitos", de constitui9ao da familiae
de matrim6nio, contido no n° 1, o legislador afmna, no n.0 2, que ao Estado, em
exclusivo, compete aregulamentayao dos requisitos e efeitos do casamento, no
sentido de que s6 pode ser considerado como tal, o acto que a lei civil assim
defmiu. Ea lei civil nao inclui a ''uniao de facto" entre as "fontes da familia".
Ou seja, nao ha rela9ao conjugal fora do casamento e este s6 existira nos termos
em que a lei civil o regulamenta.
Ao contrario, porem, do que pode parecer, nao foi a inten<;:ao de esclarecimento
conceitual que presidiu aredacyao do n° 2 do Artigo 36° . Foi outra e muito
diversa, ligada apreocupayao do Estado de deixar hem claro que a partir da
entrada em vigor da nova Constituiyao cessava, por inteiro, a competencia da
ordem can6nica na regulamentayao "substancial" da mais importante das fontes
das relayoes familiares: 0 casamento. Competencia que, dadas as caracteristicas
essenciais do matrim6nio can6nico, nao podia agradar ao Estado.
Sem o afmnar expressamente, o que o legislador pretendeu de facto dizer, non o
2 do Artigo 36° da Constitui9ao, foi que, s6 o casamento civil pode conduzir a
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constituivao da familia, pelo que, para alcanvar esse objective, o matrimonio
canonico tern de se comportar praticamente como se fosse civil, respeitando
todos os requisites substanciais para este exigidos.
Trata-se, de uma disfarvada forma de laicizavao do casamento.
A falta de precisao do legislador, porem, esta tambem na origem de outras duvidas
que a este respeito continuam a inquietar os juristas.

Assim:
Sera efectivamente correcto persistir em afnmar que o acto matrimonial canonico,
para produzir efeitos civis, tern de respeitar integralmente os preceitos substanciais
da lei civil?
Ou seja: Vigorara, entre nos, o sistema do institute juridico matrimonial linico?
Urn Unico conjunto de normas para a regulamentavao dos requisitas substanciais
do acto juridico matrimonial, para que dele resulte a constituivao de uma familia
legalmente existente?
So sera assim, se apenas a face da lei civil puderem ser apreciadas todas as
questoes respeitantes a validade essencial e eficacia dos casamentos.
0 problema da forma, para 0 efeito, e irrelevante.
Ora, acontece que, ao tempo em que entrou em vigor a Constituivao de 197 6,
vigorava entre nos urn sistema cumulative de competencias quanto a
regulamentavao do "consentimento matrimonial", que eo aspecto essencial da
validade dos casamentos.
Estabelecia-se, por urn lado, que para produzirem efeitos na ordem juridica do
Estado, os casamentos canonicos deveriam respeitar o sistema de impedimentos
prescritos pela lei civil, mas que, quanto as causas respeitantes a validade do
consentimento e a "dispensa do casamento rato e nao consumado", aos
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casamentos can6nicos dev,eria aplicar-se apenas o direito da Igreja. 0 que
equivalia a dizer que, o consentimento matrimonial, nos casamentos religiosos,
era regulado pela lei can6nica e nos casamentos civis era-o pela lei civil,
considerando-se uns e outros corn igual eficacia na constitui9ao da familia, tal
como e entendida e protegida pela ordem juridica estadual.
Orienta9ao que, tendo resultado da Concordata celebrada entre Portugal ea
Santa Se, em 1940, recebeu acolhimento nos Artigos 1625° e 1626° do C6digo
Civil de 1966 (anterior a actual Constitui9aO).
E a questao surge, precisamente, porque as referidas disposi96es nao foram
expressamente revogadas aquando da entrada em vigor da Constitui9ao, ao
contrario do que aconteceu corn muitas outras, que o legislador nao teve logo
duvidas em considerar inconstitucionais.
Sem entrar a fundo na questao, o que nos levaria muito longe, pretendemos
apenas evidenciar aqui a caracteristica da imprecisao doutrinaria do direito
matrimonial portugues contemporanea, em grande parte consequencia do
exagerado uso que dele se pretendeu fazer como instrumento de evolu9ao politicadoutrinaria.
10. As demais disposi96es do Artigo 36°, da Constitui9ao de 1976, integram
outras tantas afmna96es subjacentes as inten96es "proteccionistas" do Estado,
na vida familiar.
A come9ar pelo radicalismo da afirma9ao, tambem contido no n° 2, quanto a
competencia exclusiva da lei civil em materia de div6rcio, aplicavel a todos os
casamentos "independentemente da forma de celebra9ao".
A formula usada, por si s6, denuncia a convic9ao do legislador de que a celebra9ao
can6nica nao e mais do que uma formalidade que em nada deve afectar a
estabilidade da sociedade conjugal.
Isto e, ao legislador civil e praticamente indiferente que as pessoas casem pela
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Igreja ou pelo Registo Civil, o que ja nao lhe e indiferente e que, pelo facto de o
fazerem segundo o rito canonico, a estabilidade da familia possa constituir
problema para o exercicio das fun<;:oes de que o Estado se arroga na materia.
E dai a urgencia corn que, logo a seguir aRevolu<;:ao de 7 4, o Estado celebrou
corn a Santa Se o Protocolo Adicional aConcordata, de 15 de Fevereiro de
1975, que abriu a porta do divorcio civil aos casamentos canonicos, e a
"generosidade" revelada na regulamenta<;:ao do proprio divorcio, atraves das
altera<;:oes introduzidas no Codigo Civil, pelo Decreto-Lei n° 496177, de 25 de
Novembro, construindo urn sistema dos mais alargados do direito civil
contemporiineo e em que, para alem do aumento considerlivel das causas de
divorcio litigioso, avulta a introdu<;:ao do divorcio consensual, desconhecido em
muitos dos sistemas legislativos ocidentais.
No fundo, sempre a mesma ideia: Quanto menos estavel for a "familia", mais
forte e actuante podera ser o poder intervencionista do Estado.
Ideia que, de resto, apresentada embora corn vestes mais moderadas e de forma
mais defensavel, se nos afigura estar igualmente presente nas afirmac;:oes
subsequentes do texto constitucional, ao proclamar a plena igualdade de direitos
e deveres dos conjuges dentro do casal e a equipara<;:ao dos filhos nascidos fora
e dentro do casamento.
Nao sendo, como e evidente, legitimo, negar a tais disposi<;:oes propositos de
sentido etico, for<;:oso e, no entanto, reconhecer que a sua proclama<;:ao, em
texto constitucional, ultrapassa a propria concep<;:ao etica das situa<;:oes visadas,
para entrar em domini os de clara inten<;:ao politica e corn alcance mais amplo do
que a simples protec<;:ao juridica dos interessados.
Assirn e em resumo:
11. Em 1974, o estatuto juridico da familia portuguesa assentava
fundamentalmente nos compromissos assumidos entre o Estado Portugues e a
Santa Se, atraves da Concordata celebrada em 1940, praticamente aceites na
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sua integralidade pelo Codigo Civil promulgado em 1966.
Eram aspectos essenciais desse estatuto, os seguintes:
a) A constituivao do "estado de casado" podia ter lugar tanto atraves do
casamento civil como do matrimonio canonico;
b) A Igreja, no entanto, comprometia-se a nao celebrar casamentos canonicos
que 0 nao pudessem ser a face da lei civil, em virtude da existencia de
impedimentos dirimentes por esta previstos, distintos dos que eram
estabelecidos pela lei canonica;
c) Em relayao aos demais aspectos do acto matrimonial, relacionados quer corn
as formalidades a observar, quer corn os requisites a respeitar, em materia de
consentimento, aplicava-se, quanto aos casamentos canonicos, o direito da
Igreja.
Vigorava, portanto, entre nos, o sistema do regime matrimonial duplo;
d) 0 institute do divorcio so se aplicava, em principio, aos casamentos civis,
considerando-se indissoluveis, em vida dos c6njuges, os casamentos
canonicos, salvo nos casos em que a propria Igreja aceita essa dissoluvao,
como, em certa medida sucede, na chamada "dispensa do casamento rato e
nao consumado";
e) Pelo que respeita asociedade conjugal constituida, quer pela via canonica,
quer pela civil, vigorava entre nos o si sterna da sociedade institucional, em
que, sem quebra da igualdade juridica dos c6njuges, se estabelecia uma certa
complementaridade nas funv5es de urn e outro, cabendo essencialmente ao
marido a representa9ao e manutenyao da familia e a mulher o govemo
domestico e fundamental intervenyao na educayao dos filhos;
No caso de desacordo entre os c6njuges, em aspectos essenciais avida conjugal,
competia a sua resoluvao, em principio, ao c6njuge varao ou, em certos casos,
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ao conselho de familia;
g) 0 institute do div6rcio, apenas aplica.vel aos casarnentos civis, revestia
essencialrnente a forma litigiosa, corn individualiza<;:ao bastante precisa das
causas que o poderiarn justificar, todas elas relacionadas corn o incurnprirnento
de deveres conjugais (div6rcio-sansao ).
12. Ern virtude dos principios fundarnentais consagrados na Constitui<;:ao de

1976 e do Protocolo Adicional a Concordata, celebrado ern 197 5, foi o legislador
ordinaria obrigado a adaptar a tais principios as norrnas do direito da familia
entao vigente, o que fez pelo Decreto-Lei no 496177, de 25 de Novernbro.
Por for<;:a de tal diploma, o regime juridico familiar passou entao a apresentar as
seguintes caracteristicas que, ern alguns aspectos, subvertern por inteiro o regime
enunciado. A saber:
a) A sociedade conjugal continuou, corno no regime anterior, a poder ser
constituida tanto pela via can6nica corno pela via civil, tendo, no entanto, o
Estado charnado a si, salvo quanto as rneras forrnalidades a observar no acto
do casarnento, toda a cornpetencia regularnentar, passando a vigorar entre
n6s urn sisterna rnais proximo do institute matrimonial Unico, de natureza civil,
do que do institute matrimonial duplo, saido da Concordata de 1940;
b) 0 institute do div6rcio passou a ser aplicavel tanto a sociedade conjugal
constituida atraves do casarnento civil corno a resultante do casarnento
can6nico.
Dada, porern, a nao revoga<;:ao expressa do Artigo 1625° do C6digo Civil,
entende-se que continua a vigorar para os casarnentos can6nicos a "dispensa do
casarnento rato e nao consurnado";
c) A sociedade conjugal assurniu, ap6s o Decreto-Lei n° 496177, urna estrutura
igualitario e nao institucional, por for<;:a da qual, para alern da equipara<;:ao
juridica dos conjuges, ja existente, foi tarnbern introduzida urna plena
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equiparac;ao funcional, passando ambos os conjuges a ter iguais func;oes dentro
do casal, tanto pessoais corno patrirnoniais, salvo naturalrnente aquelas que
pela sua natureza estao reservadas a cada urn dos conjuges.
Designadarnente ern materia de exercicio do poder paternal (relativarnente aos
filhos ), da adrninistrac;ao dos bens (que ambos exercern ern termos de plena
igualdade) e de representac;ao, que passa a caber a ambos os conjuges.
Refere-se, a prop6sito, quase corno curiosidade, que no regime anterior s6 a
rnulher tinha o direito de adoptar os apelidos do rnarido, aquando do casarnento,
passando tal direito, corn a publicac;ao do Decreto-Lei n° 496/77, a poder ser
exercido tarnbern pelo rnarido relativarnente a adopc;ao dos ape lidos da rnulher,
o que clararnente pretende elirninar a representatividade social do casal apenas
pelo norne do conjuge varao;
d) Ern conformidade corn a equiparac;ao funcional dos conjuges, cessou tarnbern
a cornpetencia, ern principio atribuida ao rnarido, para dirirnir os diferendos
farniliares, passando essa func;ao a ser atribuida ao proprio Estado, atraves
dos Tribunais, rnaxirne, ern materia de escolha da residencia conjugal, norne
dos filhos, exercicio do poder paternal etc ..
Aspecto, este ultimo, que constitui urna das dernonstrac;oes rnais aparentes do
sentido intervencionista das reformas introduzidas no actual direito da familia;
e) 0 instituto do div6rcio pas sou a revestir a partir de entao, tarnbern, indole
diversa da anterior, deixando de ser urna forma de dissoluc;ao apenas destinada
a garantir o curnprirnento dos deveres conjugais (div6rcio-sansao) para assurnir
natureza rnais amp la e liberal, a utilizar quando de facto se verifique ruptura
da vida conjugal por dernencia superveniente, separac;ao de facto, etc.
(div6rcio-rernedio) Ou sernpre que os conjuges consensualrnente desejern
por-lhe termo (div6rcio por rnutuo consentirnento). No rnesrno sentido depoe
ainda a reforma recenternente introduzida, permitindo o div6rcio consensual
corn substituic;ao da via judiciaria pelo rnero recurso as Conservat6rias do
Registo Civil;
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f) Embora nao relacionada directamente corn a estrutura familiar pode ainda
apontar-se como urn a manifesta<;ao mais das tendencias centralizadoras das
reformas introduzidas em 1977, a redu<;ao do circulo familiar para efeitos
sucess6rios, levada a cabo pelo Decreto-Lei no 496/77, por for<; a do qual
deixaram de ser atribuidos direitos sucess6rios aos parentes colaterais a partir
do 4 ° grau, diversamente do sistema anterior que mantinha esses direitos ate
ao 6° grau. Redu<;ao corn vantagem manifesto para o Estado que viu assim a
sua posi<;ao sucess6rio muito fortalecida, como herdeiro que e, logo ap6s o
termo da sucessao familiar (4 ° grau).
E mais nao e preciso acrescentar, cremos, para bem caracterizar o sentido
essencial das reformas introduzidas no direito matrimonial portugues pela
Constitui<;ao de 197 6.
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