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O Ministério dos Negócios Estrangeiros acaba de supender a celebração de 
casamentos entre pessoas do mesmo sexo nos consulados de Portugal em 
países que não o admitem. 

Trata-se, em minha opinião, de uma decisão correta; mas as informações que 
extraímos das notícias que têm vindo a público são preocupantes, na medida 
em que indiciam que o descalabro que vem marcando os serviços de registo 
civil do Estado português é muito maior – e mais grave – do que parecia. 

A matéria é delicada e foi tratada, desde o início, de forma absolutamente 
grosseira, marcada por êxtases de poder de alguns funcionários interessados 
na matéria. 

Não permitindo Portugal que os consulados estrangeiros situados no seu 
território – mesmo os de países que admitem o casamento entre pessoas do 
mesmo sexo – celebrassem casamentos desde que um dos cônjuges fosse 
português, parecia evidente que, na base do mesmo princípio, deveria 
estabelecer que os consulados portugueses não celebrariam casamentos, 
sobretudo nos países que não o admitem, desde que um dos cônjuges fosse 
nacional desse país. 

Aflorei essa questão no livro Guia Prático do Casamento entre Pessoas do 
Mesmo Sexo em Portugal, publicado na editora Smashwords, em Agosto de 
2010. 

No site da MRA dedicamos algum espaço ao assunto, escrevendo, na mesma 
linha, o seguinte: 

«A competência para a realização de atos de registo civil nos consulados de 

Portugal não é do próprio consulado; trata-se de competência própria de 

funcionários específicos, que são os atrás identificados.  Por isso mesmo, se o 

despacho proferido no termo do processo preliminar ou a celebração do 

casamento forem processados por funcionário incompetente, o casamento é 

juridicamente inexistentes, por força do no artº 1628º, al a)  do Código  Civil. 

Concluindo, parece-nos que é admissível a celebração de casamentos entre 
pessoas do mesmo sexo nos consulados de Portugal, desde que pelo menos 
um dos cônjuges seja português e nenhum deles seja cidadão do Estado 
visitado. A competência para a celebração de tais casamentos é da exclusiva 
competência dos titulares dos postos consulares ou dos seus adjuntos, 
devendo proceder eles pessoalmente à instrução e conclusão do processo 
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preliminar, à celebração do casamento e à  feitura do registo, sob pena de 
inexistência do casamento. 
Se o registo for processado através do sistema SIRIC, ele deverá conter, 
obrigatoriamente o nome  do titular do posto consular, sob pena de inexistência 
do casamento. 
Após a publicação do Despacho nº Despacho nº 87/2010, do Presidente do 
Instituto dos Registos e do Notariado, uma outra dúvida se suscita, pondo em 
causa o que atrás escrevemos. 
Dispõe o artº 52º,1, al. b) do novo Regulamento Consular que aqueles titulares 
de postos consulares têm competência para lavrar atos de registo de 
«casamento no estrangeiro de dois portugueses ou de português e estrangeiro, 
quando permitido pela legislação local.» 
Veio aquele despacho afirmar que as conservatórias do registo civil devem 
proceder à celebração de casamentos entre pessoas do mesmo sexo ainda 
que ambos os nubentes ou um deles seja nacional de Estado que não admita 
esse tipo de casamentos «por respeito a princípios fundamentais da ordem 
pública internacional do Estado Português (artigos 13.° e 15.° da Constituição 
da República Portuguesa e artigo 22.°, n.°1, do Código Civil)». 
O artº 52º,1, al. b), ao afirmar que os titulares dos postos consulares têm 
competência para celebrar casamento entre dois portugueses ou um português 
e um estrangeiro quando tal for «permitido pela lei local» parece socorrer-se, à 
l’envers, do mesmo preceito, ou seja, do imperativo de respeito pela ordem 
pública interna do Estado visitado. 
Em abstrato, a lei civil portuguesa (tanto o CC como o CRC) não impedem o 
casamento, nos consulados de Portugal, entre dois portugueses ou um 
português e um estrangeiro, desde que este não seja cidadão do Estado 
visitado. Porém, parece impedi-lo o Regulamento consular ao estabelecer que 
o casamento só pode ser celebrado no consulado, desde que ele seja 
permitido (entenda-se que: na ordem jurídica do Estado visitado) pela 
legislação local. 
Na base de tal preceito é, pelo menos, duvidoso, que os titulares dos postos 
consulares atrás referidos possam celebrar casamentos entre pessoas do 
mesmo sexo nos países em que tal formato de casamento não é permitido, 
tudo em abono da norma, acima citadas, que apontam para a necessidade de 
respeito pelos princípios de ordem pública locais.» 

Tratamos o assunto, desde o início, com muita prudência, aconselhando um 
grande número de clientes dos nossos escritórios do Brasil  a não celebrar 
casamentos com pessoas do mesmo sexo nos consulados de Portugal, sob 
pena de, no nosso entendimento, eles poderem vir a ser declarados nulos ou 
inexistentes, por ofensa das referidas regras. 

A nossa informação era no sentido que atrás referimos e a dos consulados em 
sentido completamente inverso e, nalguns casos particulares, agregada com o 
batido argumento de que «o que os advogados querem é ganhar dinheiro». 

O problema da validade dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo nos 
consulados de Portugal levantou-se, tanto quanto sei, em concreto, pela 
primeira vez, no Brasil, mais precisamente em Belo Horizonte. 



Ao contrário do que vinha ocorrendo nos consulados de Portugal no Rio de 
Janeiro e em São Paulo, o consulado de Belo Horizonte recusou a celebração 
de um casamento entre um cidadão português e um brasileiro, em Novembro 
de 2010. 

O facto vem noticiado, de forma detalhada, no blog Bota Dentro, por Gustavo 
Miranda, que afirma o seguinte: 

«O cientista social Daniel Santos, português residente no Brasil, está desde 
setembro deste ano tentando se casar no consulado de Portugal em Belo 
Horizonte, com o companheiro brasileiro, o advogado Gustavo Franco. 

Segundo o relato dele, o consulado se nega a realizar o procedimento. “Nas 
primeiras vezes que estive lá, disseram-me que ainda havia a necessidade de 
avaliar a validade da lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Fiquei 
surpreso, já que todas as mídias já divulgaram que consulados portugueses 
estavam a realizar casamentos homossexuais, tendo inclusive havido um no 
Brasil”.» 

Dias depois, o cônsul apresentou desculpas aos esposos e celebrou o 
casamento. 

A noticia pode ler-se no blog Lado A. 

Surgiu, entretanto,  um outro caso, em Marselha. 

Em 19 de Janeiro, publicou o Jornal de Noticias: 

«Alegando "instruções superiores", o Consulado-Geral de Portugal em 
Marselha, em França, impediu a realização de um casamento entre pessoas do 
mesmo sexo, que estava agendado para quinta-feira, às 14 horas. 
A cônsul-geral Maria da Conceição Pilar Dias informou Tito Lívio, um português, 
director de uma associação lusófona, e o companheiro deste, Florent Robin, 
cidadão francês e director de uma rádio local, que "o casamento inicialmente 
marcado para o próximo dia 21", naquelas instalações, "não poderá ser 
celebrado, em virtude de terem sido recebidas instruções superiores, no 
sentido de serem suspensos, a partir do dia 14 (de Janeiro), e, até instruções 
em contrário, todos os casamentos entre pessoas do mesmo sexo a celebrar 
em países onde esta modalidade não é admitida por lei". 
Para Tito Lívio, tal decisão é "inteiramente abusiva e discriminatória".  
"Portugal não tem uma lei específica no que respeita ao casamento entre 
pessoas do mesmo sexo mas antes uma lei geral de casamento que contempla 
todos os casais sem discriminação de sexo", alega o português, director da 
Casa Amadis, associação de Montpellier, frisando "que parece completamente 
inconcebível que a lei dum país estrangeiro (neste caso a França) se possa 
sobrepor à lei e à Constituição da República portuguesa em assuntos que 
dizem respeito ao foro nacional e aos direitos de cidadãos portugueses". 
Segundo o secretário de Estado da Justiça, José Magalhães, "o Instituto dos 
Registos e Notariado não foi informado pela Direcção-Geral dos Assuntos 
Consulares de qualquer acto relativo a esta matéria, nomeadamente, 
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suspensão através de circular ou suspensão prática".  
"Tivemos conhecimentos que, em casos pontuais de dificuldades 
interpretativas, que foram superadas em concreto. Vamos diligenciar junto do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros no sentido de, através do diálogo 
institucional, apurar se há alguma dúvida hermenêutica e se há alguma 
iniciativa que poderemos tomar para garantir que a lei é só uma e que não há 
duas interpretações, correspondendo uma ao território nacional, continente e 
regiões autónomas, e outra às extensões consulares e presença portuguesa no 
exterior", salientou Magalhães.  

"É essa a diligência que nos cabe, é essa que faremos com sentido de 
urgência", acrescentou. 

Em 22 de Janeiro foi publicada no Diário Digital a seguinte notícia: 

«A presidente do município («maire») de Montpellier (sul de França), Hélène 
Mandroux, afirmou que está pronta a celebrar um casamento homossexual que 
foi adiado «sine die» pelo Consulado Geral de Portugal em Marselha.  
O casamento de Tito Lívio Mota, cidadão português e diretor da Casa Amadis, 
associação lusófona de Montpellier, e de Florent Robin, cidadão francês e 
diretor da rádio Divergences FM na mesma cidade, estava marcado para sexta-
feira, 21 de janeiro, no consulado português em Marselha, mas foi adiado "sine 
die".  
A situação dos dois homens, «que não vão poder casar-se no consulado de 
Portugal como a lei normalmente prevê, prova, se prova faltasse, a 
necessidade absoluta de prosseguir o combate iniciado para que a lei francesa 
autorize (o casamento entre pessoas do mesmo sexo) à semelhança do que 
acontece noutros países», afirmou a autarca socialista de Montpellier, Hélène 
Mandroux, num comunicado distribuído na sexta-feira.» 
 

Porque a matéria é delicada e o advogado está obrigado, por força das regras 

deontológicas que regem a advacacia, a produzir informação jurídica rigorosa, 

não tendo conseguido obter uma resposta clara e inequívoca das autoridades 

registrais, que, cada vez mais, encolhem os ombros quando são questionadas, 

no meu próprio nome e no da sociedade de advogados que dirijo, apresentei, 

em  13 de Novembro de 2010, o seguinte requerimento ao Presidente do 

Instituto dos Registos e do Notariado: 

 

Exmº Senhor 

Presidente do Instituto dos Registos e do Notariado 

MIGUEL REIS, advogado, com a cédula profissional nº 5066L, em seu nome 

pessoal e em representação da Miguel Reis & Associados – Sociedade de Advogados, 



com sede na Rua Marquês de Fronteira, 76-5º, em Lisboa. vem dizer e requerer o 

seguinte: 

1. Tomou o requerente conhecimento do teor do  Despacho nº 87/2010, de 19 

de Julho, que  é do seguinte teor: 

«Considerando que a Lei n.º 9/2010, de 31 de Maio, veio permitir a celebração, em 

Portugal, de casamentos entre pessoas do mesmo sexo, mas que nada dispõe quanto 

ao reconhecimento da eficácia, na ordem jurídica portuguesa, dos casamentos 

celebrados entre portugueses ou entre português e estrangeiro, do mesmo sexo, em 

pais estrangeiro, em data anterior a sua entrada em vigor; 

Considerando, também, que a mesma nada refere quanto possibilidade de celebração 

de casamentos, em Portugal, entre nubente português e nubente estrangeiro ou 

entre nubentes estrangeiros, relativamente aos quais a sua lei pessoal não permita 

este tipo de casamento; 

Considerando ainda que estas omissões e outras questões conexas tem gerado 

dúvidas junto dos vários serviços de registo civil que urge esclarecer; 

Considerando, finalmente, que sobre esta matéria foi suscitada a pronuncia do 

Conselho Técnico e o teor da deliberação tomada por aquele órgão consultivo; 

Determino que: 

1.As conservatórias do registo civil procedam a celebração de casamentos entre 

pessoas do mesmo sexo ainda que ambos os nubentes ou um deles seja nacional de 

Estado que não admita esse tipo de casamentos, por respeito a princípios 

fundamentais da ordem pública internacional do Estado Português (artigos 13.° e 

15.° da Constituição da República Portuguesa e artigo 22.°, n.°1, do Código Civil). 

Quando ao nubente estrangeiro não seja possível apresentar o certificado de 

capacidade matrimonial, por o respetivo país não admitir o casamento entre pessoas 

do mesmo sexo, a sua capacidade deverá ser aferida nos termos do artigo 22.°, n.° 2, 

do Código Civil, prestando o nubente a declaração expressa prevista no artigo 136°, 

n° 2, do Código do Registo Civil. 

2.As conservatórias do registo civil procedam a transcrição dos casamentos 

celebrados no estrangeiro, ainda que antes da entrada em vigor da Lei n.° 9/2010, de 



31 de Maio, entre portugueses ou entre português e estrangeiro do mesmo sexo e 

considerem que os mesmos produzem efeitos a data da celebração (artigo 5.° da 

citada Lei e artigo 1670.°, n.°1, do C6digo Civil). 

Mais determino que não deve ser: 

3.Reconhecida a adoção decretada no estrangeiro por casais constituídos por pessoas 

do mesmo sexo (artigo 3.° da Lei n.° 9/2010). 

4.Reconhecida eficácia ao casamento celebrado em Portugal perante os agentes 

diplomáticos ou consulares estrangeiros, entre português e estrangeiro do mesmo 

sexo (Artigo 164.° do Código do Registo Civil). 

5.Efetuado o registo do "Civil Partnership" e outras formas de união de facto 

equivalentes por não constituírem factos sujeitos a registo, por falta de disposição 

legal que o preveja (Artigo 1.° do Código do Registo Civil).» 

2. Tomando em consideração a doutrina expendida, o signatário e os 

advogados da identificada sociedade passaram a interpretar os normativos 

relevantes para efeitos de casamento entre pessoas do mesmo sexo nos 

consulados  nos termos seguintes: 

 

Casamentos de estrangeiros em Portugal perante os agentes 

diplomáticos e consulares 

Dispõe o artº 165º do CRC que «o casamento de estrangeiros em Portugal 

pode ser celebrado segundo a forma e nos termos previstos na lei 

nacional de algum dos nubentes, perante os respetivos agentes 

diplomáticos ou consulares, desde que igual competência seja 

reconhecida pela mesma lei aos agentes diplomáticos e consulares 

portugueses». 

Portugal reconhece eficácia aos casamentos entre pessoas do mesmo sexo 

estrangeiras que sejam celebrados perante os agentes diplomáticos e 

consulares acreditados em Portugal. 



Porém, não reconhece eficácia aos que forem celebrados pelos mesmos agentes 

diplomáticos e consulares, desde que um dos cidadãos seja português, mesmo 

que também nacional do Estado acreditado. Esta posição é suportada pelo 

disposto no artº 13º da Convenção Europeia sobre Funções Consulares, que 

confere aos funcionários consulares o direito de «celebrar casamentos, 

desde que pelo menos um dos nubentes seja nacional do Estado que 

envia, que nenhum seja nacional do Estrado recetor e que as leis e 

regulamentos não obstem à celebração de casamentos pelos 

funcionários consulares».  

Desde que um dos cidadãos seja nacional e pretenda casar em Portugal, rege 

a norma imperativa do artº 164º do CRC que dispõe que «o casamento de 

português com estrangeiro celebrado em Portugal só pode efetuar-se pelas formas e 

nos termos previstos neste Código». 

 

Casamento nos consulados de Portugal 

O artº 61º do CRC estabelece que «o casamento contraído no estrangeiro entre 

dois portugueses ou entre português e estrangeiro pode ser celebrado (…) 

pela forma estabelecida no presente Código, perante os agentes 

diplomáticos ou consulares portugueses ou ainda pela forma prevista na lei 

do lugar da celebração». 

O Regulamento Consular, aprovado pelo Decreto-Lei nº 381/97, de 30 de 

Dezembro, conferia competência aos cônsules titulares dos postos de carreira 

para lavrar registos «de  casamento no estrangeiro de dois portugueses ou de 

português e estrangeiro.» Era vedado aos consulados de Portugal celebrar 

casamentos entre dois cidadãos estrangeiros. 

Aos vice-cônsules e chanceleres dos consulados de carreira e das secções consulares, 

bem como a quaisquer outros funcionários era expressamente vedada a prática de 

atos relacionados com o casamento (artº 52º,2 do Regulamento). 

Só os cônsules titulares dos postos de carreira tinham competência para lavrar 

registos de casamento celebrados no consulado, pelo que, nos termos do disposto no 



artº 1628º, al. a)  do Código  Civil eram juridicamente inexistentes os casamentos 

que fossem celebrados por outro funcionário. 

Nos termos do artº 33º do Regulamento Consular de 1997, «na ausência ou 

impedimento do cônsul titular do posto de carreira, este é gerido, 

sucessivamente, pelo cônsul-adjunto, pelo vice-cônsul e pelo chanceler mais 

antigo.» Todavia estes funcionários não tinham competência própria para os atos 

relativos ao casamento, nem neles podia ser delegada tal competência, que decorria 

da lei. 

Os cônsules de carreira não tinham competência para nenhum dos processos 

especiais regulados pelos artºs  253º, 255º e 266º do CRC. 

Esse Regulamento foi substituído pelo Regulamento Consular, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 71/2009, de 31 de Março, que alterou substancialmente o quadro 

precedente. 

O artº 2º deste diploma estabelece o seguinte: 

1 -  A rede consular portuguesa compreende as seguintes categorias de 

postos consulares: 

 a)   Consulados-gerais; 

 b)   Consulados; 

 c)   Vice-consulados; 

 d)   Agências consulares. 

2 -  São ainda postos consulares que compõem a rede consular portuguesa 

os consulados honorários. 

3 -  Nas missões diplomáticas podem ser organizadas secções consulares, 

que funcionam nos termos definidos para os postos consulares previstos no 

n.º 1. 

4 -  Em casos fundamentados e mediante prévia autorização do Ministro 

dos Negócios Estrangeiros, os postos consulares previstos no n.º 1 e as 



missões diplomáticas podem abrir escritórios fora da sua sede, em 

conformidade com o direito vigente. 

5 -  Os postos e as secções consulares podem, sempre que se justifique e 

mediante autorização do Ministro dos Negócios Estrangeiros, instituir 

presenças consulares. 

O artº 1º, al. c) define «titular do posto consular» como sendo a pessoa encarregada 

de agir nessa qualidade. 

Nos termos do artº 17º,1, os titulares dos postos consulares são nomeados pelo 

Governo, e ocupam um dos seguintes cargos: 

 a)   Cônsules-gerais, no caso dos consulados-gerais; 

 b)   Cônsules, no caso dos consulados; 

 c)   Vice-cônsules, no caso dos vice-consulados; 

 d)   Agentes consulares, no caso das agências consulares; 

 e)   Cônsules honorários, no caso dos consulados honorários. 

O artº 51º do novo Regulamento Consular, confere aos titulares dos postos 

consulares referidos no nº 1 do artº 2º, bem como aos encarregados das secções 

consulares das embaixadas,  a qualidade de órgãos especiais de registo civil.  

Os cônsules honorários não são órgãos especiais do registo civil. 

Nos termos do disposto no artº 52º os titulares dos postos consulares, com exceção 

dos cônsules honorários,  podem lavrar os seguintes atos de registo: 

a)   De nascimento ocorrido no estrangeiro, quando atributivo da 

nacionalidade portuguesa; 

 b)   De casamento no estrangeiro de dois portugueses ou de português e 

estrangeiro, quando permitido pela legislação local; 

 c)   De óbito de português ocorrido no estrangeiro; 

 d)   De declaração de maternidade ou de perfilhação. 



Esta competência pode ser delegada pelos titulares nos cônsules-gerais-

adjuntos e nos cônsules adjuntos (artº 52º,1). 

Os atos de registo civil acima referidos podem, ainda, se realizados por 

funcionários consulares designados pelo titular do posto consular (artº12º, 1 

e 2 e artº 52º, 2, 3, 4 e 5), porém, com exceção expressa relativamente à 

celebração do casamento, na linha do que já se afirmava no regulamento de 

1997.  

 

Artº 52º do Regulamento Consular de 2009: 

(…) 

2 -  O funcionário consular designado nos termos do artigo 12.º e outros 

funcionários consulares especialmente designados para o efeito pelo 

Ministro dos Negócios Estrangeiros podem desempenhar todas as funções 

das entidades referidas no número anterior, excepto a celebração de 

casamento. 

3 -  Nas ausências ou impedimentos dos titulares previstos no artigo 

anterior, estes são substituídos, sucessivamente, no exercício das funções 

referidas naquele artigo, pelo cônsul-geral-adjunto ou cônsul-adjunto 

autorizado nos termos do n.º 1, pelo funcionário consular designado nos 

termos do artigo 12.º ou por outros funcionários qualificados quadro de 

pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros especialmente designados 

para o efeito, mediante autorização do Ministro dos Negócios Estrangeiros. 

 

Podemos concluir que, nos termos do Regulamento Consular de 2009, são 

competentes para a instrução de processos preliminares e para a  celebração de 

casamentos: 

a)   Os cônsules-gerais titulares dos consulados gerais 

 b)  Os cônsules titulares dos consulados; 

 c)   Os vice-cônsules titulares dos vice-consulados; 



 d)  Os agentes consulares titulares das agências consulares; 

e)  Os cônsules-gerais-adjuntos quando expressamente autorizados pelos titulares; 

f) Os cônsules-adjuntos quando expressamente autorizados pelos cônsules; 

g) Os encarregados das secções consulares das embaixadas. 

A competência para a realização de atos de registo civil nos consulados de Portugal 

não é do próprio consulado; trata-se de competência própria de funcionários 

específicos, que são os atrás identificados. Por isso mesmo, se o despacho proferido 

no termo do processo preliminar ou a celebração do casamento forem processados 

por funcionário incompetente, o casamento é juridicamente inexistente, por força do 

no artº 1628º, al a)  do Código  Civil. 

Parece-nos que é admissível a celebração de casamentos entre pessoas do mesmo 

sexo nos consulados de Portugal, desde que pelo menos um dos cônjuges seja 

português e nenhum deles seja cidadão do Estado visitado. A competência para a 

celebração de tais casamentos é da exclusiva competência dos titulares dos postos 

consulares ou dos seus adjuntos, devendo proceder eles pessoalmente à instrução e 

conclusão do processo preliminar, à celebração do casamento e à  feitura do registo, 

sob pena de inexistência do casamento. 

Se o registo for processado através do sistema SIRIC, ele deverá conter, 

obrigatoriamente o nome  do titular do posto consular, sob pena de inexistência do 

casamento. 

Após a publicação do Despacho nº 87/2010, do Presidente do Instituto dos Registos 

e do Notariado, uma outra dúvida se suscita, pondo em causa o que atrás 

escrevemos. 

Dispõe o artº 52º,1, al. b) do novo Regulamento Consular que aqueles titulares de 

postos consulares têm competência para lavrar atos de registo de «casamento no 

estrangeiro de dois portugueses ou de português e estrangeiro, quando 

permitido pela legislação local.» 

Veio aquele despacho afirmar que as conservatórias do registo civil devem proceder 

à celebração de casamentos entre pessoas do mesmo sexo ainda que ambos os 

nubentes ou um deles seja nacional de Estado que não admita esse tipo de 



casamentos «por respeito a princípios fundamentais da ordem pública internacional 

do Estado Português (artigos 13.° e 15.° da Constituição da República Portuguesa e 

artigo 22.°, n.°1, do Código Civil)». 

O artº 52º,1, al. b), ao afirmar que os titulares dos postos consulares têm 

competência para celebrar casamento entre dois portugueses ou um português e um 

estrangeiro quando tal for «permitido pela lei local» parece socorrer-se, à l’envers, 

do mesmo preceito, ou seja, do imperativo de respeito pela ordem pública interna do 

Estado visitado. 

Em abstrato, a lei civil portuguesa (tanto o CC como o CRC) não impedem o 

casamento, nos consulados de Portugal, entre dois portugueses ou um português e 

um estrangeiro, desde que este não seja cidadão do Estado visitado. Porém, parece 

impedi-lo o Regulamento consular ao estabelecer que o casamento só pode ser 

celebrado no consulado, desde que ele seja permitido (entenda-se que: na ordem 

jurídica do Estado visitado) pela legislação local. 

Na base de tal preceito é, pelo menos, duvidoso, que os titulares dos postos 

consulares atrás referidos possam celebrar casamentos entre pessoas do mesmo sexo 

nos países em que tal formato de casamento não é permitido, tudo em abono da 

norma, acima citadas, que apontam para a necessidade de respeito pelos princípios 

de ordem pública locais. 

 

3. Consultados por clientes que nos informaram que os consulados de 

Portugal no Rio de Janeiro e em São Paulo estão a celebrar casamentos entre 

cidadãos dos mesmo sexo, sendo um deles de nacionalidade brasileira, a 

nossa Colega Drª Tânia Paiva enviou ao Consulado Geral de Portugal em 

São Paulo um pedido de informação do seguinte teor: 

Exmº Senhor 

Cônsul de Portugal em São Paulo 

 Fomos consultados por um casal constituído por uma cidadã portuguesa e outra 

brasileira que pretende casar no Brasil. 



Em nossa opinião, mesmo que uma delas seja residente, o casamento não pode 

realizar-se num consulado de Portugal no Brasil. 

Nesse sentido, aconselhamo-las a casar ou num consulado de Portugal em terceiro 

país ou numa conservatória do registo civil em Portugal. 

Fomos, entretanto, confrontados com a notícia de que no Consulado Geral de 

Portugal no Rio de Janeiro foi celebrado casamento entre um casal de mulheres em 

que uma delas é brasileira e a outra portuguesa. 

Porque não somos donos da verdade e nos interessa, acima de tudo, o bom 

esclarecimento dos nossos clientes, vimos solicitar a Vªs Exªs que nos esclareçam 

qual é a posição desse consulado sobre este problema. 

O site da referida noticia é o http://www.diversidadejoinville.com.br/blog/direitos-

lgbt/882-portuguesa-e-brasileira-protagonizam-1o-casamento-gay-no-consulado-de-

portugal-no-rio. 

A nossa opinião sobre a matéria pode ser lida no endereço 

http://www.mreis.pt/?p=MenuPage&MenuId=146. 

 

Com os meus melhores cumprimentos, 

Tânia Paiva 

… 

4. O Consulado Geral de Portugal em São Paulo respondeu nos termos 

seguintes: 

 Prezada Dra. Tânia 

 

Aqui no Consulado Geral de Portugal em São Paulo celebramos normalmente o 

casamento de pessoas do mesmo sexo. 

Inclusive o SIRIC (sistema de registo civil) foi recentemente adaptado pelo 

departamento de informática de Portugal para esta nova situação.  

No lugar de A nubente e O nubente, agora se lê O Primeiro Nubente e o Segundo 

Nubente. 

Em todo o caso, o casamento não será válido no Brasil, apenas em Portugal. 

Atenciosamente, 

 

http://www.diversidadejoinville.com.br/blog/direitos-lgbt/882-portuguesa-e-brasileira-protagonizam-1o-casamento-gay-no-consulado-de-portugal-no-rio
http://www.diversidadejoinville.com.br/blog/direitos-lgbt/882-portuguesa-e-brasileira-protagonizam-1o-casamento-gay-no-consulado-de-portugal-no-rio
http://www.diversidadejoinville.com.br/blog/direitos-lgbt/882-portuguesa-e-brasileira-protagonizam-1o-casamento-gay-no-consulado-de-portugal-no-rio
http://www.mreis.pt/?p=MenuPage&MenuId=146


Carolina Maria Araújo de Almeida 

Assistente do Cônsul Geral de Portugal em São Paulo 

 

5. O Consulado Geral de Portugal em São Paulo esclarece, de forma 

inequívoca, que o casamento entre pessoas do mesmo sexo celebrado na 

repartição consular não será válido no Brasil, mas apenas em Portugal, 

mesmo que um dos cônjuges seja brasileiro. 

6. De qualquer modo, mesmo com este esclarecimento, continua a suscitar-se 

um problema relevante que é o de saber se a representação consular do 

Estado visitante pode ofender princípios de ordem pública do Estado 

hospedeiro, como é inequivocamente o caso. 

7. Obviamente, que nenhum problema se suscitaria se o consulado de 

Portugal em Londres – onde também não é reconhecido o casamento entre 

pessoas do mesmo sexo – procedesse ao casamento de um português e um 

brasileiro. 

8. Do mesmo modo, nenhuma reserva se suscita relativamente à celebração, 

num consulado de Portugal no Brasil, de um casamento entre um português 

e um estrangeiro, não brasileiro, do mesmo sexo. 

9. Mas parece-nos que  o mesmo não se pode concluir relativamente ao 

casamento de um português com um brasileiro num consulado de Portugal 

no Brasil, porque, manifestamente, com isso se ofendem princípios de 

ordem pública do Brasil, enquanto Estado hospedeiro. 

10. Uma tal ilegalidade pode ferir, em nossa modesta opinião, a validade do 

casamento, mesmo à luz do direito português, atenta a violação de normas 

de direito internacional que vinculam o Estado. 



11. Nos termos do artº 3º,1 do Decreto-Lei n.º 129/2007, de 27 de Abril, o IRN, I. 

P., tem por missão executar e acompanhar as políticas relativas aos serviços 

de registo, tendo em vista assegurar a prestação de serviços aos cidadãos e 

às empresas no âmbito da identificação civil e do registo civil, de 

nacionalidade, predial, comercial, de bens móveis e de pessoas colectivas, 

bem como assegurar a regulamentação, controlo e fiscalização da actividade 

notarial. 

12.  O artº 9º, 1 al. a)  do Código do Registo Civil estabelece que são órgãos 

especiais do registo civil, os agentes diplomáticos e consulares portugueses 

em país estrangeiro. 

13. Estes agentes interagem sobre o sistema informático privativo do registo 

civil, denominado SIRIC, nos termos do disposto no termos da Portaria n.º 

1224/2009. D.R. n.º 197, Série I de 2009-10-12. 

14. O signatário é advogado inscrito na Ordem dos Advogados de Portugal 

(cédula 5066L) e na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP 162104 e 

OAB/RJ 162817), estando obrigado pelos estatutos de ambas as ordens a 

respeitar a legalidade de cada um dos países. 

15. A sociedade acima identificada organiza o trabalho dos advogados em 

Portugal, sendo que o signatário é também sócio da Miguel Reis Advogados 

Associados, a sociedade de advogados gémea, que organiza o trabalho dos 

advogados dos escritórios MRA em São Paulo,  Rio de Janeiro e Fortaleza. 

16. Os advogados de uma e de outra das sociedades têm as mais fundadas 

dúvidas sobre a legalidade da sua prestação de serviços jurídicos à 

organização de processos de casamento entre pessoas do mesmo sexo em 

que um dos cidadãos seja brasileiro, que sejam realizados nos consulados de 

Portugal no Brasil. 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2009.197&iddip=20092861
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2009.197&iddip=20092861


17. Por isso mesmo, têm recusado tal patrocínio, com os fundamentos atrás 

reproduzidos. 

18. É indispensável para o bom exercício da advocacia, de que o signatário e os 

seus colegas fazem profissão, clarificar o que, sobre a aludida problemática, 

entendem as diversas entidades públicas envolvidas, nomeadamente o 

Instituto responsável pelos serviços de registo civil em Portugal. 

19. Nesse sentido, tomando em consideração as suas obrigações profissionais, 

têm interesse direto em conhecer o andamento deste tipo de processos, para 

os efeitos do artº  268º, 1 e 2 da Constituição da República Portuguesa. 

20. De outro lado releva que os direitos reconhecidos nos artigos 61.º a 63.º do 

Código do Procedimento administrativo são extensivos a quaisquer pessoas 

que provem ter interesse legítimo no conhecimento dos elementos que 

pretendam. 

21. Tal interesse legítimo emerge do próprio estatuto profissional do requerente 

e das obrigações que o mesmo lhe impõe, nomeadamente no que se refere 

ao rigor da informação jurídica. 

22. Perante tais dúvidas, requer o signatário a Vª Exª, que lhe mande certificar o 

seguinte: 

a. Se o Instituto dos Registos e do Notariado considera válidos dos 

casamentos entre pessoas do mesmo sexo celebrados em consulados 

de Portugal entre cidadãos portugueses e cidadãos estrangeiros, 

nacionais dos estados hospedeiros, nomeadamente nos países que 

não admitem esse tipo de casamento. 

b. Quantos e quais os casamentos celebrados entre cidadãos 

portugueses e cidadãos brasileiros do mesmo sexo celebrados em 

consulados de Portugal no Brasil. 



O Advogado 

Miguel Reis 

5066L 

Não obtivemos qualquer resposta, como passou a ser habitual, da parte de 

entidades tuteladas pelo Ministério da Justiça. 

Por isso, em 7 de Dezembro de 2010, propusemos contra o Presidente do 

Instituto dos Registos e do Notariado, ação especial de interpelação para a 

passagem de certidão, cuja petição inicial é do seguinte teor: 

 

Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 

A.:  MIGUEL RIBEIRO DOS REIS 

R.:  PRESIDENTE DO INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO I.P. 

Tipo de peça processual – Petição inicial 

N/ Refª  19897 

 

 

Exmº Senhor Juiz de Direito: 

MIGUEL REIS, advogado, com a cédula profissional nº 5066L, em seu nome 

pessoal e em representação da Miguel Reis & Associados – Sociedade de Advogados, 

com sede na Rua Marquês de Fronteira, 76-5º, em Lisboa, vem intentar processo 

especial de intimação para passagem de certidões, contra 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P., com 

sede na Av. D. João II, nº 1.8.01D  

Edifício H, Campus da Justiça Apartado 8295 



1803-001 Lisboa , o que faz nos termos do disposto no artigo 104º e seguintes do 

Código de Processo nos Tribunais Administrativos e com os seguintes fundamentos: 

1. No dia 15/11/2010, o requerente enviou à entidade requerida o requerimento 

que se junta como documento  nº 1, cujo teor se dá por integralmente 

reproduzido. 

2. Dispõe o Código do Procedimento Administrativo, nos seus artigos e seguintes: 

Artigo 61. Direito dos interessados à informação  

1. Os particulares têm o direito de ser informados pela Administração, sempre 

que o requeiram, sobre o andamento dos procedimentos em que sejam 

diretamente interessados, bem como o direito de conhecer as resoluções 

definitivas que sobre eles forem tomadas. 

2. As informações a prestar abrangem a indicação do serviço onde o 

procedimento se encontra, os atos e diligências praticados, as deficiências a 

suprir pelos interessados, as decisões adotadas e quaisquer outros elementos 

solicitados. 

3. As informações solicitadas ao abrigo deste artigo serão fornecidas no prazo 

máximo de 10 dias. 

 

Artigo 64º. Extensão do direito de informação 

1. Os direitos reconhecidos nos artigos 61.º a 63.º são extensivos a quaisquer 

pessoas que provem ter interesse legítimo no conhecimento dos elementos que 

pretendam. 



2. O exercício dos direitos previstos no número anterior depende de despacho do 

dirigente do serviço, exarado em requerimento escrito, instruído com os 

documentos probatórios do interesse legítimo invocado. 

 

Artigo 65º-  Princípio da administração aberta..  

1. Todas as pessoas têm o direito de acesso aos arquivos e registos 

administrativos, mesmo que não se encontre em curso qualquer procedimento 

que lhes diga diretamente respeito, sem prejuízo do disposto na lei em matérias 

relativas à segurança interna e externa, à investigação criminal e à intimidade 

das pessoas. 

3. Dispõe o artigo 3.º do CPA que: 

“Os órgãos da Administração Pública devem atuar em obediência à lei e ao 

direito, dentro dos limites que lhes estão atribuídos e em conformidade com os 

fins para que os mesmos poderes lhes forem conferidos.” 

4. Por outro lado, dispõe o artigo 104.º do CPA que: 

“Quando não seja dada integral satisfação aos pedidos formulados no exercício 

do direito à informação procedimental ou do direito de acesso aos arquivos e 

registos administrativos, o interessado pode requerer a intimação da entidade 

administrativa competente, nos termos e com os efeitos previstos na presente 

secção.” 

5. O Instituto dos Registos e do Notariado IP é  um instituto público integrado na 

administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa e 

património próprio (artº 1º do Decreto-Lei n.º 129/2007, de 27 de Abril). 

6. Dispõe o artº 3º do mesmo diploma: 



1 - O IRN, I. P., tem por missão executar e acompanhar as políticas relativas aos 

serviços de registo, tendo em vista assegurar a prestação de serviços aos cidadãos e às 

empresas no âmbito da identificação civil e do registo civil, de nacionalidade, predial, 

comercial, de bens móveis e de pessoas coletivas, bem como assegurar a regulamentação, 

controlo e fiscalização da atividade notarial. 

2 - São atribuições do IRN, I. P.: 

a) Apoiar o membro do Governo responsável pela área da justiça na formulação e 

concretização das políticas relativas à identificação civil e aos registos civil, de 

nacionalidade, predial, comercial, de bens móveis e de pessoas coletivas e na execução e 

acompanhamento das medidas delas decorrentes; 

b) Dirigir, coordenar, apoiar, avaliar e fiscalizar a atividade das conservatórias e 

proceder à uniformização de normas e técnicas relativas à atividade registral, 

assegurando o respetivo cumprimento; 

c) Participar na execução de estudos tendentes à reorganização e modernização dos 

serviços de registo e colaborar com o Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça, 

I. P. (ITIJ, I. P.) na implementação, funcionamento e evolução dos despectivos sistemas 

de informação; 

d) Conceber, operacionalizar e executar projetos de modernização no setor dos registos, 

nas suas várias dimensões; 

e) Colaborar com a Direção-geral da Política de Justiça (DGPJ) na recolha, tratamento e 

difusão dos elementos de informação, nomeadamente de natureza estatística, relativos 

aos registos e ao notariado; 

f) Programar as necessidades de instalação dos serviços de registo e colaborar com o 

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas da Justiça, I. P. (IGFIJ, I. P.) no 



planeamento e na execução de obras de construção, remodelação ou conservação de 

instalações dos registos; 

g) Assegurar o fornecimento e a manutenção do equipamento dos serviços de registo, em 

articulação com o ITIJ, I. P., e com a estrutura do MJ responsável pelas aquisições; 

h) Coordenar a elaboração e a execução e proceder à avaliação da gestão orçamental, 

financeira e contabilística dos serviços de registo e processar as remunerações e outros 

abonos dos funcionários em exercício de funções nos serviços de registo; 

i) Fornecer bens e prestar serviços a departamentos do setor da justiça, a outros 

departamentos da Administração Pública, a empresas públicas ou a entidades privadas, 

com base em adequados instrumentos contratuais que determinem, designadamente, os 

níveis de prestação e respetivas contrapartidas; 

j) Fiscalizar a aclividade notarial e exercer a ação disciplinar sobre os notários nos 

termos previstos no respetivo diploma. 

l) Promover, apoiar e aderir a meios de resolução alternativa de litígios em matérias 

relacionadas com as suas atribuições e competências, em coordenação com o Gabinete 

para a Resolução Alternativa de Litígios. 

7. Nos termos do Artigo 4º do mesmo diploma,  O IRN, I. P., é dirigido por um 

presidente, coadjuvado por três vice-presidentes, cargos de direção superior de 

1.º e de 2.º graus, respetivamente. 

8. Estabelece o Artigo 5º que compete ao presidente dirigir e orientar a ação dos 

órgãos e serviços do IRN, I. P., nos termos das competências que lhe sejam 

conferidas por lei ou que nele sejam delegadas ou subdelegadas. 

9. O Presidente do IRN tem uma espécie de «poder legislativo» orientador e 

superintendente da atividade registral. 



10.  Para além do que consta das leis, o Presidente do IRN pode emitir despachos 

interpretativos e orientações aos serviços, como as que se contém no despacho 

citado no requerimento. 

11. O requerente é advogado e dirige as sociedades de advogados Miguel Reis & 

Associados – Sociedade de Advogados, inscrita na Ordem dos Advogados de 

Portugal e a Miguel Reis Advogados Associados, inscrita na Ordem dos 

Advogados no Brasil. 

12. Tanto o signatário como os demais advogados que integram as referidas 

sociedades se viram confrontados com a questão de saber se, à luz das leis 

portuguesas e das orientação do Instituto requerido, são válidos os casamentos 

entre pessoas do mesmo sexo, sendo uma delas brasileira, celebrados nos 

consulados de Portugal no Brasil. 

13. Segundo a interpretação do signatário tais casamentos não são válidos e, 

ofendendo como ofendem princípios de ordem pública do estado hospedeiro, 

não devem ser aconselhados aos cidadãos que os pretendam realizar. 

14. Todavia, os consulados de Portugal no Brasil continuam a celebrá-los. 

15. Perante as dúvidas suscitadas, peticionou-se ao Presidente do Instituto dos 

Registos e do Notariado que certificasse: 

a. Se o Instituto dos Registos e do Notariado considera válidos dos 

casamentos entre pessoas do mesmo sexo celebrados em consulados de 

Portugal entre cidadãos portugueses e cidadãos estrangeiros, nacionais 

dos estados hospedeiros, nomeadamente nos países que não admitem 

esse tipo de casamento. 

b. Quantos e quais os casamentos celebrados entre cidadãos portugueses e 

cidadãos brasileiros do mesmo sexo celebrados em consulados de 

Portugal no Brasil. 



16. Tal certidão não foi emitida. 

17. Com esta omissão é gravemente prejudicada a atividade das referidas 

sociedades de advogados, cujos advogados  prestam serviços na área da 

instrução dos processos de casamento, em conformidade com os respetivos 

estatutos profissionais. 

18. À luz do entendimento expresso no requerimento de que se junta cópia, têm os 

advogados das referidas sociedades aconselhado os seus clientes a instruir os 

respetivos processos de casamento em Portugal, desde que um deles seja 

brasileiro, informando-os que os casamentos celebrados nos consulados de 

Portugal no Brasil, entre um português e um brasileiro são feridos de 

invalidade, por ofenderem princípios de ordem pública do Estado brasileiro. 

19. Se for outro o entendimento do IRN, apesar dessa opinião, os advogados 

passarão a instruir os processos de casamento nos consulados de Portugal no 

Brasil, conquanto o Instituto R. declare, formalmente, que os considera válidos 

e assuma, por essa via, a responsabilidade daí decorrente. 

20. Dependendo estes procedimentos não apenas – nem essencialmente – da lei, 

mas de instruções procedimentais como a contida no despacho citado no 

requerimento junto, tem o requerente o direito de pedir certidão das questões 

procedimentais que elegeu como objeto do pedido de certidão  e que se repetem: 

a. Se o Instituto dos Registos e do Notariado considera válidos dos casamentos 

entre pessoas do mesmo sexo celebrados em consulados de Portugal entre 

cidadãos portugueses e cidadãos estrangeiros, nacionais dos estados hospedeiros, 

nomeadamente nos países que não admitem esse tipo de casamento. 

b. Quantos e quais os casamentos celebrados entre cidadãos portugueses e 

cidadãos brasileiros do mesmo sexo celebrados em consulados de Portugal no 

Brasil. 



 

Termos em que, esgotado que está o prazo legal,  R. a V. Exa. que 

ordene a citação da entidade requerida para os efeitos do artigo 107.º do 

CPTA, seguindo-se os demais termos. 

 

 

O Advogado 

Miguel Reis 

5066L 

Na sua resposta, o Instituto dos Registos e do Notariado, que é supostamente 

a entidade gestora do nosso sistema de registo civil  - e do sistema informático 

SIRIC, agora acessível nos consulados mais importantes – descartou 

completamente as suas responsabilidades, como se o sistema de registo civil 

dos consulados fosse um sistema autónomo, funcionando fora das águas 

territoriais, sob o controlo do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

Perante a negativa da emissão da certidão requerida, respondemos nos termos 

seguintes, no dia 3 de Janeiro de 2011: 

 

Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 

A.:  MIGUEL RIBEIRO DOS REIS 

R.:  PRESIDENTE DO INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO I.P. 

Procº nº2759/10.8BELSB da 3ª Unidade Orgânica 

Tipo de peça processual – Requerimento 

N/ Refª  19897 

 

 



Exmº Senhor Juiz de Direito: 

MIGUEL REIS, A. nos autos à margem identificados, vem responder o 

requerimento antecedente nos termos seguintes: 

1. A resposta oferecida pelo Sr. Presidente do Instituto dos Registos e do 

Notariado é absolutamente chocante, pelo que dela pode extrair-se em termos 

de irresponsabilidade no exercício de um cargo público e de incompetência 

para tal exercício. 

2. Mas também pelo que ela importa em matéria de desrespeito para com os 

clientes do Instituto dos Registos e do Notariado, entre os quais se integra o 

A.,  e para com o Tribunal. 

3. Como é do conhecimento geral, o Instituto dos Registos e do Notariado 

sucedeu à antiga Direção Geral dos Registos e do Notariado, como órgão de 

cúpula dos Serviços do Registo e do Notariado, organizados nos termos do 

disposto no Decreto-Lei n.º 519-F2/79, de 29 de Dezembro, que aprova a 

nova Lei Orgânica dos Serviços dos Registos e do Notariado. 

4. O Decreto-Lei n.º 206/2006, de 27 de Outubro, que aprovou a Lei Orgânica 

do Ministério da Justiça, determinou, expressamente, no seu artigo 27º, 3º, al. 

d) que «a Direcção-Geral dos Registos e do Notariado, que passa a integrar a 

administração indirecta do Estado, com a designação de Instituto dos Registos e do 

Notariado, I. P.» 

5. O artº 18 desse diploma estabelece o seguinte: 

1 - O Instituto dos Registos e do Notariado, I. P., abreviadamente designado por IRN, I. 

P., tem por missão executar e acompanhar as políticas relativas aos serviços de 

registo, tendo em vista assegurar a prestação de serviços aos cidadãos e às empresas no 

âmbito da identificação e do registo civil, de nacionalidade, predial, comercial, de bens 

móveis e de pessoas coletivas, bem como assegurar a regulação, controlo e fiscalização da 

atividade notarial.  



2 - São atribuições do IRN, I. P.:  

a) Apoiar o membro do Governo responsável pela área da Justiça na formulação e 

concretização das políticas relativas à nacionalidade, à identificação e aos registos 

civil, predial, comercial, de bens móveis e de pessoas coletivas, e na execução e 

acompanhamento das medidas decorrentes;  

b) Dirigir, coordenar, apoiar, avaliar e fiscalizar a atividade das conservatórias e 

proceder à uniformização de normas e técnicas relativas à atividade registral 

assegurando o respetivo cumprimento;  

c) Participar na execução de estudos tendentes à reorganização e modernização dos 

registos e colaborar com o ITIJ, I. P., na implementação, funcionamento e evolução 

dos respetivos sistemas de informação;  

d) Colaborar com a DGPJ na recolha, tratamento e difusão dos elementos de 

informação, nomeadamente de natureza estatística, relativos aos registos e ao 

notariado;  

e) Programar as necessidades de instalação de serviços dos registos e colaborar com 

o IGFIJ, I. P., no planeamento e na execução de obras de construção, remodelação 

ou conservação de instalações dos registos;  

f) Assegurar o fornecimento e a manutenção do equipamento dos serviços dos 

registos, em articulação com o ITIJ, I. P., e com a estrutura do MJ responsável por 

aquisições;  

g) Coordenar a elaboração e a execução e proceder à avaliação da gestão orçamental, 

financeira e contabilística dos serviços dos registos e processar as remunerações e 

outros abonos dos funcionários em exercício de funções nos serviços dos registos;  

h) Prestar serviços a departamentos do setor da Justiça, a outros departamentos da 

Administração Pública, a empresas públicas ou a entidades privadas, com base em 

adequados instrumentos contratuais que determinem, designadamente, os níveis 

de prestação e respetivas contrapartidas;  

i) Regulamentar, controlar e fiscalizar a atividade notarial e exercer a ação 

disciplinar sobre os notários, nos termos previstos no respetivo diploma.  

(…) 

6. O Decreto-Lei n.º 129/2007, de 27 de Abril, que aprova a orgânica do Instituto 

dos Registos e do Notariado, I. P., estabelece no seu artº 3º: 



1 - O IRN, I. P., tem por missão executar e acompanhar as políticas 

relativas aos serviços de registo, tendo em vista assegurar a prestação de 

serviços aos cidadãos e às empresas no âmbito da identificação civil e do registo 

civil, de nacionalidade, predial, comercial, de bens móveis e de pessoas coletivas, 

bem como assegurar a regulamentação, controlo e fiscalização da atividade 

notarial. 

7. O artº 14º estabelece expressamente que « IRN, I. P., sucede nas atribuições da 

Direção-geral dos Registos e do Notariado, mantendo-se o regime jurídico de função 

pública aplicável ao seu pessoal.» 

8.  Estabelecendo o artº 16º que « todas as competências atribuídas pela lei ao diretor-

geral dos registos e do notariado passam a ser exercidas pelo presidente do IRN, I. P.». 

9. O Presidente do Instituto dos Registos e do Notariado é o decisor em matéria 

de execução das políticas de registo, com competências próprias que 

emergem da lei lhe são delegadas pelo Ministro. 

10. O IRN é gerido por um órgão unipessoal, o Presidente, que é coadjuvado por 

dois vice-presidentes, sem competências próprias (artº 4º da Lei Orgânica do 

IRN). 

11. O Conselho Técnico é um mero órgão de apoio ao Presidente. 

12. O Departamento Jurídico a que se refere o artº 4º da Portaria nº Portaria n.º 

520/2007, de 30 de Abril, não dispõe de nenhuma competência próprio, 

sendo uma área de execução das tarefas que lhe são determinadas pelo 

Presidente. 

13. Não tem, nos termos da lei, qualquer autonomia técnica e, ao que parece, o 

Presidente nem sequer lhe reconhece competência suficiente para o estudo de 

matérias que caberiam na sua área de trabalho, porque encomenda pareceres 

a escritórios de advogados, pagos, aliás por valores escandalosos. 



14. Cabendo ao Departamento Jurídico as funções que lhe são cometidas pelo 

referido artº 4º da Portaria nº 520/77, de 30 de Abril, se o Presidente tivesse 

confiança em tal Departamento, seguramente que não tinha encomendado, 

entre outros, fora do Instituto, os seguintes serviços: 

a. Assessoria Jurídica prestada pela Sérvulo Correia e Associados – 

Sociedade de Advogados, no valor de 173.250 € (ajuste direto nº 

18746); 

b. Acompanhamento dos pedidos de revisão oficiosa da Taxa do 

Notariado dirigidos a Sua Excelência, o Ministro da Justiça; 

Elaboração do Parecer relativo ao enquadramento jurídico-tributário 

da taxa do notariado; e elaboração do Parecer sobre o conceito de Erro 

imputável aos serviços, adjudicado à mesma sociedade pelo valor de 

42.000 € (ajuste direto nº 114.271); 

c. Acompanhamento dos pedidos de revisão oficiosa da Taxa do 

Notariado dirigidos a Sua Excelência, o Ministro da Justiça; 

Elaboraçãodo Parecer relativo ao enquadramento jurídico-tributário 

da taxa do notariado; e elaboração do Parecer sobre o conceito de Erro 

imputável aos serviços, mais 42.000 € pelo ajuste direto nº 114.272) 

d. Serviços jurídicos relativos à contratação informática, adjudicados 

com a mesma sociedade por 14.500 € (ajuste direto nº 14738). 

e. Consultoria jurídica no valor de 27.000 € pelo ajuste direto nº 77381. 

f. Mais assessoria jurídica pelo valor de 13.200 € pelo ajuste direto nº 

7283. 

g.  Assessoria jurídica no valor de 100.000 € pelo ajuste direto nº 155.206. 



h. Parecer jurídico para relativamente a processos de nacionalidade cujos 

requerentes são naturais do antigo Estado da Índia, pelo valor de 

28.000 €, pelo ajuste direto nº 70.310. 

15.  Tudo isto a título de meros exemplos, verificados numa pesquisa sumária na 

Base dos contratos online1 e apenas relativamente a uma concreta sociedade 

de advogados. 

16. Cabendo também ao Departamento Jurídico «preparar e  acompanhar a 

intervenção do IRN, I. P., em processos jurisdicionais», também não faria sentido 

que para o representar nesta ação tivesse o Presidente do IRN a necessidade 

de contratar os serviços de advogados externos ao Instituto, se tivesse 

confiança em tal departamento. 

17.  O que vem alegado pelo R. toca as raias do absurdo a vários títulos. 

18. Toma o R., desde logo, uma posição gravíssima – porque atenta contra a 

própria credibilidade dos serviços de registo – a afirmar que nada tem a ver 

com o que se passa nos consulados de Portugal, por estes serem dependentes 

do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

19. Significa isso – com toda a clareza – que estão fora de controlo do Instituto 

dos Registos e do Notariado os registos processados nos consulados, onde o 

IRN instalou, inclusivamente, terminais de acesso ao SIRIC – o sistema 

informático do registo civil. 

20. Ora, os agentes diplomáticos e consulares são órgãos especiais do registo civil, 

em conformidade com o disposto no artº 9º do Código do Registo Civil, que 

dispõe o seguinte: 

                                                           
1  

http://www.base.gov.pt/searchcenter/Paginas/Results.aspx?k=servulo&s=Ajustes%20Directo
s&x=5&y=5&start1=101 

 

http://www.base.gov.pt/searchcenter/Paginas/Results.aspx?k=servulo&s=Ajustes%20Directos&x=5&y=5&start1=101
http://www.base.gov.pt/searchcenter/Paginas/Results.aspx?k=servulo&s=Ajustes%20Directos&x=5&y=5&start1=101


Artigo 9º. Órgãos especiais.  

1 - A título excecional, podem desempenhar funções de registo civil:  

a) Os agentes diplomáticos e consulares portugueses em país estrangeiro;  

b) Os comissários de marinha dos navios do Estado, os capitães, mestres ou patrões 

nas embarcações particulares portuguesas e os comandantes das aeronaves nacionais;  

c) As entidades designadas nos regulamentos militares;  

d) Quaisquer indivíduos nos casos especialmente previstos na lei. 

2 - Os atos praticados nos termos do número anterior devem obedecer, na parte 

aplicável, aos preceitos deste Código. 

 

21. A Direção Geral dos Serviços Consulares e Comunidades Portuguesas não 

tem nenhuma competência própria em matéria de registo civil, estando os 

agentes diplomáticos e consulares obrigados a respeitar as disposições do 

Código do Registo Civil e, no que à função do registo civil se refere, sujeitos à 

tutela exclusiva do Instituto dos Registos e do Notariado. 

22. Aliás os agentes diplomáticos e consulares que não cumprirem os deveres 

impostos no  Código do Registo Civil  respondem pelos danos a que derem 

causa, nos termos do disposto no artº 294º do mesmo código. 

23. Nos termos do artº 54º do Regulamento Consular «o exercício de funções 

consulares no âmbito do registo civil rege-se, com as necessárias adaptações, 

pelas disposições do Código do Registo Civil», sendo certo que os respetivos 

registos são integrados no sistema de registo civil. 

24. O Regulamento Consular é expresso no sentido de que os cônsules gerais, os 

cônsules gerais adjuntos e os cônsules adjuntos (e apenas eles) podem 

celebrar casamentos entre portugueses ou entre português e estrangeiro, 

desde que tal seja permitido pela lei local (artº 52º). 



25.  Ora, o que está a acontecer pelo menos em dois consulados de Portugal no 

Brasil (São Paulo e Rio de Janeiro) é que estão a ser celebrados casamentos 

entre pessoas do mesmo sexo, sendo uma delas brasileira, o que não é 

permitido pela lei local. 

26. E o que se pretende neste processo, no essencial, é que o Presidente do 

Instituto dos Registos e do Notariado, que é o responsável pela execução das 

política de registo civil da República Portuguesa, certifique que se o Instituto 

considera estes casamentos válidos. 

27. O pedido de certidão justifica-se, a um tempo, pela necessidade de 

clarificação dos níveis de segurança jurídica do sistema e pela necessidade do 

bom cumprimento dos deveres profissionais a que o A. está vinculado. 

28. Constitui ato próprio do advogado o exercício da consulta jurídica (artº 63 do 

Estatuto da Ordem dos Advogados). 

29. Dispõe o artº 83º do EOA o seguinte: 

1 - O advogado é indispensável à administração da justiça e, como tal, deve ter um 

comportamento público e profissional adequado à dignidade e responsabilidades da 

função que exerce, cumprindo pontual e escrupulosamente os deveres consignados no 

presente Estatuto e todos aqueles que a lei, os usos, costumes e tradições profissionais 

lhe impõem.  

2 - A honestidade, probidade, retidão, lealdade, cortesia e sinceridade são obrigações 

profissionais.  

30. Por outro lado, estabelece o artº 85º um apertado quadro de deveres do 

advogado para com a comunidade: 

1 - O advogado está obrigado a defender os direitos, liberdades e garantias, a pugnar 

pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo 

aperfeiçoamento da cultura e instituições jurídicas.  

2 - Em especial, constituem deveres do advogado para com a comunidade:  

a) Não advogar contra o Direito, não usar de meios ou expedientes ilegais, nem 



promover diligências reconhecidamente dilatórias, inúteis ou prejudiciais para a 

correta aplicação de lei ou a descoberta da verdade; (…) 

31.  Estabelece o artº 95º que, nas relações com os clientes são deveres do 

advogado dar a sua opinião conscienciosa sobre o merecimento do direito ou 

pretensão que o cliente invoca(…) e estudar com cuidado e tratar com zelo a 

questão de que seja incumbido, utilizando para o efeito todos os recursos da 

sua experiência, saber e atividade. 

32. A relação entre o cliente e o advogado assenta, essencialmente, na confiança 

(artº 92º do Estatuto da Ordem dos Advogados). 

33. Ora, esta confiança pode ser quebrada, sem culpa do advogado A. se, sem 

reservas, ele afirmar, perante os clientes um posição que é contraditória da 

que, na prática está a ser processada nos consulados de Portugal, com o aval 

do Instituto dos Registos e do Notariado. 

34. O A. é da opinião de que os casamentos celebrados naqueles consulados entre 

um português e um brasileiro são nulos, por violação do disposto no artº 52º 

do Regulamento Consular. 

35. É isso que tem que dizer aos seus clientes, porque é o que decorre da análise 

que faz das leis. 

36. Mas essa resposta é, obviamente, insuficiente, quando os clientes sabem que 

os referidos consulados celebram casamentos entre portugueses e brasileiros. 

37. Nem por isso pode, contra o seu entendimento, aconselhar a que os clientes 

celebrem casamentos nos consulados, em tais condições, pois que se o fizesse 

incorreria em responsabilidade civil, na hipótese de o casamento vir a ser 

declarado nulo. 



38. Completamente diferente é o quadro se o dirigente máximo do instituto 

público responsável pela execução das política de registo civil certificar que o 

Instituto considera tais casamentos válidos. 

39. Nesse quadro, o advogado poderá continuar a afirmar que, em sua opinião, o 

casamento é nulo, mas que o Instituto dos Registos e do Notariado garante a 

sua validade, assumindo a responsabilidade emergente de tal facto. 

40. Tal certificação é da competência exclusiva do Presidente do Instituto dos 

Registos e do Notariado que, aliás, já se prounciou sobre matéria 

identicamente controversa, de forma assaz clarificadora, no Despacho nº 

87/2010, de que se junta cópia. 

41. O pedido de certidão tem absoluto cabimento e está absolutamente 

justificado. 

42. O mesmo se diz relativamente á segunda parte do pedido. 

43. Os dados relativos a factos sujeitos ao registo civil são públicos, podendo ser 

consultados por qualquer pessoa. 

44. Para além disso, o A., como advogado tem o direito de consultar quaisquer 

processos e de pedir quaisquer certidões, sem necessidade de procuração. 

45. Dispõe expressamente o artº 74º do Estatuto da Ordem dos Advogados: 

1 - No exercício da sua profissão, o advogado tem o direito de solicitar em qualquer 

tribunal ou repartição pública o exame de processos, livros ou documentos que não 

tenham caráter reservado ou secreto, bem como requerer, oralmente ou por escrito, 

que lhe sejam fornecidas fotocópias ou passadas certidões, sem necessidade de exibir 

procuração. 

46. Acontece que os processos do registo civil passaram a ser completamente 

digitalizados. 



47. Nos termos do disposto no artº 17º do Código do Registo Civil todos os 

documentos usados para processos do registo civil são digitalizados e  devem 

ser destruídos imediatamente. 

48. «Os atos e processos de registo civil, bem como os restantes procedimentos que 

corram termos nas conservatórias são lavrados em suporte informático…» (artº 14º 

do CRC). 

49. Ou seja: para poder realizar o direito que lhe é garantido pelo artº 74º da 

Ordem dos Advogados, o A. tem que, no mínimo, conseguir identificar os 

processos, quaisquer processos, pois tem o direito de os consultar a todos, 

desde que, como é o caso, não tenham caráter reservado ou secreto. 

50. E nada no registo civil – que é um registo público – é reservado ou secreto. 

51. Termos em que o R. deve ser intimado para certificar: 

c.  Se o Instituto dos Registos e do Notariado considera válidos dos casamentos 

entre pessoas do mesmo sexo celebrados em consulados de Portugal entre 

cidadãos portugueses e cidadãos estrangeiros, nacionais dos estados hospedeiros, 

nomeadamente nos países que não admitem esse tipo de casamento. 

d. Quantos e quais os casamentos celebrados entre cidadãos portugueses e 

cidadãos brasileiros do mesmo sexo celebrados em consulados de Portugal no 

Brasil. 

 

O Advogado 

Miguel Reis 

5066L 

Aguardamos, naturalmente, o veredicto do tribunal. 



Esta  e outras questões relativas ao registo civil são questões delicadíssimas, 

que não podem ser tratadas  de forma insensata e incoerente. 

Tendo o legislador português assegurado aos cidadãos o direito de casar com 

pessoas do mesmo sexo, é obrigação dos responsáveis pelos serviços de 

registo assegurar que este tipo de casamento não é um «casamento de 

segunda», que permite abusar da euforia dos nubentes, nomeadamente no 

plano patrimonial, deixando uma porta aberta à nulidade ou mesmo à 

inexistência. 

O casamento entre pessoas do mesmo sexo não deixou de transportar consigo 

todos os vícios que o instituto acumulou durante anos, nomeadamente o do 

«golpe do baú» que, num quadro com o referenciado pode resultar num jogo 

furado pela ciência de que há portas abertas para a ineficácia. 

A não discriminação deve passar, antes de tudo, pela qualidade e pelo rigor 

tanto da informação como dos procedimentos. 

Por tudo isso, tudo isto é degradante e lamentável. 

 

Miguel Reis 

São Paulo, 22 de Janeiro de 2011 

 

PS – Anexa a resposta do IRN 
















































