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O RECONHECIMENTO DO REPÚDIO ISLÂMICO  
PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PORTUGUÊS:  

A EXCEÇÃO DE ORDEM PÚBLICA INTERNACIONAL 1

MARIANA MADEIRA DA SILVA DIAS 2

O repúdio islâmico constitui a faculdade concedida apenas ao marido de dissolver unilate-
ralmente o seu casamento, independentemente do consentimento ou oposição da mulher. Como 
aceitar este instituto do direito islâmico à luz dos nossos princípios fundamentais e designadamente 
em sede de revisão e confirmação de sentenças estrangeiras, constitui um dos temas aqui em 
apreciação, dando testemunho da irreversível globalização do Direito.

Descritores: Direito Islâmico; revisão de sentença estrangeira; ordem pública internacional; 
jurisrudência.

INTRODUÇÃO

O repúdio é a faculdade que o direito islâmico concede apenas ao marido 
de dissolver unilateralmente o seu casamento, independentemente do con-
sentimento ou oposição da mulher, não tendo esta igual faculdade no referido 
direito. É um instituto reconhecido pelo Corão e de grande tradição islâmica, 
comummente praticado nos países árabes.

De facto, várias são as formas que este tipo de divórcio pode revestir e 
múltiplas as suas especificidades a nível da regulamentação na comunidade 
islâmica. Aqui centrar-nos-emos apenas na sua modalidade talaq, que, sendo 
por si só já controversa, ainda mais se torna quando se põe em causa o seu 
reconhecimento por um Estado que não tem este tipo de instituto incorporado 
no seu direito interno e cuja conceção de divórcio diverge manifestamente 
desta. 

Com efeito, quando está sob análise a questão do reconhecimento de 
um repúdio num ordenamento jurídico ocidental, como é o caso do português, 

1 A versão original do presente texto foi elaborada pela Autora enquanto mestranda em Direito 
Processual Civil na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e foi-lhe atribuído o 
Prémio Doutor Machado Vilela, instituído pela Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra.

2 Jurista na Direção de Regulamentação e Assuntos Jurídicos do ICP-ANACOM.
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surgem variadíssimas questões: como se processa, nesse Estado, o reconhe-
cimento de sentenças estrangeiras? Poderá um repúdio outorgado apenas 
por uma autoridade religiosa, sem ter sido alvo de qualquer processo judicial, 
considerar-se abrangido por esse tipo de procedimento? Poderá o Estado ad 

quem recusar o reconhecimento da decisão do Estado a quo através do 
mecanismo da exceção de ordem pública internacional? Em que consiste e 
como se concretiza a aplicação dessa exceção? E, ainda, como lida o orde-
namento jurídico português com este dilema, assim como outros sistemas 
jurídicos ocidentais?

Estes são alguns dos problemas que pretendemos analisar e sobre os 
quais variam as posições doutrinalmente controvertidas. A sua relevância 
impõe-se especialmente devido à crescente mobilidade de cidadãos de fora 
da União Europeia que se estabelecem dentro desta, fenómeno esse que tem 
pautado as últimas décadas, e o impacto que a multiculturalidade existente 
nesses países tem no âmbito do direito internacional privado. Assim, é de 
extrema importância refletir sobre as mudanças que estas questões podem 
suscitar no ordenamento jurídico português. É isso que nos propomos aqui 
fazer.

I. O REPÚDIO ISLÂMICO

O repúdio ou talaq é um termo genérico que designa os diversos modos 
de dissolução do casamento islâmico 3 e constitui prática comum no mundo 
árabe. Com efeito, nestes países, o direito está intimamente ligado à religião 
e os princípios do Corão frequentemente inspiram e enformam as normas 
jurídicas 4.

De facto, a religião islâmica vê o casamento como um contrato facilmente 
rescindível por parte do marido, a quem basta dizer anti talaqti ou mutallaqa 
(«Eu repudio-te!») três vezes para o ver terminado. Por conseguinte, o repú-
dio constitui uma prerrogativa unicamente masculina, exercida de forma uni-
lateral e discricionária, pois não é necessário ao marido invocar qualquer 
motivo para que disso dependa a sua validade. A decisão de repudiar a esposa 
corresponde ao marido e não cabe a esta negar-lhe essa faculdade ou exigir 
que este motive a sua decisão. Assim, a missão do juiz, quando intervém, é 
tentar a conciliação entre os cônjuges, dar fé e solenidade ao ato de disso-

3 Cfr. FELIPE MAÍLLO SALGADO, Diccionario de derecho islámico, Ediciones Trea, Gijón, 2005,  
pp. 398-404. São estes: a) O repúdio propriamente dito, ou seja, a dissolução pronunciada 
por declaração unilateral do marido (talaq); b) A dissolução resultante de um acordo entre 
cônjuges, isto é, o divórcio por mútuo consentimento; c) A dissolução que tem lugar depois 
de decretada a sentença, oficiosamente ou a pedido de algum dos cônjuges (seria, pois, o 
divórcio judicial); d) A dissolução por falecimento do cônjuge.

4 Como refere ANNA QUIÑONES ESCÁMEZ, «el Islam constituye (en todo el mundo árabe) 
algo más que lo que en una Europa secularizada entendemos por una religión» (cfr. Derecho 
e inmigración: el repudio islámico en Europa, Fundación “la Caixa”, Barcelona, 2000, p. 25).
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lução do casamento e estabelecer os efeitos do repúdio 5. Só com respeito 
a esses efeitos é que cabe falar de um procedimento judicial e só com respeito 
a eles é que se pode formalizar um recurso perante os tribunais. De resto, é 
um instituto que dispensa a realização de um processo judicial, pois pode ser 
uma autoridade religiosa a decretar o fim do casamento 6.

No entanto, o Corão recomenda um prazo de reflexão 7 antes de o 
repúdio ser considerado definitivo, para evitar que a dissolução do casamento 
se deva a uma reação momentânea do marido. Durante a vigência desse 
prazo, o repúdio é revogável e o casamento mantém todos os seus efeitos 
legais. Se, entretanto, o homem repensa e não quer seguir em frente com 
ele, restabelece-se o status quo existente anteriormente e o casamento é 
outra vez válido sem necessidade de nova celebração. Também durante este 
período é indiferente a posição da mulher sobre o seu destino, pois está 
exclusivamente reservado ao marido o poder de decisão sobre a manutenção, 
ou não, do vínculo conjugal. Desta maneira, quando o repúdio alcança o seu 
carácter irrevogável é que estamos realmente perante um divórcio e o ato 
produz os seus efeitos.

Porém, há uma modalidade de repúdio mediante compensação (khol), 
que é pronunciado pelo marido, mas a pedido da mulher. Desta forma, a 
mulher obtém o divórcio mediante o pagamento de uma compensação eco-
nómica 8 ao seu marido. Ainda assim, esta modalidade está dependente da 
aceitação do marido da dissolução do casamento, pois não basta a mulher 
exigir que ele a repudie em troco de uma compensação, ele tem de estar de 
acordo quanto a este facto para dar seguimento ao ato, já que está unicamente 
nas suas mãos pronunciá-lo 9.

Além disso, também de acordo com o direito islâmico, é permitido à 
esposa solicitar o divórcio, mas apenas se se verificar alguma das causas 
taxativamente previstas na lei 10. 

5 V. g. determinar se há lugar a uma compensação económica e a quem é atribuída a guarda 
dos filhos.

6 O repúdio apenas tem de ser autenticado por três adouls, que são os notários encarregues 
de emitir documentos autênticos sobre casamentos e divórcios e que são supervisionados 
pelo tribunal.

7 A esse prazo chama-se idda e tem a duração de três meses ou três períodos menstruais. 
Durante esse tempo, a mulher vive afastada do marido e não pode casar-se novamente ou 
ter relações sexuais.

8 Esta compensação é calculada com base no dote pago pelo marido aquando do casamento 
e nos gastos de sustento que teve com a mulher durante a vigência deste. Apesar de a 
esposa não o poder impor ao marido, pode tomar a precaução de incluí-lo no contrato de 
casamento, fixando o montante da compensação que lhe garante este meio de dissolução. 
Trata-se de uma solução pensada para a mulher que dispõe de recursos económicos.

9 No direito islâmico, os cônjuges nunca podem pactuar que o esposo não tenha a faculdade 
de repudiar a esposa. Se tal cláusula se incluísse no contrato de casamento seria nula e 
contrária à ordem pública.

10 A saber, se o marido não provir o sustento do lar, infligir maus tratos verbais ou físicos à 
esposa, se ausentar de casa sem justificação válida ou for preso. No entanto, a dissolução 
por sentença judicial, por mais que a esposa possa pedi-la, nem sempre logra o seu propó-
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Para efeitos deste trabalho e, a partir de agora, quando nos referirmos 
ao repúdio estamos a cingir-nos apenas à sua modalidade talaq, o primeiro 
tipo explanado, e às questões que este levanta quando se equaciona o seu 
reconhecimento por um Estado que não o admite na sua ordem interna 11.

II. REVISÃO E CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇAS ESTRANGEIRAS

Para que uma sentença estrangeira seja reconhecida em Portugal, está 
sujeita a um processo especial de revisão e confirmação, regulado pelos  
arts. 978.º e seguintes do Código de Processo Civil (CPC) 12. De facto, «toda 
a sentença sobre direitos privados, quer provenha de um tribunal de justiça, 
quer emane de uma autoridade não judiciária legalmente investida no poder 
de julgar, é suscetível de revisão e confirmação; sendo certo que, por outro 
lado, só depois de revista e confirmada poderá a decisão surtir na ordem 
jurídica do foro, os efeitos que lhe competem segundo a lei do país de origem» 13.

Desta maneira, pretende-se assegurar a continuidade e a estabilidade 
das situações da vida jurídica internacional, de maneira a preservar a certeza 

sito, pois torna-se difícil, na maior parte das situações, fazer prova das suas alegações e 
demonstrar ao tribunal que estas são verdadeiras. O juiz, neste caso, tem sempre a última 
palavra quanto à admissão do pedido e à decisão da sentença.

11 Sobre o reconhecimento de sentenças em matéria matrimonial, nomeadamente as que dizem 
respeito a casamentos poligâmicos, veja-se PATRICIA OREJUDO PRIETO DE LOS MOZOS, La 
Celebración y el Reconocimiento de la Validez del Matrimonio en Derecho Internacional 
Privado Español, Aranzadi Editorial, 2002, pp. 57-90.

12 No entanto, o Direito do Reconhecimento vigente na ordem jurídica portuguesa tem hoje 
fontes não só internas, mas também internacionais e comunitárias. De facto, havendo tratado, 
convenção, regulamento comunitário ou lei especial em contrário, à sentença em causa é 
dispensado o procedimento de revisão e confirmação (art. 706.º/1, CPC). Com relevância 
para este trabalho, urge mencionar a Convenção do Lugano (1988) e o Regulamento Bruxe-
las I (2001) relativos à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e 
comercial, que estabelecem o reconhecimento automático das sentenças proferidas noutro 
Estado da União ou, no caso da Convenção, noutro Estado Contratante, sem necessidade 
de recurso a qualquer processo. Contudo, ambos excluem do seu âmbito de aplicação as 
acções referentes ao estado e capacidade das pessoas singulares e os regimes matrimoniais, 
ou seja, não nos servem na questão sob análise. Há, ainda, o Regulamento Bruxelas II bis, 
que se aplica aquando do reconhecimento de sentenças estrangeiras em matéria matrimonial, 
de separações e divórcios: quando a decisão é proferida por um Estado-Membro, esta é 
reconhecida automaticamente por outro Estado-Membro, dispensando o exequatur. Porém, 
nenhum Estado-Membro admite o repúdio no seu ordenamento jurídico interno, por isso não 
é quanto a estes casos que se levanta o problema em análise.

 De mencionar também as Convenções de Haia para o Reconhecimento e Execução de 
Sentenças Estrangeiras em Matéria Civil e Comercial (1971) e para o Reconhecimento dos 
Divórcios e Separações de Pessoas (1970). Porém, apesar de nos seus âmbitos de aplicação 
estar mencionado o reconhecimento de divórcios, estando aqui em causa Direito dos Trata-
dos, estas Convenções apenas vinculam os Estados-Membros que as ratificaram e, apesar 
de Portugal ser um deles, nenhum país que permite o repúdio no seu direito interno o é. 
Assim sendo, aquando do reconhecimento desse tipo de sentenças estrangeiras no nosso 
ordenamento jurídico, o juiz apenas terá em conta as normas do CPC que regulam esta 
questão.

13 Cfr. FERRER CORREIA, Lições de Direito Internacional Privado, volume I, Almedina, 2000,  
p. 455.
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e segurança jurídicas e impedir que os direitos adquiridos e as expectativas 
dos interessados sejam ofendidos. Por um lado, se obrigássemos as partes 
à propositura de um novo processo, tal facto poderia dar azo a decisões 
contraditórias, em detrimento da uniformidade de regulamentação jurídica das 
situações conectadas com diferentes sistemas de direito. Por outro, não seria 
legítimo obrigar os Estados a aceitar, sem qualquer tipo de controlo, a eficá-
cia de decisões provenientes de uma soberania estrangeira, que podem 
ofender princípios fundamentais da sua ordem pública internacional, quer numa 
vertente material, quer processual. Assim, houve necessidade de se criar um 
mecanismo de reconhecimento que balanceasse estas duas posições e que 
cada Estado pudesse adotar quando ante si se suscite esta questão.

Consequentemente, há três principais caminhos seguidos pelos Estados 
quanto ao reconhecimento de sentenças provenientes de países estrangeiros: 
o sistema do reconhecimento de pleno direito (ipso iure) 14, o sistema misto 15 
e o sistema de exequatur (que é o adotado por Portugal) 16.

De facto, «decorre do n.º 1 do art. 49.º CPC que a exequibilidade das 
sentenças estrangeiras depende de revisão e confirmação. A exigência da 
concessão de um exequatur é comum à generalidade dos sistemas estran-
geiros. Ela justifica-se principalmente pela conexão entre a atribuição de força 
executiva e a execução, que é da competência reservada dos órgãos do 
Estado em cujo território são praticados os atos de coerção material, e pela 
necessidade de evitar que o juiz de execução seja sobrecarregado com o 
exame das condições de reconhecimento» 17. Deste modo, a revisão de mérito 
não é, em princípio, aplicada pelo direito português, apesar de se verificarem 
algumas concessões (o caso do art. 983.º do CPC, por exemplo).

Seguidamente, coloca-se o problema de saber se apenas estão sujeitas 
a revisão as decisões proferidas por um órgão jurisdicional ou se este regime 

14 Trata-se do sistema mais favorável à eficácia extraterritorial das sentenças, pois, sem deixar 
de as condicionar mais ou menos fortemente, dispensa toda a verificação prévia desse con-
dicionalismo. Assim, este sistema não comporta um reconhecimento sem condições, mas 
apenas que as condições exigidas não serão alvo de um controlo judicial, a não ser no caso 
de a decisão ser invocada em qualquer processo, a título principal ou incidental. Este é o 
modelo seguido pela Alemanha e pela Itália.

15 Trata-se do sistema misto que vigora em França, onde se tem assistido a uma interessante 
evolução no sentido da liberalização do regime do reconhecimento da eficácia das decisões 
judiciais estrangeiras. Com efeito, há decisões que beneficiam de uma eficácia de pleno 
direito (é o caso das decisões relativas ao estado e à capacidade das pessoas) e outras que 
estão sujeitas a condições precisas de reconhecimento.

16 Trata-se do sistema segundo o qual o reconhecimento da sentença pressupõe a verificação 
prévia da sua regularidade, isto é, pressupõe a verificação, no caso concreto, das condições 
de que, segundo a lei do país requerido, depende a atribuição de eficácia às decisões de 
tribunais estrangeiros. Este sistema apresenta duas modalidades: uma que admite e outra 
que não admite a revisão de mérito (caso em que se fala do sistema de delibação, que é a 
seguida em Portugal, no Brasil e na Suíça).

17 Cfr. LUÍS DE LIMA PINHEIRO, “Regime interno de reconhecimento de decisões judiciais 
estrangeiras” in Revista da Ordem dos Advogados, Lisboa, ano 61, 2, 2001, p. 581. Note-se 
que o artigo em causa é, após a revisão do CPC de 2013, o art. 706.º/1, CPC.
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de reconhecimento deve ser aplicado analogicamente às decisões de entida-
des religiosas que, em ordens jurídicas estrangeiras, delegam poderes de 
autoridade 18. Segundo LIMA PINHEIRO, «por “decisão” entende-se qualquer ato 
público que, segundo a ordem jurídica do Estado de origem, tenha força de 
caso julgado» 19. Assim sendo, consideramos que as decisões provenientes 
de ordenamentos jurídicos que reconhecem força de caso julgado aos atos 
emitidos pelas autoridades religiosas neles sedeadas, devem ser alvo de 
revisão e confirmação quando se suscite o seu reconhecimento perante o 
Estado português.

Como vimos, a ação de revisão de sentença estrangeira é uma ação de 
simples apreciação positiva destinada a verificar se a sentença estrangeira 
está em condições de produzir efeitos como ato jurisdicional na ordem jurídica 
portuguesa. Tem legitimidade para pedir a confirmação o titular de um interesse 
direto no reconhecimento da sentença, designadamente, qualquer das partes 
no processo em que esta foi proferida 20. Quanto à questão de determinar o 
tribunal competente para dar seguimento a este processo, o art. 979.º do CPC 
indica-nos que essa função cabe «ao tribunal da Relação da área em que 
esteja domiciliada a pessoa contra quem se pretende fazer valer a sentença». 

Olhemos agora para as condições da confirmação de sentença estran-
geira entre nós exigidas e que o art. 980.º do CPC enumera: que não haja 
dúvidas sobre a autenticidade do documento de que conste a sentença, nem 
sobre a inteligência da decisão 21; que a sentença haja transitado em julgado 
segundo a lei do país de origem 22; que haja competência do tribunal estran-

18 Esta questão reveste especial importância para o assunto em análise, pois, como vimos, o 
repúdio islâmico não necessita, na maioria dos casos, de um procedimento judicial e da 
intervenção de um órgão jurisdicional. Trata-se apenas da verificação, por uma autoridade 
religiosa, da prática dos actos que formalizam o repúdio, para que este possa ser considerado 
válido. No entanto, há que também ter em conta que, nesses países, as decisões das auto-
ridades religiosas constituem fonte de direito e poderão ser equiparadas a sentenças judiciais 
aquando do reconhecimento por um Estado estrangeiro. Para além disso, estes actos podem 
ser reconhecidos como divórcios dentro do âmbito da Convenção de Haia de 1970, quando 
o procedimento observado seja oficialmente reconhecido, os actos sejam válidos segundo a 
lei do país de origem e não violem a ordem pública internacional do Estado de reconheci-
mento.

19 Cfr. LUÍS DE LIMA PINHEIRO, ob. cit., p. 589.
20 Para considerações mais detalhadas sobre a tramitação do processo de revisão e confirmação 

de sentenças estrangeiras, veja-se JOSÉ LEBRE DE FREITAS, A Acção Executiva, 5.ª edição, 
Coimbra Editora, 2009, pp. 43-47.

21 Com efeito, a sentença deve constar de um documento autêntico e essa autenticidade deve 
ser apreciada com base no princípio locus regit actum, ou seja, à luz da lei do Estado a quo. 
Deste modo, se a decisão constar de documento exarado por uma autoridade religiosa a 
quem é reconhecida competência para o fazer no país de origem, Portugal deverá reconhecê-
-la como tal e fazê-la valer dos mesmos efeitos que teria se tivesse sido cá exarada (princí-
pio da equiparação). Também o documento que contém a decisão faz prova plena da sua 
existência e conteúdo, equiparando-se ao que se passa com os documentos autenticados 
em Portugal (art. 371.º do Código Civil).

22 Por outro lado, a confirmação de sentença estrangeira pressupõe que esta não seja susce-
tível de recurso ordinário por um tribunal do sistema jurídico a quo, segundo as leis desse 
mesmo ordenamento, e seja, assim, uma decisão definitiva. Como refere ANTÓNIO MARQUES 
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geiro que decretou a sentença; que não se verifiquem as exceções de litis-
pendência e caso julgado; que o réu tenha sido regularmente citado para a 
ação e que tenham sido respeitados os princípios do contraditório e da 
igualdade das partes 23; que os resultados a que conduz o reconhecimento 
da sentença não violem os princípios de ordem pública internacional do Estado 
português. Como refere ANTÓNIO MARQUES DOS SANTOS, estes são requisitos 
necessários para a confirmação, pois têm de se verificar cumulativamente, 
bastando a falta de um deles para impedir o reconhecimento da decisão 
estrangeira (como se depreende da 1.ª parte do n.º 1 do artigo 983.º do  
CPC) 24 .

Concluindo, para que o tribunal julgue a ação improcedente basta que 
se dê a não verificação de qualquer um dos requisitos enumerados ou que 
a parte contrária impugne o pedido com base no disposto no art. 983.º/2 do 
CPC 25. Por fim, uma vez decretada a sentença, o art. 985.º/1 do CPC indica-
-nos que da decisão da Relação sobre o mérito da causa cabe recurso de 
revista.

III. A EXCEÇÃO DE ORDEM PÚBLICA INTERNACIONAL

Como já vimos, um dos impedimentos que obsta a que se reconheça 
uma decisão estrangeira é o resultado desse reconhecimento produzir uma 
violação dos princípios de ordem pública internacional do Estado português. 
Mas em que consiste, afinal, este instituto?

DOS SANTOS, «segundo os Professores J. Alberto dos Reis e A. Ferrer Correia, como a exis-
tência deste requisito necessário para a confirmação não pode ser verificado ex officio pelo 
tribunal português, que só “negará oficiosamente a confirmação quando, pelo exame do 
processo ou por conhecimento derivado do exercício das suas funções, apure que falta [o 
requisito exigido na alínea b) do artigo 1096.º]” (artigo 1101.º do CPC de 1997), isso leva a 
que, na prática, se deva presumir o trânsito em julgado da decisão estrangeira, cabendo o 
ónus da prova em contrário àquele que impugna o pedido de revisão». — Cfr. ob. cit, pp. 
323 e 324. Note-se que o artigo em causa é, após a revisão do CPC de 2013, o art. 984.º, 
CPC.

23 Quanto à exigência da alínea e) do art. 980.º do CPC, esta reporta-se à salvaguarda dos 
direitos essenciais da defesa, os quais se reconduzem ao respeito pelos princípios do con-
traditório e igualdade de armas, isto é, ao respeito por uma ordem pública processual. 
Também a ordem pública processual, não só a material, pode constituir obstáculo ao reco-
nhecimento das sentenças estrangeiras, como o próprio legislador menciona o preâmbulo do 
DL n.º 329-A/95, de 12 de Dezembro.

24 Cfr. ANTÓNIO MARQUES DOS SANTOS, “Revisão e confirmação de sentenças estrangeiras no 
novo Código de Processo Civil de 1997 (alterações aos regime anterior)” in Estudos de direito 
internacional privado e de direito processual civil internacional, Almedina, Coimbra, 1998,  
p. 320.

25 Visto haver uma taxatividade na lei quanto aos fundamentos de impugnação do pedido neste 
tipo de ações, é mais vantajoso para a parte que obsta ao reconhecimento da sentença 
estrangeira antecipar-se ao autor e intentar, no Estado do foro, uma ação de simples apre-
ciação negativa tendente a impedir o futuro reconhecimento dos efeitos de uma sentença 
estrangeira. Nesse caso, o tribunal competente é o de 1.ª instância — Cfr. Acórdão do STJ 
de 18/3/1986.
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Antes de mais, o princípio que lhe subjaz é a excecionalidade da sua 
aplicação 26. Esta exceção permite ao julgador operar uma evicção do direito 
estrangeiro normalmente competente, afastando-o. Concretamente, o art. 22.º 
do Código Civil (CC) é claro ao consagrar esse afastamento do direito estran-
geiro quando razões de ordem pública internacional o imponham (mas este 
bloqueio deve ser excecional e só aplicado em casos limite) 27. 

Por outro lado, o conceito de ordem pública pode ter diferentes âmbitos 
de aplicação que importa demarcar e que são a interna 28, a internacional 29 
e a verdadeiramente internacional (universal ou transnacional) 30.

26 Com efeito, «o juiz precisa de ter à sua disposição um meio que lhe permita precludir a 
aplicação de uma norma de direito estrangeiro, quando dessa aplicação resulte uma intole-
rável ofensa da harmonia jurídico-material interna ou uma contradição flagrante com os 
princípios fundamentais que informam a sua ordem jurídica. Esse meio ou expediente é a 
exceção de ordem pública internacional ou reserva da ordem pública» (cfr. J. BAPTISTA 
MACHADO, Lições de direito internacional privado: apontamentos das aulas teóricas do ano 
lectivo de 1971-1972 na Faculdade de Direito de Coimbra, 3.ª edição, Almedina, Coimbra, 
2002, p. 256).

27 Desta forma, este é o modo aposteriorístico de conceber a ordem pública internacional, 
adotado atualmente pela doutrina dominante, que descende de SAVIGNY. Porém, há um 
outro modo de conceber este instituto, o chamado modelo apriorístico, defendido por MANCINI, 
WEISS e PILLET, entre outros. Segundo este critério, ordem pública é o conceito que abrange 
as leis pertencentes a determinada categoria, as leis territoriais. Assim, a ordem pública deixa 
de funcionar como exceção à aplicação de uma lei previamente definida como competente 
e passa a ter legitimidade para operar por ela mesma, por ser a lei de competência normal 
para regular o caso. Partilhamos da crítica que FERRER CORREIA faz a esta conceção, ao dizer 
que «não se trata, pois, ao menos em princípio, de excluir genericamente a intervenção de 
quaisquer leis estrangeiras em determinado sector do direito privado local, mas apenas de 
recusar a aplicação a certos factos concretos de certos preceitos jurídico-materiais em razão 
do seu conteúdo concreto. (...) Por vezes, a ordem pública internacional é invocada como 
meio de defesa de uma política legislativa que não visa a tutela daqueles valores mas que 
é adotada por motivos de oportunidade» (cfr. FERRER CORREIA, ob. cit., pp. 407 e 409). No 
entanto, o mesmo Autor não nega a possibilidade de haver uma preclusão a priori no que 
toca à aplicação de leis estrangeiras relativamente às chamadas «cláusulas especiais de 
ordem pública». Efectivamente, estas cláusulas são disposições legislativas particulares que 
definem as exigências da ordem pública do foro, por um lado, e o vínculo com o território 
requerido, por outro, para provocar a evicção da lei estrangeira

28 Caso que se encontra plasmado no art. 280.º/2 do CC e diz respeito a «aquelas normas e 
princípios jurídicos absolutamente imperativos que formam os quadros fundamentais do 
sistema, sobre eles se alicerçando a ordem económico-social, pelo que são, como tais, 
inderrogáveis pela vontade dos indivíduos». São, pois, aquelas normas e princípios que se 
aplicam imperativamente e independentemente da vontade das partes.

29 Estamos perante o reduto inviolável do sistema jurídico nacional que tem relevância para o 
direito internacional privado, ideia essa concretizada no art. 22.º do CC. Com efeito, quando 
esteja em causa o reconhecimento de sentenças estrangeiras, há um conjunto de princípios 
da ordem pública interna do Estado do foro de que este não pode abdicar e que o fazem 
recusar a aplicação da lei normalmente competente. Esse conjunto de valores é que consti-
tui a ordem pública internacional. Efetivamente, esta não tem de abranger todos os princípios 
da ordem pública interna, pois o seu campo de aplicação é mais restrito, já que o legislador 
entende que algumas das suas particulares conceções de justiça material são espácio-tem-
poralmente localizadas.

30 Estamos perante aquele conjunto de valores que enformam uma ideia global de justiça e devem 
ser aceites e seguidos por todos os países, sendo válidos além-fronteiras. De facto, o conceito 
de ordem pública internacional explanado anteriormente deve «desenvolver-se dentro do con-
ceito universal do justo e do injusto, por sua vez resultante de uma Justiça Natural, tida como 
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Seguidamente, podemos dizer que como características definidoras da 
ordem pública temos, ainda, a imprecisão, a atualidade e a relatividade 31. 
Com efeito, a ordem pública surge como um instrumento destinado a evitar 
que, em cada caso concreto, se produza na ordem jurídica do foro um efeito 
que esteja com ela numa contradição insuportável 32. A exceção apenas opera 
em relação àquela situação jurídica concreta que visa evitar que se realize, 
por isso é relativa, depende de caso para caso e do sistema jurídico em que 
se insere (tem um carácter nacional) 33. Por outro lado, trata-se de um conceito 

valor objetivo e permanente» (cfr VASCO TABORDA FERREIRA, “Acerca da Ordem Pública no Direito 
Internacional Privado” in Revista de Direito e de Estudos Sociais, ano X, Julho-Setembro de 
1959, n.º 3, p. 186). No entanto, o conjunto de valores que enformam esta ordem pública 
universal é ainda mais restrito que o que perfaz o da ordem pública internacional. Com efeito, 
«há uma carência de uma genuína comunidade jurídica internacional, pois, se todos os Estados 
estivessem subordinados aos mesmos princípios ético-jurídicos fundamentais, é evidente que 
tal problema não surgiria». — Cfr. J. BAPTISTA MACHADO, ob. cit., p. 257.

31 Sobre este assunto e para mais considerações gerais sobre a exceção de ordem pública, 
veja-se RUI MOURA RAMOS, “L’ordre public international en droit portugais” in BFDUC, v. LXXIV, 
1998, pp. 45-62.

32 No dizer do Supremo Tribunal de Justiça, «a exceção de ordem pública internacional ou 
reserva de ordem pública prevista na al. f) do art. 1096º só tem cabimento quando da apli-
cação do direito estrangeiro cogente resulte contradição flagrante com e atropelo grosseiro 
ou ofensa intolerável dos princípios fundamentais que enformam a ordem jurídica nacional 
e, assim, a concepção de justiça do direito material, tal como o Estado a entende. Só há que 
negar a confirmação das sentenças estrangeiras quando contiverem em si mesmas, e não 
nos seus fundamentos, decisões contrárias à ordem pública internacional do Estado Português 
— núcleo mais limitado que o correspondente à chamada ordem pública interna, por aquele 
historicamente definido em função das valorações económicas, sociais e políticas de que a 
sociedade não pode prescindir, mas operando em cada caso concreto para afastar os resul-
tados chocantes eventualmente advenientes da aplicação da lei estrangeira. O cabimento 
daquela reserva só, por conseguinte, se verifica quando o resultado da aplicação do direito 
estrangeiro contrarie ou abale os princípios fundamentais da ordem jurídica interna, pondo 
em causa interesses da maior dignidade e transcendência, sendo, por isso, de molde a 
chocar a consciência e a provocar uma exclamação.» — Cfr. Acórdão do STJ de 21/02/2006.

33 No entanto, ANNA QUIÑONES ESCÁMEZ refere que a exceção de ordem pública tem vindo a 
perder o seu carácter nacional, falando-se hoje em dia cada vez mais de uma ordem pública 
europeia, e que isso nos pode levar mais longe quanto a atender aos interesses das pessoas 
destinatárias das normas. Com efeito, a Autora defende que esse conceito de ordem pública 
«podría, por ejemplo, limitar las políticas legislativas destinadas a evitar los riesgos del mul-
ticulturalismo o la entrada de inmigrantes, en favor de una solución justa para los particulares 
y conforme a sus derechos fundamentales». — Cfr. ob. cit., p. 54. A mesma Autora refere a 
posição de F. RIAD, quanto à elaboração de um código europeu adaptado aos muçulmanos 
residentes na Europa, contendo normas materiais relativas ao seu estatuto pessoal, que 
seriam aplicadas aos muçulmanos estrangeiros residentes se estes optassem pelo sistema 
muçulmano.

 Discordamos desta posição. Se, por um lado, é verdade que os Estados devem compreender 
a multiculturalidade e a política legislativa deve respeitar os direitos fundamentais (nomeada-
mente a liberdade religiosa) de todos os cidadãos que neles vivem, é certo também que cada 
Estado tem o direito a ter um determinado conjunto de valores e princípios de que não abdica 
e que pode impor aos seus cidadãos. Se a lei pessoal destes entrar em choque com estes 
princípios (ordem pública interna), deve ceder face a eles. De facto, cremos ser perigoso deixar 
a cargo de cada indivíduo decidir que lei pretende seguir: aquela que lhe dita a sua consciên-
cia religiosa, a da sua nacionalidade, a sua lei pessoal, etc, pois estas, muitas vezes, nem são 
coincidentes. Assim estaríamos perante Estados assépticos, que comportariam em si mesmos 
uma série de culturas e nacionalidades, cada uma se regendo pelos princípios que quisesse, 
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indeterminado, que carece da concretização do juiz aquando da sua aplicação. 
Essa apreciação do juiz sobre quais os princípios que integram a ordem 
pública internacional do Estado do foro deve ser atual, pois este instituto é 
fruto de conceções que vigoram no próprio país onde a questão se põe, isto 
é, o juiz tem de defender o particularismo jurídico do seu Estado no momento 
em que se levanta a questão do reconhecimento.

Seguidamente, como pressupostos da sua atuação temos a ligação 
suficientemente estreita com a ordem do foro, que deve estar presente para 
que se justifique a intervenção da ordem pública (Inlandsbeziehung) 34. Em 
todo o caso, para a exceção intervir, será sempre necessário que o direito 
estrangeiro aplicável viole grosseiramente a conceção de justiça do direito 
material, tal como o Estado do foro a entende 35. Assim, o juiz deverá detetar 
primeiro se se verifica uma incompatibilidade in abstracto do conteúdo da lei 
estrangeira com os princípios de ordem pública internacional da lex fori e, se 
concluir que sim, só depois verificar se há uma incompatibilidade in concreto, 
ou seja, se a intensidade do Inlandsbeziehung ou outras circunstâncias do 
caso justificam a intervenção da exceção. Relembramos que o juiz não deve 
tecer interferências quanto ao conteúdo da lei estrangeira cujo efeito se pre-
tende ver reconhecido, mas sim da compatibilidade com as conceções ético-
-jurídicas fundamentais da lex fori da situação que adviria da aplicação da lei 
estrangeira aos factos em causa. Concluindo, quanto maior for o Inlandsbe-

ziehung, maior será a gravidade da violação da ordem pública internacional.36

sem que houvesse princípios ou valores localizados e característicos desse mesmo Estado, 
que o diferenciassem dos outros e criassem uma identidade nacional. Entendemos que há 
certos valores de certas culturas que são manifestamente contrários aos princípios e valores 
de outras culturas e que estas não deverão ser obrigadas a reconhecê-los ou a aceitá-los no 
que toca ao seu território nacional. Um estatuto assim para os muçulmanos (ou, consequente-
mente, para todos os crentes de outras religiões ou seguidores de outras culturas que emi-
grassem para a Europa) violaria o princípio da soberania nacional dos Estados. 

 Porém, não vamos tão longe como a Corte d’Appello di Roma, que diz que o repúdio «ripugna 
alla mentalità morale e giuridica dei popoli che hanno raggiunto un maggior grado di civiltà 
e che del matrimónio hanno un concetto ético e sociale ben piú elevato di quello che ne 
hanno i popoli orientali» — Cfr. Cristina CAMPIGLIO, “Matrimonio poligamico e ripudio 
nell’esperienza giuridica dell’occidente europeo” in Rivista de Diritto Internazionale Privato e 
Processuale — 0035 — 6174, anno 26, n. 4, Ott./Dic., 1990, p. 856. 

 De facto, não se trata aqui de fazer um juízo de superioridade sobre a lei e os institutos 
jurídicos dos Estados estrangeiros que partilham de concepções diferentes da nossa, mas 
sim de nos reservarmos a não aplicar essa lei ou institutos quando esses cidadãos no nosso 
país vivam. Pensamos que os cidadãos que emigram para outro país deverão adaptar-se 
aos valores e princípios que aí regem e não necessariamente poder viver de acordo com o 
que faziam antes de emigrar, se isso implicar uma violação do núcleo de valores e princípios 
essenciais desse Estado.

34 De facto, a existência de uma conexão forte com o Estado local importa de maneira decisiva 
para a intervenção da ordem pública. Afinal, apenas havendo esse vínculo é que se pode 
pensar que o caso terá impacto na lex fori e, por isso, criar-se a necessidade de afastar a 
lei estrangeira que iria contrariar os seus princípios.

35 O art. 1096.º/f) é claro ao referir que essa violação deve ser manifesta.
36 No entanto, também é verdade que quanto maior a conexão com o Estado do foro, mais fácil 

é para os cidadãos desse Estado invocarem a excepção de ordem pública e requerer pro-
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Uma vez afastado o preceito da lei estrangeira lesivo da lex fori, pode 
dar-se o caso de estar aberta uma lacuna que necessite de preenchimento. 
Qual a lei a aplicar? Tomando como ponto de partida a conceção aposterio-
rística de ordem pública já defendida, este instituto tem a função de uma 
exceção, ou seja, a sua atuação deve ser limitada ao mínimo. Assim, as 
lacunas abertas pela cláusula geral de reserva deverão ser integradas através 
do ordenamento jurídico em princípio aplicável (o do Estado de origem), 
seguindo o princípio do «mínimo dano causado à lei estrangeira». Só, em 
último caso, se recorre à lex fori se a aplicação da lei estrangeira for, de todo 
em todo, inviável.

IV. DIREITO COMPARADO

Uma vez exposta a matéria teórica que nos ocupa, segue-se uma análise 
da forma como o ordenamento jurídico de alguns países ocidentais tem abor-
dado estas questões (sendo o repúdio uma instituição fundamentalmente 
importada na Europa, os seus tribunais conhecem-no, na maior parte das 
vezes, através de solicitações de exequatur) 37. 

tecção dos princípios que são válidos na jurisdição que os abrange. Igualmente, a doutrina 
tem atribuído à ordem pública uma função proibitiva (quando esta intervém de modo a evitar 
a constituição ou o reconhecimento em Portugal de uma relação jurídica sujeita a um direito 
estrangeiro) e permissiva (quando esta intervém para o efeito de permitir a constituição em 
Portugal de uma situação jurídica que a lei estrangeira aplicável por si só não autorizaria). 
No entanto, entendemos que «o efeito direto da ordem pública é sempre impeditivo: consiste 
sempre na exclusão de um preceito do sistema jurídico declarado competente pelo DIP do 
foro» (cfr. FERRER CORREIA, ob. cit., p. 418). Seguindo este raciocínio, TABORDA FERREIRA vai 
mais longe e afirma que «não nos parece adequado dizer que a ordem pública produz efei-
tos positivos quando leva à aplicação da lex fori. (...) Na verdade, os efeitos da ordem pública 
são sempre idênticos e negativos. (...) Julgamos, pois, que melhor será afastar a distinção 
dos efeitos positivos e dos efeitos negativos da ordem pública e reconhecer que a ordem 
pública só produz efeitos negativos». — Cfr. ob. cit., p. 189.

37 A análise de direito comparado que fazemos neste capítulo baseou-se, essencialmente, nas 
conclusões de três Autoras: MARIE-CLAIRE FOBLETS, “The admissibility of repudiation: recent 
developments in dutch, french and belgian private law” in P. van der Grinten and T. Heukels 
(eds.), Crossing Borders. Essays in European and Private International Law. Nationality Law 
and Islamic Law in Honour of Frans van der Velden, Deventer, Kluwer, 2006, pp. 195-214 / 
ZOILA COMBALÍA, Recepción del derecho islámico matrimonial en la jurisprudencia estadouni-
dense, Editorial Comares, Granada, 2006, pp. 59-93 / ANNA QUIÑONES ESCÁMEZ, ob. cit., pp. 
139-172. A escolha para esta análise baseou-se no facto de a França, a Bélgica e a Holanda 
serem três países europeus que abordam esta questão de maneiras bastante divergentes 
entre si e já terem muitos anos de doutrina e jurisprudência sobre o assunto, constituindo 
um bom paradigma sobre como a Europa encara a questão do reconhecimento do repúdio. 
Quanto aos Estados Unidos da América, por outro lado, a nossa escolha neles recaiu por 
serem um país que coloca o entrave ao reconhecimento do repúdio no facto de este dispen-
sar um procedimento judicial no país em que foi decretado e não pôr tanto ênfase na ques-
tão da exceção de ordem pública internacional. O facto de ser um país constituído por 
estados federais também coloca um interessante problema a esta questão.
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A) França

A doutrina 38 e jurisprudência francesas defenderam, durante vários anos, 
que a exceção de ordem pública internacional não poderia rejeitar o instituto 
do repúdio por si mesmo (teoria do efeito atenuado da ordem pública), mas 
apenas em casos em que, in concreto, se verificava uma desigualdade díspar. 
No entanto, a Cour de Cassation inverteu esta tendência em 2004, depois 
duma série de cinco julgamentos 39. O resultado foi optar por uma rejeição in 

abstracto do instituto do repúdio, defendendo que este viola o art. 5 do Pro-
tocolo n.º 7 da Convenção Europeia de Direitos do Homem. Os tribunais de 
primeira instância, por outro lado, têm tido um entendimento mais flexível em 
relação a esta questão, não se sabendo ainda se irão seguir a corrente do 
tribunal superior e imprimir mais rigidez ao reconhecimento do repúdio.

De facto, nos cinco acórdãos proferidos em 2004, a 1.ª Câmara Cível 
da Cour de Cassation recusou a produção de efeitos em França de repúdios 
argelinos e marroquinos. Realçou, em particular, que essa forma de divórcio 
despreza o princípio da igualdade entre os cônjuges proclamado pelo Proto-
colo n.º 7 da Convenção, isto mesmo que as decisões que os outorgam 
tiverem sido proferidas no âmbito de um processo justo e respeitador do 
contraditório. A Cour de Cassation afirmou sem mais que o tribunal a quo 
deveria rejeitar o pedido de exequatur de uma sentença estrangeira que 
decretasse o repúdio unilateral de uma esposa pelo marido 40. 

Porém, em todos estes casos, a mulher havia-se oposto, perante os 
tribunais franceses, ao reconhecimento em França dos efeitos do divórcio 
decretado no país de origem e o tribunal deu relevância ao facto de, na altura 
da instauração do processo de divórcio no outro país, os cônjuges residirem 
em França 41.

38 Veja-se, por exemplo, ROULA EL-HUSSEINI BEGDACHE, Le droit international privé français et la 
répudiation islamique, L.G.D.J., Paris, 2002 / FABIEN CADET, L’ordre public en droit international 
de la famille: étude comparée France/Espagne, L’Harmattan, Paris, 2005, pp. 13-65.

39 Vejamos como evoluiu a jurisprudência da Cour de Cassation sobre esta matéria. Numa 
primeira fase, para controlar as condições de reconhecimento de uma sentença estrangeira, 
a sua preocupação fundava-se essencialmente no respeito do tribunal estrangeiro pelas 
garantias procedimentais estabelecidas pelo art. 6 da Convenção Europeia de Direitos do 
Homem. Sem citar necessariamente aquela disposição, o tribunal exigia que tivesse havido 
um processo em que cada parte tivesse podido fazer valer as suas pretensões e a sua defesa 
de forma justa e igualitária (v.g. decisões da 1.ª Chambre Civile, de 18/12/1979 e 03/11/1983.). 
Posteriormente, em casos respeitantes a sentenças estrangeiras que decretavam o repúdio 
unilateral da mulher pelo seu marido, a Cour de Cassation visou expressamente o art. 5.º do 
Protocolo n.º 7 da Convenção, motivando, porém, a sua recusa em conceder o exequatur no 
desrespeito de garantias processuais (v.g. decisões da 1.ª Chambre Civile, de 1/6/1994 e de 
31/01/1995).

40 O texto integral destes acórdãos da Cour de Cassation pode ser consultado em www.
courdecassation.fr

41 Evitando, assim, o repúdio estratégico, estival ou migratório. Com efeito, frente a esse tipo 
de repúdio os tribunais adoptam uma atitude cada vez menos tolerante e levantam a barreira 
da fraude à jurisdição e da fraude à intensidade da ordem pública, inclusive nos casos em 
que seria de aplicação uma convenção bilateral.
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No entanto, do ponto de vista da proteção dos direitos humanos, pode 
haver espaço para o reconhecimento do repúdio apenas e só se todos os 
interesses fundamentais relevantes forem suficientemente protegidos. Isto 
significa que a desigualdade entre homem e mulher deve ser suficientemente 
compensada, assim como livremente aceite, que a situação processual de 
ambos os cônjuges, especialmente a da mulher, deve ser salvaguardada e 
que todos os interesses envolvidos e as consequências legais do divórcio 
sejam tomadas em consideração no procedimento.

B) Bélgica

Na Bélgica entrou em vigor um novo Código de Direito Internacional 
Privado, a 1 de Outubro de 2004, que, entre outras inovações, estabelece 
quais as condições de reconhecimento do repúdio, assunto esse que já era 
alvo de discussão nesse país há vários anos. Até esta data, a situação era, 
em muitos aspetos, semelhante à francesa: apesar de haver uma grande 
discordância entre juízes e intervenientes forenses quanto ao reconhecimento 
do repúdio, a partir das décadas de 1980 e 1990 começou a verificar-se uma 
crescente abertura quanto à aceitação do mesmo. Privilegiou-se uma análise 
in concreto de cada caso que é levado a tribunal, que, por sua vez, tenta 
indagar se estão verificadas uma série de circunstâncias: se houve consen-
timento da mulher, se há evidência de fraude, quais as consequências eco-
nómicas do repúdio, etc. A Cour de Cassation belga tem entendido que o juiz 
tem de perceber se, concretamente, o repúdio não entra em conflito com a 
ordem pública internacional e defende que o reconhecimento se deve manter 
uma exceção.

Deste modo, o art. 57.º do novo Código visa aqueles casos em que se 
pretende o reconhecimento na Bélgica de um ato de repúdio que teve lugar 
no estrangeiro e submete-o à verificação de certas condições que contêm 
uma clarificação dos conceitos indeterminados de ordem pública e de julga-
mento justo. 

Assim, as autoridades belgas têm um conjunto de diretrizes que as 
orientam, no caso concreto, a decidir se a decisão estrangeira deve ser reco-
nhecida ou não 42. Deste modo, o que esta lei sugere é que o reconhecimento 
do repúdio na Bélgica se mantém como uma exceção.

42 Com efeito, são três os elementos específicos que têm de estar presentes: é necessário que 
o repúdio proferido no estrangeiro tenha, pelo menos, dado origem a uma decisão judicial; 
é necessário que a mulher tenha sido citada para deduzir oposição e que não haja dúvidas 
quanto a esta ter aceite a dissolução do casamento sem ambiguidade ou coação; e, por 
último, se pelo menos um dos cônjuges tiver a nacionalidade ou o domicílio num Estado que 
não permite esta forma de dissolução do casamento, ao momento em que esta aconteceu, 
o repúdio não é reconhecido. Estes três critérios são cumulativos.

2
0
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C) Holanda

A norma que regula a questão do reconhecimento do repúdio na Holanda 
está estabelecida no art. 3.º do WCE (Wet Conflictenrecht Echtscheidingen) 
e toma a forma de uma norma «não, a não ser que...». De facto, o ponto de 
partida é que um repúdio não pode ser reconhecido na Holanda e apenas o 
é quando estão preenchidos os requisitos de que a lei faz depender o reco-
nhecimento. No entanto, esses requisitos são muito menos exigentes que os 
da lei belga 43.

Consequentemente, esta opção do legislador holandês abre caminho ao 
reconhecimento não só dos repúdios que foram proferidos no estrangeiro, 
previamente à ida do casal ou de um dos cônjuges para um Estado que não 
os admite, como para aqueles casos de casais muçulmanos com domicílio 
nesse Estado ao momento em que o repúdio é pronunciado 44.

Adicionalmente, o referido artigo apenas pede como requisito que o 
repúdio esteja de acordo com a lei pessoal do homem, ou seja, a lei pessoal 
da mulher não é relevante. Assim sendo, mulheres não muçulmanas que 
tenham nacionalidade holandesa (ou de qualquer outro Estado ocidental) 
também podem ver os seus casamentos validamente dissolvidos através do 
repúdio. A lei holandesa ainda vai mais longe, permitindo que homens que 
possuam dupla nacionalidade, uma das quais a holandesa, possam dissolver 
o seu casamento através do repúdio. No entanto, mantém-se como critério 
inderrogável que a mulher dê o seu consentimento quanto a esta forma de 
dissolução.

Desta maneira, o direito holandês coloca grande ênfase no princípio do 
favor divortii, através do desejo de evitar limping situations 45. O respeito pela 
soberania de outros Estados também joga aqui um papel importante. 

43 Com efeito, as condições que este artigo estabelece são: que a dissolução do casamento 
coincida com a lei pessoal do marido, que essa dissolução seja válida à luz do direito do 
país onde os cônjuges se divorciaram e que seja claro que a mulher aceitou ou consentiu 
expressa ou tacitamente a dissolução do casamento.

44 Por exemplo, o caso de casais muçulmanos que emigraram para e vivem num Estado euro-
peu e viajam até ao seu país de origem para se divorciarem através do repúdio e o verem 
reconhecido depois no país de residência. 

 No entanto, esta grande abertura da Holanda face ao reconhecimento de repúdios, quer 
pronunciados no estrangeiro num país que os admite, quer num país que não os admite, 
pode colocar problemas a nível da União Europeia. Com efeito, o já referido Regulamento 
Bruxelas II bis impõe que uma decisão em matéria matrimonial reconhecida por um Estado-
-Membro tenha reconhecimento automático noutro Estado-Membro, dispensando o procedi-
mento de exequatur. Assim sendo, as partes podem tentar usar a Holanda como “porta de 
entrada” para o reconhecimento destas decisões, face à sua legislação mais branda, e verem 
assim facilmente reconhecido o seu repúdio depois por toda a Europa. Porém, o referido 
Regulamento continua a fazer menção à ordem pública internacional e à possibilidade dos 
Estados se poderem servir dessa excepção para não executar as sentenças previamente 
reconhecidas. Há, assim, uma diferença entre o reconhecimento de uma decisão estrangeira 
e a concessão de produção de efeitos da mesma na ordem jurídica do foro.

45 Aquelas situações em que uma decisão é reconhecida por alguns ordenamentos jurídicos e 
não por outros. O que se torna especialmente grave quando se tratam de decisões que 
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D) E.U.A.

Nos Estados Unidos da América, o principal obstáculo ao reconhecimento 
do repúdio tem sido o seu carácter extrajudicial e não, como na Europa, o 
facto de ser um privilégio exclusivo do marido, lesivo dos princípios da igual-
dade e não discriminação, assim como o seu carácter revogável em alguns 
casos, que constituem uma violação do princípio de ordem pública interna-
cional dos Estados. Assim, o problema do reconhecimento do talaq nos E.U.A. 
é o do reconhecimento de um divórcio extrajudicial 46.

Vejamos, então, como este problema surge na prática, partindo da aná-
lise de três possibilidades: o repúdio ter sido pronunciado no estrangeiro, o 
repúdio ter sido obtido nos E.U.A. através de uma decisão extrajudicial por 
cidadãos aí domiciliados e o repúdio ter sido pronunciado nos E.U.A., tendo 
uma das partes domicílio no estrangeiro. 

No primeiro caso, se um repúdio cumpre os requisitos de ter sido pro-
nunciado num território onde é civilmente eficaz, sendo esse o lugar de 
domicílio de uma das partes, então terá de ser reconhecido nos E.U.A. em 
virtude do princípio de comity 47, se não violar a ordem pública internacional 
(public policy). Desta forma, entende-se que as partes devem remeter as suas 
diferenças matrimoniais perante os tribunais do país em que estão domicilia-
das, pois as diferentes comunidades têm diferentes visões e leis a respeito 
das obrigações matrimoniais e uma valoração diferente das causas que jus-
tificam o divórcio. É, pois, justo e razoável que as diferenças entre os cônju-
ges se ajustem às leis da comunidade a que pertencem e sejam tratadas 
pelos tribunais que podem administrar essas leis.

No segundo caso, um repúdio concedido pela autoridade religiosa da 
confissão dos cônjuges em território americano não é reconhecido. Com efeito, 
o princípio que subjaz a este entendimento é que, quando a pessoa que 
solicita o divórcio tem o seu domicílio em jurisdição de um Estado americano, 
só a lei desse Estado controla as suas relações internas e as leis religiosas 
não têm qualquer eficácia sobre a soberania estadual. Se se reconhecessem 

versam sobre o estado das pessoas (v. g. um casal considerar-se casado à luz da lei dum 
Estado e divorciado noutro). Na Holanda, as mulheres podem evitar essas situações dando 
o seu consentimento ao repúdio, já que esse parece ser o principal critério exigido pela lei 
para que este seja reconhecido.

46 Com efeito, o facto de o repúdio ter sido objeto de um procedimento judicial supõe, para o 
tribunal americano, uma garantia de segurança que lhe permite não ter de pronunciar-se 
sobre a eficácia de um divórcio conforme a um direito estranho e sem qualquer documento 
judicial. Não estando este elemento presente, o juiz terá de efetivar um controlo sobre o ato 
e fazer depender o seu reconhecimento de algumas condições extra.

47 Princípio esse definido pelo Supreme Court nos seguintes termos: «Neither a matter of abso-
lute obligation, on one hand, nor of more courtesy and good will, upon the other. But the 
recognition which one nation allows within its territory to the legislative, executive or judicial 
acts of another nation, having due regard both to international duty and convenience, and to 
the rights of its own citizens or of other persons who are under the protection of its laws» 
— Cfr. Hilton v. Guyot.
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estes divórcios, isso entraria em conflito com o direito que cada Estado tem 
de aplicar a sua própria lei às ações de divórcio dos cidadãos que se encon-
tram sob a sua jurisdição territorial.

Por último, se o repúdio foi pronunciado nos E.U.A., ainda que uma das 
partes tenha domicílio num Estado que o reconhece, este não é reconhecido 
nos E.U.A. A razão que se alega é a soberania dos tribunais americanos sobre 
os casos de divórcio que se pronunciem ou interponham na sua jurisdição 
territorial. Este critério da jurisprudência americana foi alvo de várias críticas 
por alguns sectores da doutrina, pois dá azo a que se criem as tais limping 

situations de que falámos há pouco 48. No entanto, o que a jurisprudência 
americana considera é que se o repúdio foi outorgado num Estado em que 
este é eficaz, tendo aí uma das partes o seu domicílio, entende-se que o 
talaq não é tão contrário à ordem pública e pode ser eficaz em virtude do 
princípio de comity.

V. APLICAÇÃO PRÁTICA: O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE 
LISBOA DE 18-10-2007, PROFERIDO NO PROCESSO N.º 10602/2005-2

Tendo já feito uma análise teórica e de direito comparado sobre esta 
questão, cabe-nos agora ver como, na prática portuguesa, todos estes ele-
mentos se conjugam. De facto, a jurisprudência portuguesa ainda é parca no 
que a este assunto toca, mas há já um Acórdão do Tribunal da Relação de 
Lisboa 49 que versa sobre uma situação que se adequa perfeitamente ao tema 
deste trabalho e sobre a qual já podemos tirar algumas ilações relativamente 
à maneira como os tribunais portugueses podem lidar com esta questão.

Com efeito, trata-se de uma ação declarativa com processo especial de 
revisão de sentença estrangeira intentada por um cidadão de nacionalidade 
portuguesa, contra uma cidadã nacional de e domiciliada em Marrocos. O 
Autor alega que, por ato de repúdio a que corresponde o divórcio, homologado 
em 2004 pelo Tribunal de Rabat, em Marrocos, foi dissolvido o matrimónio 
entre este e a Ré. Conclui pedindo que a referida sentença seja revista e 
confirmada em Portugal, por forma a produzir os seus efeitos na ordem jurí-
dica portuguesa. Citada editalmente, nos termos legais, a requerida não 
deduziu oposição ao processo. 

48 Por exemplo, um homem que possa viajar até ao estrangeiro onde a sua mulher está 
domiciliada e repudiá-la. Se esse país reconhecer o instituto do repúdio, este será também 
reconhecido dos EUA, em virtude do princípio de comity, apesar do homem ser domiciliado 
em terras americanas. A situação passa a caber no âmbito da primeira hipótese que 
mencionámos. No entanto, um cônjuge economicamente carenciado, se a outra parte está 
no estrangeiro, não poderá obter um divórcio de acordo com os mesmos princípios da fé que 
seguiu durante toda a sua vida, pois não pode deslocar-se ao estrangeiro para proferir o 
repúdio e vê-lo reconhecido quando voltar.

49 Trata-se do Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 18-10-2007, proferido no processo 
n.º 10602/2005-2 e encontra-se disponível em http://www.dgsi.pt/
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No julgamento da causa, o tribunal começa por enunciar que, para dar 
procedência ao reconhecimento da sentença revidenda, tem de verificar se 
estão preenchidos os pressupostos do art. 980.º do CPC. De facto, considera 
que se mostram cumpridos os requisitos indicados sob as alíneas a), b) e e) 
e não se vislumbra fundamento para pôr em questão a verificação dos res-
tantes critérios, exceto o da alínea f), que passará a analisar em seguida.

Desta maneira, e recorrendo à doutrina de FERRER CORREIA, o tribunal 
conclui que a apreciação da ordem pública deve ser feita in concreto, que a 
aplicação da reserva deve ter um carácter excecional e reafirma a defesa da 
teoria do efeito atenuado desta cláusula, que permite operar de modo diverso 
conforme se trate de adquirir um direito no estado do foro, ou de permitir que 
um direito adquirido sem fraude no estrangeiro produza no estado do foro os 
seus efeitos. Neste caso, estamos perante a segunda hipótese.

Seguidamente, procede-se a uma análise dos modos de dissolução do 
casamento no direito português. Ora, sendo o Acórdão de 2007, ainda refere 
que a possibilidade de qualquer um dos cônjuges obter a dissolução do 
casamento por sua única vontade não está consagrada na lei portuguesa. No 
entanto, tal possibilidade já se verifica atualmente, desde que foi aprovada a 
Lei n.º 61/2008, de 31 de Outubro, pela Assembleia da República, que origi-
nou a modificação do art. 1781.º do CC 50.

Porém, ainda que afirmemos que esta recente mudança no conceito de 
divórcio em Portugal permita situações em que valha apenas a vontade uni-
lateral de um dos cônjuges, ambos têm a faculdade de solicitar a rutura, ao 
contrário do que se passa no direito islâmico, em que essa faculdade cabe 
apenas ao marido. Desta forma, conclui-se que este instituto islâmico viola o 
princípio da igualdade como o entendemos em Portugal e está constitucional-
mente consagrado no nosso ordenamento jurídico.

Com efeito, é nessa consideração que se estende o tribunal de seguida, 
no Acórdão que analisamos. Efetivamente, o coletivo de juízes conclui que o 
regime jurídico do repúdio viola o princípio da igualdade, nomeadamente entre 

50 Deste modo, atualmente, há duas formas de dissolução do casamento no ordenamento 
jurídico português: por mútuo consentimento ou sem consentimento de um dos cônjuges  
(art. 1773.º/1, CC). Ainda assim, para este último proceder têm de se verificar certos funda-
mentos, enumerados no art. 1781.º, CC: a separação de facto por um ano consecutivo; a 
alteração das faculdades mentais do outro cônjuge, quando dure há mais de um ano e, pela 
sua gravidade, comprometa a possibilidade de vida em comum; a ausência, sem que do 
ausente haja notícias, por tempo não inferior a um ano; quaisquer outros factos que, inde-
pendentemente da culpa dos cônjuges, mostrem a rutura definitiva do casamento. Consagra-
-se, desta maneira, o princípio do divórcio sem culpa no ordenamento jurídico português.

 Sobre as transformações por que os institutos do casamento e do divórcio têm passado no 
ordenamento jurídico português, veja-se: GUILHERME DE OLIVEIRA, “Casamento, separação e 
divórcio no direito português” in The marriage, Guiffrè Editore, Milano, 1998, pp. 381-413 
(conjuntamente com Nuno de Salter Cid) / FIDÉLIA PROENÇA DE CARVALHO, A filosofia da ruptura 
conjugal, Edição Pedro Ferreira, Lisboa, 2002, pp. 162 — 165 / FRANCISCO PEREIRA COELHO, 
Curso de direito da família, volume 1, 3.ª Edição, Coimbra Editora, 2003 (conjuntamente com 
Guilherme de Oliveira e Rui Moura Ramos).
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os cônjuges, consagrado nos arts. 13.º e 36.º da Constituição da República 
Portuguesa (CRP) e, bem assim, expressamente quanto à dissolução do 
casamento, no art. 5.º do Protocolo n.º 7 à Convenção para a Proteção dos 
Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, ratificado por Portugal 51. 

Desta forma, no que concerne ao facto de a decisão revidenda ter sido 
proferida no âmbito de um ordenamento jurídico que apenas confere ao côn-
juge marido a prerrogativa de dissolver o casamento por força tão só da sua 
vontade, dir-se-á que a violação do princípio da igualdade está precisamente 
na circunstância de ser negada à mulher tal possibilidade (pois, como se viu, 
a única situação em que, no direito islâmico, a mulher pode repudiar o marido 
é mediante o prévio consentimento deste): assim, a violação do princípio da 
igualdade manifesta-se quando se recusa à mulher a possibilidade de pôr fim 
ao casamento por sua exclusiva vontade, nos mesmos termos em que tal é 
concedido ao homem. No entanto, neste caso concreto, o tribunal entendeu 
que não está em causa a apreciação de uma sentença que recuse à mulher 
um direito que é reconhecido ao homem, com a consequente violação do 
princípio da igualdade, o que está em causa é o reconhecimento de uma 
decisão estrangeira 52.

Depois de se debater com algumas referências ao direito comparado, 
designadamente os casos de França e Espanha, o tribunal regressa ao caso 
português e conclui que, tendo a sentença objeto destes autos decretado, por 
homologação, a dissolução do matrimónio que vigorava entre o Requerente 
e a Requerida, na sequência de um procedimento intentado pelo cônjuge 
marido, tal efeito jurídico é admitido na ordem jurídica portuguesa. 

Quanto ao fundamento da decisão, admitindo que é sindicável tendo em 
vista a ponderação da conformidade do “resultado” da sentença com a ordem 
pública internacional portuguesa, entendeu que esse fundamento, que foi a 

51 A redação desse artigo é a seguinte: «os cônjuges gozam de igualdade de direitos e de 
responsabilidades de carácter civil, entre si e nas relações com os seus filhos, em relação 
ao casamento, na constância do matrimónio e aquando da sua dissolução. O presente artigo 
não impede os Estados de tomarem as medidas necessárias no interesse dos filhos».

52 Por outro lado, a violação do princípio da igualdade, em casos de repúdio, pode ser arguida 
de outro prisma. Com efeito, o facto de haver a idda, o prazo que medeia a declaração de 
intenções do marido de repudiar a mulher e a efetivação dessa situação, permite que caiba 
à total discricionariedade do homem a manutenção, ou não, dos laços conjugais, deixando 
a mulher sem poder de decisão quanto ao seu futuro e na expectativa da decisão do marido. 
Tal situação de reversibilidade do divórcio não só é desconhecida no nosso direito como, por 
depender da exclusiva vontade do cônjuge marido, atenta contra o princípio da igualdade 
entre os cônjuges e contra a dignidade do ser humano, base fundamental da República 
Portuguesa (art. 1.º da CRP). Porém, a faculdade de revogar o repúdio deve ser exercida 
durante o período de retiro, pois, expirado esse prazo, o divórcio torna-se definitivo. Ora, 
resulta dos autos que o Requerente deixou expirar o prazo para exercer a faculdade de 
revogar o repúdio, pelo que, na ordem jurídica marroquina, a dissolução do matrimónio é 
definitiva, ao que o tribunal entende que cessou a violação do princípio da igualdade.

 Sobre o princípio da igualdade e as suas aceções constitucionais, veja-se GOMES CANOTILHO, 
Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina, 7ª. Edição, 2003, pp. 426-432.
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vontade exclusiva de um dos cônjuges, não afronta, pelo menos manifesta-
mente, a ordem pública portuguesa 53.

Em suma, o tribunal entende que a sentença revidenda não tem, pois, 
a virtualidade de conduzir a um estado incompatível com a nossa ordem 
jurídica, ou seja, o resultado da decisão a rever não colide com a barreira da 
ordem pública internacional do Estado Português, cujos limites foram delimi-
tados pelo legislador nacional em termos assinaladamente restritos. Assim, 
conclui que não há obstáculos à pretendida revisão da sentença e defere a 
pretensão do Autor.

Sistematizando, há várias conclusões a tirar da apreciação deste Acórdão. 
Com efeito, neste caso não se aplica o problema já referido e que pode ser-
vir como entrave ao reconhecimento, que é o repúdio ter sido homologado 
por uma autoridade religiosa. De facto, desde 2004 que o Código da Família 
marroquino faz com que o repúdio seja uma dissolução do matrimónio sob 
controlo judicial, o que facilita o reconhecimento deste junto do Estado ad 

quem.
Concluímos que o tribunal português faz uma aplicação in concreto do 

conceito de ordem pública internacional, pois se o repúdio, in abstracto, viola 
o princípio da igualdade como consagrado na nossa CRP, no caso concreto 
isso acaba por não obstar ao reconhecimento da sentença marroquina.

De notar, também, que aqui foi o homem a intentar a ação e isso não 
constituiu problema aquando do reconhecimento. No entanto, o facto de a Ré 
não ter deduzido oposição e o Ministério Público concluir pela procedência 
da pretensão do Requerente, foram, decerto, fatores que contribuíram para o 
deferimento da causa por parte do tribunal. Fica em aberto o que aconteceria 
se a mulher se tivesse oposto ao reconhecimento do repúdio. Por outro lado, 
o tribunal aqui aplica a teoria do efeito atenuado da ordem pública, o que, 
neste caso, é benéfico para o Autor, já que o repúdio foi proferido no estran-
geiro num país que o permite. Persiste a dúvida sobre como lidariam os tri-
bunais portugueses perante um repúdio proferido em território nacional, ainda 
que a lei pessoal dos cônjuges o permitisse.

Por último, o facto de, atualmente, o regime do divórcio em Portugal ser 
diferente do que era quando o Acórdão foi proferido não altera em nada o 
resultado alcançado. Com efeito, ainda antes da possibilidade do divórcio sem 
culpa ser admitido em território português, já o coletivo de juízes considerou 
procedente esta ação. Do que se conclui que, pela via da confirmação de 
sentenças estrangeiras, poderão ser reconhecidos em Portugal certos divórcios 
que não poderiam ser decretados por tribunais portugueses.

53 De realçar que, tanto no processo em Marrocos, como nos autos do processo português 
(embora aqui a Requerida seja revel, sendo representada pelo Ministério Público), a mulher 
não manifestou oposição à dissolução do casamento. Por outro lado, existe nexo manifesto 
entre a lei aplicada e a situação regulada, atendendo à nacionalidade da mulher e à sua 
residência à data do decurso do processo em Marrocos.
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POSIÇÃO ADOTADA E NOTAS FINAIS

Analisada, de uma perspetiva maioritariamente crítica, a questão do 
reconhecimento do repúdio no ordenamento jurídico português, bem como as 
linhas gerais do problema da aplicabilidade da exceção de ordem pública 
internacional, falta, então, determinar qual julgamos ser o entendimento mais 
correto relativamente às questões que este problema levanta. Perfilhámos já 
uma visão cautelosa quanto à penetração de institutos jurídicos estranhos ao 
direito português através do reconhecimento de sentenças estrangeiras, mas 
resta ainda densificar melhor a posição que adotamos sobre o que já foi 
referido.

Com efeito, é um dado assente que a crescente multiculturalidade que 
existe nos países europeus leva a um maior conflito de normas e de institutos 
e que cabe ao direito internacional privado harmonizar e mediar estas posi-
ções. O repúdio islâmico suscita este problema, pois trata-se de uma prerro-
gativa exclusivamente masculina que não é admitida por nenhum ordenamento 
jurídico ocidental e que viola o princípio da igualdade, constitucionalmente 
consagrado em Portugal. Que fazer, então, quando é pedido ao Estado por-
tuguês que reconheça uma decisão estrangeira outorgando um repúdio?

De facto, concluímos que, independentemente dessa decisão estrangeira 
ter sido autenticada por uma autoridade religiosa ou judicial, deve ser alvo de 
apreciação pelos tribunais portugueses. O modelo de reconhecimento adotado 
por Portugal — a delibação — exige que a decisão passe por uma revisão 
formal por parte dum coletivo de juízes, antes de produzir os seus efeitos em 
território nacional, procedimento esse regulado pelo CPC, se não houver 
tratado, convenção ou regulamento comunitário em contrário.

Desta forma, o principal entrave que se colocará ao reconhecimento 
destas sentenças é a reserva de ordem pública internacional, por estas pode-
rem violar o reduto irrenunciável de direitos que enformam o ordenamento 
jurídico internacional português. Concluímos que este instituto de bloqueio da 
aplicação de sentenças estrangeiras deve ser utilizado excecionalmente, como 
postula a conceção aposteriorística que perfilhámos.

Por outro lado, o tribunal deve verificar se a violação dos princípios de 
ordem pública se produz in concreto e não in abstracto e essa violação não 
pode ser qualquer uma, terá de ser manifesta. Defendemos também que, uma 
vez afastada a decisão estrangeira que poria em causa a ordem pública, 
deveremos preencher a lacuna aberta, se a há, com as normas e princípios 
do Estado de origem, para que haja o menor dano possível praticado contra 
a ordem jurídica estrangeira.

Seguidamente, fizemos uma análise de direito comparado, perscrutando 
a maneira como quatro Estados ocidentais lidam com esta questão, passando, 
depois, para a análise de um caso concreto português. Quanto à questão de 
saber como o ordenamento jurídico português deve lidar com este problema, 
cabe demarcar três situações distintas: um primeiro caso, em que o repúdio 
é pronunciado no estrangeiro, previamente à emigração das partes para um 
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Estado ocidental; um segundo caso, em que o repúdio é pronunciado no 
Estado de origem, tendo as partes já o seu domicílio num Estado ocidental; 
e um terceiro caso, em que o repúdio é pronunciado no Estado ocidental, 
estando as partes já aí domiciliadas.

Quanto à primeira situação, pronunciamo-nos a favor do reconhecimento 
do repúdio pelo Estado do foro. Com efeito, a dissolução do casamento 
verificou-se previamente à existência de qualquer ligação das partes com o 
Estado do foro, de acordo com um procedimento perfeitamente válido no país 
de origem. Numa situação destas, com uma conexão tão baixa com o Estado 
ad quem, será difícil que os resultados produzido pelo reconhecimento da 
sentença sejam manifestamente contrários aos princípios de ordem pública 
internacional e seria mais prejudicial ainda para as partes se estas fossem 
obrigadas a iniciar um segundo procedimento de divórcio no Estado do foro.

No segundo caso, defendemos o não reconhecimento do repúdio. De 
facto, estando já as partes domiciliadas num Estado ocidental que não admite 
esta forma de dissolução do vínculo conjugal, deverão recorrer às autoridades 
judiciais desse país e seguir o procedimento aí estipulado se o querem ver 
desfeito. Entendemos que, nesse caso, o vínculo com o Estado do foro já é 
suficientemente grande para ativar a exceção de ordem pública internacional 
e recusar o reconhecimento. Se assim não fosse, teríamos a prevalência de 
duas situações contraditórias a decorrer no mesmo Estado: casais a divor-
ciar-se de acordo com a sua lei pessoal, através de um procedimento violador 
do princípio da igualdade e outros cidadãos que não partilham dessa mesma 
lei pessoal a ser obrigados a enveredar por um procedimento judicial total-
mente distinto deste. Tal situação poderia também dar azo ao repúdio estra-
tégico de que falámos, com os casais muçulmanos a viajar a um Estado 
islâmico apenas para obterem o divórcio mais rapidamente do que consegui-
riam no Estado do foro e escapar, assim, à sua jurisdição.

No terceiro caso, terminantemente recusamos o reconhecimento do 
repúdio. De facto, nunca um instituto tão contrário à ordem pública dos Esta-
dos ocidentais poderia ser reconhecido quando aí pronunciado e outorgado 
por uma autoridade religiosa muçulmana neles sedeada. Efetivamente, quem 
tem jurisdição em Portugal para julgar a matéria de divórcios são os tribunais 
portugueses e a lei por eles a aplicar a esse tipo de situações é a portuguesa, 
cabendo-lhes, portanto, a eles proceder a este tipo de decisões com a apli-
cação da lei nacional e não duma lei determinada em função da convicção 
religiosa das partes.

Admitimos, porém, que poderão advir daqui exceções. Como mencioná-
mos anteriormente, a apreciação destas situações tem de ser feita caso a 
caso e não abstratamente, por isso pode haver variantes a este entendimento, 
nomeadamente, quando é a mulher a intentar a ação de reconhecimento, ou, 
no caso de ser o homem, esta não se opuser e der o seu consentimento 
tácito ou expresso.

Neste sentido e com base na análise que fizemos do direito comparado, 
parece-nos que a solução mais adequada para resolver esta questão em 
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Portugal é a adotada pela Bélgica: regulando as condições de reconhecimento 
do repúdio apenas quando este é proferido no estrangeiro e fazendo-o depen-
der da verificação de alguns requisitos estritos. O modelo dos E.U.A. também 
nos parece interessante, apesar de ressalvarmos que o principal entrave ao 
reconhecimento do repúdio não deve ser o facto de este se tratar de uma 
decisão extrajudicial (pois isso já vimos que nem deve constituir um entrave), 
mas sim de poder obstar aos princípios de ordem pública. Contrariamente, 
distanciamo-nos da posição da França, por esta recusar, in abstracto, o reco-
nhecimento e julgarmos que essa é uma opção demasiado extrema. Por outro 
lado, criticamos a posição holandesa por ser tão aberta ao reconhecimento 
do repúdio e dar tanto ênfase à lei pessoal do marido, enquanto lhe é indi-
ferente o local de domicílio das partes ao momento do pronunciamento do 
mesmo. Quanto ao caso português, havendo ainda pouca jurisprudência sobre 
o assunto e nenhuma norma específica que o regule, torna-se difícil avaliar 
o futuro. Entendemos que, no caso em análise, o Tribunal da Relação de 
Lisboa decidiu bem, já que a situação se encontra abrangida pelo primeiro 
conjunto de casos que mencionámos e sobre os quais nos pronunciámos 
favoravelmente quanto ao reconhecimento.

Em suma, somos críticos face ao reconhecimento do repúdio pelo orde-
namento jurídico português, não porque este instituto só por si viole o princí-
pio da igualdade ou contenha em si mesmo uma conceção de divórcio dife-
rente da vigente em Portugal, mas porque este não é reconhecido juridicamente 
no nosso país, não está de acordo com os nossos princípios de ordem pública 
internacional e pode conduzir a resultados violadores destes.

Com efeito, cada Estado é livre de estabelecer para si institutos jurídicos 
particulares e normas que enformem tradições e culturas distintas. Precisa-
mente por haver essa liberdade é que um Estado depois pode recusar a 
aplicação das normas ou decisões outorgadas por outro Estado, por estas 
violarem os seus próprios princípios e valores. Desta maneira, prezam-se a 
liberdade e diversidade jurídicas, mas há limites territoriais quanto à aplicabi-
lidade dessas decisões, normas e princípios.

Efetivamente, não somos a favor da existência de Estados assépticos 
em que todos os cidadãos possam reclamar para si um determinado estatuto 
pessoal e viver de acordo com as normas que veem aplicáveis a si próprios 
por uma diversidade de critérios subjetivos. De facto, a partir do momento em 
que um cidadão emigra do seu país de origem, está a abandonar um conjunto 
de princípios e de valores e a aceitar viver de acordo com um outro conjunto 
de princípios e valores. Não quer dizer que tenha de abdicar de toda a baga-
gem pessoal e jurídica que traz do seu país de origem, mas apenas sim 
daquela que for contrária às normas fundamentais do novo país. É esse 
conjunto de normas que cria a identidade nacional de cada Estado e o faz 
distinguir-se juridicamente dos outros. Se não, viveríamos numa amálgama 
de leis e estatutos pessoais que retiraria o carácter nacional a cada país e, 
isso sim, violaria o princípio da igualdade, já que poucas seriam as leis apli-
cáveis a toda a generalidade dos cidadãos.
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Concluindo, rejeitamos o reconhecimento do repúdio pelo ordenamento 
jurídico português na maioria dos casos, apenas o aceitando quando foi pro-
ferido num Estado que o admita e prévio à vinda de alguma das partes para 
Portugal, estando cientes de que, no entanto, cabe ao julgador, no caso 
concreto, apreciar qual a contradição da decisão face à ordem pública inter-
nacional portuguesa.


