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NOTA PRÉVIA

O estudo que aqui se apresenta corresponde parcialmente, com alterações 
e algumas atualizações, à dissertação que apresentei para obtenção do 
grau de Mestre em Ciências Jurídico-Civilísticas, na Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra, aprovada por unanimidade e galardoada 
com o Prémio Doutor João Antunes Varela, instituído pela Fundação 
Engenheiro António de Almeida.

Um primeiro trabalho, entretanto esgotado, foi há uns anos publicado e 
justificava-se que retomasse o tema e desse a conhecer uma nova obra sobre 
a matéria, alicerçada naquele primeiro estudo, com as devidas alterações 
e atualizações. O tema em análise mantém a pertinência e atualidade, 
pelo que julgamos que a publicação desta obra continuará a ter grande 
utilidade e interesse.
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PRINCIPAIS ABREVIATURAS

 AAFL –  Associação Académica da Faculdade de Direito de 
Lisboa

 ac. – acórdão
 al. – alínea
 art. – artigo
 arts. – artigos
 BGB – Bürgerliches Gesetzbuch
 B.M.J. – Boletim do Ministério da Justiça
 Bull. Civ. –  Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation (chambres 

civiles)
 Cfr. – confira
 cit. – citada
 Civ. 1.º – Cour de Cassation, première chambre civile
 Cód. – Código
 Cód. Proc. Civil – Código de Processo Civil
 Col. Jurisp. – Coletânea de Jurisprudência
 Col. Of. – Colecção Oficial
 CRP – Constituição da República Portuguesa
 D. – Recueil Dalloz-Sirey
 Dec. – Decreto
 Dec.-Lei – Decreto-Lei
 Dr. Fam. – Droit de la famille
 DP – Recueil périodique et critique mensuel Dalloz
 Defrénois – Répertoire du notariat Defrénois
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 ed. – edição
 FD – Famiglia e Diritto
 For. it. – Foro Italiano
 Gaz. Pal. – Gazette du Palais
 Giur. It. – Giurisprudenza Italiana
 Giust. Civ. – Giustizia Civile
 J.C.P. – Juris-Classeur Périodique
 n.º – número
 ob. – obra
 p. – página
 pp. – páginas
 p. ex. – por exemplo
 RDES – Revista de Direito e Estudos Sociais
 RC – Relação de Coimbra
 Req. – Cour de cassation, chambre des requêtes
 RL – Relação de Lisboa
 RLJ – Revista de Legislação e Jurisprudência
 RP – Relação do Porto
 RTDC – Revue Trimestrielle de Droit Civil
 S. – Recueil Sirey
 segs. – seguintes
 STJ – Supremo Tribunal de Justiça
 v. – ver
 vol. – volume
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I.
Introdução

A responsabilidade por dívidas na sociedade familiar e as respetivas 
compensações
Não oferece margem para dúvidas o entendimento de que os direitos 
familiares são direitos subjetivos influenciados e moldados pelas rela-
ções jurídicas familiares dentro das quais existem. Afastando a análise 
dos direitos familiares pessoais, dotados de uma estrutura e natureza 
específicas, podemos constatar que os direitos familiares patrimoniais 
são, originária e estruturalmente, direitos obrigacionais ou reais. Tais 
relações obrigacionais ou reais são, porém, influenciadas no seu regime 
pelo facto de se desenvolverem no âmbito de uma relação familiar. O 
regime da responsabilidade por dívidas dos cônjuges entre si e face 
a terceiros é matéria de Direito das Obrigações, mas cujo regime é 
diverso do que seria se não fosse a relação matrimonial a que se encontra  
subordinado.

Com efeito, o regime da responsabilidade por dívidas no âmbito da 
sociedade familiar apresenta alterações e particularidades face ao Direito 
comum das Obrigações. A mesma advertência vale, mais especificamente, 
para as compensações nascidas no decurso da vida conjugal e devidas pelo 
pagamento de dívidas.

Se se aplicassem os princípios gerais do Direito das Obrigações, a 
situação seria simples: as dívidas contraídas pelos dois cônjuges seriam 
comunicáveis (e, além disso, seriam, no direito civil – não comercial – em 
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regra, conjuntas, nos termos do art. 513.º do Cód. Civil)1; as dívidas con-
traídas por um só dos cônjuges seriam incomunicáveis, próprias desse 
cônjuge (cada pessoa só pode vincular-se a si mesma)2.

Mas, como resultará da abordagem que faremos ao regime da res-
ponsabilidade por dívidas, no Direito da Família aquelas regras sofrem 
alterações. Desde logo, convém salientar que, ao contrário do que vale 
para a generalidade das obrigações, as dívidas comunicáveis dos cônjuges 
podem ser contraídas por um só cônjuge (cfr. o art. 1691.º, n.º 1). Por outro 
lado, pelas dívidas comuns respondem, nos termos do art. 1695.º, n.º 1, os 
bens comuns do casal e, na falta ou insuficiência deles, solidariamente os 
bens próprios de qualquer dos cônjuges.

Como referimos, verificam-se também especificidades no domínio das 
compensações pelo pagamento das dívidas do casal.

A comunhão de vida que existe entre os cônjuges implica e conduz, 
inevitavelmente, a uma promiscuidade patrimonial. Não tenhamos a pre-
tensão de estabelecer uma absoluta e completa separação de patrimónios, 
isto é, ainda que configuremos a existência de patrimónios próprios de cada 
um dos cônjuges e, nos regimes de comunhão, de um património comum, 
o desenvolvimento normal da vida conjugal força à interpenetração patri-
monial, à osmose entre os patrimónios próprios e o comum.

Sendo certo que tal facto é constatado em todos os regimes de bens, não 
deixa de ser verdade que é nos regimes de comunhão que mais acentua-
damente se faz sentir, não sendo, habitualmente, fácil distinguir o que é 
próprio de cada cônjuge e o que é comum. Por isso, é sobre os regimes de 
comunhão que procuraremos fazer incidir o nosso estudo, não descurando, 
porém, o regime de separação.

1 Sempre que no texto sejam citados artigos, sem indicação expressa do diploma a que 
pertencem, a menção reporta-se ao Cód. Civil.
2 Com efeito, de acordo com o direito comum, cada cônjuge teria legitimidade para assumir 
dívidas e responderia com o seu património pelo seu cumprimento. Tal como referem Pereira 
Coelho/Guilherme de Oliveira, Curso de Direito da Família, Curso de Direito da Família, vol. I,  
5ª ed., Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2016, pp. 477 e 478, seriam utilizáveis 
as técnicas do mandato e da gestão de negócios, para que um dos cônjuges pudesse obrigar 
o outro; o instrumento da solidariedade passiva, com vista a que um dos coobrigados pagasse 
mais do que a sua parte na obrigação; e também o da fiança, para que o património de um 
dos cônjuges pudesse reforçar a garantia do cumprimento das obrigações assumidas pelo  
outro.
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A inevitável osmose patrimonial que ocorre em virtude da comunhão 
de vida exige a previsão de determinados mecanismos destinados a rea-
lizar um justo equilíbrio patrimonial entre os cônjuges. Na constância 
do matrimónio é possível que ocorram transferências de valores entre as 
diferentes massas de bens em presença. Tais transferências darão origem, 
no final do matrimónio3, a créditos e débitos recíprocos: os patrimónios 
próprios podem ser credores do comum, este daqueles e os próprios de 
cada um podem ser devedores dos próprios do outro. O que se pretende 
evitar com tais mecanismos é o enriquecimento de um dos cônjuges à 
custa do empobrecimento do outro, procurando salvaguardar um certo 
equilíbrio patrimonial.

O princípio da imutabilidade dos regimes de bens, as regras relativas à 
sub-rogação de bens, a livre revogabilidade das doações entre os cônjuges 
e as penas patrimoniais aparecem como uns desses mecanismos4 cujo 
estudo, porém, não abordaremos. Com efeito, o objeto do nosso estudo 
centrar-se-á nas compensações e, em especial, nas compensações pelo 
pagamento das dívidas do casal. Repare-se que, na regulamentação do 
regime supletivo de comunhão de adquiridos (arts. 1717.º e 1721.º e 
segs. do Cód. Civil), os arts. 1722.º, n.º 2; 1726.º, n.º 2; 1727.º, 2ª parte; e 
1728.º, n.º 1, in fine, preveem também compensações entre os patrimónios 
próprios e o comum, visando evitar igualmente o enriquecimento de um 
património à custa do outro5. Porém, restringimos o nosso trabalho ao 

3 Em rigor, a lei não prevê tais mecanismos no momento da dissolução do casamento mas no 
momento da partilha dos bens.
4 V., sobre todas estas questões, Rita Lobo Xavier, Limites à autonomia privada na disciplina das 
relações patrimoniais entre os cônjuges, Coimbra, Almedina, 2000, passim.
5 Sobre a hipótese de um direito de compensação do cônjuge prejudicado com o ingresso de 
um bem próprio na comunhão, por não indicação da proveniência dos valores em causa, nos 
termos da al. c) do art. 1723.º, no momento da dissolução e partilha do património comum, 
v., Rita Lobo Xavier, ob. cit., pp. 350 e segs., “A sub-rogação real indirecta de bens próprios 
nos regimes de comunhão”, Separata da RDES, janeiro-setembro, n.ºs 1-2-3, 1997, pp. 185 
e segs., e doutrina aí citada, e “Bem adquirido por cônjuge casado no regime de comunhão 
de adquiridos em cumprimento de contrato-promessa de compra e venda celebrado antes do 
casamento”, Lex Familiae – Revista Portuguesa de Direito da Família, ano 1, n.º 2, 2004, pp. 15 e 
16. Veja-se a este propósito o acórdão uniformizador de jurisprudência do STJ n.º 12/2015, 
de 2.07.2015 (Diário da República, 1.ª série – n.º 200, de 13 de outubro de 2015), e Cristina 
Dias, “Bens sub-rogados no lugar de bens próprios – omissão no título aquisitivo das menções 
constantes do art. 1723.º, alínea c), do Código Civil”, Cadernos de Direito Privado, n.º 51, 2015, 
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âmbito das compensações pelo pagamento das dívidas do casal, reguladas 
no art. 1697.º, muito embora os restantes artigos que se debruçam sobre 
as compensações sejam indicativos e auxiliadores da nossa tese quanto à 
noção de compensações.

A ideia do restabelecimento do equilíbrio patrimonial, eventualmente 
quebrado no decurso da vida conjugal, é também o fundamento apon-
tado para o instituto do enriquecimento sem causa. A doutrina entende 
que o instituto do enriquecimento sem causa é apenas uma das técnicas 
possíveis de “restauração ou restabelecimento de um equilíbrio patrimo-
nial perturbado”6. Esta função genérica do enriquecimento sem causa 
é partilhada pela técnica das compensações, ainda que, como teremos 
oportunidade de comprovar na sua análise, com especificidades.

As particularidades das relações patrimoniais entre os cônjuges, tradu-
zidas na obrigação de comunhão de vida e na realização de um equilíbrio 
patrimonial justo, exigem um estatuto próprio e uma regulamentação 
específica face às restantes relações jurídicas estabelecidas entre pessoas 
não casadas. Por isso, as compensações entre as diferentes massas patri-
moniais só são devidas no final da comunhão de vida e partilha dos bens.

O n.º 1 do art. 1697.º representa uma exceção ao direito de regresso nas 
obrigações solidárias passivas em geral (cfr. o art. 524.º), no que toca ao 
prazo de exigibilidade. Apresenta-se, assim, como um regime excecional 
face ao Direito das Obrigações, onde há a exigibilidade imediata de todos 
os créditos (se alguém é titular de um crédito pode, obviamente, exigir o 
seu pagamento ao devedor). De facto, no campo obrigacional, não tendo 
as partes determinado um prazo ou um dia certo para o cumprimento das 
obrigações, o art. 777.º, n.º 1, estabelecendo o princípio geral em matéria 

pp. 59-85, e Rita Lobo Xavier, “Omissão das formalidades exigidas pela norma da alínea c) 
do artigo 1723.º do Código Civil para a sub-rogação real indireta de bens próprios no regime 
da comunhão de adquiridos: o Acórdão de Uniformização de Jurisprudência n.º 12/2015 e as 
novas dimensões do problema”, Julgar, n.º 40, janeiro-abril, 2020, pp. 13-29.
Também no âmbito das disposições gerais relativas aos efeitos patrimoniais do casamento, o 
art. 1682.º, n.º 4, prevê compensações devidas ao património comum pelo cônjuge que, sem 
consentimento do outro, alienou ou onerou, por negócio gratuito, móveis comuns de que tem 
a administração.
6 Pereira Coelho, “O enriquecimento e o dano”, RDES, ano XV, Coimbra, 1968, p. 332. Cfr. 
também, Antunes Varela, Das obrigações em geral, vol. I, 10ª ed., Coimbra, Almedina, 2000,  
pp. 470 e segs.
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de obrigações puras, determina que o credor tem o direito de exigir a todo 
o tempo o cumprimento da obrigação, assim como o devedor pode a todo 
o tempo exonerar-se dela. O vencimento de tais obrigações fica, assim, na 
dependência da vontade das partes. Apesar disso, há prestações que, seja 
pela sua natureza, seja pelas circunstâncias que a determinaram, seja pela 
força dos usos (art. 777.º, n.º 2), não podem ser subordinadas ao princípio 
da imediata exigibilidade.

Não parece haver dúvidas de que as compensações pelo pagamento de 
dívidas do casal, afastando-se do princípio geral do Direito das Obrigações, 
não são imediatamente exigíveis, sendo diferidas para um momento ulte-
rior ao seu surgimento.

De facto, o art. 1697.º, n.ºs 1 e 2, refere expressamente o “momento 
da partilha”. As razões da proibição da partilha dos bens comuns antes 
de cessarem as relações patrimoniais entre os cônjuges prendem-se com 
a ideia da proteção de um património comum especialmente afetado às 
necessidades da vida familiar. Têm a ver, além disso, com a própria natureza 
deste património comum, regulado pela lei como um património coletivo, 
tendo os cônjuges apenas direito a uma meação, em regra, só concretizável 
após a dissolução do casamento7. Faz sentido, portanto, que a liquidação 
da comunhão ocorra somente no momento da dissolução da mesma e que 
só nessa altura se concretize o direito de cada um dos cônjuges sobre os 
bens que fazem parte da comunhão.

Permite-se, assim, a correção dos desequilíbrios entre as várias massas, 
através do estabelecimento de uma conta entre cada um dos cônjuges e 
o património comum. O respetivo saldo dá lugar a uma compensação em 

7 Além disso, o diferimento das compensações estará mais de acordo com aquela que é tida 
como a orientação geral da lei: evitar uma excessiva intervenção do tribunal na vida da família 
(Pereira Coelho, Curso de Direito da Família, policopiado, Coimbra, 1986, pp. 111 e segs.; 
Heinrich Hörster “A respeito da responsabilidade dos cônjuges (ou: A doutrina da “fragilidade 
da garantia” será válida?)”, Scientia Iuridica, Jan./Jun., n.ºs 253/255, 1995; Ângela Cerdeira,  
Da responsabilidade civil dos cônjuges entre si, Coimbra, Coimbra Editora, 2000, pp. 82 e segs. e  
pp. 167 e segs.; Pereira Coelho/Guilherme de Oliveira, Curso..., cit., pp. 183 e 184; e Cristina 
Dias, “Breves notas sobre a responsabilidade civil dos cônjuges entre si: o novo regime do 
art. 1792.º do Código Civil (na redacção dada pela Lei n.º 61/2008, de 31 de Outubro) e a 
manutenção da irresponsabilidade ao nível dos efeitos patrimoniais do casamento”, in AAVV, 
Estudos dedicados ao Professor Doutor Luís Alberto Carvalho Fernandes, Direito e Justiça, vol. I, Lisboa, 
Universidade Católica Editora, 2011, pp. 389-419).
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benefício da massa empobrecida, restabelecendo-se o equilíbrio pertur-
bado durante a vida conjugal. Tal princípio pode deduzir-se também do 
art. 1689.º, n.ºs 1 e 3, onde se prevê a ordem das operações da partilha, 
estabelecendo uma hierarquia das dívidas e determinando as massas patri-
moniais prioritariamente responsáveis. Assim, no momento da partilha, 
cada um dos cônjuges deve conferir ao património comum, e este aos 
patrimónios próprios dos cônjuges, tudo o que lhe dever.

Visto que as compensações só têm lugar no momento da liquidação e 
partilha da comunhão, o problema da atualização dos valores a considerar 
é muito importante, pelo que a inflação pode tornar o seu valor nominal 
irrisório8. A propósito do sistema francês, talvez o mais desenvolvido na 
técnica das récompenses, A. Colomer, pronunciando-se sobre o problema 
dos desequilíbrios patrimoniais entre os cônjuges e das compensações, 
do ponto de vista da depreciação monetária, demonstrou que as próprias 
técnicas jurídicas agravavam muitas vezes as injustiças verificadas nas 
relações patrimoniais entre os cônjuges9. Com efeito, a comparação 
final em termos nominais de créditos e débitos com origem em épocas 
diversas era injusta. Atualmente, o direito francês prevê três modalidades 
de avaliação das récompenses, no art. 1469.º do Cód. Civil francês. Mais 
modestos, e, de certa forma, mais próximos do sistema português, também 
o direito espanhol e o italiano se referem às compensações (reintegros e 
rimborsi e restituzioni), remetendo, segundo entendemos, para o momento 
da liquidação e partilha. O Cód. Civil espanhol, ao contrário do italiano e 
do português, prevê atualizações dos valores em causa (cfr. os arts. 1397.º 
e 1398.º do Cód. Civil espanhol).

Depois de uma panorâmica geral sobre o regime da responsabilidade 
por dívidas dos cônjuges, faremos incidir o nosso estudo sobre os pro-
blemas sumariamente descritos, ou seja, a questão das compensações 
pelo pagamento das dívidas do casal: a sua noção (distinguindo as 
compensações stricto sensu dos créditos entre cônjuges), as circunstâncias 

8 Guilherme de Oliveira, “Sobre o contrato-promessa de partilha dos bens comuns – anotação 
ao ac. da R.C., de 28 de Novembro de 1995”, RLJ, ano 129.º, 1996/1997, pp. 274 e segs., a 
propósito da promessa de partilha dos bens comuns, refere que o valor dos bens concretos e 
das meações deve ser atual e referido ao momento da partilha.
9 A. Colomer, L’instabilité monétaire et les régimes matrimoniaux, le mal et ses remèdes, Paris, 
Rousseau & C.ª, 1954. 
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do seu surgimento, as condições da sua determinação e exigibilidade, o 
método de cálculo e formas de pagamento. Procuraremos ainda encontrar 
o fundamento do diferimento das compensações para o momento da  
partilha.

Para tal não poderemos deixar de considerar como tais questões têm 
sido tratadas em algumas ordens jurídicas estrangeiras, não só para com-
parar as opções tomadas, mas, sobretudo, para sugerir outras soluções para 
o nosso ordenamento jurídico, sem termos, contudo, qualquer pretensão 
de exaustão10.

Tentaremos chamar a atenção para alguns problemas da atual regu-
lamentação das compensações pelo pagamento das dívidas do casal, 
sugerindo alguns mecanismos e técnicas de os solucionar ou, pelo menos, 
atenuar.

10 Tal análise cingir-se-á aos ordenamentos francês, italiano, espanhol (que regulam o pro-
blema das compensações no âmbito do regime legal supletivo de comunhão de adquiridos) 
e, em algumas notas, ao ordenamento alemão. Com efeito, o direito alemão não apresenta 
como regime legal supletivo um regime de comunhão, mas o regime de participação nos 
adquiridos (Zugewinngemeinschaft). Assim, apenas pontualmente e reportando-nos ao regime 
convencional de comunhão de bens (Gütergemeinschaft), tal sistema jurídico será referido. Cfr., 
sobre a importância da pesquisa comparatística em Direito da Família, Pamplona Corte-Real, 
“Direito da Família e das Sucessões. Relatório”, suplemento da Revista da Faculdade de Direito 
de Lisboa, Lisboa, Lex, 1995, p. 66.


