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NOTA PRÉVIA 

O estudo que aqui se apresenta corresponde parcialmente, com altera-
ções e algumas atualizações, a um primeiro trabalho, entretanto esgotado, 
publicado há alguns anos. Justificava-se agora que se retomasse o tema e 
se desse a conhecer uma nova obra sobre a matéria. 

O regime da responsabilidade por dívidas dos cônjuges tem sido objeto 
de preocupação constante pela doutrina e pela jurisprudência do nosso 
país, pelo que julgamos que a publicação desta obra continuará a ter grande 
utilidade. 

Este primeiro volume sobre o tema procura abordar o regime da res-
ponsabilidade por dívidas dos cônjuges numa perspetiva crítica, procu-
rando perceber as soluções legais, analisando os principais problemas e 
propondo sugestões de melhoramento das mesmas à luz da realidade atual.

A responsabilidade por dívidas pode também surgir no contexto de 
casais que vivam em união de facto, onde o principal problema que se 
coloca é o de saber se pode aplicar-se o regime patrimonial matrimonial 
e, em especial, o da responsabilidade por dívidas previsto para o casa-
mento. Não podemos deixar de fazer referência a uma realidade que cada 
vez mais se impõe na sociedade e à qual o Direito tem atribuído alguns 
efeitos jurídicos. Partindo da sua existência e reconhecimento de alguns 
efeitos jurídico-patrimoniais, estudaremos o problema da responsabilidade 
por dívidas contraídas pelos conviventes no decurso da união de facto. 

Deixaremos a análise de problemas relativos à articulação do regime 
da responsabilidade por dívidas com as restantes regras reguladoras das 
relações patrimoniais entre os cônjuges para uma outra obra.
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I
Introdução e considerações prévias

A responsabilidade por dívidas na relação conjugal e familiar
A análise da responsabilidade por dívidas do casal toca um dos aspetos do 
regime jurídico patrimonial do casamento com interesse não só nas rela-
ções entre os cônjuges mas também entre estes e terceiros, uma vez que 
a responsabilidade patrimonial é a garantia do cumprimento das obriga-
ções assumidas.

A primeira observação a fazer prende-se com a necessidade de consa-
grar um regime especial sobre responsabilidade por dívidas dos cônjuges, 
para além do Direito comum das Obrigações.

Como se sabe, não suscita quaisquer problemas o entendimento de que 
os direitos familiares patrimoniais são direitos subjetivos influenciados 
e moldados pelas relações jurídicas familiares dentro das quais existem. 
Afastando a análise dos direitos familiares pessoais, dotados de uma estru-
tura 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. 
De facto, é, em princípio, possível regular as relações patrimoniais entre 
os cônjuges com recurso às regras gerais do Direito das Obrigações ou dos 
Direitos Reais. Mas, na realidade, tal seria complicado e muito difícil dado 
que a vida matrimonial tem reflexos patrimoniais particulares para os côn-
juges e para terceiros que com eles contactem, pelo que seria de todo incon-
veniente a sua regulação por mera aplicação do Direito patrimonial geral1.

1 P. ex., a comunhão de vida entre os cônjuges implica a obrigação de contribuir para o sus-
tento da família o que exige, perante terceiros, o conhecimento do património responsável 
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Com efeito, o regime da responsabilidade por dívidas no âmbito da 
relação familiar apresenta alterações e particularidades face ao Direito 
comum das Obrigações. 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 regra, conjuntas, nos termos do art. 513º do Cód. Civil)2; 
as dívidas contraídas por um só dos cônjuges seriam incomunicáveis, pró-
prias desse cônjuge (cada pessoa só pode vincular-se a si mesma)3.

Mas, no regime da responsabilidade por dívidas no Direito da Família 
aquelas regras sofrem alterações. A comunhão de vida conjugal justifica a 
adoção de mecanismos mais adequados e especiais. 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. 1691º, nº 1). Por outro lado, pelas dívidas comuns res-
pondem, nos termos do art. 1695º, nº 1, os bens comuns do casal e, na falta 
ou insuficiência deles, solidariamente os bens próprios de qualquer dos 
cônjuges, ou seja, o património de um dos cônjuges pode ser chamado a 
pagar dívidas para além da quota de responsabilidade que lhe competiria. 

pelas dívidas contraídas por um dos cônjuges com esse fim. Problema que se agrava se, além 
dos patrimónios dos cônjuges, existir um património comum.
2 Sempre que no texto sejam citados artigos, sem indicação expressa do diploma a que per-
tencem, a menção reporta-se ao Cód. Civil.
Como se sabe diz-se conjunta a obrigação plural cuja prestação é fixada globalmente, mas 
em que a cada um dos sujeitos compete apenas uma parte do débito ou do crédito comum. 
A expressão, sendo tradicional entre nós, não é a mais correta. Com efeito, alguns autores 
preferem a designação “obrigações parciárias”. Assim, as obrigações plurais dividir-se-ão 
em obrigações conjuntas e obrigações disjuntas. As obrigações conjuntas, por seu lado, 
subdividem-se em obrigações parciárias e em obrigações solidárias (v., Manuel de Andrade, 
Teoria Geral das Obrigações, com colab. de Rui de Alarcão, 3ª ed., Coimbra, Almedina, 1966, pp. 
110-112, e Nuno Manuel Pinto Oliveira, Direito das Obrigações, vol. I, Coimbra, Almedina, 2005,  
pp. 110 e 111).
3 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, 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 co-obrigados 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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O mesmo se refira quanto ao património comum, nos termos do art. 1696º, 
frequentemente chamado a responder por dívidas próprias4.

Assim, o nosso estudo procurará analisar este regime especial da res-
ponsabilidade por dívidas dos cônjuges que constitui um desvio ao Direito 
das Obrigações. Trata-se da regulamentação do problema da responsabi-
lidade por dívidas no âmbito da relação conjugal, sendo, por isso, neces-
sária a aplicação do regime específico previsto no Direito da Família e 
que se apresenta necessariamente diferente do que decorreria do Direito 
comum5. As diferenças são essencialmente no caso dos regimes de comu-
nhão onde, além dos patrimónios próprios dos cônjuges, existe um patri-
mónio comum que pode responder pelas dívidas contraídas por um ou 
ambos os cônjuges. Em todo o caso, também no regime de separação de 
bens as regras gerais são alteradas, nomeadamente pelo facto de um côn-
juge contrair uma dívida que poderá responsabilizar também (ainda que 
por metade) o património do outro (art. 1695º, nº 2).

Por outro lado, é cada vez mais frequente na realidade social a existência 
de famílias fora do casamento. Pense-se nas famílias fundadas no paren-
tesco ou na adoção e decorrentes de casais que vivem em união de facto6. 

4 Haverá, obviamente, nestes casos, uma compensação, nos termos do art. 1697º.
5 E o mesmo se diga em relação a qualquer problema que surja no âmbito da relação matri-
monial, ou seja, a solução há de encontrar-se, em primeiro lugar, nas regras específicas do 
Direito da Família. V., Mª Rita Lobo Xavier, “Das relações entre o Direito comum e o Direito 
matrimonial – a propósito de atribuições patrimoniais entre cônjuges”, in AAVV, Comemorações 
dos 35 anos do Código Civil e dos 25 anos da Reforma de 1977, Direito da Família e das Sucessões, vol. 
I, Coimbra, Coimbra Editora, 2004, pp. 487-500.
A mesma ideia é apresentada por A. Colomer, Droit Civil. Régimes matrimoniaux, 10ª ed., Paris, 
Litec, 2000, pp. 7 e 8, ao referir que a responsabilidade por dívidas dos cônjuges encontra no 
ordenamento jurídico francês um regime específico face ao Direito comum das Obrigações, 
em virtude da especificidade da relação matrimonial.
6 A existência de uma família não exige o casamento, podendo constituir-se por qualquer uma 
das relações jurídicas familiares previstas no art. 1576º do Cód. Civil. A família pode assentar 
numa relação de parentesco ou de adoção. Questão controversa é a de saber se a união de 
facto é uma relação de família, não no sentido das relações familiares que dela resultam (como 
os filhos que nasçam da união de facto), mas no de ela própria ser uma relação de família. 
V., sobre esta questão, infra, p. 448, nota 915, e Cristina Dias, “Da inclusão constitucional 
da união de facto – nova relação familiar”, in AAVV, Estudos de homenagem ao Professor Doutor 
Jorge Miranda, vol. VI, Coimbra, Coimbra Editora, 2012, pp. 451-470, e “A jurisprudência do 
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e as novas formas de família”, Revista Jurídica da 
Universidade Portucalense, nº 15, 2012, pp. 35-48, e Cristina Dias/Rossana Martingo Cruz, “Non-
-marital relationships and the European Court of Human Rights”, Anuário de Direitos Humanos, 
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O surgimento de novas realidades sociais exige a abordagem de novos pro-
blemas, como o da responsabilidade por dívidas que surjam no âmbito de 
uma união não fundada no casamento, onde os seus “membros fundadores” 
não constituem uma sociedade conjugal mas apenas um casal. No casa-
mento ou na união de facto, os cônjuges ou os conviventes comportam-se 
de facto da mesma forma: vivem em comunhão, compram ou arrendam em 
comum a casa onde habitam e os bens que a integram, dividem as despe-
sas quotidianas, apresentam-se como um casal7.

Procuraremos efetuar uma abordagem do regime da responsabilidade 
por dívidas na sociedade familiar, onde se incluem os cônjuges e os casais 
que vivem em situação análoga à dos cônjuges mas cuja união não passa 
pelo casamento (uniões de facto). É evidente que, pautados pela regula-
mentação legal, o regime da responsabilidade por dívidas será abordado 
em relação aos cônjuges. A questão que pretendemos introduzir será a de 
saber se este regime poderá aplicar-se às relações assentes numa união de 
facto, atendendo à sua potencial regulamentação legal e aos problemas 
concretos que se colocam também a casais que vivem em situação análoga 
à dos cônjuges (e a necessária proteção de terceiros credores). Indepen-
dentemente de haver ou não um casamento, o problema da responsabili-
dade por dívidas contraídas no decurso de uma união colocar-se-á sempre. 
A questão a resolver será a de saber que regime aplicar, ou seja, a mesma 
regulamentação pensada para a sociedade conjugal (ou até um regime 
específico) ou o regime geral do Direito das Obrigações.

Ainda que com algumas referências pontuais em certos costumes e 
leis antigas, é fundamentalmente com as Ordenações e, sobretudo, ulte-
riormente e de forma clarificada, no Cód. Civil de 1867 que a matéria da 
responsabilidade por dívidas dos cônjuges é regulamentada. As diferentes 
conceções sociais da relação conjugal e do papel de cada um dos cônjuges 

Centro de Investigação Interdisciplinar em Direitos Humanos, ebook, ano 1, 2018, pp. 27-40 
(em https://drive.google.com/file/d/1f1ETu4zVtO-oAjiQXSYKtmsqOgkQEWep/view?fbclid
=IwAR1DdLu4kHsJ1rWgoOkRNALL3DcSQmqfQMHex0OmqKj0xQKQsGJBBvG76nc).
Em sentido contrário, Antunes Varela, Direito da Família, vol. I, 5ª ed., Lisboa, Livraria Pe-
trony, 1999, p. 37, refere que a filiação fora do casamento constitui uma relação jurídica cujo 
regime se assemelha ao da filiação legítima, “mas essa relação familiar, tal como a adopção 
constituída por solteiro, viúvo ou divorciado sem filhos não basta para constituir uma família. 
A família constitui-se a partir do casamento e manter-se-á, após a dissolução deste, se nele 
houver descendentes (naturais ou adoptivos)”.
7 Anne Barlow, Cohabitants and the law, London, Butterworths, 2001, p. 5.
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na mesma condicionaram a regulamentação do regime da responsabili-
dade por dívidas e, em geral, as relações patrimoniais entre os cônjuges. 
De uma aparente igualdade dos cônjuges com incapacidade da mulher 
casada e poder de direção do marido8 passou-se para uma efetiva igual-
dade dos cônjuges perante a lei.

Numa altura em que apenas o marido tinha poderes de administração 
e de disposição dos bens e em que só ele, em princípio, contratava com 
terceiros e contraía obrigações, a lei não se preocupava em regular os pro-
blemas ligados ao regime da responsabilidade por dívidas.

A organização social primitiva assentava sobre o tipo patriarcal e nestas 
sociedades o casamento realizava-se por meio de uma alienação solene do 
poder do pater, que tomava frequentemente o aspeto de uma venda, rece-
bendo este da parte do noivo o preço do seu poder sobre a filha.

Sob o domínio das Ordenações, e quanto aos poderes dos cônjuges sobre 
os bens, o marido, como administrador e chefe de família, dispunha livre-
mente dos bens móveis, mas não podia vender ou alienar bens imóveis ou 
bens de que o casal tivesse o usufruto sem o consentimento da mulher9. 
Este consentimento tinha de ser expresso, não bastando que fosse tácito, 
por receio de que a influência do marido fizesse com que muitas vezes a 
mulher não se pronunciasse, o que não significava que consentisse na dis-
posição. Não havendo o referido consentimento, a disposição não produzia 
qualquer efeito, podendo a mulher revogar judicialmente a venda10. Com 
efeito, ainda que o marido fosse o administrador dos bens e tivesse pode-
res de disposição, os nossos costumes sempre tiveram em atenção os bens 
de raiz, ou seja, o marido para poder alienar os bens de raiz comuns, ou os 
seus próprios ou os próprios da mulher, carecia do consentimento desta. 
É evidente que o marido poderia escapar a esta limitação contraindo dívi-
das, pelas quais os credores poderiam executar os bens de raiz, e ao que a 
mulher não podia, muitas vezes, opor-se.

8 Carlos da Costa Picoito, Da situação jurídica da mulher casada no campo do direito privado, Faro, 
Tip. União, 1961, p. 13, escrevia, à luz do Dec. nº 1, de 25 de dezembro de 1910, que “os prin-
cípios orientadores da sociedade conjugal são: igualdade dos cônjuges e unidade de direção 
que pertence ao cônjuge marido”.
9 Título VI, do livro IV, das Ordenações Manuelinas, e título XLVIII, do livro IV, das Orde-
nações Filipinas.
10 Carecendo, para isso, do consentimento do marido ou, na sua falta, do respetivo suprimento 
(§ 2º do título VI, do livro IV, das Ordenações Manuelinas, e § 2º do título XLVIII, do livro 
IV, das Ordenações Filipinas).
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A matéria da responsabilidade por dívidas, salvo algumas notas, não 
apresentava um regime específico na legislação das Ordenações, dado o 
estado de relativa inferioridade da mulher casada. As matérias eram abor-
dadas de modo disperso e até de difícil harmonização entre si, confun-
dindo-se, muitas vezes, as épocas e as influências sobre cada regime ou 
instituto jurídico. Em consequência, só o marido tinha capacidade para 
se obrigar e contrair dívidas, responsabilizando, no casamento “por carta 
de ametade” (comunhão universal), todos os bens do casal. Em especial, e 
como norma reguladora da responsabilidade por dívidas, dispunha o § 
4º do título XCV, do livro IV, das Ordenações Filipinas (que correspondia 
ao § 5º do título VII, do livro IV, das Ordenações Manuelinas): “(...) posto 
que os bens sejam comunicados entre o marido e mulher, tanto que casam 
simplesmente ou por carta de metade, se ao tempo que casaram cada um 
tinha dívidas que devesse aos credores, não será obrigado o outro às ditas 
dívidas em tempo algum, nem se fará execução nos bens que trouxer, em 
parte, nem em todo, enquanto o matrimónio entre eles durar: somente 
se poderá pôr execução, durante o matrimónio, nos bens que aquele, que 
assim era devedor, trouxe consigo ao tempo que casou, e na metade dos 
bens que depois de casados foram adquiridos”. 

Portanto, e como veremos, a legislação anterior ao Cód. de Seabra não 
regulava a matéria da responsabilidade por dívidas de forma abrangente, 
deixando à margem vários problemas. A lei não referia os bens que respon-
diam pelas dívidas, presumindo-se que eram todos (salvo os bens dotais) 
e cabia ao marido, como administrador, o seu pagamento. Ora, a referida 
regulamentação até se compreende pois a lei apenas regulava as ques-
tões que habitualmente surgiam e que se ligavam à contração de dívidas 
pelo marido. Assim, ainda que algumas referências possam encontrar-se 
nas Ordenações à matéria da responsabilidade por dívidas, o que é certo 
é que tal regulamentação surge, de forma clarificada, no Cód. de Seabra.

O Cód. Civil de 1867 conservou as desigualdades existentes entre 
marido e mulher, dado que, por regra, a mulher não podia contrair dívidas 
sem autorização do marido e este, qualquer que fosse o regime matrimo-
nial, podia contraí-las por si só, sem consentimento da mulher, responsa-
bilizando os seus bens próprios e a sua meação nos adquiridos. De facto, o 
marido, na sua qualidade de chefe de família, podia obrigar, sem consenti-
mento da mulher, os seus bens próprios e a sua meação nos bens comuns; 
a mulher não tinha legitimidade para, por si só, contrair dívidas, porque 
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não tinha poderes administrativos, não podendo responsabilizar sequer 
os seus bens próprios se não tivesse o consentimento do marido (salvo nos 
casos dos arts. 1116º, 1128º e 1129º, nº 4 (no regime de separação de bens), 
e 1192º do Cód. de Seabra).

De uma forma geral, nos regimes da administração e disposição dos 
bens e da responsabilidade por dívidas (e, em geral, nas relações patrimo-
niais entre os cônjuges) salientava-se a ideia de supremacia do marido em 
relação à mulher. Tal supremacia resultava de a administração dos bens do 
casal ser atribuída ao marido, apenas pertencendo à mulher na sua falta 
ou impedimento (art. 1189º do Cód. de Seabra), não podendo esta regra 
ser alterada em convenção antenupcial (art. 1104º do Cód. de Seabra). A 
mulher casada era considerada totalmente incapaz em atos de natureza 
patrimonial visando-se, com isso, dar à sociedade conjugal, no interesse 
da família, unidade de direção e de governo. De facto, a supremacia do 
marido raramente era justificada por uma ideia de desigualdade ou de 
inferioridade da mulher, mas para proteção da família, pela necessidade 
de uniformizar a administração da sociedade conjugal.

De referir a possibilidade de a mulher contrair dívidas para satisfa-
ção das necessidades da vida familiar. De facto, as dívidas contraídas pela 
mulher no exercício do governo doméstico (art. 39º do Dec. nº 1, de 25 de 
dezembro de 1910), por serem em proveito comum do casal, eram comu-
nicáveis, embora não fossem autorizadas pelo marido. O referido art. 39º 
resolveu as dúvidas que se levantavam sobre se seriam válidos os atos prati-
cados pela mulher no governo doméstico, tornando desnecessária a ficção 
de um mandato tácito do marido com o qual se justificava a validade daque-
les atos da mulher11. O objetivo principal da construção de tal mandato, 
ainda que também se visasse proteger o credor, era sobretudo encontrar 
o meio adequado que permitisse à mulher, considerada incapaz, a con-
tração de dívidas relativas ao governo doméstico. A mulher podia, assim, 
praticar os negócios necessários ao desempenho dessa função e a respe-
tiva contração de dívidas, as quais, dado, por regra, a mulher carecer de 
meios próprios, vinculavam apenas o marido.

O conteúdo efetivo desse poder só em concreto podia definir-se, aten-
dendo à condição económica e social dos cônjuges. Em casais com recursos 
modestos e cuja economia se circunscrevesse ao governo da casa, a atribui-

11 O Cód. Civil de 1966 continuou a prever a atribuição do governo doméstico à mulher no 
art. 1677º.
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ção à mulher daquele poder significava que lhe era confiada praticamente 
a administração dos bens do casal.

A atribuição desse poder à mulher no âmbito do governo doméstico 
traduzia o que no ordenamento jurídico alemão se designava por Schlüs-
selgewalt, ou seja, para que a mulher pudesse governar o lar (função que 
lhe era atribuída) a lei conferia-lhe, independentemente do regime de 
bens, o poder de, no círculo da economia doméstica, administrar os bens 
e representar o marido. Pela atribuição de tal poder a mulher surgia como 
representante do marido, contraindo dívidas em seu nome e, assim, res-
ponsabilizando-o apenas a ele pelas mesmas, sendo de aplicar as regras da 
representação. Só haveria responsabilidade da mulher se expressamente 
ela atuasse em seu nome próprio.

Um dos traços caraterísticos do projeto do Cód. Civil de 1966 era a maior 
independência e autonomia da mulher casada e a sua progressiva eman-
cipação económica. Tal fenómeno, entre outros, foi destruindo a antiga 
conceção patriarcal, autoritária do grupo familiar, assente na superiori-
dade conjugal do marido. No âmbito das relações pessoais e patrimoniais 
entre os cônjuges, o novo código amplia os poderes da mulher casada, eli-
minando certas limitações infundadas à sua capacidade, ao mesmo tempo 
que eleva à categoria de regime supletivo de bens o da comunhão de adqui-
ridos em lugar da comunhão geral. Porém, apesar de considerar a maior 
independência da mulher casada como um dos sinais mais caraterísticos 
dos tempos modernos, o projeto não aceitou as profundas consequên-
cias que esse movimento implicaria no domínio das relações familiares.  
De facto, o projeto não proclamou a igualdade jurídica dos cônjuges, a qual 
acabaria por destruir a necessária unidade da família. Foi em nome dessa 
unidade familiar que o Cód. Civil de 1966 continuou a aceitar o princípio 
da chefia do marido e a manter certas restrições na esfera pessoal e patri-
monial da mulher casada. Manteve-se a supremacia da mulher no governo 
doméstico e imputou-se ao marido a principal responsabilidade pelo sus-
tento económico da família (arts. 1677º e 1879º do Cód. Civil de 1966).  
O poder de decisão nos assuntos de interesse comum e o direito de repre-
sentação da família continuavam a pertencer ao marido, sem quebra da 
dignidade da mulher que deveria ser ouvida acerca deles (art. 1880º do 
Cód. Civil de 1966).

A Reforma de 1977 traduziu essencialmente a adaptação do Cód. Civil à 
CRP, pautada pelo princípio da igualdade dos cônjuges (art. 36º da CRP). 
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Tal igualdade teve, obviamente, reflexos nas relações pessoais entre os 
cônjuges (arts. 1671º e segs.) e nas relações paterno-filiais e exercício das 
responsabilidades parentais, mas também no domínio das relações patri-
moniais entre os cônjuges, nomeadamente, no campo da administração e 
disposição dos bens do casal (desaparece a figura do marido como único 
administrador dos bens, surgindo dois administradores com poderes admi-
nistrativos próprios e com poderes de disposição) e da responsabilidade 
por dívidas (se, mesmo à luz do Cód. Civil de 1966, ambos os cônjuges 
tinham legitimidade para contrair dívidas, tal regra pouco significava para 
a mulher que tinha limitados poderes administrativos).

A regulamentação do regime da responsabilidade por dívidas dos côn-
juges, tal como nos surge atualmente, e que oportunamente analisare-
mos, toca outros aspetos do regime patrimonial do Direito da Família.  
O regime da administração e disposição dos bens do casal, a relevância dos 
regimes de bens, as compensações pelo pagamento de dívidas e a partilha 
dos bens são alguns dos problemas a articular com o regime da responsa-
bilidade por dívidas, mas cuja análise deixaremos para um outro estudo.

Apresentação dos principais problemas (o regime da responsabilidade 
por dívidas dos cônjuges e outras matérias de ordem patrimonial do 
estado de casado e da união de facto)
O regime da responsabilidade por dívidas regulado no Cód. Civil tem pre-
sente que a relação conjugal impõe uma obrigação de comunhão de vida 
que implica necessariamente uma certa osmose patrimonial. Não temos 
um regime em que se assiste a uma completa separação de patrimónios 
responsáveis, cada um, pelas respetivas dívidas12. Esta realidade exige uma 
regulamentação própria e especial para as dívidas dos cônjuges que pro-
cura conciliar a vida conjugal e a interpenetração patrimonial, por um 
lado, e o equilíbrio entre os diferentes patrimónios existentes e uma certa 
proteção dos terceiros credores, por outro lado.

Com efeito, o problema da responsabilidade por dívidas coloca-se no 
decurso do casamento (um determinado credor, querendo obter o paga-
mento de um crédito, precisa saber quem pode demandar judicialmente) 

12 Nem mesmo no regime de separação de bens. Jacques Leroy, “Perspectives sur le devenir 
du régime de la séparation de biens”, RTDC, 1983, p. 34, afirma que a simplicidade da se-
paração de bens desaparece com a inevitável confusão de bens no decurso do casamento e, 
consequentemente, das respetivas dívidas.
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e, por isso, há que analisar o seu regime no decurso do mesmo, a sua liga-
ção com o regime da administração e disposição dos bens do casal e sua 
articulação nos diferentes regimes matrimoniais.

Mas aparece-nos, de igual modo, no momento da liquidação e partilha 
dos regimes matrimoniais. Só que aqui o problema desloca-se das rela-
ções dos cônjuges com terceiros credores13, para o relacionamento entre 
os próprios cônjuges (dando origem às compensações e/ou aos créditos 
entre cônjuges). 

Assim, começaremos com uma abordagem e análise crítica do regime 
da responsabilidade por dívidas dos cônjuges, da legitimidade para con-
trair dívidas, da determinação das dívidas próprias e das comuns, do apura-
mento do regime da responsabilidade pessoal e patrimonial pelas mesmas. 

Qualquer que seja o regime de bens estabelecido entre os cônjuges, cada 
um deles tem legitimidade para contrair dívidas sem o consentimento do 
outro (art. 1690º, nº 1). Questão diferente da legitimidade é a de saber se a 
dívida contraída por um dos cônjuges responsabiliza apenas o cônjuge em 
causa ou ambos os cônjuges e, consequentemente, quais os bens que por ela 
respondem. Aqui analisaremos os problemas que podem surgir da regula-
mentação legal, nomeadamente o da interpretação do consentimento exi-
gido na al. a) do nº 1 do art. 1691º; o conceito de encargos normais da vida 
familiar, para efeitos da al. b) do nº 1 do art. 1691º (e o problema da respon-
sabilidade solidária ou conjunta, consoante o regime de bens, em vez de 
um regime uniforme para estas dívidas, como preveem os ordenamentos 
jurídicos estrangeiros); o conceito de proveito comum do casal (especial-
mente, nos casos de subscrição de letras ou prestação de aval ou fiança) e 

13 Relações essas que, até à partilha, são reguladas pelas normas previstas nos arts. 1690º e segs. 
Contrariamente ao disposto no Cód. Civil francês (arts. 1482º e segs.), o nosso ordenamento 
jurídico não prevê a regulamentação das dívidas dos cônjuges depois de realizada a partilha, 
ou seja, a situação de a dívida ser contraída no decurso do casamento (art. 1690º, nº 2) e o 
credor apenas a vir exigir depois da dissolução do mesmo e partilha dos bens (sem que nesta 
se tenha considerado tal dívida). Parece-nos que se a dívida for própria (com base nos arts. 
1691º e segs.) só responderão os bens próprios do ex-cônjuge devedor (onde se incluirá a sua 
meação nos bens comuns que, com a partilha, ingressou no seu património próprio). Se a 
dívida for comum, responderão os dois cônjuges na proporção em que receberam a sua mea-
ção, tratando-se de um dos regimes de comunhão. Não existindo esta meação (ou se se diluiu 
no património próprio), não parece justo afetar os credores com a partilha, ou seja, poderão 
estes exigir o pagamento da divida solidária ou conjuntamente aos cônjuges (por força do 
art. 1695º, nºs 1 e 2). Remetemos a análise desta questão para uma outra obra.
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de limites próprios dos poderes do administrador (art. 1691º, nº 1, al. c)); o 
regime especial das dívidas contraídas no exercício do comércio, previsto 
no art. 1691º, nº 1, al. d), sua articulação com o art. 15º do Cód. Comercial 
e a defesa da sua abolição; a especificidade das dívidas que oneram doa-
ções, heranças ou legados (art. 1693º) e as que oneram bens comuns ou 
próprios (art. 1694º); o regime das dívidas comerciais; etc. 

Relevante é também a análise crítica da razão e fundamento para o 
regime da solidariedade patrimonial pelas dívidas comuns nos regimes de 
comunhão, em paralelo com o regime da conjunção previsto para o regime 
da separação de bens (art. 1695º), afastando-se a regra geral da responsa-
bilidade integral do património do devedor (cônjuge que contrai a dívida). 
A ideia da comunicabilidade da dívida (responsabilizando ambos os côn-
juges) tem subjacente o facto de a mesma beneficiar ou poder beneficiar 
ambos os cônjuges e, com a comunicabilidade, proteger o credor que em 
vez de um só devedor tem dois. Acontece que no regime de separação de 
bens, sendo a dívida comum, não só respondem os cônjuges conjuntamente 
como o credor pode não obter o pagamento integral do seu crédito se um 
dos cônjuges não tiver bens. Ou seja, os interesses dos credores não foram 
particularmente considerados, ao contrário do que acontece nos regimes 
de comunhão, sendo de aplicar a regra geral da conjunção como se de 
uma qualquer dívida se tratasse, e apenas essa responsabilidade conjunta 
(não parecendo existir responsabilidade pessoal e integral do cônjuge que 
contraiu a dívida). De facto, sendo a dívida contraída por apenas um dos 
cônjuges, mas da responsabilidade comum, nem o património do cônjuge 
que contraiu a dívida pode o credor executar na totalidade, afastando-se 
aqui da regra geral da garantia das obrigações (art. 601º). Não se trata ver-
dadeiramente de uma exceção ao art. 601º, uma vez que os bens do deve-
dor (cônjuge contraente) respondem pela dívida e, além disso, é também 
sujeito passivo o cônjuge não contraente. Exceção existirá no caso de haver 
responsabilidade dos bens comuns (aliás, salvaguardada pelo próprio art. 
601º que tem em consideração regimes especiais). Porém, não respondem 
“todos os bens do devedor”, impondo o art. 1695º, nº 2, em paralelo com o 
alargamento da responsabilidade ao outro cônjuge, uma restrição à satis-
fação do direito do credor. Entendemos, como melhor veremos, que o côn-
juge que contrai a dívida deveria responder na totalidade por ela. O credor 
está em pior posição sendo a dívida comum do que se ela for própria do 
cônjuge que a contraiu. 
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Paralelamente, e agora nos regimes de comunhão, a análise da solida-
riedade patrimonial demonstrará ser essa uma solução excessivamente 
onerosa numa altura em que a independência e autonomia patrimoniais 
pautam as relações entre os cônjuges. Mesmo nos regimes de comunhão, 
onde a solidariedade mais se poderá justificar, poderia também vigorar o 
regime da conjunção. Ou seja, com a diferença de, em primeiro lugar, res-
ponder pelas dívidas comuns o património comum, poderia determinar-se 
o mesmo que no regime de separação de bens: na falta ou insuficiência do 
património comum responderiam subsidiariamente os bens dos cônjuges 
em regime de conjunção, sem prejuízo da responsabilidade integral do 
cônjuge que contraiu a dívida, como também defenderemos para a sepa-
ração de bens. Salvaguardam-se, em todo o caso, as dívidas relativas aos 
encargos da vida familiar, objeto de regime especial.

Por outro lado, será também objeto de análise o art. 1696º e a responsa-
bilidade patrimonial pelas dívidas próprias, a compreensão dos bens que 
respondem ao mesmo tempo que os bens próprios do cônjuge devedor, 
a existência da antiga moratória e a revogação tácita do art. 10º do Cód. 
Comercial.

A regulamentação do regime da responsabilidade por dívidas no âmbito 
das disposições gerais reguladoras dos efeitos patrimoniais do casamento 
contrasta com a regulamentação apresentada noutros ordenamentos jurídi-
cos. Com efeito, nos direitos francês, italiano, espanhol e alemão o regime 
da responsabilidade por dívidas é regulado em função de cada regime de 
bens. Excetua-se, como veremos, as dívidas contraídas para ocorrer ao 
sustento e às necessidades da vida familiar, reguladas numa parte geral 
aplicável a todos os regimes de bens.

A responsabilidade dos bens comuns implica a análise da questão da 
comunicabilidade da dívida do ponto de vista processual. Ainda que não 
se pretenda um estudo do direito processual, a eventual desarmonia entre 
o direito substantivo da responsabilidade por dívidas e o direito proces-
sual implica que a este se dirijam algumas notas. O problema que aqui se 
discutirá coloca-se no caso de o credor ter título executivo, diferente de 
sentença, contra um dos cônjuges apenas, mas sendo a dívida, de acordo 
com a lei civil, comum. Neste caso, e de acordo com o art. 55º do Cód. 
de Processo Civil, a execução tem de ser intentada contra o cônjuge que 
subscreveu o título, como se de dívida própria se tratasse, apenas podendo 
penhorar-se os bens próprios deste e a sua meação nos bens comuns. Sendo 
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assim, fica afastada a regra da responsabilidade patrimonial do art. 1695º, 
apesar de a dívida ser substancialmente comum, mas própria do ponto de 
vista adjetivo. Importa, assim, que o direito processual preveja uma forma 
de, nesses casos, ser discutida a questão da comunicabilidade da dívida. 
É a essa questão que os arts. 740º a 742º do Cód. de Processo Civil fazem 
referência.

A responsabilidade por dívidas pode também surgir no âmbito dos 
casais que vivam em união de facto, onde o principal problema que se 
coloca é o de saber se pode aplicar-se o regime patrimonial matrimonial e, 
em especial, o da responsabilidade por dívidas previsto para o casamento. 
De facto, não podemos deixar de fazer referência a uma realidade que cada 
vez mais se impõe como facto social e à qual o Direito tem atribuído alguns 
efeitos jurídicos. Não nos cabe analisar os pressupostos da sua existência, 
a sua razão de ser ou o fundamento para a atribuição de efeitos jurídicos 
à união de facto, mas sim, partindo da sua existência e reconhecimento 
de alguns efeitos jurídico-patrimoniais, estudar o problema da respon-
sabilidade por dívidas contraídas pelos conviventes no decurso da união  
de facto. 

Em geral, as relações estabelecidas entre os membros da união de facto 
são regidas pelo Direito comum e não pelo Direito da Família e, em espe-
cial, pelas regras aplicáveis ao casamento. Mas justificar-se-á uma regu-
lamentação da união de facto em matéria de dívidas, equiparando-a ao 
casamento ou, pelo contrário, deverá deixar-se tal matéria na livre dis-
ponibilidade das partes, podendo regulá-la por contrato, e aplicando o 
regime geral? Caberá, assim, proceder a uma análise dos problemas colo-
cados em matéria de dívidas contraídas por um ou ambos os membros 
da união de facto e os meios de os solucionar. Podendo distinguir-se os 
efeitos da união de facto consoante se trate de relações entre os mem-
bros da mesma, entre estes e os filhos e entre aqueles e terceiros, cen-
traremos a nossa análise nas relações entre conviventes e entre estes e  
terceiros.

Na análise da regulamentação legal do regime da responsabilidade por 
dívidas no Cód. Civil português, bem como na abordagem dos problemas 
que nos propomos focar, impõe-se a compreensão do regime jurídico pre-
visto em outros ordenamentos jurídicos. Sabendo como o regime da res-
ponsabilidade por dívidas é tratado em ordens jurídicas semelhantes à 
nossa, poderemos comparar soluções, chamando a atenção para as prin-
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cipais questões que podem colocar-se14. Assim, referiremos certas normas 
de alguns ordenamentos jurídicos mais próximos do nosso em matéria de 
Direito da Família15.

Não podemos ainda deixar de sublinhar, e, por isso, nos parece relevante 
o nosso estudo, que o regime da responsabilidade por dívidas carece de 
uma análise legal mais aprofundada que permita suprir algumas lacunas 
e interpretar algumas incorreções que conduzem a incompatibilidades 
com outros regimes legais e, muitas vezes, até alterar algumas disposições 
que nos dias de hoje podem já não justificar-se (pensa-se, p. ex., na al. d) 
do nº 1 do art. 1691º). Aliás, o preâmbulo do Dec.-Lei nº 496/77, de 25 de 
novembro, que instituiu a Reforma de 1977, expressamente dizia que “não 
houve a possibilidade de estudar a fundo a necessária revisão do regime de 
dívidas do casal”. Passados mais de quarenta anos parece-nos justificado 
tal estudo e a referida revisão do regime das dívidas do casal.

Delimitação do âmbito de estudo – referências a outras matérias
Depois da análise do regime da responsabilidade por dívidas em si, impor-
-se-á, numa outra obra, a sua articulação com as restantes regras regula-
doras das relações patrimoniais entre os cônjuges, e, desde logo, com o 

14 A necessidade de olharmos para os códigos estrangeiros impõe-se, sobretudo, pelo cariz 
marginal do ponto de vista do seu estudo que o regime da responsabilidade por dívidas as-
sume entre nós. Por outro lado, este olhar para o direito comparado parece ser tradicional na 
nossa doutrina. Como refere Braga da Cruz, Obras Esparsas, vol. II, 1ª parte, Coimbra, Coimbra 
Editora, 1981, pp. 50 e 51, a propósito da aplicação dos códigos estrangeiros como direito 
subsidiário, fundando-se na autoridade da Lei da Boa Razão, “a licitude da utilização destes 
Códigos estrangeiros, como subsidiários do nosso direito, a ninguém, então, oferece dúvidas”.
15 Como será o caso dos ordenamentos jurídicos francês, espanhol, italiano e alemão. Ten-
tando uma análise comparativa esclarecedora dos principais problemas que se nos colocam 
em matéria de responsabilidade por dívidas dos cônjuges, a abordagem destes ordenamentos 
será, em geral, restrita, atendendo ao escopo limitado do presente estudo. Cfr., sobre a im-
portância 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.
De chamar a atenção para o facto de mesmo o direito inglês, sem complexo de normas regu-
ladoras da matéria e onde a regra é a da separação de patrimónios, ter em conta a necessidade 
de apurar, sobretudo atendendo aos momentos de crise, por que dívidas respondem ambos 
os cônjuges ou apenas o marido ou a mulher. V., Gareth Schofield/Jonathan Middleton, et 
allii, Debt and insolvency on family breakdown, NFLG, Bristol, Jordan Publishing Limited, 2003, 
pp. 2-12.
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regime da administração e disposição dos bens do casal, onde o legisla-
dor não parece ter tido grandes preocupações de harmonização. A regu-
lamentação do passivo no âmbito dos efeitos patrimoniais do casamento 
deve encontrar o seu paralelo, e a sua razão de ser, na organização do ativo 
e no regime de administração e disposição dos bens. Só existindo certas 
regras de administração e poder de disposição de determinados bens se 
justifica a responsabilidade desses mesmos bens no pagamento de certas 
dívidas. Numa altura em que o marido era o único administrador dos bens 
do casal, não podia justificar-se que a mulher pudesse contrair quaisquer 
dívidas ou por elas responsabilizar o património comum ou o património 
do marido (não podendo administrar os bens não teria sentido obrigá-los 
por dívidas); e, por outro lado, justificava-se que as dívidas contraídas pelo 
marido responsabilizassem todos os bens do casal. Com o princípio da 
igualdade jurídica entre os cônjuges e a repartição dos poderes de admi-
nistração (e de disposição, daqueles dependentes) por ambos os cônjuges, 
o regime da responsabilidade por dívidas adaptou-se para poder articular-
-se com tais poderes. De facto, com uma nova disposição dos poderes dos 
cônjuges era necessária uma nova regulação da administração dos bens 
do casal e, em consequência, da responsabilidade por dívidas do casal. As 
relações patrimoniais com terceiros não podem deixar de coincidir com 
as relações patrimoniais entre os cônjuges, assentes no princípio da igual-
dade. É esta aparente (des)articulação que analisaremos em novo estudo 
ao abordar o regime de administração e disposição dos bens do casal e a 
sua ligação com o regime da responsabilidade por dívidas.

Como referimos, o regime da responsabilidade por dívidas dos cônjuges 
apresenta especificidades face ao Direito das Obrigações. As diferenças de 
tal regime face ao regime geral verificam-se essencialmente no caso dos 
regimes de comunhão onde, além dos patrimónios próprios dos cônjuges, 
existe um património comum que pode responder pelas dívidas contra-
ídas por um ou ambos os cônjuges. Em todo o caso, também no regime 
de separação de bens, as regras gerais são alteradas, nomeadamente pelo 
facto de um cônjuge contrair uma dívida que poderá responsabilizar tam-
bém (ainda que conjuntamente) o património do outro (art. 1695º, nº 2). 
Importará também, por isso, e numa outra obra, abordar a repercussão do 
regime de bens e do respetivo regime da responsabilidade por dívidas na 
proteção dos credores. Assim, depois de uma abordagem geral dos regi-
mes de bens e dos limites à liberdade de convenção (art. 1699º), tentare-
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mos avaliar o regime da responsabilidade por dívidas à luz de cada regime 
de bens, na perspetiva da proteção da família e dos credores.

Como já fizemos referência, o problema da responsabilidade por dívi-
das pode colocar-se também no domínio da liquidação e partilha dos bens 
do casal: por um lado, nas relações internas entre os cônjuges (sendo de 
analisar as compensações devidas pelo pagamento de dívidas bem como 
os eventuais créditos entre os cônjuges); por outro lado, nas relações com 
terceiros credores, sendo de resolver o problema do passivo não partilhado 
e do passivo existente no momento da liquidação e contraído após a dissolu-
ção do casamento. Também estas matérias serão objeto de um novo estudo.

Uma última nota para referir que nos propomos a analisar o regime da 
responsabilidade por dívidas do casal, objeto de regulamentação legal, no 
Cód. Civil, deixando, como referimos, outras matérias, como a sua arti-
culação com problemas conexos que se colocam no âmbito das relações 
patrimoniais entre os cônjuges e face a terceiros, para um novo estudo.

Fora do âmbito do presente estudo, ainda que, pontualmente, e dada a 
interpenetração das matérias, a elas possamos fazer algumas referências, 
ficam também outras questões como a do regime fiscal das dívidas de um 
ou de ambos os cônjuges face ao Estado ou outra entidade pública, ou a do 
regime da insolvência de um dos cônjuges16 ou do das dívidas face à banca 
(e o problema das contas bancárias). 

16 Em todo o caso os problemas postos pela insolvência de um dos cônjuges não deixam de 
ser referidos, na medida em que a insolvência é fundamento do pedido de separação judicial 
de bens e partilha dos bens comuns (art. 141º, nº 1, al. b), do Cód. da Insolvência e Recupera-
ção de Empresas – CIRE). Mesmo no caso de insolvência de ambos os cônjuges (arts. 264º 
e segs. do CIRE), o art. 266º do CIRE determina que os bens comuns e os bens próprios de 
cada um dos cônjuges são inventariados, mantidos e liquidados em separado, para garantia 
dos direitos dos credores.
O problema da insolvência de um dos cônjuges era discutido por vários autores italianos aten-
dendo à “presunzione muciana” prevista no art. 70º, 1º, da Legge Fallimentare, anterior à Reforma 
de 2005, e a sua relação com a impresa familiare (v., p. ex., G. Oppo, “Acquisti alla comunione 
coniugale e pregiudizio dei creditori personali”, Rivista di Diritto Civile, ano XXVII, I, 1981, 
pp. 11 e segs., “Regimi patrimoniali della famiglia e fallimento del coniuge”, Rivista di Diritto 
Civile, ano XXXIV, I, 1988, pp. 43-58, e Persona e famiglia, vol. V, Milano, Cedam, 1992, pp. 
278-298, e pp. 255 e segs., Corsi, “Comunione legale, scioglimento e presunzione muciana”, 
Giurisprudenza Commerciale, ano X, nº 2, 1983, pp. 737-746, e A. Bartalena, “Inapplicabilità 
della presunzione muciana agli acquisti in regime di comunione legale”, Giurisprudenza Com-
merciale, ano XI, nº 2, 1984, pp. 122-132).
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As contas bancárias coletivas constituem prática habitual entre pes-
soas casadas17. São o meio normal de administração da vida patrimonial 
comum, sejam as contas correntes (destinadas aos ganhos e despesas mais 
significativas da família), sejam contas a prazo (de poupança, destinadas 
a financiar despesas extraordinárias dos cônjuges, como a aquisição de  
uma casa).

O art. 1680º prevê a liberdade de constituição e movimentação de con-
tas bancárias, independentemente de os valores depositados serem pró-
prios ou comuns, podendo qualquer um dos cônjuges dispor dos valores 
em causa sem necessidade do consentimento do outro cônjuge. A exis-
tência desta norma do art. 1680º, traduzindo a necessária autonomia e 
independência patrimonial entre os cônjuges, pode ser perigosa ao nível 
de responsabilidade por dívidas. Assim, e se os valores depositados forem 
bens comuns18, pode um dos cônjuges utilizar os mesmos para pagamento 

17 Como refere Mª Rita Lobo Xavier, Limites à autonomia privada na disciplina das relações patrimo-
niais entre os cônjuges, Coimbra, Almedina, 2000, p. 301, nota 360, a prática de contas bancárias 
pertencentes a diversos titulares da mesma família parece ter tido origem na necessidade 
de realizar a transmissão mortis causa dos fundos depositados. Ao morrer um dos titulares 
(e proprietário único dos bens depositados) os fundos são retirados pelo sobrevivo como se 
fossem próprios, iludindo desta forma os regimes sucessório e fiscal. No mesmo sentido, J. M. 
Muñoz-Planas, Cuentas bancarias com varios titulares, Madrid, Civitas, 1993, p. 25. Este último 
autor, pp. 20 e 21, nota que a constituição de contas bancárias com vários titulares é frequente 
entre os cônjuges, permitindo o desenvolvimento económico da família, cujos créditos e 
despesas mais significativos ingressam na referida conta corrente.
Por outro lado, e seguindo o entendimento de Mª Rita Lobo Xavier, Limites à autonomia priva-
da..., cit., p. 302, embora nas contas singulares tal também possa acontecer, é sobretudo nas 
contas coletivas ou plurais que é mais evidente a possibilidade de os cônjuges desvirtuarem 
o seu estatuto patrimonial pela abertura das referidas contas bancárias.
18 Referem Pires de Lima/Antunes Varela, Código Civil Anotado, vol. IV, 2ª ed., Coimbra, Coim-
bra Editora, 1992, p. 293, que se um dos cônjuges depositar em seu nome exclusivo quantias 
que sejam comuns, “cabe naturalmente ao lesado reagir contra o abuso pelos meios adequa-
dos”. Interrogámo-nos quanto a esses meios de defesa entre os cônjuges estando em causa 
bens comuns. De facto, se um cônjuge resolver depositar bens comuns numa conta exclusiva 
sua, e mesmo que não se trate de uma das exceções do art. 1678º, nº 2, à regra da administração 
conjunta, o depósito e movimentação da conta são atos de administração ordinária pelo que 
a administração cabe a cada um dos cônjuges (art. 1678º, nº 3, 1ª parte). Se se trata de “usur-
pação” de bens comuns por parte de um dos cônjuges trata-se das relações internas entre os 
mesmos, a regular apenas no momento da liquidação e partilha. Parece-nos, por isso, que o 
cônjuge lesado não pode opor-se à atuação do outro cônjuge em depositar e movimentar bens 
comuns numa conta bancária (podendo, obviamente, e se for o caso, requerer a separação 
judicial de bens ou o divórcio). Só poderá um cônjuge atuar, com recurso às regras gerais, 
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de dívidas próprias, com prejuízo dos credores comuns e do outro côn-
juge que, na falta de outros bens comuns, poderá ter que responder na 
totalidade pela dívida pela qual, não fosse a atuação do seu cônjuge, res-
ponderiam os bens comuns depositados. Isto sem prejuízo das devidas 
compensações nos termos do art. 1697º. 

Generalizou-se, paralelamente, a ideia de que sendo ambos os côn-
juges contitulares de uma conta solidária, cada um pode efetuar sobre 
ela quaisquer movimentos, sem que o estatuto patrimonial seja invocá-
vel entre eles ou oponível ao Banco ou a terceiros. De facto, cada um dos 
cônjuges é credor do Banco pela totalidade das somas disponíveis e pode 
efetuar sozinho qualquer operação até ao esgotamento do crédito. Ora, 
os bens depositados, podem ter diversas origens, ou seja, podem perten-
cer a patrimónios distintos aos quais correspondessem poderes de admi-
nistração e de disposição diferentes19. Cada cônjuge pode fazer ingressar 
no seu património, por força do levantamento ou disposição de valores da 
conta solidária, somas que pertencem ao património do outro cônjuge ou 
ao património comum20.

se se tratar do depósito de bens próprios seus pelo seu cônjuge e que este depois disponha 
(salvo se investido num mandato), devendo demonstrar que se trata de bens próprios seus. 
Os autores franceses admitem também o bloqueio da conta por esse cônjuge, provando a 
ausência de poderes do depositante sobre os bens.
19 É frequente cada um dos cônjuges abrir uma conta de depósito à ordem onde são depo-
sitados os respetivos salários e que é administrada por aquele que aparece como primeiro 
titular. Contudo, mesmo essas contas são normalmente abertas em nome dos dois, o que não 
significa que o segundo titular se considere como o proprietário dos valores depositados na 
conta. De referir, e seguindo Mª Rita Lobo Xavier, Limites à autonomia privada..., cit., p. 306, 
nota 367, que o depósito bancário implica a transferência da propriedade do dinheiro entre-
gue ao Banco. O Banco pode utilizar tal dinheiro, sendo o depositante apenas titular de um 
direito de crédito. Por isso, ao falar de proprietário refere a autora reportar-se a um momento 
anterior à entrega dos valores ao Banco para depósito.
20 Michel Dupuis, “Une institution dérogeant aus régles des régimes matrimoniaux: le compte 
bancaire joint”, Recueil Dalloz Sirey, VI, 1988, p. 41. A jurisprudência espanhola considera 
mesmo que o levantamento dos valores depositados na conta, que integra bens comuns, por 
um dos cônjuges (ingressando os mesmos no seu património próprio) não pode considerar-
-se uma apropriação indevida (J. M. Muñoz-Planas, ob. cit., p. 155), por ser titular solidá-
rio da conta. O que não impede, tais como quaisquer contitulares das contas, a existência 
de uma possível fraude nas relações internas entre os contitulares, traduzida na existência 
de eventuais compensações ou reembolsos entre os cônjuges (J. M. Muñoz-Planas, ob. cit.,  
pp. 157 e 158, e pp. 169 e 170).
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A abertura de contas bancárias movimentadas por qualquer um dos 
cônjuges (contas coletivas solidárias)21, ainda que permitam aos cônjuges 
juntarem o que ganham e gastarem em conjunto e permitam a concessão 
de crédito pelas instituições bancárias, perturbam a aplicação das normas 
do direito patrimonial da família. A existência de tais contas faz surgir um 
regime pretensamente autónomo e simplificado, assente no contrato de 
depósito e na prática bancária (à margem das regras do direito matrimo-
nial). O estatuto patrimonial dos cônjuges não tem repercussões nas rela-
ções com o Banco e com os credores dos contitulares da conta22. O Banco 
executa as ordens dos contitulares sem indagar previamente a natureza 
do ato em causa e sobre a questão de saber se o cônjuge se mantém nos 
limites dos seus poderes de administração23. Uma coisa é a titularidade da 

21 Designa-se por conta coletiva ou plural a que é aberta em nome de vários titulares. Tais 
contas coletivas podem ser conjuntas, se só podem ser movimentadas por ambos os titulares, 
ou solidárias, quando cada um dos titulares tem legitimidade para as movimentar autonoma-
mente (cada um dos cônjuges isoladamente pode levantar e transferir a soma que na conta se 
encontre depositada). Também na Alemanha, a conta plural (Gemeinschaftskonto) pode ser soli-
dária (Oder-Konto) ou conjunta (Und-Konto). No caso de Oder-Konto qualquer um dos cônjuges 
pode dispor dela. Como referem Claus-Wilhelm Canaris, Handelsgesetzbuch Groβkommentar. 
Bankvertragsrecht, vol. 3, 3, 2ª ed., Berlin/New York, Walter de Gruyter, 1981, pp. 118 e 119, e 
Schröder/Bergschneider, Familienvermögensrecht, Bielefeld, Ernst und Werner Gieseking, 2003, 
Rdn. 5.468, p. 542, a conta solidária comporta alguns riscos para os contitulares, dado que 
os credores de um deles podem executar a totalidade dos valores nela depositados e ambos 
os cônjuges são também solidariamente responsáveis pelos respetivos débitos. De referir 
ainda que nas propostas de abertura de contas apresentadas pelo Banco existe em regra uma 
cláusula de proteção que permite a cada um dos cônjuges a revogação da legitimidade para 
qualquer um dispor sozinho da conta. Uma vez revogada, a conta solidária transformar-se-á 
numa conta conjunta. Isto releva sobretudo no caso de fracasso do casamento, para impedir 
levantamentos fraudulentos.
De igual modo, em França fala-se em comptes joints (conta coletiva a que se liga uma solida-
riedade ativa e passiva dos seus titulares pelos créditos e débitos respetivos – Michel Dupuis, 
loc. cit., p. 39) e em Itália de conti congiunti. Estas abrangem os depósitos semplici (cada depo-
sitante só pode exigir ao Banco uma quota nos valores depositados) e os depósitos solidali 
(cada um pode exigir a totalidade dos valores). A prática bancária espanhola refere dois 
tipos de depósitos coletivos: os conjuntos e os indistintos, seguindo os primeiros o regime das 
obrigações conjuntas e os segundos o das obrigações solidárias (J. M. Muñoz-Planas, ob. cit., 
pp. 29-38, e Mª Pilar Alvarez Olalla, Responsabilidad Patrimonial en el Régimen de Separación de 
Bienes, Pamplona, Aranzadi, 1996, p. 474).
22 Mª Rita Lobo Xavier, Limites à autonomia privada..., cit., p. 307.
23 Mesmo à luz do Cód. Civil de 1966, em que a mulher não detinha os mesmos poderes 
de administração do marido, entendia-se que, face ao art. 1680º, podia depositar e levantar 
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conta e outra a de saber a propriedade dos fundos aí depositados, ou seja, 
uma coisa é saber quem está legitimado, nas relações com o Banco, para 
movimentar a conta, e outra é determinar em qual dos patrimónios rela-
tivos ao regime matrimonial se devem imputar os valores depositados24.  

dinheiro em Bancos, podendo, contudo, o marido, quando a administração dos valores em 
causa lhe coubesse a ele, opor-se a tais atos (conforme o que se dispunha no então art. 1680º, 
nº 2). Mas não bastava que o marido comunicasse ao Banco ou o informasse da sua oposição, 
sendo necessária uma ação judicial (ainda que, enquanto o Banco não fosse notificado da 
referida ação, o marido não respondesse pelos pagamentos feitos pela mulher). V., A. Lopes 
Cardoso, A Administração dos Bens do Casal, Coimbra, Almedina, 1973, p. 190.
Pelo contrário, no direito francês, e quanto às contas ménagères, cabia ao Banco notificar o 
marido do depósito, para que este pudesse fazer-lhe oposição (Marcel Frejaville, “Le compte de 
banque de la femme mariée dit “compte de ménage””, JCP 1943.I.364, nº 3, e Francis Delhay, 
“Les comptes bancaires de la femme mariée”, in AAVV, Quelques aspects de la nouvelle situation 
de la femme mariée, Paris, Puf, 1968, p. 45). Numa altura em que se desenvolveu a importância 
da moeda escritural e em que a mulher detinha e dispunha de certos valores (como ganhos 
e salários ou rendimentos de bens próprios, dinheiro recebido do marido para a satisfação 
das despesas domésticas, bens decorrentes de uma liberalidade ou de uma sucessão em que 
a mulher foi chamada...), em 1943 o Cód. Civil francês autorizava as mulheres a abrirem em 
seu nome uma conta sob certas condições (quando exercessem uma profissão ou se tivessem 
a administração e uso dos bens em causa – arts. 222º e 1538º da então redação do Cód. Civil 
francês) e uma conta que, em virtude do mandato doméstico, podiam ter em representação 
do marido (compte ménager – art. 221º do Cód. Civil francês) – v., Flour/Champenois, Les régimes 
matrimoniaux, Paris, Armand Colin, 1995, pp. 99 e 100. A aplicação imperfeita dos referidos 
artigos conduziu a que frequentemente os Bancos exigissem a intervenção do marido para a 
abertura de contas por mulher casada (Henri Mazeaud, et allii, Leçons de Droit Civil. La famille, 
vol. III, tomo I, 7ª ed., Paris, Montchrestien, 1995, p. 509, nota 2). Para evitar isto, a Reforma de 
1965 do Cód. Civil francês estipulou a norma do ainda vigente art. 221º do Cód. Civil francês. 
Pode, assim, qualquer um dos cônjuges abrir livremente, sem consentimento do outro, uma 
conta bancária, não podendo o Banco opor-se a essa abertura, nomeadamente alegando a 
necessidade de conhecimento do regime matrimonial e a origem dos fundos depositados. 
Pode, porém, obviamente, recusar a referida abertura por outras razões que não a qualidade 
de casado do depositante. V., Vasseur/Marin, Les comptes en banque, tomo I, Paris, 1966, pp. 
69-79, Aubry/Rau, Droit Civil français. Régimes matrimoniaux, vol. VIII, 7ª ed., Paris, Librairies 
Techniques, 1973, p. 83, A. Colomer, ob. cit., pp. 111-113, e Rémy Cabrillac, Droit Civil. Les 
regimes matrimoniaux, 4ª ed., Paris, Montchrestien, 2002, p. 57.
24 Mª Rita Lobo Xavier, Limites à autonomia privada..., cit., p. 316. Nas relações com o Banco, à 
luz do art. 1403º, nº 2, e, tratando-se de solidariedade, do art. 516º, presume-se que os fundos 
pertencem a ambos os cônjuges em partes iguais. No âmbito do direito matrimonial haverá 
que atender às normas dos arts. 1725º e 1736º, nº 2, que preveem presunções de comunhão 
e compropriedade em relação a bens móveis, respetivamente nos regimes de comunhão e 
de separação de bens. Estas regras devem, como especiais, sobrepor-se às anteriores. Estas 
presunções podem ser ilididas mediante a prova de que os bens pertencem a um dos côn-
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Ao Banco interessa apenas que o cônjuge que dá a ordem esteja legitimado, 
de acordo com o contrato que com o Banco celebrou.

Em virtude da constituição de tais contas bancárias entre os cônjuges 
pode o estatuto patrimonial dos cônjuges ser afetado25. Com efeito, pode 
implicar uma transferência de bens entre as várias massas patrimoniais 
do casal26, a subversão das normas relativas à administração dos bens do 
casal e à responsabilidade por dívidas e a inobservância das regras relati-
vas à divisão dos bens no fim do regime.

Por outro lado, a existência de depósitos bancários, no nome de ambos 
os cônjuges, pode ligar-se à contração de um dado empréstimo contra-
ído por um dos cônjuges, e considerado dívida própria. O credor confia 
na existência de tais valores depositados para pagamento do seu crédito.  
A livre disposição do mesmo depósito por qualquer um dos cônjuges pode 
implicar uma movimentação dos valores depositados pelo cônjuge não con-
traente do empréstimo, implicando uma dissipação de bens mas sem ser 

juges. Portanto, por regra, presume-se que os valores depositados numa conta bancária são 
bens comuns ou bens em compropriedade consoante o regime de bens seja a comunhão ou 
a separação de bens. Em qualquer altura, qualquer um dos cônjuges pode tentar provar que 
os valores depositados lhe pertenciam em exclusivo (p. ex., para se opor ao pedido de com-
pensação do outro cônjuge por levantamentos excessivos, ou para salvaguardar a sua parte 
no dinheiro depositado na conta da responsabilidade por dívidas contraídas pelo outro ou 
ainda, sendo o saldo da conta devedor, quando o Banco pretenda responsabilizar ambos os 
cônjuges, mesmo aquele que nunca efetuou qualquer movimento relativamente à conta). O 
mesmo refere A. Colomer, ob. cit., p. 120, a propósito do art. 221º do Cód. Civil francês. De 
facto, se o regime é de comunhão as somas depositadas presumem-se integrar a comunhão 
para efeitos de partilha; se o regime é de separação presume-se que pertencem aos cônjuges 
por metade (art. 1538º do Cód. Civil francês), salvo se o cônjuge interessado provar que os 
valores lhe pertencem em exclusivo. M. Morelli, Il nuovo regime patrimoniale della famiglia, Pa-
dova, Cedam, 1996, pp. 92 e 93, refere que integra a comunhão de residuo as somas relativas 
a depósitos bancários de um dos cônjuges. Também F. Piccaluga, “Favor communionis ed 
acquisto di beni com denaro personale”, Il Diritto di Famiglia e delle Persone, ano XXXI, nºs 
2-3, 2002, pp. 340 e 341 (em comentário à decisão da Corte di appello di Genova, de 22 de 
abril de 2000). Mas isto não impede o Banco de entregar os valores depositados ao cônjuge 
titular da conta (A. Fusaro, Il regime patrimoniale della famiglia, Padova, Cedam, 1990, p. 303). 
Mª Pilar Alvarez Olalla, ob. cit., p. 475, refere que a participação de cada cônjuge na conta 
coletiva dependerá do acordo fixado entre eles e, na falta do mesmo acordo, deverá atender-se 
à procedência dos fundos depositados. Não se determinando essa procedência, presume-se 
a participação por igual (arts. 1138º e 393º do Cód. Civil espanhol).
25 Marie-Pierre Champenois-Marmier/Madeleine Faucheux, Le mariage et l’argent, Paris, PUF, 
1982, p. 31.
26 Sobre esta questão v., Mª Rita Lobo Xavier, Limites à autonomia privada..., cit., pp. 308-312.
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efetuada pelo cônjuge devedor (sem prejuízo de, sabemos bem, os credo-
res, sobretudo se entidades bancárias, exigirem a vinculação de ambos os 
cônjuges na contração da dívida de empréstimo)27.

De referir ainda que as contas solidárias entre cônjuges também impli-
cam um alargamento da responsabilidade perante o Banco. De facto, o 
Banco pode exigir a qualquer um dos cônjuges o pagamento da totalidade 
dos débitos da conta, mesmo que o cônjuge acionado nunca tenha efetu-
ado qualquer movimento. Por isso, e no caso de empréstimos, as entida-
des bancárias frequentemente exigem que o mesmo se ligue a uma conta 
solidária (facilitando a cobrança do crédito)28. Poderá haver, nas relações 
internas, uma compensação ao património comum se este pagou uma 
dívida própria. Mas aí deverá provar-se a origem dos valores depositados 
e o direito à compensação29.

Por outro lado, mesmo a existência de uma conta singular de um dos 
cônjuges pode alterar o regime da responsabilidade por dívidas. Pense-se o 
caso da contração de um empréstimo por apenas um dos cônjuges, ligado a 
uma sua conta singular, para ocorrer aos encargos normais da vida familiar 
(uma operação urgente e de elevado valor, p. ex.), em proveito comum do 
casal (para suportar os custos de uma produção, p. ex.) ou no exercício do 
comércio (se os cônjuges estiverem casados em regime de comunhão). Em 
todos estes casos, o Banco responsabiliza diretamente o titular da conta 

27 De facto, e seguindo Mª Rita Lobo Xavier, “Acção cambiária. Proveito comum do casal. 
Ónus da prova. Conta bancária comum”, Separata da RDES, ano XXXVII, Janeiro-Setembro, 
nºs 1-2-3, 1995, p. 238, nota 1, a abertura de contas bancárias pelos cônjuges pode implicar 
riscos para a entidade bancária, nomeadamente porque terá de demonstrar que a dívida é 
comum se quiser responsabilizar ambos os cônjuges (o facto de o dinheiro emprestado pelo 
Banco ter sido depositado numa conta solidária de ambos os cônjuges não é suficiente para 
basear a conclusão acerca do preenchimento do conceito jurídico de proveito comum do ca-
sal, devendo tal decorrer do fim/intenção do empréstimo, normalmente declarado perante o 
Banco na contração do mesmo). A existência de tais riscos implica especiais cautelas, como a 
exigência de especiais garantias ou a intervenção de ambos os cônjuges. O mesmo é referido 
por Sergio Alagna, “I cc.dd. effetti d’interesse bancario del nuovo regime patrimoniale della 
famiglia”, Famiglia e rapporti tra coniugi nel nuovo diritto, 2ª ed., Milano, Giuffrè Editore, 1983, 
p. 482, quanto às cautelas particulares a assumir pela banca no caso de clientes casados.
28 Pierre Dauchy, “L’influence du droit civil sur le droit bancaire”, Revue trimestrielle de droit 
commercial et de droit économique, tomo XXXIX, 1986, p. 14.
29 Prova que obviamente será difícil ao cônjuge do devedor, que terá de provar quais os valores 
depositados que lhe pertencem (dado tratar-se de bens fungíveis). Michel Dupuis, loc. cit., p. 
45, e Mª Rita Lobo Xavier, Limites à autonomia privada..., cit., p. 324.
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bancária ainda que a dívida seja comum. Mas, para provar a comunicabili-
dade da dívida, o Banco teria que intentar uma ação declarativa com esse 
fim, quando pode executar o titular da conta diretamente, tendo o patri-
mónio deste como garantia, independentemente do estatuto de casado30. 
Pode, assim, a entidade bancária reagir contra o cônjuge titular da conta, 
cabendo a este tentar evitar a sua única responsabilização (invertendo as 
regras da prova dos arts. 1691º e segs.) ou tentar obter uma compensação 
no fim do regime de comunhão. É evidente que não pode executar bens 
comuns e, existindo a presunção do art. 1725º e até do art. 1736º, nº 2 (para 
os bens em compropriedade no regime de separação), não poderia exe-
cutar os valores depositados na conta (que são muitas vezes os salários do 
cônjuge titular, ou seja, bens comuns nos regimes de comunhão). Con-
tudo, o que normalmente pode acontecer é o Banco reter esses valores 
para pagamento do seu crédito, cabendo ao cônjuge titular da conta ou ao 
seu cônjuge demonstrar que os valores não são próprios daquele (fazendo 
como que a presunção da comunicabilidade não existisse e invertendo o 
ónus da prova). Estes problemas são normalmente evitados, dado os Ban-
cos exigirem a participação do outro cônjuge na contração do empréstimo, 
corresponsabilizando-o.

A nossa lei apenas prevê o disposto no art. 1680º, que não abrange, 
porém, as situações de contitularidade (e, por isso, não regula as contas 
coletivas). Tal norma conduz à irresponsabilidade do Banco em relação aos 
pagamentos feitos ao cônjuge titular da conta e a depósitos feitos exclusi-
vamente em seu nome. O que significa que se um dos cônjuges depositar 
bens comuns numa conta singular sua o outro cônjuge apenas poderá fazer 
valer os seus direitos por via judicial, dado que, face ao Banco, este último 
não tem legitimidade para atuar sobre os valores depositados. “Consagra-
-se assim a irrelevância do regime matrimonial nas relações com o Banco, 
quanto a depósitos bancários em que apenas um dos cônjuges é titular da 
respectiva conta”31. 

30 A jurisprudência tem sido unânime quanto à natureza executiva dos documentos de aber-
tura de conta quando se verifique uma situação de descoberto em conta. V., Timóteo Ramos 
Pereira, “Contrato de abertura de conta – constitui título executivo?”, in www.verbojuridico.com.
31 Mª Rita Lobo Xavier, Limites à autonomia privada..., cit., p. 333. Também Sergio Alagna, Regi-
me patrimoniale della famiglia e operazioni bancarie, Padova, Cedam, 1988, pp. 23 e 24, considera 
que o cônjuge não titular da conta só poderá reagir face às relações entre o seu cônjuge e o 
Banco no momento da dissolução e nas relações internas entre os cônjuges, permanecendo 
o vínculo conjugal alheio à banca.
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