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PATRIMÓNIO INDIVISO APÓS DIVÓRCIO — APREENSÃO  
E LIQUIDAÇÃO EM PROCESSO DE INSOLVÊNCIA  

(COM MENÇÃO À QUESTÃO DA GRADUAÇÃO  
DOS CRÉDITOS HIPOTECÁRIOS)

Resumo: a apreensão de bens comuns do casal no processo de insolvência de um só dos 
cônjuges tem suscitado diversas dúvidas, surgindo na prática diferentes formas de actuação, seja 
através da apreensão do direito à meação, seja através da apreensão da totalidade do imóvel, 
com posterior possibilidade de separação de meações. A opção por qualquer das situações tem 
gerado ainda controvérsia, no caso da apreensão da meação quanto à natureza do crédito hipo-
tecário sobre o bem em causa; e no caso da apreensão da totalidade do bem, quanto à forma 
processual mais adequada para que o outro cônjuge possa requerer a separação de meações. A 
natureza do direito à meação, aliada à interpretação conjugada das normas do CIRE e do CPC 
aplicáveis, leva-nos a concluir pela impossibilidade da apreensão da meação de um concreto bem 
comum e a adoptar como melhor solução a da apreensão da totalidade do bem, permitindo-se ao 
cônjuge não insolvente requerer a separação de meações, através do processo de inventário. O 
presente texto pretende sistematizar a questão e identificar as soluções encontradas na prática 
judiciária e na jurisprudência e respectivos argumentos, apresentando um contributo para a sua 
interpretação.

Palavras-chave: bens comuns; apreensão; direito à meação; separação de bens; inventário; 
crédito hipotecário.

I. A INSOLVÊNCIA DE PESSOAS SINGULARES

A vulgarização da utilização do crédito bancário e a facilidade de acesso 
ao mesmo por particulares, associadas à crise financeira que se instalou na 
Europa, e em particular em Portugal, a partir de 2008, acarretaram um incre-
mento do risco de incumprimento e consequentemente de insolvência.

A partir de 2009 assistiu-se, de facto, a um crescimento exponencial do 
número de processos de insolvência nos Tribunais e, particularmente a partir 
de 2011/2012, do número de processos de insolvência de pessoas singulares 
(os quais ultrapassam desde essa data os de pessoa colectiva).1

1 De acordo com os dados publicados no Boletim n.º 31 — Julho de 2016 da Direcção-Geral 
de Política da Justiça, enquanto no 1.º trimestre de 2010 os processos de insolvência de 
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A insolvência das pessoas singulares tem contornos específicos, suscita 
questões particulares sobre as quais os Tribunais são chamados a pronunciar-
-se e que assumem especial incidência na vida diária das famílias e no 
contexto social do país.

As pessoas singulares podem apresentar-se à insolvência sozinhas ou 
em coligação com o cônjuge, mas, neste caso, apenas nos casos previstos 
no artigo 264.º do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas 
(doravante, CIRE), ou seja, caso sejam casadas no regime da comunhão 
geral de bens ou da comunhão de adquiridos.

É, assim, frequente, ocorrer a declaração de insolvência de uma pessoa 
singular, divorciada, desacompanhada do ex-cônjuge, cujo património inclui 
bens comuns do casal dissolvido e que não foram partilhados, em especial 
bens imóveis.

A apreensão destes bens tem suscitado diversas questões, cujo trata-
mento originou posições diversas, que se verificam quer na actuação dos 
Administradores de Insolvência, quer na posição das Conservatórias do 
Registo Predial aquando do registo da declaração de insolvência sobre os 
bens, quer nas decisões proferidas pelos Tribunais de Primeira Instância e 
das Instâncias Superiores.

Pretendemos com este texto sistematizar a questão, enunciando as 
respostas encontradas pela jurisprudência e respectivos fundamentos, pro-
pondo a solução que, em nosso entendimento, melhor se harmoniza com a 
natureza dos institutos e com o espírito da lei e melhor se adequa às conse-
quências de ordem prática e que influem directamente na vida dos devedores 
e dos credores e na estabilidade do mercado.

II. A APREENSÃO DE BENS COMUNS DO CASAL (DISSOLVIDO)

Proferida a sentença de declaração de insolvência, procede-se à imediata 
apreensão de todos os bens integrantes da massa insolvente, conforme 
determina o artigo 149.º do CIRE.

Sendo a massa insolvente composta, nos termos do artigo 46.º, n.º 1, 
do CIRE, “por todo o património do devedor à data da declaração de insol-

vência, bem como os bens e direitos que ele adquira na pendência do pro-

cesso”.
Assim, a massa insolvente de uma pessoa casada (ou divorciada, sem 

que tenha sido realizada a partilha) abrangerá os seus bens próprios e a 

pessoa singular correspondiam a 25% da totalidade dos processos de insolvência entrados, 
em 2012 correspondiam a 56,6% e em 2016 a 72,2% (http://www.dgpj.mj.pt/sections/siej_pt/
destaques4485/sections/siej_pt/destaques4485/estatisticas-trimestrais1065/downloadFile/
file/20160721_Insolv%C3%AAncias_trimestral_1T_2016.pdf?nocache=1469786124.6), acesso 
em 30-09-2016.
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meação nos bens comuns (cfr. artigos 1722.º, 1723.º, 1726.º e 1696.º do 
Código Civil)2.

A questão da apreensão e liquidação dos bens comuns do casal tem 
dado azo a acesa discussão, essencialmente centrada na interpretação do 
regime jurídico previsto no CIRE e no Código de Processo Civil para o pro-
cesso executivo e na natureza da comunhão conjugal, com consequências 
na forma de concretizar a apreensão e posterior liquidação, na possibilidade 
de impugnação/separação de bens e na qualificação dos créditos do credor 
titular de hipoteca registada sobre esses bens. 

Encontram-se na prática judiciária e na jurisprudência, essencialmente, 
duas posições divergentes: segundo uns, a apreensão deve cingir-se ao direito 
à meação que o cônjuge insolvente tem sobre os bens comuns, uma vez que 
para a massa insolvente apenas podem ser apreendidos bens incluídos no 
património do devedor e apenas o direito à meação é da exclusiva titularidade 
do cônjuge insolvente — o bem em si é comum e não lhe pertence; para 
outros, a apreensão deve incidir sobre a totalidade do bem, cabendo ao ex-
-cônjuge, querendo, requerer a separação de meações.

Vejamos cada uma detalhadamente.

i) A apreensão do direito à meação

Na apreensão de bens comuns do casal dissolvido, os Administradores 
de Insolvência frequentemente optam por proceder à apreensão do direito à 

meação.
Tal opção deve-se, julgamos, por um lado, à interpretação literal que 

fazem das normas do CIRE e concretamente da conjugação do artigo 46.º 
com o artigo 159.º e, por outro, à maior facilidade e certeza na realização do 
registo da declaração de insolvência, uma vez que, por regra, as Conserva-
tórias do Registo Predial rejeitam o registo definitivo sobre a totalidade do 
bem, permanecendo o mesmo como provisório por dúvidas, o que obriga os 
Administradores de Insolvência à realização de novas diligências, nomeada-
mente a citação do outro cônjuge, sobre as quais também não existe consenso 
jurisprudencial.

Importa, contudo, ir mais longe.
Como refere Pereira Coelho3, “o património comum dos cônjuges cons-

titui uma massa patrimonial a que, em vista da sua especial afectação, a lei 
concede certo grau de autonomia — embora limitada e incompleta — mas 
que pertence aos dois cônjuges, em bloco, sendo ambos titulares de um único 
direito sobre ela”.

2 No regime da comunhão de adquiridos (artigos 1721.º e ss. do Código Civil) ou da comunhão 
geral (artigos 1732.º e ss. do Código Civil) existe uma separação de patrimónios, 
distinguindo-se na esfera patrimonial de cada cônjuge os bens próprios e os bens comuns.

3 Pereira Coelho, “Curso de Direito da Família”, pág. 397.
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Ou, na palavras de Antunes Varela4: “os bens comuns dos cônjuges 
constituem objecto não duma relação de compropriedade — mas duma pro-
priedade colectiva ou de mão comum.”

Trata-se de uma situação jurídica que, manifestamente, não cabe na 
compropriedade, dela se distinguindo de forma clara e inequívoca. Essa dis-
tinção assenta, além do mais, no facto de o direito dos contitulares não 
incidir sobre cada um dos elementos que constituem o património — mas 
sobre todo ele, como um todo unitário. Aos titulares do património colectivo 
não pertencem direitos específicos — designadamente uma quota — sobre 
cada um dos bens que integram o património global, não lhes sendo lícito 
dispor desses bens ou onerá-los, total ou parcialmente. 

Na partilha dos bens destinada a pôr fim à comunhão, os respectivos 
titulares apenas têm direito a uma fracção ideal do conjunto, não podendo 
exigir que essa fracção seja integrada por determinados bens ou por uma 
quota em cada bem concreto objecto da partilha.

Não estamos perante um direito a metade de cada bem concreto mas 
a uma fracção ideal na totalidade do património colectivo. E, só através da 
partilha, ocorrerá a separação de bens que pertencem a cada um dos cônjuges.

Por sua vez, conforme já salientámos, resulta do artigo 46.º, n.º 1, do 
CIRE que a massa insolvente “abrange todo o património do devedor à data 

da declaração de insolvência, bem como os bens e direitos que ele adquira 

na pendência do processo.”

E preceitua o artigo 159.º do CIRE, quanto à liquidação de bens em 
situação de “Contitularidade e indivisão”, que “[v]erificado o direito de restitui-

ção ou separação de bens indivisos ou apurada a existência de bens de que 

o insolvente seja contitular, só se liquida no processo de insolvência o direito 

que o insolvente tenha sobre esses bens.”

Assim, a natureza do património conjugal e a interpretação meramente 
literal destes normativos parece inculcar a ideia de que no processo de insol-
vência só podem ser apreendidos e liquidados bens pertencentes ao devedor 
e, consequentemente, se o insolvente for apenas contitular do bem, apenas 
o direito à meação deve ser apreendido e liquidado.

Assim o defenderam, nomeadamente, os acórdãos do Tribunal da Rela-
ção de Lisboa de 21-03-20135 e de 13-02-20146.

Neste sentido, refere-se no acórdão da Relação de Lisboa de 13-02-2014: 
“não tendo havido partilha dos bens do casal, na sequência do divórcio, no 
processo de insolvência de um ex-cônjuge, apenas se poderá arrolar o direito 
deste a uma quota ideal do património colectivo do casal e, em princípio, 
apenas esse direito poderá ser liquidado no processo de insolvência”.

4 Antunes Varela, “Direito da Família”, pág. 436.
5 Processo n.º 1006/11.0T2SNT-D.L1-2, disponível na base de dados da DGSI, tal como os 

demais citados.
6 Processo n.º 2448/13.1TBALM-B.L1-2.
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Esta solução suscita, contudo, diversas dificuldades.
Nestas situações, revela-se particularmente difícil alcançar a liquidação 

do direito apreendido, inexistindo, por regra, qualquer interesse de terceiros 
na sua aquisição. 

O único verdadeiro interessado será o outro cônjuge, o qual na maioria 
das vezes não tem capacidade económica para a sua aquisição. E, inexistindo 
interessados, acaba por ser o credor hipotecário a adquirir o direito à meação 
e a procurar, posteriormente, negociar com o outro cônjuge ou, em caso de 
incumprimento, a intentar uma acção executiva ou uma acção de insolvência 
contra o mesmo com vista à aquisição do seu direito à meação.

Aliada à dificuldade da venda, verifica-se uma desvalorização do bem. 
O direito em liquidação, face à sua natureza e inexistência de interessados, 
é avaliado e alienado por valor muito inferior ao valor de metade do imóvel, 
não sendo possível alcançar o justo valor do imóvel, com as necessárias 
consequências na estabilidade do mercado e ressarcimento dos credores.

Por fim, a apreensão da meação tem ainda consequências quanto à 
qualificação do crédito do credor com hipoteca registada sobre os bens 
comuns do casal.

O artigo 47.º do CIRE introduziu um preceito inovador e sem preceden-
tes no direito anterior, definindo as “classes de créditos”. 

Assim, para efeitos deste Código, os créditos não garantidos, privilegia-
dos ou subordinados, nos termos do artigo 47.º, n.º 4, al. c), do CIRE, são 
considerados comuns. 

Já os créditos garantidos são os que beneficiam de garantias reais, 
incluindo os privilégios creditórios especiais, e os créditos privilegiados são 
os que beneficiam de privilégios gerais, mobiliários e imobiliários, nos termos 
do artigo 47.º, n.º 4, al. a), do CIRE.

Nos termos do artigo 686.º, n.º 1, do Código Civil, a hipoteca confere ao 
credor o direito de ser pago pelo valor de certas coisas imóveis pertencentes 
ao devedor ou a terceiro com preferência sobre os demais credores que não 
gozem de privilégio especial ou de prioridade de registo.

Daqui resulta que a garantia decorrente da hipoteca só tem efeitos sobre 
o bem a que respeita e apenas pode ser considerada para efeitos da venda 
desse bem.

Incidindo a apreensão sobre a meação do cônjuge insolvente, o que será 
vendido será esse direito e não o imóvel, pelo que o credor hipotecário não 
beneficia de preferência na graduação do seu crédito, sendo um mero credor 

comum.
A hipoteca goza de sequela sobre o bem e não caduca com a venda do 

direito à meação, continuando o bem imóvel hipotecado a responder pela satis-
fação do crédito garantido, pelo que o credor hipotecário não é prejudicado.7 

7 Esta questão tem sido suscitada com alguma frequência e com uma resposta unânime da 
jurisprudência na qualificação do crédito hipotecário como comum. Vejam-se, a título de 
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Porém, esta situação agrava o desinteresse na aquisição do direito, bem como 
a possibilidade da sua venda por um valor justo.

ii) A apreensão da totalidade do bem

Para além destas questões de índole prática que desaconselham a 
apreensão e liquidação da meação, o argumento que, em primeiro lugar, é 
utilizado pelos defensores da necessidade de apreensão da totalidade do bem 
é a própria natureza da comunhão conjugal.

Conforme já evidenciámos, na comunhão conjugal o direito de cada 
cônjuge incide sobre a globalidade do património comum, podendo, em con-
creto, na realização da partilha, aquele bem não caber sequer ao cônjuge 
insolvente. Logo, não deve sequer admitir-se a apreensão do direito à meação 
de um bem em concreto.

Deste modo, a leitura dos artigos 46.º e 159.º do CIRE não pode ser 
feita de forma meramente literal, mas em consonância com o espírito da lei, 
o que torna a sua aplicação isolada insuficiente para, por si, resolver a ques-
tão em apreço.

Na insuficiência destas normas do CIRE, devem ser chamadas à colação 
as normas do Código de Processo Civil, subsidiariamente aplicáveis face à 
remição do artigo 17.º, e concretamente as normas atinentes à penhora e 
venda em processo executivo8.

O artigo 1696.º, n.º 1, do Código Civil determina que pelas dívidas pró-
prias de um dos cônjuges “respondem os bens próprios do cônjuge devedor 

e, subsidiariamente, a sua meação nos bens comuns”.
Por sua vez, o artigo 740.º do Código de Processo Civil (anterior artigo 

825.º)9 prevê expressamente a possibilidade de penhora não da meação mas 
dos próprios bens comuns (com posterior citação do outro cônjuge para, 
querendo, requerer a separação de meações).

Importa, ainda, sublinhar que, apesar de o artigo 1696.º, n.º 1, do Código 
Civil apontar para uma responsabilidade subsidiária dos bens comuns, impondo 

exemplo, os acórdãos do Tribunal da Relação de Lisboa de 13-02-2014, processo n.º 
2448/13.1TBALM-B.L1-2, do Tribunal da Relação do Porto de 29-04-2014, processo n.º 
378/12.3TBVLP-A.P1, do Tribunal da Relação de Coimbra de 24-09-2013, processo n.º 
1260/12.0TBGRD-A.C1, e do Tribunal da Relação de Guimarães de 19-05-2016, processo 
n.º 3686/11.7TBVCT-B.G1.

8 Prevê o artigo 17.º do CIRE que “o processo de insolvência rege-se pelo Código de Processo 
Civil, em tudo o que não contrarie as disposições do presente Código”.

9 O artigo 825.º do Código de Processo Civil de 1961 previa que “na execução movida contra 
um só dos cônjuges não podem ser penhorados senão os seus bens próprios e o direito à 
meação nos bens comuns. Penhorado o direito à meação, a execução fica suspensa até que 
se dissolva o matrimónio ou seja decretada judicialmente a separação de bens”. Com a 
revisão introduzida pelo Decreto-Lei n.º 329-A/95, de 12-12, o artigo 825.º passou a prever 
que “na execução movida contra um só dos cônjuges, podem ser penhorados bens comuns 
do casal, contando que o exequente, ao nomeá-los à penhora, peça a citação do cônjuge 
do executado, para requerer a separação de meações”.
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uma prévia excussão dos bens próprios ou a constatação da sua insuficiência, 
tal não obsta à sua imediata apreensão no processo de insolvência.

Por um lado, a apreensão imediata encontra-se prevista para o próprio 
processo executivo, pelo que, por maioria de razão, deve ser considerada 
admissível no processo de insolvência; por outro, a própria declaração de 
insolvência implica já o reconhecimento da insuficiência do património próprio 
do insolvente.

Neste sentido, pronunciou-se o acórdão do Tribunal da Relação do Porto 
de 11-03-201410, no qual se pode ler: “Trata-se de um património que pertence 
em comum a várias pessoas, mas sem se repartir entre elas por quotas ide-
ais, como na compropriedade. Como tal, e não possuindo cada um dos 
cônjuges uma quota-parte sobre cada um dos bens que fazem parte do 
património comum, sendo titulares de um único direito, que não suporta divi-
são, nem mesmo ideal, não será admissível a penhora ou a apreensão do 
“direito à meação” em cada um desses bens, por tal direito não existir, 
enquanto tal, no património de cada um dos cônjuges.

Assim sendo, havendo bens comuns do casal, deverão ser os mesmos 
apreendidos na sua totalidade para a massa insolvente.”11

Assente a possibilidade de apreensão da totalidade do bem comum, 
torna-se necessário dar oportunidade ao cônjuge não insolvente de requerer 
a separação de meações. Sendo que, não o fazendo, a apreensão manter-
-se-á e a venda incidirá sobre a totalidade do bem.

Discute-se, desde logo, se, em consonância com o disposto no artigo 
740.º do Código de Processo Civil, deve o cônjuge ser citado para requerer 
a separação.

A aplicação estrita do regime previsto no CIRE para a separação e res-
tituição de bens afasta a necessidade de tal citação. Efectivamente, inexiste 
no CIRE qualquer norma semelhante à do artigo 740.º do Código de Processo 
Civil e as regras previstas nos artigos 141.º e ss. do CIRE afastam a realiza-
ção de tal citação, inexistindo qualquer lacuna que cumpra suprir com recurso 
ao Código de Processo Civil.

Acentua o acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 02-03-201112, 
sufragando este entendimento: “(…) melhor analisado o regime legal aplicável, 
constata-se que inexiste no Código da Insolvência e da Recuperação de 
Empresas lacuna a preencher por via da aplicação do artigo 825.º do Código 
de Processo Civil, pelo que a citação do cônjuge do insolvente, ao abrigo 
daquele normativo, foi indevidamente determinada.”13

10 Processo n.º 3471/13.1TBVNG-C.P1.
11 No mesmo sentido, veja-se igualmente o acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 

28-01-2016, processo n.º 524/14.2T8VRL-B.G1.
12 Processo n.º 448/10.2TBCBR-F.C1.
13 No mesmo sentido, veja-se, o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 21-03-2013, 

processo n.º 1006/11.0T2SNT-D.L1-2.



82 Diana Raposo

JULGAR - N.º 31 - 2017 ®

Pelo contrário, defendem a necessidade de citação os acórdãos do Tri-
bunal da Relação do Porto de 11-03-201414 e do Tribunal da Relação de 
Guimarães de 28-01-201615.

Defendendo a apreensão dos bens comuns do casal no processo de 
insolvência, nomeadamente por aplicação das regras do Código de Processo 
Civil quanto à penhora, defendemos, consequentemente, a aplicação do regime 
previsto no Código de Processo Civil e a necessidade de citação do cônjuge 
estabelecida no artigo 740.º do Código de Processo Civil, que cremos ser a 
única resposta que permite alcançar a necessária segurança jurídica.

Este entendimento é também sustentado no Parecer do Conselho Con-
sultivo do Instituto dos Registos e Notariado, de 24-06-201416, que conclui no 
sentido de que “o registo predial da declaração de insolvência de um só dos 
cônjuges, na parte em que verse sobre bens comuns (em face do registo e 
em face do título), só poderá em nossa opinião registar-se definitivamente 
— visto que só isso permite dar por verificada aquela intervenção do contitu-
lar inscrito que o respeito pela regra do trato sucessivo reclama — contanto 
que se comprove, ou bem que do cônjuge se promoveu a citação nos indi-
cados termos, ou que, não o tendo sido, ou bem que a separação dos bens 
foi pelo juiz ordenada (artigo 141.º, n.º 3), ou bem que o cônjuge do insolvente 
por sua iniciativa deduziu a reclamação visando a separação (artigo 141.º, n.º 
1, al. b)). A falta da comprovação de uma qualquer dessas vicissitudes (ou 
formas de intervenção) determinará, por conseguinte, que o registo da decla-
ração de insolvência, dentro do apontado condicionalismo subjetivo e objetivo, 
se tenha que fazer como provisório por dúvidas.”

Discute-se, ainda, qual a forma adequada a promover tal separação.
Os capítulos II e III do título V do CIRE versam expressamente sobre a  

“restituição e separação de bens” e prevêem, grosso modo, três momentos 
e meios processuais para requerer a separação de bens, dependendo essen-
cialmente do momento em que ocorreu a apreensão.

O artigo 141.º, n.º 1, al. b), do CIRE prevê a possibilidade de “reclama-

ção e verificação do direito que tenha o cônjuge a separar da massa insolvente 

os seus bens próprios e a sua meação nos bens comuns”, à qual são apli-
cáveis as disposições relativas à reclamação e verificação de créditos.

A reclamação apresentada nos termos deste normativo é feita por simples 
requerimento ao processo, no prazo fixado na sentença para a reclamação 
de créditos, seguindo a tramitação prevista no artigo 134.º do CIRE para as 
impugnações à lista de créditos.

14 Processo n.º 3471/13.1TBVNG-C.P1.
15 Processo n.º 524/14.2T8VRL-B.G1.
16 Disponível em “http://www.irn.mj.pt/sections/irn/doutrina/pareceres/predial/2014/34-cc-2014-

c-p-20-2014/downloadFile/file/34_C_P_20-2014_STJ-CC.pdf?nocache=1406709561.4” (acesso 
em 30-09-2016).
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A separação nestes termos pode ainda ser requerida oficiosamente pelo 
Administrador de Insolvência e ordenada pelo Juiz, nos termos previstos no 
n.º 3 daquele normativo.

Já o artigo 144.º do CIRE, aplicável aos casos de apreensão “tardia” dos 
bens, prevê a possibilidade de tal reclamação ser intentada, no prazo de cinco 
dias após a apreensão, ainda mediante simples requerimento, em incidente 
que correrá por apenso ao processo principal e cuja tramitação se encontra 
prevista no artigo 144.º, n.º 2, do CIRE.

Por fim, é ainda admitida a possibilidade de verificação ulterior do direito 
à separação de bens, a exercer nos termos do artigo 146.º do CIRE, mediante 
a proposição de uma acção contra a massa insolvente, os credores e o 
devedor, a qual, face à previsão do n.º 2 deste artigo, não se encontra sujeita 
a qualquer limite temporal.

Muito embora o CIRE preveja expressamente a forma e tramitação do 
pedido de separação, cabe ainda tomar em consideração a previsão constante 
do artigo 81.º da Lei n.º 23/2013, de 05-03 (Novo Regime do Inventário).

Dispõe o n.º 1 do artigo 81.º, sob a epígrafe “processo para a separação 
de bens em casos especiais”:

“requerendo-se a separação de bens nos casos de penhora de bens 

comuns do casal, nos termos do Código de Processo Civil, ou tendo de 

proceder-se a separação por virtude da insolvência de um dos cônjuges, 

aplica-se o disposto no regime do processo de inventário em consequên-

cia de separação, divórcio, declaração de nulidade ou anulação do 

casamento, com as seguintes especificidades: 

a) O exequente, nos casos de penhora de bens comuns do casal, 

ou qualquer credor, no caso de insolvência, tem o direito de promover o 

andamento do inventário; 

b) Não podem ser aprovadas dívidas que não estejam devidamente 

documentadas; 

c) O cônjuge do executado ou insolvente tem o direito de escolher 

os bens com que deve ser formada a sua meação e, se usar desse 

direito, são notificados da escolha os credores, que podem reclamar 

contra ela, fundamentando a sua reclamação.”

Ora, o que se pretende com a separação de meações é a realização da 
partilha dos bens comuns do casal (única forma de pôr fim à comunhão e de 
definir quais os bens abrangidos pelo património de cada um dos ex-cônjuges), 
por forma a que a apreensão se concretize sobre bens exclusivamente da 
titularidade do cônjuge insolvente e não sobre o direito à meação.

Face ao que consideramos que as normas expressamente previstas no 
CIRE tendentes a concretizar a separação são igualmente insuficientes para 
solucionar a presente situação, impondo-se suprir esta insuficiência com o 
recurso à norma especial prevista no artigo 81.º do Regime Jurídico do Inven-
tário, devendo a separação de meações efectivar-se através do processo de 
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inventário para a separação de bens em casos especiais, a instaurar no 
Cartório Notarial.17

III. CONCLUSÕES

Identificada a problemática associada à apreensão dos bens comuns do 
casal no âmbito do processo de insolvência e soluções avançadas, sufragamos 
a interpretação, conforme fomos adiantando, segundo a qual deve ser efec-
tuada a apreensão da totalidade do bem.

A interpretação da lei deve ser efectuada com recurso às regras de 
hermenêutica jurídica previstas no artigo 9.º do Código Civil e não se satisfaz 
com a mera análise literal do seu conteúdo.

Mas, partindo do seu elemento literal e tendo-o como limite, deve aten-
der ainda aos elementos lógico, sistemático, histórico e teleológico.

No caso, impõe-se conjugar o regime jurídico previsto no CIRE e, veri-
ficada a insuficiência deste, recorrer ao regime plasmado no Código de Pro-
cesso Civil, aplicável por via do artigo 17.º do CIRE.

Se da análise meramente literal dos artigos 46.º e 159.º do CIRE parece 
resultar a possibilidade de apreensão do direito à meação, da sua conjugação 
com as normas que regem o património conjugal e atendendo à própria natu-
reza deste património, tal solução afigura-se-nos insuficiente e mesmo incon-
gruente.

Pelo que importa recorrer às normas do Código de Processo Civil ati-
nentes à penhora e liquidação dos bens comuns e concretamente ao regime 
do artigo 740.º, procedendo-se à apreensão da totalidade do bem comum e 
à citação do cônjuge não insolvente para requerer a separação de bens (ou 
juntar certidão comprovativa da pendência de acção em que a separação já 
tenha sido requerida), sob pena de a liquidação prosseguir sobre os bens 
comuns.

Quanto à forma prevista para a separação, importa igualmente conjugar 
o regime previsto no CIRE com a norma do artigo 81.º do Regime Jurídico 
do Inventário que regula expressamente a separação de meações no processo 
de insolvência.

Como deixámos sobredito, o direito à meação incide sobre a globalidade 
do património colectivo, não existe um direito à meação sobre cada um dos 
bens em concreto e a única forma de concretizar os bens sobre os quais 
recai o direito de cada um dos cônjuges é com a partilha, através do processo 
de inventário.

O regime dos artigos 141.º, 144.º e 146.º do CIRE não perde a sua 
utilidade e permitirá ainda ao cônjuge não insolvente reclamar a separação 

17 Entendimento que foi avançado, ainda que lateralmente, no acórdão do Tribunal da Relação 
de Guimarães de 14-05-2015, processo n.º 1150/13.9TBBRG-F.G1.
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de bens próprios indevidamente apreendidos e regerá a separação referente 
a outras formas de contitularidade ou ainda qualquer separação de bens 
propriedade de terceiros.

Mas, quanto à separação de meações deve ser complementado pelo 
regime do inventário, que permitirá a efectiva partilha dos bens.

Cremos, assim, que apenas a opção pela apreensão da totalidade dos 
bens comuns do casal, com posterior possibilidade de separação de meações 
pelo cônjuge não insolvente através do processo de inventário, se coaduna 
com a letra e com o espírito da lei e é ainda a interpretação que melhor se 
adequa e responde às consequências de ordem prática observadas. 


