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RESUMO 

A Lei Geral Tributária (LGT) acolhe a responsabilidade subsidiária de terceiros para pagamento 

de dívidas tributárias, estando em causa a responsabilidade por “dívidas de outrem”. 

Esta chamada ao processo de execução fiscal, de gerentes, administradores, sócios-gerentes e 

outras pessoas que exerçam, de direito ou apenas de facto, funções de administração ou gestão, 

ocorre através do instituto da reversão do processo de execução fiscal, a qual depende da fundada 

insuficiência das disponibilidades de tesouraria para o integral cumprimento de dívidas de 

imposto vencidas. 

Neste artigo são desenvolvidos diversos aspectos a respeito da responsabilidade tributária por 

dívidas de outrem em empresas insolventes. 

Palavras-chave:  

Reversão fiscal, responsabilidade tributária subsidiária, insolvência, responsabilidade fiscal de 

administradores e gerentes. 

 

ABSTRACT 

The Portuguese General Taxation Law foresees the subsidiary liability of third parties for the 

payment of tax debts. 

                                                           
1 Doutor em Ciências Jurídico-Económicas pela Universidade Católica, onde é Professor de Faculdade de Direito 
(Porto). 
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This call to the tax execution process of managers, directors, managing partners and other 

persons who exercise, both by law and effectively, the administration or management functions 

in a company, occurs through the institute of the reversal of the tax execution process, which 

depends on the justified insufficiency of the company’s assets for the full payment of overdue tax 

debts. 

The present paper intends to further analyse several aspects pertaining to the institute of the 

reversal of the execution process, namely the tax liability referring to third-party debts.  

Keywords:  

Tax reversal, subsidiary tax liability, insolvency, tax liability of directors and managers. 
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1. A NATUREZA DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SUBSIDIÁRIA 

Está em causa a responsabilidade por “dívidas de outrem” (no dizer do n.º 4 do art.º 22º 

da LGT).  

Tradicionalmente, era atribuída a esta figura a natureza de fiança legal2, ou seja, o 

responsável era entendido como sendo, por força de lei, garante pessoal da dívida de imposto, 

respondendo por ela com todo o seu património, ainda que a título subsidiário. 

Esta visão tinha importantes consequências, nomeadamente: a) considerar-se que a 

obrigação a que o responsável estava obrigado era o pagamento do imposto em dívida3; b) tal 

responsabilidade não pressupor a existência de um seu comportamento culposo. Isto sem prejuízo 

de sempre se ter acentuado “fim sancionatório” deste instituto4. 

 Hoje, surge uma visão diferente: ”responsável tributário é o sujeito passivo que 

violou deveres legais e a quem é exigido, na sequência dessa violação, o pagamento de uma 

dívida tributária de outrem“5. 

O tema recebeu importante contributo jurisprudencial a propósito de uma situação 

paralela, a da responsabilidade subsidiária dos gerentes e administradores por multas e coimas 

devidas por sociedades e outras pessoas coletivas6. Na verdade, a ideia de que a responsabilidade 

subsidiária implica a” transmissão” da obrigação significaria, dada a razão de ser das multas e 

coimas, uma transmissão de penas, constitucionalmente inadmissível.  

Afirmou o Tribunal Constitucional, no seu acórdão n.º 129/2009, de 12 de Março: “o 

que está em causa não é, por conseguinte, a mera transmissão de uma responsabilidade contra-

ordenacional que era originariamente imputável à sociedade ou pessoa colectiva, mas antes a 

imposição de um dever indemnizatório que deriva do facto ilícito e culposo que é praticado pelo 

administrador ou gerente, e que constitui causa adequada do dano que resulta, para a 

Administração Fiscal, da não obtenção da receita em que se traduzia o pagamento da multa ou 

coima que eram devidas. A simples circunstância de o montante indemnizatório corresponder 

ao valor da multa ou coima não paga apenas significa que é essa, de acordo com os critérios da 

responsabilidade civil, a expressão pecuniária do dano que ao lesante cabe reparar, que é 

                                                           
2 P. ex., CARDOSO DA COSTA, Curso de Direito Fiscal, 1972, pág. 301. 
3 Ideia que encontramos também em SALDANHA SANCHES, Manual de Direito Fiscal, 2007, pág. 270, para 
quem a responsabilidade tributária subsidiária seria uma ultrapassagem do princípio da responsabilidade limitada 
das pessoas coletivas.  
4 P. ex., SOARES MARTINEZ, Direito Fiscal, 2003 (reimp.), pág. 251. 
5 ANA PAULA DOURADO, Direito Fiscal, 2016, pág. 73 e, mais desenvolvidamente, «Substituição e 
responsabilidade tributária», Ciência e Técnica Fiscal, n.º 391 (1998). 
6 Cfr art.º 8.º do RGIT. 
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necessariamente coincidente com a receita que deixa de ter dado entrada nos cofres da Fazenda 

Nacional, e de nenhum modo permite concluir que tenha havido a própria transmissão para o 

administrador ou gerente da responsabilidade contra-ordenacional. (…) Acresce que a 

responsabilidade subsidiária dos administradores e gerentes assenta, não no próprio facto típico 

que é caracterizado como infracção contra-ordenacional, mas num facto autónomo, 

inteiramente diverso desse, que se traduz num comportamento pessoal determinante da 

produção de um dano para a Administração Fiscal. É esse facto, de carácter ilícito, imputável 

ao agente a título de culpa, que fundamenta o dever de indemnizar, e que, como tal, origina a 

responsabilidade civil. Ou seja, de acordo com o plasmado na referida decisão, “o que está em 

causa não é, por conseguinte, a mera transmissão de uma responsabilidade contra-ordenacional 

que era originariamente imputável à sociedade ou pessoa colectiva, mas antes a imposição de 

um dever indemnizatório que deriva do facto ilícito e culposo que é praticado pelo administrador 

ou gerente, e que constitui causa adequada do dano que resulta, para a Administração Fiscal, 

da não obtenção da receita em que se traduzia o pagamento da multa”. 

 Cremos que este raciocínio é totalmente transponível para a responsabilidade 

fiscal subsidiária relativa a impostos. 

  

1.1 O DEVER DE INDEMNIZAR 
 Assim sendo, há que identificar o ilícito que constitui causa da obrigação de indemnizar.  

A maioria das vezes, tal ilícito consubstanciar-se-á na afetação dos recursos de tesouraria 

da pessoa coletiva (que, por simplicidade, passaremos a designar também por sociedade) a outros 

fins que não o pagamento de impostos7. Fins que podem ser louváveis, como sejam o pagamento 

de salários, mas a que a lei não reconhece primazia no pagamento. O que bem se compreende – 

embora a maioria das vezes haja resistência em aceitar uma tal compreensão -: estando em causa 

impostos, i.e., obrigações unilaterais que não pressupõem uma qualquer contrapartida, é óbvio 

que um gestor, confrontado com a impossibilidade de solver todas as obrigações da sociedade, 

os relegaria para último lugar, até como forma de possibilitar a manutenção, pelo menos no curto 

prazo, da atividade empresarial. A fraqueza do credor tributário surge compensada pela 

responsabilização pessoal dos gestores pelo dano assim causado ao Estado. 

                                                           
7 SÉRGIO VASQUES, Manual de Direito Fiscal, 2015 (reimp.), pág. 409. 
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O ilícito cometido pelos gestores é, pois, constituído pela conduta (por ação ou omissão, 

pouco importa) de não afetarem as disponibilidades de tesouraria da sociedade ao pagamento das 

dívidas de imposto vencidas. 

 

1.2- A RELEVÂNCIA DA APRESENTAÇÃO À INSOLVÊNCIA 
A questão que nos interessa aqui considerar coloca-se quando as disponibilidades de 

tesouraria não existem ou não são suficientes para integral pagamento das dívidas de imposto 

vencidas. 

  Em tal situação, a obrigação legal que impende sobre os titulares dos órgãos 

executivos (gerentes, administradores, etc.) é a de apresentar a sociedade (a pessoa coletiva, 

melhor dizendo) à insolvência. Tal obrigação decorre, desde logo, do disposto no art. 18.º, n.º 1 

do CIRE, do dever de apresentação à insolvência.  

Cumpre aqui salientar o seguinte: a competência para a apresentação à insolvência cabe 

“ao órgão social incumbido da sua administração ou, se não for o caso, a qualquer um dos seus 

administradores” (art.º 19.º do CIRE). O mesmo é dizer, aos potenciais responsáveis fiscais.  

 Temos assim que, cumprido o dever de apresentação à insolvência, o 

administrador ou o gestor que a requereu atuou de acordo com o que a lei determina, pelo que – 

a nosso ver - a sua responsabilidade tributária se deve ter por excluída.  

 Isto porquanto – repete-se – o facto ilícito gerador do dever de indemnizar não é 

a falta de pagamento de imposto pela sociedade (aliás, sempre seria difícil conceber um ilícito 

culposo constituído pelo não cumprimento de uma obrigação em situações em que se verifique a 

impossibilidade de o efetuar), mas sim o não cumprimento das obrigações legais que, para os 

gerentes e administradores, resultam de situações de impossibilidade de pagamento. 

É certo que o dano (a não arrecadação, porventura em definitivo, dos impostos em 

dívida) permanece. Mas a responsabilidade dos gerentes e administradores deve ser considerada 

inexistente, na medida em que se deve entender que não contribuíram culposamente para tal 

dano, dado terem atuado conformemente ao que a lei lhes exigia.  

   

2. IMPOSTOS VENCIDOS 

Importará agora determinar quais as obrigações fiscais em relação às quais a 

responsabilidade fiscal dos administradores e gerentes deixa de se verificar em razão de terem 

requerido a insolvência do devedor originário. 
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Em primeiro lugar, temos que apenas estarão em causa impostos vencidos. É normal a 

existência de obrigações fiscais cujo facto gerador aconteceu antes de declarada a insolvência 

mas que ainda não se venceram, desde logo porque não foram liquidadas. Pense-se nos casos do 

IRC (cuja liquidação apenas ocorre após o termo do exercício a que se refere), do IVA (em que 

embora o facto gerador seja instantâneo, a obrigação de autoliquidação e pagamento só ocorre 

após o termo de cada “período” [mês ou trimestre]), das contribuições para a segurança social (a 

serem autoliquidadas e pagas no mês seguinte àquele a que se referem), etc. 

A regra geral é que a declaração de insolvência tem como consequência o imediato 

vencimento de todas as obrigações (art.º 91.º, n.º 1, do CIRE), devendo os respetivos credores 

reclamá-las, como único meio de satisfação dos seus créditos, no processo de insolvência. Na 

realidade, só assim o processo de insolvência poderá cumprir com a sua função de execução 

universal.  

Porém, esta regra do vencimento antecipado das obrigações do insolvente dificilmente 

poderá ser aplicada às dívidas fiscais cujo facto gerador já aconteceu mas que ainda não foram 

liquidadas, desde logo pela impossibilidade prática de se proceder a um seu imediato apuramento 

(liquidação oficiosa)8, pois tal implica toda uma tramitação (v. g. ações inspetivas) não conforme 

com os curtos prazos que a lei prevê para a reclamação de créditos9. 

O tema, complexo, já foi objeto de análise pela nossa doutrina10. 

A questão tem sido “ultrapassada” pelo STA, que considera que a instauração da 

execução fiscal por créditos vencidos posteriormente à declaração de falência11 “encontra 

expresso apoio legal no disposto no n.º 6 do artigo 180.º do CPPT12, preceito que há-de ser, 

                                                           
8 Que podem abranger um período anterior de quatro anos (ou mais) atento o prazo de caducidade do direito a 
liquidações oficiosas. 
9 «As obrigações tributárias vencem-se no termo do prazo legal para pagamento voluntário, à semelhança do que 
sucede com as obrigações jurídicas em geral, que só podem ser objecto de acção executiva quando sejam certas 
e exigíveis» (…) «constituindo o artº 180º, n.º 6 do CPPT norma que estabelece um regime processual específico 
para as execuções fiscais, que não foi revogado pelo CIRE  (…) seria certamente ilógico e contraditório que a 
sua interpretação e a interpretação do conceito de "créditos vencidos" fosse feita à luz do CIRE, nomeadamente 
do seu artº 91º, n.º 1 (que estabelece que a declaração de insolvência determina o vencimento de todas as 
obrigações do insolvente não subordinadas a uma condição suspensiva)» – Ac. STA (Pleno) n.º 01087/14, de 
15/04/2015. 
10 SARA LUÍS DIAS, “O crédito Tributário no processo de insolvência (algumas considerações) ”, Revista Fiscal, 
maio/junho ( 2013), pág. 10 e ss. 
 11 Os impostos já liquidados terão, necessariamente que ser reclamados no processo de insolvência, única 
forma processual (está em causa uma execução universal) de o credor fazer valer tais créditos. 
 12 Segundo o qual o disposto em tal norma (sustação das execuções fiscais e sua apensação ao processo 
de insolvência) não se aplica aos créditos vencidos após a declaração de falência ou despacho de prosseguimento 
da ação de recuperação da empresa, que seguirão os termos normais até à extinção da execução.  
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contudo, interpretado razoavelmente, atenta a unidade do sistema jurídico, no sentido de que só 

será viável o prosseguimento dos processos de execução fiscal por créditos vencidos após a 

declaração de falência se forem penhorados bens não apreendidos naquele processo”. (Ac. STA 

0981/10, de 06-04-2011).  

É facto que, declarada a insolvência, todos os bens penhoráveis do insolvente serão 

apreendidos, passando a integrar a massa insolvente (artigos 46.º e 150.º CIRE). A questão 

apenas se pode colocar, pois, caso o processo de insolvência não culmine com a liquidação do 

património da devedora originária e, também - por ser uma pessoa coletiva - com a sua extinção 

(cfr. art. 230.º do CIRE). 

Não iremos desenvolver esta temática13, uma vez que o presente texto não versa sobre 

o pagamento de dívidas pelo insolvente, mas sim sobre a responsabilidade fiscal dos seus 

administradores e gerentes.  

3. A CESSAÇÃO DA RESPONSABILIDADE 

Nos termos do artº 24.º, n.º 1, al. b), da LGT, presume-se a culpa dos responsáveis, 

gerentes e administradores relativamente ao incumprimento de obrigações fiscais cujo prazo 

legal de pagamento ou entrega tenha terminado no período do exercício do seu cargo. Importa, 

pois, saber a data em que os gerentes e administradores da insolvente ficaram privados do 

exercício de tais funções.  

A regra geral é a de que o exercício das funções de gestão ou administração de insolvente 

cessa aquando da nomeação do administrador judicial (o art.º 81.º, n.º 1, do CIRE estabelece que, 

por mero efeito da declaração de insolvência, o insolvente fica imediatamente privado dos 

poderes de administração e disposição dos bens integrantes da massa insolvente, que passam para 

o administrador de insolvência).  

Porém, os administradores da insolvente poderão ser mantidos no exercício de funções, 

dado o disposto no art.º 224º do CIRE. Nenhuma dúvida parece suscitar a continuação, nestes 

casos, da aplicabilidade da al. b) do art.24.º da LGT. 

Ora, um tal entendimento resulta algo incoerente com o que agora dispõe o art.º 33.º da 

Lei 8/2018, de 2 de março, relativa ao Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas. 

                                                           
13 Para maiores desenvolvimentos, SARA LUÍS DIAS, «PER, Insolvência e Execução Fiscal», Temas de Direito 
Tributário, e-book CEJ, 2017pág. 22 ss. 
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Segundo tal norma, os titulares de órgãos de administração de uma pessoa coletiva que sejam 

investidos nessas funções na sequência de plano de recuperação aprovado no âmbito de processo 

de insolvência apenas poderão ser fiscalmente responsabilizados quando verificados 

pressupostos mais estritos, no essencial coincidentes com o previsto na al. a) do art.º 24.º da LGT, 

a que a seguir faremos referência. De uma forma simples, diremos que a sua culpa deixa de ser 

legalmente presumida. 

O legislador de 2018 ter-se-á esquecido que existem situações em que titulares dos 

órgãos de administração do insolvente se mantêm ininterruptamente em funções. Nestes casos, 

parece-nos ser pouco coerente que a alteração legislativa abranja apenas o período de execução 

do plano de recuperação e não o período que medeia entre a declaração de insolvência e o início 

da execução do plano.  

 A exceção relativa à manutenção em funções de titulares do órgão executivo da 

insolvente é clara na sua intencionalidade, uma vez que apenas poderá acontecer quando, entre 

outras condições, o devedor tenha já apresentado, ou se comprometa a fazê-lo no prazo de 30 

dias após a sentença de declaração de insolvência, um plano de insolvência que preveja a 

continuidade da exploração da empresa por si próprio (art. 224.º, n.º 2, al. b) do CIRE) 

Ou seja, a lei assume o facto de serem os seus administradores quem melhor conhece a 

empresa insolvente, o mercado em que atua, as condições necessárias à sua recuperação e, muitas 

vezes, os detentores do know how necessário ao sucesso da sua atividade. Pelo que, nada mais 

em contrário obstando, será do interesse, quer da insolvente, quer dos credores, que permaneçam 

em funções. Pelas mesmas razões, poderão ser também ser incumbidos de administrar a 

insolvente durante o período de execução do plano de recuperação aprovado. 

Temos assim uma situação algo incompreensível: desde a declaração da insolvência até 

à aprovação do plano - ou seja, relativamente à fase mais crítica, aquela em que será mais difícil 

à insolvente cumprir pontualmente as suas obrigações fiscais - os administradores presumem-se 

culpados do não pagamento dos impostos vencidos em tal período. Se o plano de recuperação for 

aprovado, tal presunção legal de culpa deixa de existir durante tempo de concretização de tal 

plano, o qual, normalmente abrangerá o pagamento faseado de todos os impostos em mora. 

Além de se nos afigurar sistematicamente pouco lógica, esta diversidade de regimes de 

responsabilização, consoante o período em causa, é claramente destimulante da apresentação de 

um plano de recuperação pelo devedor insolvente, o que contraria o objetivo de a aprovação de 
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tal medida ser o desfecho desejável do processo de insolvência, objetivo que o legislador voltou 

a acarinhar de forma privilegiada14.  

 

4. DÍVIDAS FISCAIS CUJO FACTO GERADOR OCORRA SOB DIFERENTE GERÊNCIA 

Umas palavras mais quanto ao disposto na al. a) do art.º 24.º da LGT: a responsabilidade 

tributária dos gerentes e administradores verifica-se também relativamente às dívidas fiscais cujo 

facto gerador ocorreu no período do seu cargo, ainda que vencidas posteriormente, quando se 

prove a sua culpa pela insuficiência patrimonial do originário devedor. Ou seja, aqueles que 

foram gerentes mas já o não eram no final do prazo de pagamento do imposto poderão, também, 

ser responsabilizados. 

É sabido que esta norma raramente é invocada, pela dificuldade evidente de provar a 

culpa. Não está em causa um qualquer juízo sobre a competência com que os administradores e 

gerentes exerceram as suas funções, mas sim a alegação e prova de factos dos quais se deva 

concluir pela existência de atuações ilícitas, traduzidas, nomeadamente, na dissipação de bens da 

sociedade, na sua utilização para fins estranhos ao escopo social. No essencial, estaremos perante 

o tipo de situações que constituem os membros da administração/gerência no dever de 

indemnizar a sociedade (art.º 72.º do CSC), mas com duas diferenças importantes: (i) a obrigação 

de indemnizar não tem como sujeito ativo a própria sociedade mas sim a administração fiscal 

lesada; (ii) não basta a existência de um dano, decorrente de uma atuação ilícita e culposa, é 

necessário que tal dano tenha sido suficientemente grave para gerar (ainda que futuramente) uma 

impossibilidade patrimonial de cumprimento de obrigações fiscais. 

De todo o modo, apesar da dificuldade de prova dos exigentes pressupostos de aplicação 

da al. a) do art.º 24.º da LGT, há que reconhecer que no âmbito do processo de insolvência 

poderão resultar factos que integrem tal previsão legal15 relativamente a pessoas que não caibam 

na hipótese da alínea b). 

                                                           
14 Vd., a propósito desta alteração legislativa, SARA LUÍS DIAS, «Novas Medidas no Plano Fiscal» in Seminário 
Direito da Insolvência, 2019, p. 145 e ss. 
15 No caso de apresentação à insolvência, o devedor deve apresentar um documento em que explicite o que entenda 
serem as causas da situação em que se encontra (art. 24.º, n.º1, al. c) do CIRE), o qual deve ser objeto de pronúncia 
por parte do administrador no seu relatório (art. 155º, n.º 1, al. a) do CIRE). Mais especificamente dirigido à 
apreciação da conduta dos gerentes ou administradores surge o incidente de qualificação da insolvência. Muitas 
das circunstâncias determinantes da qualificação de uma insolvência como culposa (cfr. n.º 2 do art. 186.º CIRE) 
são passíveis de integrar, também, a previsão do art.º 24:ª, nº 1, al. a) da LGT. 
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Temos assim que a existência de um processo de insolvência pode projetar um duplo 

efeito sobre a responsabilidade de administradores e gerentes: a apresentação à insolvência pode 

ser causa de exclusão de tal responsabilidade, mas pode ser também oportunidade para se 

averiguarem factos que a ela conduzam,  que preencham o pressuposto da culpa exigido nos 

termos da referida al. a) do n.º 1 do artigo 24.º da LGT. 

 

5. TEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO À INSOLVÊNCIA 

 Importa agora abordar a questão de saber quais as dívidas fiscais em relação as quais a 

responsabilidade dos administradores e gerentes, no nosso entendimento, ficará excluída por 

efeito da apresentação à insolvência. O que nos remete para a questão da tempestividade de tal 

pedido.  

 Uma vez que está em causa uma responsabilidade fiscal, importará atentar no que a lei 

prevê relativamente às obrigações de imposto. Ou seja – a nosso ver - a tempestividade do pedido 

de apresentação à insolvência, no que toca à responsabilização tributária, deve ser aferida num 

plano estritamente fiscal, irrelevando se a apresentação é ou não tardia em razão da existência de 

dívidas de outra natureza. 

 Nos termos do art.º 18º do CIRE, o  devedor deve requerer a declaração da sua insolvência 

dentro dos 30 dias seguintes à data do conhecimento da situação de insolvência, ou à data em 

que devesse conhecê-la.  

 O n.º 3 de tal norma acrescenta que quando o devedor seja titular de uma empresa, 

presume-se de forma inilidível o conhecimento da situação de insolvência decorridos pelo menos 

três meses sobre o incumprimento generalizado de obrigações de algum dos tipos referidos na 

alínea g) do n.º 1 do artigo 20.º do mesmo código, alínea essa onde figuram, nomeadamente, as 

obrigações de imposto e as quotizações para a segurança social. 

 

 Não basta pois, para existir o dever de apresentação à insolvência, o incumprimento de 

uma ou mais obrigações tributárias, ainda que de valor significativo. É necessário que se trate de 

um incumprimento generalizado. O que bem se compreende, pois que a falta de cumprimento de 

uma ou mais obrigações só é causa do dever de apresentação à insolvência quando reveladora de 

impossibilidade de o devedor satisfazer pontualmente a generalidade das suas obrigações (art.º 

20.º, n.º1, al. b) do CIRE). Ora, a falta de cumprimento de obrigações de imposto não pode ser 

assumida, sem mais, como traduzindo uma impossibilidade generalizada de cumprimento, uma 
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vez que, como já deixámos referido, a tendência do devedor com dificuldades de tesouraria será 

privilegiar o cumprimento de outras obrigações que não as fiscais, pois que a mora em relação a 

estas não ameaça, no imediato, a continuidade da atividade empresarial. 

 Temos assim, em resumo, que a exclusão da responsabilidade fiscal dos 

administradores e gerentes, por força da apresentação à insolvência, abrange todas as dívidas 

tributárias (incluindo as relativas à segurança social) desde que tal apresentação seja tempestiva, 

entendida tal tempestividade nos termos que deixámos expostos. 

 

6. APENSAÇÃO DE PROCESSOS EXECUTIVOS 

Dispõe o art.º 85.º, n.º 2, do CIRE que, declarada a insolvência, o juiz requisita ao 

tribunal ou entidade competente a remessa, para efeitos de apensação aos autos da insolvência, 

de todos os processos nos quais se tenha efetuado qualquer ato de apreensão ou detenção de bens 

compreendidos na massa insolvente.   

Compreende-se esta determinação legal. Sendo o processo de insolvência um processo 

de execução universal, não poderão correr em paralelo ações executivas singulares. A primazia 

é dada ao processo de insolvência, sendo a ele apensas as ações executivas pendentes. Do que, a 

nosso ver, decorrem duas consequências: (i) além de os bens penhorados em tais outras 

execuções (ou o produto da sua venda, caso já tenha acontecido) passarem a integrar a massa 

insolvente, a qual, em caso de liquidação da sociedade, será afetada ao pagamento dos credores 

reconhecidos, (ii) o conhecimento, por esta via, da existência de créditos obriga o administrador 

de insolvência a reconhece-los oficiosamente, nos termos do art.º 129.º, n.º 1, do CIRE16. 

Para melhor compreensão do que segue, importarão duas notas: o art.º 85.º, n.º 2, do 

CIRE apenas prescreve a apensação dos processos em que tenham sido penhorados ou arrestados 

bens do insolvente e não de todos os processos executivos. O objetivo da norma será apenas o de 

os bens já aprendidos passarem a integrar a massa insolvente. 

                                                           
16 Art.º 129º, n.º 1, do CIRE: Nos 15 dias subsequentes ao termo do prazo das reclamações, o administrador da 
insolvência apresenta na secretaria uma lista de todos os credores por si reconhecidos e uma lista dos não 
reconhecidos, ambas por ordem alfabética, relativamente não só aos que tenham deduzido reclamação como 
àqueles cujos direitos constem dos elementos da contabilidade do devedor ou sejam por outra forma do seu 
conhecimento. 
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Porém, o art.º 181.º, n.º 2, do CPPT estabelece que,  no prazo de 10 dias, a contar da 

notificação da sentença que tiver declarado a insolvência ou da citação que lhe tenha sido feita 

em processo de execução fiscal, o administrador da insolvência requer, sob pena de incorrer em 

responsabilidade subsidiária, a avocação dos processos em que o insolvente seja executado ou 

responsável e que se encontrem pendentes nos órgãos da execução fiscal do seu domicílio, e 

daqueles onde tenha bens ou exerça comércio ou indústria, a fim de serem apensados ao processo 

de insolvência17. 

Esta norma apresenta assim uma diferença substancial relativamente à regra geral 

constante do art.º 85.º, n.º 2, do CIRE: não devem ser apensadas ao processo de insolvência 

apenas as execuções fiscais em que houve lugar a penhoras, mas todos os processos de execução 

fiscal. O que compreenderíamos na perspetiva de possibilitar ao administrador judicial o 

reconhecimento oficioso dos créditos exequendos. Porém, o n.º 2 do art.º 180º do CPPT parece 

apontar uma outra finalidade de tal apensação: possibilitar a sua reclamação dos créditos fiscais 

pelo Ministério Público18. 

Indo além da duplicação de tarefas que assim se gera, temos que a apensação dos 

processos de execução fiscal ao processo de insolvência só cumprirá a sua função de permitir a 

inclusão dos créditos neles exequendos nos créditos reconhecidos se ocorrer em tempo útil, ou 

seja, a tempo de permitir que constem da lista de créditos reconhecidos e não reconhecidos, a ser 

apresentado pelo administrador da insolvência nos termos do art.º 129.º do CIRE. 

 

                                                           
17 Aproveitamos para destacar a revogação do n.º 1 do artigo 181.º do CPTT, operada pela Lei n.º 100/2017 de 28 
de agosto, o qual impunha aos administradores da Insolvência a obrigação de requerer a citação dos chefes dos 
serviços periféricos locais da área do domicílio fiscal do insolvente ou onde possua bens ou onde exista qualquer 
estabelecimento comercial ou industrial que lhe pertença. Tal norma resultava contraditória com o n.º 5 do artigo 
37.º do CIRE, que determina a citação da Autoridade Tributária apenas quando é conhecida a existência de créditos 
tributários. Havia assim, muitas vezes, uma duplicação de citações da AT, o que gerava problemas quanto ao início 
da contagem dos prazos para a reclamação de créditos. Sobre esta questão, SARA LUÍS DIAS, «O Crédito 
Tributário no Processo de Insolvência (algumas considerações)», Revista Fiscal, 2012, p. 9. 

18 Neste sentido, vide o acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 12/06/2008, proc. n.º:0832803: «Ainda que 
não verificado o requisito da apreensão ou detenção de bens abrangidos na massa insolvente, para justificar a 
aplicação do n.º 2 do art. 85.º, a avocação imposta pelo n.º 2 do art. 180.º do CPPT destina-se a permitir ao M.ºP.º 
que reclame o pagamento dos créditos na insolvência, pelo que parece não haver como evitar a necessidade da 
remessa a juízo para lhe dar conhecimento». 
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7. MOMENTO DA REVERSÃO 

Temos assim enquadrada a questão que se segue: o processo de execução tem que ser 

remetido ao tribunal onde corre o processo e insolvência; mas ainda não foi ordenada a reversão. 

Quid juris? 

A lei fiscal19 procura resolver a questão. O art.º 23.º, n.º 7, da LGT manda que os autos 

dos processos de execução apenas sejam remetidos ao Tribunal onde decorre o processo de 

execução depois de apreciada e, sendo o caso, decidida a reversão contra os responsáveis 

tributários. 

Esta solução legal é, a nosso ver infeliz, pois frustra um dos objetivos de tal junção, o 

de permitir o reconhecimento dos créditos exequendos pelo administrador de insolvência e/ou a 

sua reclamação pelo Ministério Público. Na realidade, se tomarmos em conta os prazos para as 

reclamações de créditos e as diligências e formalidades que a decisão de reversão implica, temos 

que os processos em causa nunca chegarão ao Tribunal onde corre o processo de insolvência em 

tempo útil para permitirem a realização de tais finalidades.  

 

7.1.1- INSOLVÊNCIA E PRESSUPOSTOS DA REVERSÃO 
A declaração de insolvência, só por si, não é suficiente para fundamentar a reversão. 

Como é sabido, a insolvência é normalmente declarada com base na impossibilidade de 

cumprimento, pelo devedor, das suas obrigações vencidas. Tal impossibilidade não se deve 

confundir com insuficiência patrimonial. Podemos (é relativamente frequente tal acontecer) 

deparar com situações em que a sociedade insolvente tenha um património, vg. imobiliário, capaz 

de garantir o cumprimento de todas as suas obrigações, só que não realizável, pelo menos a 

valores de mercado, no curto prazo. Acresce que a suficiência do património do devedor para 

garantir as dívidas de imposto dependerá, ainda, da prioridade no pagamento – da graduação – 

de que gozem os créditos fiscais em causa. 

Para fundamentar suficientemente a decisão de reversão, existindo património relevante 

do insolvente, o órgão de execução fiscal terá que fazer uma avaliação, ainda que algo 

perfunctória, do ativo e passivo do originário devedor. Mas – perguntamos – não é exatamente 

essa uma das tarefas que incumbem ao administrador de insolvência na fase inicial do processo?  

Em nossa opinião, seria lógico aguardar pelo relatório que o administrador deve 

apresentar à primeira assembleia de credores, pois que dele deverão constar elementos suficientes 

                                                           
19 Cfr. também o ofício-circulado  60091, de 27/07/2012. 
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para se apurar da provável insuficiência de bens do insolvente (veja-se o art.º 155º do CIRE), ou 

seja, para se decidir se deve haver lugar à reversão. Entendemos, pois, que a lei (LGT, CPPT e 

CIRE) deveria ser alterada, passando a consagrar apenas a remessa ao Tribunal onde corre a 

insolvência da documentação comprovativa da existência e montante dos créditos a serem 

reclamados/reconhecidos e a relativa às penhoras de bens efetuadas em processos de execução 

fiscal e procedimentos cautelares. Permanecendo no serviço de finanças os autos dos processos 

de execução, a decisão de reversão poderia acontecer posteriormente, aproveitando-se para a 

fundamentar o constante do relatório do administrador ao qual a AT, enquanto credora 

reclamante, tem fácil acesso. 

 

8. PROCESSOS A SEREM APENSOS AO PROCESSO DE INSOLVÊNCIA 

Importa agora saber se devem ser remetidos ao tribunal onde corre o processo de 

insolvência apenas os processos de execução fiscal ou se também os relativos a incidentes que 

nela hajam ocorrido, nomeadamente os autos relativos a oposições à execução. 

A jurisprudência tributária continua a entender que, por princípio, a remessa deve ser 

total20. 

Temos aqui como que uma questão prévia: tem o tribunal onde corre o processo da 

insolvência (ou talvez melhor, resulta implícita nesta avocação obrigatória dos processos de 

execução fiscal) competência para apreciar as questões que se suscitam em oposições a 

execuções fiscais? Pensamos que não21: os tribunais tributários (a jurisdição administrativa e 

fiscal) são os únicos competentes em razão da matéria para conhecer e decidir as questões de 

direito tributário. Compreende-se que a regra geral, motivada por razões de celeridade e 

economia processual, dite que o juiz da insolvência passe a ter competência para apreciar todos 

os litígios relativas aos créditos sobre o insolvente e aos bens suscetíveis de integrar a massa 

insolvente, mesmo que tais processos tenham sido interpostas em tribunais de competência 

especializada. Mas uma coisa são as razões que presidem à existência de tribunais especializados 

                                                           
20  Ac. STA, proc. n.º 0804/15, de 13/04/2016: «Nos termos do artigo 180.º do CPPT, a remessa dos processos de 
execução fiscal ao tribunal de insolvência implica a remessa de todos os processos que dele são incidentes, 
incluindo os tramitados por apenso». 
21 Em sentido diferente, p. ex., o. Ac. do Tribunal da Relação de Coimbra, proc. n.º 1982/5, de 23/09/2014, no qual 
se decidiu que «Atento o princípio da auto-suficiência do processo de insolvência e dada a natureza e finalidade 
do apenso de verificação de créditos, é aqui a sede própria para se conhecer da existência do crédito contra o 
insolvente (reclamado pela Fazenda Nacional), designadamente quanto pressupostos da responsabilidade tributária 
subsidiária», 
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no seio da jurisdição comum, outra é a diferenciação entre as jurisdições comum e administrativa 

e fiscal22, a qual, a nosso ver, não pode ser ultrapassada por simples razões de economia 

processual23.  

Entendimento consensual é o relativo a oposições em que o oponente não seja o 

insolvente. Exemplo paradigmático será o de uma oposição deduzida por um responsável. 

A jurisprudência recente do STA é pacífica: tais autos não devem ser remetidos ao 

tribunal onde corre o processo de insolvência, continuando a sua normal tramitação no tribunal 

tributário24. O que bem se compreende: ainda que formalmente a reversão e a oposição a ela 

deduzida se “integrem” num processo de execução em que o insolvente figura como originário 

executado, o certo é que, em tais casos, o objeto do litígio é totalmente estranho ao do processo 

de insolvência: está em causa, como vimos, não a dívida exequenda mas sim um dever de 

indemnizar que recai sobre terceiros.  

Pensemos agora nas situações em que, à data de declaração de insolvência, estão 

pendentes processos de impugnação relativos a créditos tributários reclamados pelo MP (ou 

reconhecidos pelo administrador da insolvência). 

Temos, em primeiro lugar, a questão do conhecimento, pelo administrador de 

insolvência, da existência de tais processos, uma vez que o reclamante não é obrigado, na 

reclamação de créditos, a indicar os que são objeto de litígio relativamente à sua existência (cfr. 

art. 128.º do CIRE).  

Esta é uma questão transversal a quaisquer créditos reclamados. Pressuposto do 

cumprimento do disposto no n.º 85.º, n.º 1, do CIRE ( […]todas as ações de natureza 

exclusivamente patrimonial intentadas pelo devedor são apensadas ao processo de insolvência, 

desde que a apensação seja requerida pelo administrador da insolvência, com fundamento na 

conveniência para os fins do processo.) é que o administrador judicial, logo que inicie funções, 

se informe das ações pendentes intentadas pelo insolvente, tarefa hoje relativamente simples dada 

a centralização informática de tais dados. 

                                                           
22 A reserva de competência dos tribunais administrativos e fiscais resulta de imposição constitucional expressa 
(art. 212.º, n.º 3 da CRP), a qual, portanto, não pode ser havida por derrogada em razão do disposto numa lei 
ordinária, o CIRE. 
23 Concluindo no mesmo sentido, SARA LUIS DIAS, «PER, Insolvência e Execução Fiscal», Temas de Direito 
Tributário, e-book CEJ, 2017, p. 19. 
24 «Quando em processo de oposição se questionam os requisitos da reversão e a culpa do revertido na situação de 
insuficiência patrimonial a que chegou a devedora originária, a apreciação da questão suscitada nenhuma 
interferência tem sobre o aludido processo de insolvência pelo que não há razão para determinar essa apensação» 
Ac. STA n.º01542/14,de 08-02-2017. 
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Admitindo que a competência para a apreciação das impugnações pendentes continua a 

caber aos tribunais tributários25, o administrador da insolvência deverá decidir se as mesmas 

devem ou não prosseguir26, atenta a sua probabilidade de êxito. Decisão que afeta o interesse dos 

demais credores recohecidos (melhor, daqueles que não gozem de prioridade legal no pagamento 

relativamente aos créditos tributários em causa), uma vez que, vindo a ser declarada a ilegalidade 

de créditos tributários reclamados, aumentará a quota-parte a que terão direito no produto da 

liquidação dos bens do insolvente.  

Nestas circunstâncias, os créditos tributários em causa deverão ser reconhecidos como 

litigiosos. 

Só que – voltando ao cerne desta reflexão – processos de impugnação e de oposição à 

execução relativos a créditos reclamados podem ter sido deduzidos (ou vir a ser deduzidos) por 

responsáveis tributários27. Parece-nos evidente que o administrador de insolvência não poderá 

intervir nestes processos, pela simples razão que o insolvente não é parte neles, ou seja – dito de 

forma simples – estes créditos não são litigiosos na perspetiva do insolvente. Porém, também não 

é menos certo que o sucesso do revertido em tais ações pode implicar, ainda que a posteriori, a 

constatação da ilegalidade ou inexigibilidade, total ou parcial, dos créditos tributários 

reclamados.  

Esta é uma situação que, bem vistas as coisas, é passível de ocorrer com alguma 

frequência em processos de insolvência, dada a análise perfunctória que, normalmente, subjaz à 

aceitação dos créditos reclamados28, o que se compreende pelas especiais características desta 

forma processual, nomeadamente o seu carácter de processo urgente29. 

Mas não podemos deixar de referir as situações paradoxais a que tal poderá conduzir. 

Suponhamos que, no processo de insolvência, é reclamado e reconhecido um determinado crédito 

tributário, sendo o credor, total ou parcialmente, pago. 

Posteriormente, em processo de impugnação promovido pelo revertido, o tribunal 

tributário conclui pela anulação da respetiva liquidação. Em tal hipótese, além de ficar 

                                                           
 25 Ou seja, que deve ser feita uma interpretação restritiva da norma citada, a qual apenas se referirá às 
ações pendentes nos tribunais comuns. 
 26 Constituindo novos mandatários ou ratificando as procurações outorgadas pelo insolvente, uma vez 
que, nos termos do art.º 112.ºdo CIRE, com a declaração de insolvência caducam os mandatos por ele outorgados. 
27 Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 22.º da LGT, as pessoas solidária ou subsidiariamente responsáveis 
poderão reclamar ou impugnar a dívida cuja responsabilidade lhes for atribuída nos mesmos termos do devedor 
principal. 
 28  Não existe a obrigação do administrador da insolvência de fundamentar o reconhecimento de créditos 
(art. 129.º, n.º 3, do CIRE, a contrario). A contestação do reconhecimento é, nos termos do art.º 130ª, um ónus dos 
demais credores legitimamente interessados. 
 29 Art.º 9.º do CIRE. 
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liminarmente excluída a responsabilidade do revertido (não existindo dívida tributária, não 

existe, obviamente, responsabilidade tributária), constata-se, a posteriori, que o credor tributário 

foi indevidamente pago, na maior parte dos casos em prejuízo dos demais. Só que, entretanto, o 

processo de insolvência findou. Podemos aqui imaginar diferentes situações: a insolvente30 

continua a existir, pelo que lhe assiste o direito a reaver do Estado o montante indevidamente 

pago; se tiver sido extinta, parece que nada mais resta que considerar o montante indevidamente 

pago como perdido a favor do Estado. 

 

9. O REVERTIDO NÃO É CREDOR DA INSOLVÊNCIA 

Poderá o responsável tributário que haja pago o valor pelo qual se operou a reversão da 

execução fiscal, reclamar um seu crédito no processo de insolvência? 

Imaginemos a seguinte situação: o responsável tributário foi citado, por reversão, no 

processo de execução fiscal, anteriormente à declaração de insolvência do originário devedor, 

por a AT ter concluído que, já nesse momento, se verificava a presumível insuficiência do 

património deste para garantir a satisfação das dívidas exequendas. Em tal citação é indicado o 

valor máximo da responsabilidade que lhe é imputada, a qual corresponde ao valor exequendo, 

montante necessariamente provisório pois, existindo bens do originário devedor, só após a sua 

venda (a acontecer no processo de insolvência) e a graduação de créditos é que se saberá o exato 

valor pelo qual o revertido responde. É certo que este não verá de imediato os seus bens 

penhorados, pois a execução fiscal contra si dirigida suspende-se ope legis até à excussão dos 

bens do originário devedor, em razão do carácter subsidiário da sua obrigação (artigo 23.º, n.º 2 

da LGT), pois só então se poderá apurar, com rigor, o valor pelo qual responde. 

Porém, o revertido poderá ter interesse em pagar de imediato o valor constante da 

citação (a dívida constante do título executivo, no dizer da lei), para ficar isento de custas e juros 

de mora (art.º 23.º, n.º 5, da LGT). 

Ora, existindo bens do insolvente e tendo o responsável pago o que lhe foi exigido, o 

crédito tributário em causa não poderá ser reclamado no processo de insolvência, por se dever 

considerar extinto pelo pagamento do responsável? 

A resposta a esta questão decorre, quanto a nós, da resposta que for dada quanto à 

natureza jurídica da responsabilidade tributária, tema que abordámos na parte inicial deste texto. 

                                                           
 30 Necessariamente, uma pessoa jurídica. 
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Se considerarmos que a responsabilidade tributária tem a natureza de uma fiança legal, 

que o responsável passou a ser sujeito passivo da obrigação de imposto revertida, então, por 

aplicação das regras gerais relativas à fiança (art.º 644.º do Código Civil), o responsável ficaria 

sub-rogado nos direitos do credor tributário, podendo reclamar tal crédito no processo de 

insolvência ou assumir a posição da AT enquanto credora, caso a reclamação já tenha acontecido. 

Porém, como vimos, entende-se hoje que a responsabilidade tributária tem por 

fundamento o dever de indemnizar resultante da prática, pelo responsável, de um ilícito, que é 

uma obrigação autónoma, a qual não se confunde com a de pagamento de imposto de que é 

sujeito passivo (apenas) o originário devedor. 

Assim sendo, o responsável não poderá surgir como credor no processo de insolvência. 

Findo o processo, quando os autos do processo de execução forem devolvidos à 

administração fiscal31, esta deverá verificar qual o valor exato pelo qual o responsável responde 

(a diferença entre o montante exequendo e o que foi cobrado ao insolvente em resultado do 

rateio), devolvendo-lhe o eventual excedente pago. 

Aliás, esta situação será a mesma que acontecerá caso, em processo de execução fiscal, 

após excussão dos bens do originário devedor nesse processo, se verifique que o revertido pagou 

mais que o que a lei lhe exige. 

Restará dizer que caso a AT não tenha reclamado o crédito exequendo no processo de 

insolvência e o mesmo não tenha sido reconhecido oficiosamente pelo administrador, o revertido 

continua, no nosso entender, com o direito a receber a diferença entre o que pagou e aquilo que 

seria obrigado a pagar caso não tivesse ocorrido uma tal omissão. Mas agora a questão já não se 

referirá a uma omissão praticada pelo órgão exequente relativamente ao processo de execução 

fiscal (este nem sequer terá sido remetido ao tribunal onde corre o processo de insolvência), mas 

sim de uma omissão pela administração tributária do cumprimento de deveres legais, da qual 

resultou prejuízo para terceiros. Estaremos, pois, no domínio da responsabilidade civil do estado 

pela prática de atos (omissões) ilícitos. 

 

                                                           
31 O n.º 4 do artigo 180.º do CPPT determina que os processos de execução fiscal apensados ao processo de 
insolvência são devolvidos aos órgãos competentes no prazo de oito dias logo que cesse o processo de recuperação 
ou após o encerramento do processo falimentar. Por sua vez o  n.º 3 do artigo 88.º do CIRE excetua da  extinção das 
execuções instauradas contra o insolvente  as em que se pressuponha o exercício do direito de reversão, o que mais 
não é que um afloramento do entendimento exposto em texto, 
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10. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.º 100.º DO CIRE 

 Uma referência última, muito breve, à declaração de inconstitucionalidade, com força 

obrigatória geral, da norma do artigo 100.º do CIRE, quando interpretado no sentido de que a 

declaração de insolvência suspende o prazo prescricional das dívidas tributárias imputáveis ao 

responsável32. 

Como observações prévias, diremos: a) uma tal decisão em nada afeta o processo de 

insolvência relativo ao originário devedor, na medida em que está em causa a (eventual) extinção 

de uma obrigação de alguém que não o insolvente; b) a decisão do TC teve por fundamento a 

inconstitucionalidade orgânica do art.º 100º do CIRE e não a sua inconstitucionalidade material. 

Na realidade, antes da adição do atual n.º 7 do art.º 23.º da LGT33, à qual já fizemos 

referência, tínhamos a seguinte situação: a AT, notificada para tal, tinha que enviar, de imediato, 

para ao tribunal onde corria a insolvência todos os processos de execução pendentes contra o 

insolvente, perdendo a possibilidade de praticar novos atos em tais processos, que se 

consideravam suspensos na sua totalidade, em resultado do disposto no art.º 88.º do CIRE, ou 

seja, não podia operar a reversão. Noutro entendimento que não o sustentado pela AT (o de que 

a declaração de insolvência suspendia o prazo prescricional, relativamente ao responsável), 

teríamos uma situação juridicamente absurda: o credor tributário veria a dívida prescrever sem 

que pudesse, através da citação no processo de execução fiscal, interromper tal prescrição. Em 

suma, a dívida prescreveria apesar da impossibilidade legal de o credor fazer valer o seu crédito. 

Ou seja, temos por boa a interpretação que era sufragada pela AT; em causa estava (e bem) 

apenas a legitimidade governamental para editar a norma. 

De todo o modo, em nosso entender, a questão subjacente (saber se a declaração de 

insolvência suspende o prazo prescricional das dívidas tributárias imputáveis ao responsável) 

deixou de ter interesse prático para o futuro. 

Já deixámos criticada aquilo que consideramos ser a infeliz solução legal que decorre 

do ora disposto no n.º 7 do art.º 23.º da LGT. Mas o certo é que a razão de ser do entendimento 

da AT desapareceu, uma vez que agora tem a possibilidade legal operar a reversão antes do envio 

dos autos dos processos de execução fiscal para o tribunal onde corre a insolvência, bem como 

de continuar a sua tramitação do processo relativamente aos neles revertidos. 

 

                                                           
32 Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 557/2018. 
33 Aditado com a Lei n.º 64-8/2011 de 30 de dezembro (Lei do Orçamento de Estado para 2012). 
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