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PREFÁCIO

A Autora

Um belo dia, já envolto pela bruma do tempo, a Sara Luís Dias, recém-licen-
ciada, bateu à porta de uma sociedade de advogados, para ela desconhecida, 
pedindo para ser admitida como estagiária. Até pelo invulgar das circuns-
tâncias que davam azo a tal pretensão, foi aceite.

Rapidamente, a Sara marcou a diferença: para além de inexcedíveis qua-
lidades de personalidade, de uma invulgar maturidade, revelou ter a mente 
de uma jurista de eleição – raciocínio arguto, intuição e dotes de expressão 
– aliada a uma excecional capacidade de trabalho e a um profundo gosto 
pelo estudo.

Nessa sociedade de advogados a Sara encontrou viveiro fértil para o de-
senvolvimento das suas aptidões, pois os principais sócios, académicos de 
vocação e de formação, sempre privilegiaram a investigação, o cultivo da 
ciência jurídica. 

A mão do destino – que por vezes é justa – voltou a intervir: a Sara foi con-
vidada para colaborar na docência de um curso de licenciatura, dando assim 
o primeiro passo no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.

O seu gosto pelo estudo passou a ter um objetivo mais concreto: a obtenção 
dos graus académicos próprios de uma carreira docente no ensino superior. 
Primeiro, o grau de mestre, na Escola de Direito da Universidade do Minho, 
tendo apresentado uma dissertação que o júri avaliou com a atribuição da 
classificação máxima. Recentemente, o grau de Doutora em Direito pela Uni-
versidade de Santiago de Compostela, summa cum laude.
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Paralelamente, trabalhando dia e noite, a Sara prosseguiu e desenvolveu 
a sua atividade de advogada, evidenciando méritos de que os clientes são 
testemunha primeira, sendo hoje, num natural processo de renovação de 
gerações, alma da sociedade de advogados a cuja porta um dia, quase por 
mero acaso, bateu.

A obra

O livro agora dado à estampa está dividido em três capítulos. 
No primeiro, é analisado o carácter universal e concursal do processo de 

insolvência, expresso no princípio par conditio creditorum, por contraposição à 
especial natureza dos créditos tributários. 

No segundo, é abordada a difícil, mas necessária, articulação entre os prin-
cípios subjacentes ao atual direito de insolvência, que voltou a ter como escopo 
principal a recuperação das empresas tidas por viáveis, e os princípios enfor-
madores do direito fiscal, necessariamente distintos, por o interesse público 
através dele prosseguido ser, em primeira linha, a cobrança da receita tributária.

Um diálogo crítico que acontece tendo por fundo situações concretas em 
que tal problemática se evidencia, nomeadamente, a questão da indisponibi-
lidade dos créditos tributários vs a criação de condições para a recuperação de 
empresas, a reclamação e a qualificação dos créditos tributários, a participação 
da Autoridade Tributária nos processos de insolvência e de recuperação, os 
efeitos decorrentes da pendência deste tipo de processos ou procedimentos 
nas execuções fiscais. 

O último capítulo centra-se num tema quase inexplorado entre nós, as 
insolvências transfronteiriças, cujo regime jurídico é hoje, em larga medida, 
Direito da União Europeia.

São vários, a meu ver, os méritos desta obra:

– primeiro, o tema sobre que versa, de indiscutível relevância prática mas 
de enorme complexidade, pela já referida contradição axiológica que 
envolve e porque a lei vigente, muitas vezes, não consegue expressar, 
em regulamentação suficientemente densa e coerente, quais os valores, 
os interesses, que, em cada momento, entende deverem prevalecer e 
em que medida tal deve acontecer.
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– segundo, a profundidade. Tratando-se, no essencial, de parte da tese 
de doutoramento da Autora, expurgada dos segmentos de natureza 
mais académica e reduzidas ao necessário as referências ao direito 
espanhol, estamos perante o produto de um estudo que se prolongou 
durante vários anos, baseado numa revisão, praticamente esgotante, 
da doutrina e jurisprudência ibéricas (embora não se resumindo a 
estas as fontes consultadas), informação a que, agora, o leitor terá fácil 
acesso. Mais importante, tal informação surge apresentada no contex-
to de uma profunda reflexão crítica da Autora, na qual também bem 
transparece a sua vivência forense.

– terceiro, considerando que o direito espanhol foi importante fonte 
inspiradora do atual CIRE, como expressamente é reconhecido no 
preâmbulo deste diploma, esta obra preenche uma falta evidente. 
Impunha-se uma análise comparativa, capaz de elucidar qual a inter-
pretação, por vezes diferenciada, que foi feita, em cada um dos países, 
de normas de conteúdo essencialmente idêntico e, em especial, um 
relato das dificuldades que, neste âmbito, a aplicação da lei suscitou em 
Espanha, das alterações legislativas que tais dificuldades e as lacunas 
constatadas determinaram, uma reflexão crítica sobre os ensinamentos 
que o aplicador da lei portuguesa (e também o nosso legislador) pode 
colher da experiência do país vizinho.

– quarto, no plano nacional, este é (era) um campo quase vazio de refle-
xão doutrinária. O que se compreende pela interdisciplinaridade do 
tema. Poucos são os que conseguem ter uma visão que vá para além 
do enfoque próprio de cada uma das áreas de especialização em que, 
num universo jurídico em constante progressão geométrica, inevita-
velmente cada um de nós tende a concentrar-se. Expressão evidente 
dessa falta de abrangência é o divórcio existente entre as normas do 
direito fiscal e as do direito da insolvência e, também, as contradições 
entre muitas decisões dos tribunais comuns e dos tribunais tributários, 
quando confrontados com um mesmo tipo de situação, ainda que sob 
diferentes perspetivas. Um sistema jurídico, para o ser, tem que ser 
intrinsecamente coerente, o que, aqui, não parece ser a regra.
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A visão interdisciplinar, a tentativa, referida a situações concretas, de con-
ciliação entre princípios, plasmados em normas legais, que são expressão de 
interesses contraditórios é, certamente, uma das maiores riquezas deste texto.

Estamos, pois, perante uma obra que, certamente, irá interessar a muitos, a 
um leque abrangente de profissionais e de estudantes de todos os graus, sendo 
que, pelo seu valor científico, pela importância e clareza das mensagens nela 
contidas, foi uma honra ter sido convidado para a prefaciar, o que constituiu 
também ensejo, que aproveito, para a expressão, amiga e sincera, de uma 
enorme satisfação pessoal.

Rui Duarte Morais
Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa
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1. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCESSO DE INSOLVÊNCIA 
E OS INTERESSES DO CREDOR TRIBUTÁRIO

Neste capítulo, de caráter preliminar, procuraremos fazer o enquadramento 
geral do tema, abordando – de forma genérica – os interesses e princípios 
gerais que, caracterizando o processo falimentar e a posição do credor tri-
butário, se confrontam e originaram as principais dificuldades no que toca 
ao tratamento do crédito de natureza tributária no processo de insolvência 
e no proceso concursal.

Analisaremos o caráter público, indisponível e irrenunciável do crédito 
tributário, que confere à AT, na defesa do interesse coletivo, determinadas 
prerrogativas e benefícios na cobrança dos tributos, antecipando os entraves 
que a participação deste credor público provoca nos processos de natureza 
falimentar e de recuperação, atenta o princípio de tratamento igualitário de 
credores que norteia as normas relativas aos mesmos.

Aproveitaremos, também, para, de forma sucinta, fazer uma breve des-
crição da tramitação do processo de insolvência, no Direito português e no 
Direito espanhol, analisando a evolução do seu paradigma e o impacto que 
as alterações operadas na legislação falimentar implicaram – ou podem ainda 
implicar – nos interesses creditícios destes entes públicos.
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1.1 O caráter universal e concursal do processo de insolvência

O processo de insolvência é, por definição, um processo de natureza universal 
e concursal, assumindo estas duas características um papel primordial na 
compreensão das soluções adotadas na legislação insolvencial e na interpre-
tação das normas falimentares1.

A universalidade do processo de insolvência verifica-se pelos efeitos que 
a declaração de insolvência do devedor produz em relação a todos os credo-
res, que concorrem sobre a globalidade do património daquele. Procura-se 
abranger, num mesmo processo, todas as questões de natureza patrimonial 
que envolvem o devedor.

Na lei portuguesa, o CIRE, no seu artigo 1.º, define o processo de insolvên-
cia como um “processo de execução universal”. Ou seja, é uma execução de 
natureza genérica, total, que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 46.º 
do CIRE, abrange a globalidade do património do devedor2, devendo ser aí 
relacionados todos os bens e direitos deste, incluindo-se automaticamente os 
bens futuros que o insolvente for adquirindo, desde a data da declaração de 
insolvência até ao encerramento do processo, ou seja, como se refere na parte 
final da referida disposição legal, “os bens e direitos que ele adquira na pen-
dência do processo”. Em conformidade, determina-se, na al. g) do artigo 36.º 
e no artigo 149.º do CIRE, que a sentença que declara a insolvência decreta a 
apreensão de todos os bens do devedor, ainda que arrestados, penhorados ou 
por qualquer forma apreendidos ou detidos à ordem de um outro processo3. 
Confirma-se, assim, que o objetivo é concentrar, no processo de insolvência, 
todos os bens do devedor, aglutinando-se todas as questões que possam influir 
no seu património. 

Ao contrário do que sucede nas execuções singulares, de natureza civil ou 
fiscal, em que se procura apreender bens suficientes para satisfazer apenas os 

1 Neste sentido, vd. EPIFÂNIO, M. R., “Os efeitos processuais da declaração de insolvência”, 
I Jornadas de Direito Processual Civil – “Olhares Transmontanos”, novembro de 2011, pp. 175 e 176.
2 Excluem-se apenas os bens absolutamente impenhoráveis (46.º, n.º 2 do CIRE) constantes 
do artigo 736.º do Código do Processo Civil (doravante CPC).
3 Podendo a apreensão, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 149.º do CIRE, incidir sobre 
o produto da venda dos bens, caso não tenha sido ainda entregue ao credor.
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créditos do exequente e de eventuais credores reclamantes4, o processo de 
insolvência visa reunir todos os créditos existentes, de diferentes naturezas, 
apreendendo-se todo o património do devedor, que comporá a denominada 
massa insolvente, com o objetivo de satisfazer igualitariamente tais créditos, 
pela ordem em que os mesmos forem graduados em tal processo. 

Esta vertente universal do processo tem subjacente a tutela do interesse da 
totalidade dos credores existentes e não apenas daquele que toma a iniciativa 
de requerer a declaração de insolvência do devedor, dos que têm maior facili-
dade em conhecer a declaração do concurso ou daqueles que forem indicados 
pelo insolvente5. 

O caráter universal e concursal é, pois, uma característica basilar do pro-
cesso de insolvência, que se desenvolve tendo por base a globalidade da massa 
ativa e passiva do devedor. Praticamente todas as questões relacionadas com 
o património do devedor ficam concentradas e serão decididas no processo 
falimentar, assumindo o Juiz do processo de insolvência competência para 
conhecer da maior parte das questões6 que, de forma direta ou indireta, po-
dem afetar o património do devedor e, consequentemente, o interesse da 
generalidade dos credores7. 

Todos os credores, independentemente da natureza e origem dos seus 
créditos, são chamados a intervir no processo falimentar e a concorrer ao 
pagamento rateado dos mesmos8, o que se compreende uma vez que o patri-

4 Que sendo titulares de direitos reais de garantia sobre o património do devedor possam, 
nos termos do disposto nos artigos 788.º do CPC ou 240.º do Código do Procedimento e do 
Processo Tributário (CPPT), reclamar o pagamento dos seus créditos.
5 Como refere CORDÓN MORENO, F., El proceso concursal, 3.ª ed., Editorial Aranzadi, Pam-
plona, 2013, p. 32: “La universalidad es la nota que caracteriza al concursal: se actúa toda la 
responsabilidad patrimonial sobre todo el patrimonio del deudor”.
6 Refira-se, por exemplo, que a LC atribui expressamente ao Juiz do concurso competência 
quanto às execuções relativas a bens e direitos do devedor (n.º 3 do artigo 8.º da LC) e à maioria 
das questões prejudiciais relacionadas com o concurso (n.º 1 do artigo 9.º da LC). No mesmo 
sentido, artigo 86.º ter da Ley Orgánica del Poder Judicial (doravante LOPJ).
7 Ressalvamos aqui as questões de natureza administrativa e fiscal, uma vez que, como ex-
plicaremos adiante, entendemos que a competência do Juiz do processo falimentar não se 
deve estender a estas matérias de natureza pública, por existirem Tribunais próprios para a 
decisão das mesmas, podendo uma diferente interpretação contrariar as regras de compe-
tência material.
8 Como se refere no parágrafo 5.º do ponto II do preâmbulo da LC, o nome eleito para des-
crever o processo de insolvência é o vocábulo concurso que “describe la concurrencia de los 
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mónio do devedor constitui a garantia geral de todos os credores, conforme 
determinam os artigos 601.º e 817.º do Código Civil. É esta característica que 
justifica, igualmente, que a declaração de insolvência implique a suspensão da 
maior parte dos processos declarativos ou executivos instaurados autonoma-
mente pelos credores e, eventualmente, a apensação dos processos nos quais se 
discutam questões relativas aos bens compreendidos na massa insolvente9/10. 
Está em causa o princípio denominado vis attractiva da insolvência/concurso, 
que permitirá, pela concentração de todas questões relativas aos bens do de-
vedor e de todos os credores e num mesmo processo, satisfazer os interesses 
destes de forma igualitária11.

Importa, contudo, salientar que, apesar de envolver atos de natureza cla-
ramente executiva, o processo de insolvência assume um caráter especial face 
ao regime comum das execuções12, na medida em que possui várias fases de 

acreedores sobre el património del deudor común. No se persigue con ello solamente rescatar 
um vocablo tradicional en la terminología jurídica española, sino utilizarlo para significar el 
fenómeno unificador de los diversos procedimientos de insolvencia e identificar así gráfica-
mente el procedimiento único, como ha ocurrido en otras legislaciones”.
9 Como refere EPIFÂNIO, M. R., “Os efeitos processuais da declaração de insolvência”, I 
Jornadas de Direito Processual Civil – “Olhares Transmontanos”, Novembro de 2011, p. 177, “A 
apensação é uma consequência do caráter universal e concursal do processo de insolvência: 
uma vez que são apreendidos e liquidados todos os bens penhoráveis do insolvente (univer-
salidade do processo de insolvência), independentemente da verificação do passivo, todos os 
credores devem ser chamados ao processo para nele (e só nele – exclusividade da instância) 
obterem a satisfação dos seus direitos”. 
10 Vd. artigos 85.º e ss do CIRE e 50.º e ss da LC. Posteriormente abordaremos, nos pontos 
2.4.3.3 e 2.10.1, respetivamente, do presente trabalho, com maior pormenor, os efeitos provo-
cados pela declaração de insolvência nas ações declarativas e execuções de natureza tributária.
11 Vd. comentário ao artigo 49.º da LC de MARTÍNEZ GALLEGO, E.M., Comentario práctico 
a la nueva Ley Concursal (coord. LÓPEZ LÓPEZ, E. e MACÍAS CASTILLO, A.), Ed La Ley, 
Madrid, 2012, p.285.
12 SERRA, C., A Falência no Quadro da Tutela Jurisdicional dos Direitos de Crédito, Coimbra Edi-
tora, Coimbra, 2009, pp. 226 a 233, aborda a questão da qualificação legal do processo de 
insolvência como um processo de natureza executiva, levantando alguns problemas quanto 
a essa classificação, entre os quais o facto de o pressuposto do processo de insolvência não 
ser o incumprimento, já que não se exige, para pedir declaração de insolvência, que o credor 
seja titular de um crédito vencido. Ao contrário, na execução, o poder de iniciativa do credor 
está sujeito à condição do artigo 817.º do CPC. Aceitamos tal crítica. No entanto, a verdade 
é que o grande objetivo do processo de insolvência – principalmente na via liquidatória – é, 
à semelhança do processo executivo, a satisfação dos credores através da apreensão e venda 
do património do insolvente.
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natureza declarativa, como a declaração de insolvência13, o incidente da qua-
lificação da insolvência, a verificação e graduação de créditos, entre outros14. 
MARIA DO ROSÁRIO EPIFÂNIO defende até que se trata de um processo 
de natureza mista, pois começa por assumir forma declarativa (fase em que se 
aprecia e declara a situação de insolvência), para adquirir posteriormente um 
caráter executivo (fase de apreensão e eventual liquidação da massa insolvente 
para pagamento aos credores)15/16.

Em nossa opinião, apesar de ser um processo especial que envolve fases 
de diferente natureza, que se autonomiza dos pressupostos gerais que orien-
tam a execução singular, prosseguindo outros objetivos, de natureza mais 
complexa17 (como – em alguns casos e de forma cada vez mais significativa, 

13 Sobre a natureza jurídica da resolución judicial (sentença judicial) que determina a abertura 
do concurso, vd. HUALDE LÓPEZ, I., La Fase de Liquidación en el Proceso Concursal, 2.ª ed., 
Editorial Aranzadi, Navarra, 2013, pp. 61 a 80, que, de forma detalhada, expõe a posição da 
maioria da doutrina sobre o tema, discutindo se a referida decisão tem ou não uma natureza 
exclusivamente executiva. Se, de facto, a sentença de declaração de insolvência produz deter-
minados efeitos de natureza executiva, nomeadamente ao ordenar a apreensão do património 
do devedor, parece-nos evidente que tem também natureza declarativa e constitutiva, na 
medida em que, ao declarar a insolvência do devedor, constitui uma nova realidade jurídica 
altera a posição de devedor nas suas relações de natureza patrimonial. Neste sentido, vd. 
DIAZ MARTÍNEZ, M., “El proceso concursal”, El Derecho de la insolvencia – El concurso de 
acreedores, 2.ª ed. (dir. BÉLEN CAMPUZANO, A. e SANJUÁN Y MUÑOZ, E.), Ed. Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2016, p. 316.
14 Como refere LEITÃO, L. M. T. M., Direito da Insolvência, 9.ª ed., Almedina, Coimbra, 2019, 
apud MENDES, J. C. e SANTOS, J. J., Direito Processual Civil (Processo de Falência), Lisboa, po-
lic., 1982, pp. 4 e ss. “Tal não afecta, no entanto, a sua qualificação como processo executivo, 
uma vez que a sua finalidade última corresponde à obtenção da realização coactiva de uma 
obrigação (art. 10º, nº 4 CPC), ainda que tal lhe atribua uma natureza especial de processo 
complexo”.
15 EPIFÂNIO, M. R., Manual de Direito da Insolvência, 7.ª ed., Almedina, Coimbra, 2019, p. 13.
16 Neste mesmo sentido, MARTINS, A. S., Um curso de Direito da Insolvência, 2.ª ed., Almedina, 
Coimbra, 2020, p. 42.
17 A este propósito, HUALDE LÓPEZ, I., La Fase de Liquidación..., op. cit., pp. 57 e ss, explica que, 
do ponto de vista processual, a finalidade de ambos os processos é o pagamento dos créditos, 
mas os princípios em que assentam ambos os processos são bem distintos. Conquanto que 
na execução singular tendem a vigorar o princípio da prioridade temporal na instauração 
da ação (prior in tempore, portior in iure) e o princípio da suficiência (penhorando-se apenas 
os bens necessários para a satisfação do credor exequente), no proceso concursal concorrem 
a totalidade dos credores, vigorando o princípio par conditio creditorum, havendo igualdade 
de tratamento dos créditos que tenham a mesma categoria, e sendo afetada a totalidade do 
património do devedor (artigo 76.º da LC).
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a preservação da empresa declarada insolvente), e não implicar necessaria-
mente a realização de alguns atos processuais (como a penhora de bens) que 
caracterizam o processo executivo, o processo de insolvência assume uma 
natureza predominantemente executiva, assentando na apreensão e posterior 
venda do património do devedor para pagamento dos créditos reconhecidos18. 

Não podemos, todavia, deixar de salientar o facto de se ter procurado, 
com as últimas alterações legislativas operadas no CIRE19, privilegiar a opção 
pela satisfação dos créditos através da aprovação de um plano de recuperação, 
numa fase de pré-insolvência ou de insolvência iminente ou, mesmo, após a 
declaração de insolvência, procurando-se a revitalização do agente económico, 
deixando a liquidação de ser a via mais favorecida. Cremos que esta alteração 
de paradigma, que abordaremos adiante, mitigou, ainda mais, o caráter exe-
cutivo do processo falimentar, já que se procura agora satisfazer os credores 
pela via negocial e não necessariamente através da venda do património do 
devedor. Concordamos com CATARINA SERRA20 quando, a este propósito, 
refere que não se deve sobrevalorizar a definição dada pelo n.º 1 do artigo 1.º 
do CIRE quando apresenta o processo de insolvência como uma execução 
universal, nem se poderá fazer uma interpretação meramente literal, uma 
vez que, de facto, existem várias dissemelhanças, substantivas e processuais, 
que não permitem reconduzir o processo falimentar a um mero processo de 
natureza executiva.

O principal objetivo do processo de insolvência é, sem dúvida, a satisfação 
dos créditos existentes, de forma universal e igualitária21, através da aprovação 

18 Como refere CÓRDON MORENO, F., El proceso…, op. cit., pp. 36 e 37, a própria complexi-
dade do proceso concursal não permite equipará-lo ou reduzi-lo à estrutura de um processo 
de execução singular; trata-se de um processo que abrange a responsabilidade patrimonial 
global do devedor, assumindo uma natureza de processo de execução global. Entende este 
autor que a declaração do concurso não tem caráter constitutivo, declara apenas a situação 
de insolvência, sem implicar a constituição dos direitos do devedor e dos credores, não os 
colocando numa nova situação jurídica. Limita-se a permitir à generalidade dos credores 
exercer os seus direitos sobre o património do devedor, visando a satisfação de tais créditos.
19 Destacamos as alterações operadas pela Lei 16/2012, de 20 de abril, pelo Decreto-Lei 79/2017, 
de 30 de junho e pela Lei 8/2018, de 02 de março.
20 SERRA, C., Lições de..., op. cit., pp. 41 e 42.
21 Lemos no ponto 6 do preâmbulo do CIRE: “A primazia que efectivamente existe, não é 
demais reiterá-lo, é a da vontade dos credores, enquanto titulares do principal interesse que 
o direito concursal visa acautelar: o pagamento dos respectivos créditos, em condições de 
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de um plano de recuperação ou pela liquidação da totalidade do património do 
devedor, mas segundo a ordem da sua graduação, aplicando-se o denominado 
princípio da satisfação integral sucessiva22. 

Entendemos, no entanto, que a natureza eminentemente concursal do 
processo de insolvência não obriga à existência de mais que um credor. A lei 
não prevê expressamente, como requisito, a existência de uma pluralidade de 
credores, nada impedindo – em nossa opinião – a declaração de insolvência 
de um devedor que tem apenas um único credor. A lei também não impede 
a continuação do processo de insolvência nem determina a sua extinção nos 
casos em que se verifique a existência de um credor único (vd., a contrario, 
artigo 230.º do CIRE)23, sendo que, na verdade, o número definitivo de cre-
dores é apenas determinado com o terminus do incidente de reconhecimento 
e verificação de créditos, o qual ocorre necessariamente após a declaração de 
insolvência do devedor e, muitas vezes, só após serem praticados vários atos e 
decisões relativos ao destino do insolvente (seja no âmbito de uma liquidação 
ou mesmo no caso de ser aprovado um plano de recuperação). Não nos parece 
que a universalidade do processo falimentar é desvirtuada quando existe um 
único credor, se os pressupostos de que faz depender a verificação da situação 
de insolvência (previstos nos artigos 3.º do CIRE) se encontrarem verificados. 
O entendimento inverso, além de poder violar a igualdade de tratamento das 

igualdade quanto ao prejuízo decorrente de o património do devedor não ser, à partida e na 
generalidade dos casos, suficiente para satisfazer os seus direitos de forma integral». Refere-
-se, também, no ponto V do preâmbulo da Ley Concursal: «Se considera que el principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y que 
sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas”. Abordaremos de seguida o 
princípio da igualdade dos credores com maior pormenor.
22 “Na insolvência, os créditos são satisfeitos de harmonia com o princípio da satisfação integral 
sucessiva, i.e., segundo a ordem da sua graduação, regra de que decorre esta consequência: 
um crédito só pode ser pago depois de o crédito anteriormente graduado se encontrar to-
talmente solvido (artº 173 do CIRE e 604 nº 1, 1ª parte, do Código Civil)” (acórdão do TRC 
de 06/11/2012, processo n.º 444/06.4TBCNT-Q-C1 (relator: Henrique Antunes), disponível 
em www.dgsi.pt).
23 Como refere SERRA, C., A Falência no Quadro da..., op. cit., p. 103, “(…) a pluralidade de cre-
dores não é um requisito do processo de falência e nem tão-pouco uma condição para a sua 
procedência. Ou seja, nem a pluralidade está entre os pressupostos do processo – por isso não 
pode haver revogação da declaração de falência por falta de pluralidade –, nem a ausência de 
pluralidade está entre os motivos de encerramento do processo – por isso ele deve prosseguir 
mesmo que não exista pluralidade”.
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situações em que o devedor concentre todas as suas dívidas num único cre-
dor, pode revelar-se contrário aos interesses gerais de proteção dos agentes 
económicos e da vida financeira e empresarial24 prosseguidos pelo processo 
falimentar, que visa, também, regular o mercado, expurgando as empresas 
que se revelem manifestamente inviáveis e possam afetar as demais25. E não 
cremos que a a questão ficaria resolvida cm o entedimento de que, quando 
existe um único credor, este poder intentar uma execução singular pois há 
os casos em que o mesmo credor tem vários créditos, de diferente natureza e 
baseados em títulos executivos diversos, tornando-se necessária a instauração 
de várias ações executivas por não ser possível cumular as execuções, nos ter-
mos previstos na lei processual civil (artigos 709.º e ss do CPC). Tal, além de 
poder implicar maiores custos para o credor, pode tornar a recuperação dos 
créditos mais complexa e mais demorada, o que poderá violar os princípios 
da igualdade e da justiça26. 

Refira-se, a este propósito, que, em Espanha, a maioria da doutrina e 
jurisprudência tem defendido que é necessário verificar-se o requisito da 
pluralidade de credores, por entender que a referência, no n.º 1 do artigo 2.º 
da LC, a deudor común pressupõe a pluralidade de credores, sendo esta uma 

24 Vd., a este propósito, o acórdão do TRC de 24/01/2017, processo n.º 5408/16.7T8CBR-C.C1 
(relator: Jorge Manuel Loureiro) que refere como causa para admissibilidade da declaração de 
insolvência no caso de existência de um único credor o facto de o processo de insolvência não 
prosseguir apenas a realização de interesses de natureza privada, “estando-lhe igualmente 
subjacente um interesse público de protecção da economia e dos agentes económicos contra 
os perigos potenciais associados a uma situação de insolvência, protecção essa que é devida 
independentemente do número de credores”, disponível em www.dgsi.pt.
25 Como se refere no preâmbulo do CIRE: “E, repise-se, essa estimativa será sempre a melhor 
forma de realização do interesse público de regulação do mercado, mantendo em funciona-
mento as empresas viáveis e expurgando dele as que o não sejam (ainda que, nesta última 
hipótese, a inviabilidade possa resultar apenas do facto de os credores não verem interesse 
na continuação)”.
26 Contrariando a doutrina maioritária, MARTÍNEZ FLÓREZ, A., “Las sociedades sin ac-
tivo y com un solo acreedor. A vueltas com el procedimento para su extinción”, Sociedades y 
Concurso. Estudios de Derecho Societario de la Crisis, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 
2018, pp. 284 e 285, refere que, de acordo com a LC vigente, nada impede que se declare 
concurso de um devedor que tem (ou parece ter) um único credor, podendo refutar-se, com 
alguma facilidade, os argumentos a favor da consideração da pluralidade de credores como 
um pressuposto do concurso. 
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característica do próprio processo, que pressupõe a concorrência de vários 
credores27. Confirmando este entendimento, o TRLC determina que a ve-
rificação de existência de um único credor passa a ser causa de extinção do 
proceso concursal (artigos 303.º, n.º 5 e 465.º, 2.º parágrafo).

1.2 Evolução da conceção do processo de insolvência

O Direito falimentar português tem sido objeto de várias reformas, sempre 
oscilando entre dois paradigmas: o que favorece a recuperação e a reintegração 
dos devedores no mercado, pela celebração de acordos de pagamento com os 
credores e o que beneficia a liquidação do património do devedor (e a extinção 
da sua atividade económica) e a sua divisão pelos credores reconhecidos. Em 
cada momento, tende-se a privilegiar o modelo que mais se adequar à situa-
ção financeira dos agentes económicos e à conjuntura económica, nacional 
e transnacional.

Como veremos, nas últimas alterações legislativas, a preocupação do le-
gislador com o reforço das medidas de recuperação acentuou-se, tendo sido 
criados instrumentos legais – judiciais e extrajudiciais – que permitem ao 
devedor alcançar um acordo com os credores e reestruturar a sua situação 
financeira, numa fase pré-insolvencial. Esta preocupação acentuou-se ainda 
mais com a publicação da Recomendação da Comissão, de 12 de março de 

27 Neste sentido, vd. ORELLANA CANO, N., Comentario Práctico a la Nueva Ley Concursal, 
vol. I (coord. LÓPEZ LÓPEZ, E. e MACIAS CASTILLO, A.), Ed. La Ley, Madrid, 2012, p. 
59, no comentário que faz ao artigo 2.º da LC e o Auto da Audiencia Provincial de Barcelona 
(Sección 15) de 16/03/2011, proceso n.º 514/2010 (relator: Luis Garrido Espa): “Como hemos 
señalado en anteriores resoluciones, y en ello existe unanimidad doctrinal, la razón de ser 
y finalidad del procedimiento concursal, que por ello es de carácter colectivo, presupone la 
concurrencia de una pluralidad de acreedores, y sin esta circunstancia no cabe la declaración 
de concurso. Se trata de un presupuesto necesario, no expreso pero sí implícito, y de ahí que 
la Ley Concursal se refiera al “deudor común”, a la obligación de presentar una “relación de 
acreedores”, a la incapacidad para cumplir “sus obligaciones exigibles”, al “incumplimiento 
generalizado de sus obligaciones”, a la legitimación de “cualquiera de sus acreedores” para 
solicitar el concurso, a “la concurrencia de acreedores”, a una “pluralidad de acreedores”, etc., 
expresiones que denotan la necesidad de que exista una masa pasiva conformada por varios 
acreedores, lo que deriva igualmente del término concurso, que significa la concurrencia de 
varios”, disponível em www.poderjudicial.es.
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2014, Sobre uma nova abordagem em matéria de falência e de insolvência das empre-
sas28 a qual, constituindo um passo decisivo na construção de um Direito 
europeu de insolvência, no âmbito substantivo29, veio incentivar a criação de 
mecanismos que favoreçam a recuperação das empresas viáveis, permitindo a 
sua reestruturação numa fase precoce, evitando a declaração de insolvência.

O regime do processo de insolvência esteve durante um largo período 
incluído no CPC30 e consistia, quase exclusivamente, em regras referentes 
à liquidação do património do devedor31, vigorando a conceção “falência-
-liquidação”32/33. Nos termos do artigo 1135.º do referido diploma, este regime 
assentava na distinção entre dois institutos: a falência, restrita a comerciantes, 
quando estivessem impossibilitados de solver os seus compromissos, e a insol-
vência, reservada a não comerciantes, “quando o activo do seu património seja 
inferior ao passivo”. Com o intuito de evitar os custos sociais que a falência 
de grandes empresas acarretava, foi, posteriormente, criado, pelo Decreto-
-Lei 177/86, de 02 de julho, o processo especial de recuperação da empresa e 
da proteção de credores34, regulamentado pelo Decreto-Lei 10/90, de 05 de  

28 Disponível em https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3d2 
631f9-ab55-11e3-86f9-01aa75ed71a1/language-pt [12/02/2017]. 
29 No âmbito processual, tínhamos já o Regulamento de Insolvência Transfronteiriça (Regulamento 
CE nº 1346/2000 do Conselho), que foi, entretanto, substituído pelo novo Regulamento (UE) 
2015/848 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, que entrou em vigor 
em 26/06/2017. No capítulo III abordaremos, com maior pormenor, o conteúdo deste diploma.
30 Em concreto, no CPC de 1939, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 29637 de 28 de Maio. Pos-
teriormente alterado pelo Decreto-Lei 44129 de 28 de Dezembro de 1961, que aprovou o 
CPC de 1961.
31 Este regime, previsto no CPC, continha apenas «meios preventivos e suspensivos da falên-
cia»: concordata (consistia no pagamento parcelar dos créditos), acordo de credores (consti-
tuição de uma sociedade por quotas pelos credores) e moratória (fixação de um prazo para 
pagamento aos credores comuns).
32 Para maiores desenvolvimentos sobre a história e evolução do Direito da Falência, vd. MAR-
TINS, A. S., Um curso de Direito da Insolvência, 2.ª ed., Almedina, Coimbra, 2020., pp. 14 a 40 
e LEITÃO, L. M. T. M., Direito da Insolvência, 9.ª ed., Almedina, Coimbra, 2019, pp. 23 a 73.
33 Segundo LEITÃO, L. M. T. M., Direito da..., op. cit., p. 45, este sistema assentava na ideia de 
que o fim do processo de insolvência era o de garantir aos credores a satisfação dos seus di-
reitos através da liquidação integral do património do falido, e paralelamente “punir” o falido 
por ter originado esta situação, lesando a confiança daqueles que lhe tinham dado crédito. 
34 Que se aplicava, nos termos do n.º 2 do referido Decreto-Lei, às sociedades comerciais, aos 
comerciantes em nome individual, às sociedades civis sob forma comercial e às cooperativas.



1. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCESSO DE INSOLVÊNCIA...

29

janeiro, que veio introduzir alguns sinais da conceção de “falência-saneamen-
to”. Como explica CATARINA SERRA, o objetivo principal era o 

 “saneamento da economia e a tarefa fundamental de identificar os 
agentes económicos capazes e viáveis, que merecem ser apoiados, mas 
também os agentes económicos desonestos ou incapazes, que devem 
ser eliminados”35. 

Progressivamente, foi sendo tomada consciência de que, além dos direitos 
dos credores, havia outros interesses a proteger, nomeadamente o interesse 
público no crescimento económico, na manutenção dos agentes financeiros 
em atividade, na estabilidade no emprego, entre outros, pelo que se revelou 
necessário e conveniente criar e fomentar a utilização de instrumentos alter-
nativos à liquidação36.  

Esta nova conceção foi também, acolhida no Código dos Processos Espe-
ciais de Recuperação da Empresa e de Falência37, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 132/93, de 23 de abril, que veio unificar o regime da falência e da recu-
peração de empresas, evitando a dispersão dos seus regimes por diplomas 
distintos38. As medidas recuperatórias foram salientadas39, tendo sido criado 
um conjunto de providências de reestruturação financeira destinadas a modi-
ficar a situação de passivo da empresa ou a alterar o seu capital, com o objetivo 
de lograr a recuperação da empresa insolvente ou em situação económica 

35 SERRA, C., O Novo Regime Português da Insolvência – Uma Introdução, 4.ª ed., Almedina, 
Coimbra, 2010, p. 18.
36 Vd. PIDWELL, P., O Processo de Insolvência e a Recuperação da Sociedade Comercial de Responsa-
bilidade Limitada, Coimbra Editora, Coimbra, 2011, p. 14.
37 Doravante CPEREF.
38 Este Código foi republicado em 1998, com alterações operadas pelo Decreto-Lei 315/98, 
de 20 de outubro, que introduziu o conceito de “situação económica difícil” como novo 
pressuposto da recuperação, passando a prever no n.º 2 do artigo 3.º que “É considerada em 
situação económica difícil a empresa que, não devendo considerar-se em situação de insol-
vência, indicie dificuldades económicas e financeiras, designadamente por incumprimento 
das suas obrigações”.
39 Determinava o n.º 2 do artigo 1.º do CPEREF que “Só deve ser decretada a falência da em-
presa insolvente quando ela se mostre economicamente inviável ou se não considere possível, 
em face das circunstâncias, a sua recuperação financeira”.
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difícil40. Posteriormente, o Decreto-Lei 316/98, de 20 de outubro, veio instituir 
o procedimento extrajudicial de conciliação para viabilização de empresas 
em situação de insolvência ou em situação económica difícil, o qual previa 
a intervenção do Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas Indus-
triais. Nesta fase, desenvolveram-se então as conceções de viabilidade eco-
nómica e de recuperação das empresas, as quais passaram a prevalecer sobre  
a falência.

Porém, com a entrada em vigor do CIRE, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 53/2004, de 18 de março41, verifica-se um retorno ao sistema “falência-
-liquidação”. O grande objetivo do processo de insolvência passou a ser a 
satisfação dos credores, de que a recuperação de empresas é vista como um 
mero instrumento42/43/44, alternativo à liquidação45. Como se refere no ponto 
6 do preâmbulo do CIRE, é aos credores que cumpre determinar o destino da 
empresa insolvente e qual o melhor meio para recuperarem os seus créditos. 
Apesar de o legislador não admitir que, no CIRE, foi privilegiada a via da 

40 Artigos 87.º e ss do CPEREF. 
41 Já alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 200/2004, de 18 de Agosto; 76-A/2006, de 29 de Março; 
282/2007, de 07 de Agosto; 116/2208, de 4 de Julho; 185/2009, de 12 de Agosto; pela Lei n.º 
16/2012, de 20 de abril; pelos Decretos-Lei n.ºs 26/2015, de 06 de Fevereiro; 79/2017 de 30 
de junho; Rectificação n.º 21/2017, de 25 de agosto; Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro; Lei 
n.º 8/2018, de 02 de março e Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho. 
42 LEITÃO, L. M. T. M., Direito da..., op. cit., pp. 51 e 52.
43 Como refere LEITÃO, L. M. T. M., Direito da..., op. cit., p. 81, “nem sequer se compreende a 
designação Código da Insolvência e Recuperação de Empresas, sendo suficiente a designação 
Código da Insolvência, dado que a ideia de recuperação é secundária ou subalternizada”. 
SERRA, C., O Novo Regime...op. cit., p. 19, defendeu até que deveria ter sido retirada do título 
do CIRE a referência à recuperação, para “afastar qualquer sugestão de paralelismo entre 
recuperação e insolvência”. 
44 FREITAS, J. L., “Pressupostos objectivos e subjectivos da insolvência”, Themis, Edição Es-
pecial – Novo Direito da Insolvência, Setembro de 2005, p.12, revela que o CIRE ia chamar-se 
apenas Código da Insolvência, tendo sido alterado o nome, aquando da sua aprovação pelo 15.º 
Governo Constitucional, com o intuito de reduzir o impacto negativo que o desaparecimento 
da finalidade de recuperação podia acarretar.
45 O que resulta evidente da redação que foi dada ao artigo 1.º, intitulado “Finalidade do 
processo de insolvência”: “O processo de insolvência é um processo de execução universal 
que tem como finalidade a liquidação do património de um devedor insolvente e a reparti-
ção do produto obtido pelos credores, ou a satisfação destes pela forma prevista num plano 
de insolvência, que nomeadamente se baseie na recuperação da empresa compreendida na 
massa insolvente”.
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liquidação46, a verdade é que a possibilidade de recuperação foi secundari-
zada e até dificultada, na medida em que passou a depender da vontade dos 
credores (de estes aceitarem o necessário sacrifício dos seus créditos – pela 
concessão de moratórias ou pela sua efetiva redução ou extinção – em prol da 
recuperação) e não da efetiva viabilidade económica da empresa insolvente e 
das suas condições47. Esta alteração de paradigma teve na sua origem preo-
cupações de celeridade e de desjudicialização do processo falimentar, com o 
intuito de obter mais rapidamente e de forma mais simples o ressarcimento 
dos créditos existentes48. 

A (re)adoção do sistema de “falência-liquidação”, num contexto de uma 
profunda crise económica e financeira (2008/2009), teve, naturalmente, como 
consequência um aumento exponencial do número de insolvências, cujo des-
fecho foi o encerramento das empresas e a liquidação do seu património, o 
qual – na maioria dos processos – se revelou insuficiente para satisfazer a 
globalidade dos credores, muitos dos quais não eram sequer considerados, 
ainda que parcialmente, no rateio. 

Neste contexto, em cumprimento das obrigações assumidas pelo Estado 
por imposição do “Memorando de Entendimento Sobre as Condicionalidades 
de Política Económica”49 e a fim de fazer face à mencionada situação econó-
mica Portugal viu-se obrigado a adotar medidas que fomentassem a recupe-
ração económica das empresas viáveis, tendo o Governo, em consequência, 

46 Vide parte final do ponto 6 do preâmbulo do CIRE.
47 SERRA, C., O Novo Regime...op. cit., p. 21.
48 Vds. pontos 10.º e 12.º do Preâmbulo do referido diploma: “10 – A afirmação da supremacia 
dos credores no processo de insolvência é acompanhada da intensificação da desjudicialização 
do processo. 
Por toda a parte se reconhece a indispensabilidade da intervenção do juiz no processo con-
cursal, tendo fracassado os intentos de o desjudicializar por completo. Tal indispensabilidade 
é compatível, todavia, com a redução da intervenção do juiz ao que estritamente releva do 
exercício da função jurisdicional, permitindo a atribuição da competência para tudo o que 
com ela não colida aos demais sujeitos processuais”; “12 – Apesar do progresso que, a par da 
reforma do processo civil, representou quanto a esse aspecto, o CPEREF não permitiu obter a 
desejável celeridade que deve caracterizar um processo concursal, tanto no plano do impulso 
processual como no da respectiva tramitação”.
49 Vd. pontos 2.17 e ss do Memorando de Entendimento sobre as condicionalidades de política 
económica” assinado pelo Governo português, em 17/05/2011, com Comissão Europeia, o 
Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional.
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assumido, como um dos principais objetivos de política económica50, a rees-
truturação das empresas viáveis com vista à renovação do tecido empresarial 
nacional. Foi, assim, aprovada a Resolução nº 43/2011, de 25 de outubro, que 
enumera os princípios orientadores da recuperação extrajudicial de devedores 
e alterado o CIRE no sentido de facilitar e fomentar a celebração de acordos 
de reestruturação entre o devedor e os credores.

Assim, foi publicada, em 20 de abril de 2012, a Lei n.º 16/2012, que proce-
deu à sexta alteração ao CIRE e entrou em vigor a 20 de maio de 2012 e veio51 
reorientar o CIRE no sentido da promoção da recuperação, passando-se a 
favorecer a reabilitação económica do devedor, sempre que tal possibilidade 
se revele viável52. 

Esta revisão inverte, pois, novamente o paradigma do processo de insol-
vência, reorientando-o para a recuperação, que volta a ser considerada a via 
preferencial. Foi, assim, modificada a redação do n.º 1 do artigo 1.º do CIRE 
que passou a prever que “o processo de insolvência é um processo de execu-
ção universal que tem como finalidade a satisfação dos credores pela forma 
prevista num plano de insolvência, baseado, nomeadamente, na recuperação 
da empresa compreendida na massa insolvente, ou, quando tal não se afigure 
possível, na liquidação do património do devedor insolvente e a repartição do 
produto obtido pelos credores”. Além de se terem reforçado as providências de 
recuperação já existentes, foram criadas novas medidas visando a manutenção 
do devedor em atividade e a sua recuperação económica. Importa, contudo, 
ter em conta que, como explica CATARINA SERRA, o que se pretendeu 
favorecer e fomentar foi, essencialmente, a recuperação das empresas numa 

50 Vd. Programa do XIX Governo Constitucional, disponível em https://www.portugal .gov.
pt/media/130 538/programa_gc19.pdf [10/07/2018].
51 Explica-se, na exposição de motivos da referida proposta de Lei n.º 39/XII, que “A presente 
situação económica obriga, com efeito, a gizar soluções que sejam, em si mesmas, eficazes e 
eficientes no combate ao “desaparecimento” de agentes económicos, visto que cada agente 
que desaparece representa um custo apreciável para a economia, contribuindo para o em-
pobrecimento do tecido económico português, uma vez que gera desemprego e extingue 
oportunidades comerciais que, dificilmente, se podem recuperar pelo surgimento de novas 
empresas”.
52 Aditamos, ainda, interesses relacionados com a celeridade, desjudicialização, redução das 
pendências judiciais e os custos associados aos processos de insolvência em que se segue a 
via da liquidação do património do devedor.



1. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCESSO DE INSOLVÊNCIA...

33

fase anterior à declaração de insolvência53, tendo sido criados institutos – dos 
quais destacamos o processo especial de revitalização, regulado nos novos artigos 
17.º-A a 17.º-I do CIRE54 – a que as empresas em situação económica difícil ou 
numa fase de insolvência iminente, podem recorrer, evitando-se, assim, a de-
claração de insolvência e as dificuldades que tal pode implicar para a empresa 
que se pretende manter ativa. Na verdade, no que toca ao plano de insolvência, 
regulado nos artigos 192.º e ss do CIRE, poucas foram as alterações no que à 
sua estrutura e conteúdo diz respeito. Destacamos apenas o facto de o legis-
lador, a fim de mitigar os efeitos e a conotação negativos associados à palavra 
insolvência, ter passado a designar como “plano de recuperação” aquele que, 
no âmbito do processo falimentar, se destinar a prover a recuperação do de-
vedor (artigo 192.º, n.º 3 do CIRE).

Multiplicou-se, posteriormente, a adoção de medidas legislativas que vi-
saram reforçar os instrumentos de recuperação de empresas. Destacamos o 
Decreto-Lei n.º 26/2015, de 6 de fevereiro, que introduziu alterações ao Sistema 
de Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial55, entretanto já revogado, e o 
PER, tendo, ainda, sido alterado o regime de emissão de obrigações e ações 
preferenciais do Código das Sociedades Comerciais56, tendo em vista a sua 
clarificação e flexibilização.

53 Como refere SERRA, C., “Entre o princípio e os princípios da recuperação de empresas 
(um work in progresso)”, II Congresso de Direito da Insolvência, Almedina, Coimbra, 2014, p. 
79 e 80, na verdade, “não houve nenhuma modificação substancial da disciplina do plano 
de insolvência, que o transformasse numa solução mais acessível ou mais eficiente. Olhando 
para este silêncio e, simultaneamente, para as alterações genuinamente relevantes, pode 
concluir-se que a intenção não foi a de privilegiar e promover toda e qualquer recuperação 
mas apenas um certo tipo de recuperação – a recuperação de empresas ainda não insolventes 
e, consequentemente, os instrumentos pré-insolvenciais”.
54 Doravante PER. Abordaremos este instituto de forma mais pormenorizada adiante no 
ponto 2.8.1.1.2 do próximo capítulo.
55 Doravante SIREVE. Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 178/2012, de 3 de agosto. Tratava-se 
de um processo de revitalização extrajudicial, acompanhado pelo IAPMEI (Instituto de 
Apoio às Pequenas e Médias Empresas), que se aplicava às empresas que se encontrassem em 
situação económica difícil ou numa situação de insolvência iminente, nos termos do CIRE, e 
cumprissemm os requisitos constantes no artigo 1.º do referido diploma. Este regime substi-
tuiu o anterior procedimento extrajudicial de conciliação (PEC), aprovado pelo Decreto-Lei 
316/98 de 20 de outubro.Foi revogado pela Lei n.º 8/2018, de 02 de março, que o substituiu 
pelo Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas.
56 Doravante CSC.


