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OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E A CRIAÇÃO DE NORMAS 
IMPERATIVAS, NO CONTEXTO DO DIREITO DA INSOLVÊNCIA: 

“DAS PRINZIP VERANTWORTUNG” OU A ÉTICA DA (IR)
RESPONSABILIDADE — ESTUDO REALIZADO  
A PARTIR DA ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA  

RECENTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES 

HUGO LUZ DOS SANTOS 

Resumo: O presente artigo doutrinal polariza o seu enfoque analítico, por um lado, na 
análise da doutrina e da jurisprudência dos tribunais superiores em matéria de créditos tributários 
no contexto do Direito da Insolvência, principalmente no que tange à sua homologação através 
de um plano de insolvência; por outro lado, visa-se com o mesmo, e com base no auxílio presti-
moso da doutrina italiana e alemã, enfatizar que a criação de normas imperativas em matéria 
tributária (art. 30.º, n.º 3, da LGT) quadra-se com o desígnio de sustentabilidade financeira do 
Estado e, principalmente, com a solidariedade intergeracional que lhes está subjacente, pelo que 
deve o Estado-Juiz perfilhar uma interpretação conforme a esse desígnio fundante, alcançando-se, 
assim, uma verdadeira ética da responsabilidade.
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mico da Faculdade de Direito da Universidade do Minho, pelo estímulo, continuamente 
manifestado, e sempre tão bondosamente nutrido, no que toca à publicação deste e de outros 
estudos deste proto- jurista. O que devo ao académico, exemplo de pundonor científico, e à 
pessoa, repositório fiel das qualidades dianoéticas propugnadas por Aristóteles, transcende, 
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amabilidade académica e pelo sentido de humanismo com que sempre nos presenteou. Os 
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muitos!- são imputáveis, em exclusivo, ao autor deste estudo.
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“Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser 
nada. À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo..”

Fernando Pessoa

I) INTRODUÇÃO 

II) DA INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COMO ANTE-
PARA PARA A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE INSOLVÊNCIA 
APROVADO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES.

III) DA SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO FACULTADA 
PELA COBRANÇA DE RECEITAS FISCAIS: A GARANTIA DE 
PREVISIBILIDADE DO JULGADOR, NA APLICAÇÃO DE NORMAS 
IMPERATIVAS DE NATUREZA FISCAL: “DAS PRINZIP VERAN-
TWORTUNG” OU A ÉTICA DA (IR) RESPONSABILIDADE?

I

Na prática judiciária, em que somos intervenientes na veste funcional de 
magistrado do Ministério Público, tem-se colocado frequentemente a questão 
de saber, por um lado, quid iuris em face da homologação, por sentença, do 
plano de insolvência ou do plano de revitalização, que contenha a redução 
de créditos tributários encabeçados pela Fazenda Nacional, e, por outro lado, 
em face da nova redacção conferida ao art. 30.º, n.º 3, da LGT, se uma tal 
redução dos créditos tributários, à luz do princípio par conditio creditorum e 
da indisponibilidade do crédito tributário, é legal e dogmaticamente fundada 
nos quadros daquele diploma legal, e, mormente, à luz do princípio da lega-
lidade fiscal (art. 103.º, n.º 2, da CRP).

Esta específica temática tem dividido a doutrina nacional.
A jurisprudência, após a nova redacção conferida ao art. 30.º, da Lei 

Geral Tributária, que aditou o n.º 3 a esse dispositivo legal, tem-se polarizado 
no sentido de que o plano de insolvência é insusceptível de afectar ou redu-
zir os créditos tributários.

É sobre essa (candente) questão que nos propomos reflectir.

II

O novo Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18/03 e alterado pelos Decretos-lei  
n.º 200/2004, de 18/09, n.º 76-A/2006, de 29 de Março, e 282/2007, de 7 de 
Agosto, e pela Lei N.º 16/2012, de 20 de Abril), elegendo, como objectivos 
prioritários do processo de insolvência (Konkurs Glaubiger), a satisfação dos 
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direitos dos credores e a recuperação da empresa 7 8 9 10 introduziu, na maté-
ria com interesse para a presente temática, alterações fundamentais 11.

Por um lado, estabeleceu no seu art. 97.º, n.º 1, a extinção, com a 
declaração de insolvência 12 13, dos privilégios creditórios gerais que forem 
acessórios de créditos sobre a insolvência de que forem titulares o Estado, 
as autarquias locais e as instituições de segurança social constituídos mais 
de 12 meses antes da data do início do processo de insolvência [al. a)] e dos 
privilégios creditórios especiais, que forem acessórios de créditos sobre a 
insolvência de que forem titulares o Estado, as autarquias locais e as insti-
tuições de segurança social vencidos mais de 12 meses antes da data do 
início do processo de insolvência 14.

Significa isto que o Estado e o Instituto de Segurança Social, I. P., rela-
tivamente a tais créditos, deixaram de integrar o núcleo dos credores privile-
giados e passaram a ser considerados simples credores comuns. 

O que, de resto, bem se compreende, pois que, como salienta o Prof. 
Menezes Leitão, a preferência imanente destes privilégios aliada à circuns-

7 Pese embora, como expressa doutrina abalizada, esse desiderato seja difícil de alcançar, 
“face à baixa qualidade das empresas nacionais em dificuldades, que não são viáveis e que, 
portanto, não são susceptíveis de recuperação”; Neste sentido, BRUNO FERREIRA, «Recupera-
ção de empresas viáveis em dificuldades: prevenção e preservação de valor», in Direito das 
Sociedades em Revista, Almedina, Coimbra, 2011, n.º 2, pp. 398.

8 Sobre a recuperação de empresas, no quadro do processo especial de revitalização, intro-
duzido pela Lei n.º 16/2012, de 20 de Abril, vide, com muito interesse, o luminoso escrito da 
PROF. CATARINA SERRA, «Emendas à (lei da insolvência) portuguesa — primeiras impressões», 
in Direito das Sociedades em Revista, Março de 2012, Ano 4, Volume 7, Semestral, Almedina, 
Coimbra, pp. 122-132.

9 Sobre a recuperação de empresas, no quadro do processo especial de revitalização, intro-
duzido pela Lei n.º 16/2012, de 20 de Abril, vide, com muito interesse, CATARINA SERRA, 
«Revitalização — A designação e o misterioso objecto designado. O processo homónimo 
(PER) e as suas ligações com a insolvência (situação e processo) e com o SIREVE»,  
I Congresso de Direito da Insolvência, Coordenação Catarina Serra, 2013, Almedina, Coimbra, 
pp. 86-106.

10 Sobre a recuperação de empresas, no quadro do processo especial de revitalização, intro-
duzido pela Lei n.º 16/2012, de 20 de Abril, vide, com muito interesse, MADALENA PERESTRELO 
DE OLIVEIRA, «O Processo Especial de Revitalização: o novo CIRE», in Revista de Direito das 
Sociedades, Ano IV, n.º 3, Almedina, Coimbra, 2013, pp. 708-726.

11 Seguiremos de muito perto, nesta 1.ª parte, mesmo textualmente, com a devida vénia, o 
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 10/05/2012, relatado pelo Exmo. Senhor 
Conselheiro Álvaro Rodrigues; o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 15/12/2011, 
relatado pelo Exmo. Senhor Conselheiro Silva Gonçalves e o Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça, de 23/11/2011, relatado pelo Exmo. Senhor Conselheiro Nuno Cameira, todos 
disponíveis em www.dgsi.pt.

12 Neste sentido, aludindo ao denominado teste de solvência, PAULO DE TARSO DOMINGUES, 
«Variações sobre o Capital Social», Tese de Doutoramento, Coimbra, Almedina, 2010,  
pp. 78-91, e, principalmente, pp. 213-222.

13 Aludindo à doutrina da cessação de pagamentos, FILIPE CASSIANO DOS SANTOS/HUGO DUARTE 
FONSECA, «Pressupostos para a declaração de insolvência no Código da Insolvência e da 
Recuperação de Empresas», in Cadernos de Direito Privado n.º 29 (Janeiro — Março de 
2010), 2010, CEJUR, Braga, Coimbra Editora, pp. 13-26.

14 Sobre o processo de insolvência, vide o minucioso estudo de PEDRO PIDWELL, «O Processo 
de Insolvência e a Recuperação da Sociedade Comercial de Responsabilidade Limitada», 
Tese de Mestrado, Coimbra Editora, Coimbra, 2011.
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tância dos mesmos representarem créditos de grande volume acabava por 
implicar que mais nenhum credor recebesse.

Por outro lado e no que concerne ao plano de insolvência 15 16, consagrou, 
no n.º 1 do art. 194.º, o princípio da igualdade de tratamento dos credores, 
estabelecendo, no seu n.º 2, que “O tratamento mais desfavorável relativa-
mente a outros credores em idêntica situação depende do consentimento do 
credor afectado, o qual se considera tacitamente prestado no caso de voto 
favorável”.

E, prosseguindo a finalidade última da satisfação dos interesses dos 
credores em condições de igualdade, instituiu o plano de insolvência não só 
como um instrumento alternativo ao normal processo de liquidação do patri-
mónio do insolvente (Gemeinschuldner) (art. 1.º do CIRE), mas também como 
um meio idóneo e eficiente para concretizar a primazia da vontade dos cre-
dores 17 18 no processo de liquidação do património do insolvente, concedendo, 
deste modo, aos credores a faculdade de afastarem o desencadeamento da 
solução legal supletiva, tal como decorre do seu art. 192 .º, n.º 1, do CIRE.

O plano de insolvência 19 20, surge, assim, como um meio alternativo ao 
modelo executório da decisão declaratória da insolvência regulado no CIRE 
e de auto-regulação de interesses, cabendo, por isso, aos credores decidir 
se o pagamento se obterá por meio da execução universal do património do 
devedor (Glaubigerzusammenfassende verfahren) 21 22, concretizado de acordo 
com o modelo supletivo definido no CIRE, e consequente repartição do produto 
obtido pelos credores, ou pela forma prevista no plano de insolvência 23 que 

15 Sobre o plano de insolvência, EDUARDO DOS SANTOS JÚNIOR, «O plano de insolvência: algumas 
notas», in Revista “O Direito”, 2006, Almedina, Coimbra, pp. 571-591.

16 Na doutrina alemã, sobre o Insolvenzplan alemão — && 217 a 279 do InsO, que serviu de 
inspiração ao plano de insolvência introduzido pelo legislador português de 2004, ANDRES/
LEITHAUS, «InsOKommentar», 2. Auflage, pp. 1648 e ss.; AXEL FLESSNER, «InsO/Heildelberger 
Kommentar», 6. Auflage, pp. 688 e ss.

17 Neste sentido, PEDRO DE ALBUQUERQUE, «Declaração da Situação de Insolvência», in Revista 
“O Direito”, Ano 137, 2005, III, Almedina, Coimbra, pp. 508.

18 Neste sentido, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, «Introdução ao Direito da Insolvência», in Revista 
“O Direito”, Ano 137, 2005, III, Almedina, Coimbra, pp. 499.

19 Ainda sobre o plano de insolvência, na doutrina alemã, HORST EINDENMÜLLER, «Gesellschaf-
terstellung und Insolvenzplan”, in: Zeitschrift für Unternehmens — und Gesellschaftsrecht», 
2001, 5. Auf., 680 e ss.

20 Sobre o plano de insolvência, MARIA DO ROSÁRIO EPIFÂNIO, «O plano de insolvência», in Estudos 
dedicados ao Professor Doutor Luís Alberto Carvalho Fernandes, Porto, Universidade Católica 
Editora, 2012, Vol. II, p. 495 e ss.

21 Cfr., na doutrina alemã, HERBERT WAGNER, «Insolvenzordnung», Baden — Baden, Nomos, 
1998, pp. 14 e ss.

22 Expressando a ideia de que o processo de insolvência é um “processo de execução univer-
sal”, CATARINA SERRA, «O fundamento público do processo de insolvência e a legitimidade do 
titular de crédito litigioso para requerer a insolvência do devedor», in Revista do Ministério 
Público, ano 34, N.º 133, Janeiro/Março de 2013, Coimbra Editora, Coimbra, 2013, pp. 98.

23 Sobre as 4 (quatro) modalidades de plano de insolvência, V. CATARINA SERRA, «A contratua-
lização da insolvência: hybrid procedures e pre-packs (A insolvência entre a lei e a autonomia 
privada)», II Congresso Direito das Sociedades em Revista, Almedina, Coimbra, 2013,  
pp. 275, nota 25.
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venham a aprovar, o qual pode basear-se na recuperação da empresa com-
preendida na massa insolvente 24.

Mas, para além de tudo isto, consagra-se ainda uma regra geral de tutela 
dos interesses dos credores e dos direitos de terceiros no n.º 2 do citado art. 
192.º, o qual estabelece que “o plano só pode afectar por forma diversa a 
esfera jurídica dos interessados, ou interferir com direitos de terceiros, na 
medida em que tal seja expressamente autorizado neste título ou consentido 
pelos visados”. 

Significa isto que, quer os credores, quer os terceiros só podem ser 
atingidos se se verificar um destes requisitos: se houver consentimento do 
próprio visado ou quando a afectação for expressamente autorizada pelas 
normas legais integradas no título IX do CIRE. 

Estes considerandos tecidos possuem, além do mais, um cunho prope-
dêutico que contribui para um melhor esclarecimento do porquê da mudança 
da orientação jurisprudencial que se vinha seguindo até sensivelmente finais 
do ano de 2011.

Na verdade, a Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro (Lei do Orçamento 
do Estado para 2011) não deixou as coisas no estado em que estavam. 

Este diploma legal, que emanou do órgão legislativo por excelência, que 
é a Assembleia da República, embora sob proposta do Governo, expressa-
mente veio dispor no seu art. 125.º, como disposição transitória da LGT (Lei 
Geral Tributária) o seguinte: 

“O disposto no n.º 3 do art. 30.º da LGT é aplicável, designadamente 
aos processos de insolvência que se encontram pendentes e ainda não 
tenham sido objecto de homologação, sem prejuízo da prevalência dos 
privilégios creditórios dos trabalhadores previstas no Código do Trabalho 
sobre quaisquer outros créditos”. 

Desta forma, para que não subsistissem dúvidas ou entendimentos 
adversos sobre a aplicabilidade, neste concreto aspecto, da Lei Geral Tribu-
tária (LGT) aos processos de insolvência pendentes, a lei dispôs expressa-
mente, sem margem para tergiversões hermenêuticas, que o disposto no  
n.º 3 do art. 30.º da LGT «é aplicável, designadamente aos processos de 
insolvência que se encontram pendentes e ainda não tenham sido objecto de 
homologação» (sublinhado e destaque nossos)» 25. 

24 V. PHILLIPE FROUTÉ, «Theoretical foundation for a debtor friendly bankrupcy law in favour of 
creditors», in European Journal Law Economics, 2007, Tomo III, pp. 201-210.

25 Muito recentemente, o Tribunal Constitucional decidiu “não julgar inconstitucional a norma 
constante do artigo 30.º, n.º 3, da Lei Geral Tributária, na redacção que lhe foi dada pela Lei 
n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, bem como do artigo 125.º do mesmo diploma, quando 
aplicadas a processos de insolvência em que a apresentação do plano de insolvência se deu 
anteriormente à sua entrada em vigor”; Neste sentido, Acórdão do Tribunal Constitucional  
n.º 401/2013, de 15 de Julho de 2013, relatado pelo Exmo. Senhor Conselheiro Cura Mariano, 
disponível em www.dgsi.pt. 
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Note-se que este mesmo diploma legal veio acrescentar ao falado  
art. 30.º da LGT, um número novo — n.º 3 — do seguinte teor: 

«O disposto no número anterior prevalece sobre qualquer legislação 
especial». 

Perante esta alteração legislativa, afigura-se-nos evidente que não se 
pode continuar a sustentar o entendimento de que o plano de insolvência é 
susceptível de introduzir alterações aos créditos tributários 26 27.

Porquanto, aquele entendimento mostrava-se espelhado no (vetusto) 
enquadramento dogmático — legal de que:

“Os arts. 30.°, n.° 2, e 36.°, n.º 3, da LGT, e art. 85.° do CPPT, têm 
o seu campo de aplicação na relação tributária, em sentido estrito, não 
encontrando apoio no contexto do processo especial como é o processo 
de insolvência, onde o Estado deve intervir também com o fito de con-
tribuir para uma solução, diríamos, de olhos postos na insolvência, se 
essa for a vontade dos credores, numa perspectiva ampla de auto-
-regulação de que a desjudicialização do regime consagrado no CIRE é 
uma das essenciais características” 28. 

Salvo o devido respeito, este entendimento está, como se vê, manifes-
tamente desactualizado a partir do momento da entrada em vigor da Lei  
n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro (Lei de Orçamento do Estado para 2011) 
dado que no art. 125.º desse diploma legal o legislador 29, expressis et apper-
tis verbis, determinou que o n.º 3 do art. 30.º da Lei Geral Tributária passasse 

26 Esse entendimento polarizava-se no sentido de que “não existe, nestes casos, violação de 
normas fiscais imperativas por vontade das partes ou dos credores mas sim a necessidade 
de observar um regime especial do Estado mesmo sem o consentimento deste”; Neste sentido, 
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 13 de Janeiro de 2009, relatado pelo Senhor 
Conselheiro Fonseca Ramos; Neste sentido, Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça,  
de 04 de Junho de 2009, relatado pelo Senhor Conselheiro Álvaro Rodrigues, disponível em 
www.dgsi.pt.

27 No Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 02 de Março de 2010, relatado pelo Exmo. 
Conselheiro Silva Salazar, disponível em www.dgsi.pt, afirmou-se que, à luz da redacção 
anterior do art. 30.º, da LGT, “não há violação do princípio da legalidade fiscal, nem do 
princípio da igualdade, uma vez que não existe violação de normas fiscais imperativas por 
vontade das partes ou dos credores, mas observância de um regime especial criado pelo 
próprio legislador e plasmado no CIRE, em ordem a consagrar a igualdade de tratamento 
para todos os credores do insolvente em que a lei prevê a possibilidade de os créditos do 
Estado serem despojados de privilégios, mesmo sem a sua aquiescência, inexistindo também, 
por isso, violação de qualquer princípio constitucional, nomeadamente o estabelecido no  
art. 103.º, n.º 2, da CRP”.

28 Aproximadamente neste sentido, entre outros, Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, 
de 03 de Março de 2011, relatado pela Exma. Senhora Desembargadora Isabel Rocha, 
disponível em www.dgsi.pt. 

29 Sobre esta alteração legislativa, V. CATARINA SERRA, «Créditos tributários e princípio da 
igualdade entre os credores — dois problemas no contexto da insolvência de sociedades», 
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a ser aplicável aos «processos de insolvência que se encontram pendentes 
e ainda não tenham sido objecto de homologação», sendo certo que, nos 
termos do art. 8.º/2 do Código Civil o tribunal está vinculado ao dever de 
obediência à lei, não podendo tal dever ser afastado sob pretexto de ser 
injusto ou imoral o conteúdo do preceito legislativo 30 31 32.

Assim, o terminus ad quem da aplicabilidade da referida alteração legis-
lativa aos processos de insolvência pendentes, não é a data da aprovação 
do plano de insolvência pela assembleia de credores, mas a data da decisão 
homologatória 33.

Daí ter-se por assente, por um lado, que nos processos de insolvência 
instaurados a partir de 1 de Janeiro de 2011 bem como nos processos pen-
dentes a esta data e cujo plano de insolvência ainda não tenha sido objecto 
de homologação, não é possível, contra vontade do Estado, reduzir ou extin-
guir créditos tributários e/ou conceder moratória 34.

E, por outro lado, que a homologação de um plano de insolvência 35 
aprovado pela assembleia de credores, com o voto contra do Estado por o 
mesmo não respeitar o regime previsto no citado DL n.º 411/91 e na Lei Geral 
Tributária relativamente aos créditos tributários, é ineficaz em relação à 

in Direito das Sociedades em Revista, Ano 4, Outubro de 2012, Volume 8, publicação em 
Março de 2013, Coimbra, Almedina, pp. 89-101.

30 Para uma análise da tese da separação entre a lei e a moral, afirmando, contudo, que “se 
uma lei for injusta haverá obrigação moral de a incumprir”, HERBERT HART, «Positivism and 
the Separation of Law and Morals», in Harvard Law Review, 71, 4, 1958, pp. 593 e ss.

31 Para uma análise da tese da separação conceitual entre a lei e a moral, na doutrina alemã, 
NORBERT HOERSTER, «Recht und Moral. Texte zur Rechtsphilosophie», in bibliographisch 
ergänzte Ausgabe, Philipp Reclam jun., Stuttgart, 2002, pp. 11 e ss.

32 Referindo-se à categoria do contra — direito em veste de lei, cfr. EDUARDO DE MELO LUCAS 
COELHO, «Conceito e Validade do Direito. O Direito dos Juízes», in Boletim da Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra, Universidade de Coimbra, Volume LXXXVI, Coimbra, 
Coimbra Editora (2010), 2012, pp. 262-263.

33 “Com a redacção dada à Lei Geral Tributária (LGT) pela Lei n.º 55-A/2010, de 31.12, 
nomeadamente com o aditamento do n.º 3 ao seu art. 30.º, mostra-se necessário o acordo 
da Fazenda Nacional para a homologação do plano de insolvência que restrinja ou condicione 
créditos tributários”; Neste sentido, Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 
13/06/2013, relatado pelo Exmo. Senhor Desembargador Manuel Bargado, disponível em 
www.dgsi.pt. 

34 Contra, referindo, contudo que “O legislador não isentou os créditos do Estado e (ou) de 
outros entes públicos, da submissão ao plano de insolvência, prevalecendo o CIRE, enquanto 
lei especial, sobre a lei geral (LGT e CPPT) e que “o desacordo do Estado relativamente ao 
plano de insolvência não impede a sua aprovação, desde que verificado o respectivo quórum 
por parte dos demais credores, já que, os créditos da Fazenda Pública foram tratados naquela 
lei especial, do mesmo modo que os outros, em respeito pelo princípio da igualdade imposto 
pelo respectivo art.194.º., do CIRE”, Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 23/05/2013, 
relatado pela Exma. Senhora Desembargadora Maria Amélia Ameixoeira, disponível em www.
dgsi.pt. 

35 Sobre o insolvenzplan, na doutrina alemã, HANS HEILMANN/STEFAN SMID, «Grundzuge des 
Insolvenzrechts. Eine Einfuhrung in die Grundfragen des Insolvenzrechts und die probleme 
seiner reform», Baden — Baden, 2010, 779 — 795.
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Fazenda Nacional e ao Instituto de Segurança Social, I.P., não produzindo 
quaisquer efeitos relativamente a tais credores 36. 

Porquanto, não há dúvida de que entre as relevantes necessidades 
colectivas constitucionalmente tuteladas, figuram as cometidas à Segurança 
Social e, a montante, à Fazenda Nacional cuja expressão constitucional consta 
do art. 63.º e do art. 103.º da Lei Fundamental o que, suposta a observância 
de certo condicionalismo, pode até justificar um tratamento mais favorável, 
mediante a quebra do princípio par conditio creditorum 37 38/ 39 40 41, atentas as 
necessidades de financiamento emergentes das finalidades e funções atri-
buídas a certos créditos dessa entidade pública 42 43 44.

Desse modo se compreendendo que, ainda que noutro âmbito temático, 
certa (e abalizada) doutrina refira que, no que respeita ao princípio da igual-
dade entre os credores, “é possível concluir com segurança que não há entre 
classes de credores uma igualdade de sacrifícios na insolvência: o que existe, 

36 Afirmando, contudo que “Um plano de insolvência aprovado pela assembleia de credores 
contendo modificações do crédito fiscal, pode, não obstante a oposição da Administração 
Fiscal, ser homologado judicialmente desde que essas modificações respeitem os princípios 
da legalidade e da igualdade tributária”. Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, de 
16/09/2013, relatado pelo Exmo. Senhor Desembargador Manuel Domingos Fernandes, dis-
ponível em www.dgsi.pt.

37 Sobre o princípio par conditio creditorum, ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, «A Insolvência nos 
grupos de Sociedades: notas sobre a consolidação patrimonial e a subordinação de créditos 
intragrupo», in Revista de Direito das Sociedades, Ano 1, Número 4, 2009, Almedina, Coimbra, 
pp. 995 e seguintes.

38 Numa crítica acerba ao artigo doutrinal citado na nota de rodapé anterior, LUÍS CARVALHO 
FERNANDES/JOÃO LABAREDA, «De volta à temática da apensação de processos de insolvência 
(em especial, a situação das sociedades em relação de domínio ou de grupo», in Direito das 
Sociedades em Revista, Ano 4, Vol. 7, Semestral, Março de 2012, Almedina, Coimbra,  
pp. 168.

39 Sobre o princípio da igualdade de credores, LUÍS MIGUEL PESTANA DE VASCONCELOS, «A cessão 
de créditos em garantia e a insolvência. Em particular sobre a posição do cessionário na 
insolvência do cedente», Tese de Doutoramento, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, pp. 843.

40 Na doutrina norte — americana, sobre o princípio par conditio creditorum, V. THOMAS H. 
JACKSON/ANTHONY T. KRONMANN, «Secured financing and principles among creditors», in The 
Yale Law Journal, 1978/1979, pp. 1147 e ss.

41 Ainda sobre o princípio par conditio creditorum, monograficamente, ANA PERESTRELO DE 
OLIVEIRA, «Grupos de sociedades e deveres de lealdade. Por um critério unitário de solução 
do ‘conflito do grupo’», Tese de Doutoramento, Almedina, Coimbra, 2012, pp. 147 e ss.

42 Neste sentido, rejeitando, porém, a protecção de direitos fundamentais, sob “reserva do 
possível” (Vorbehalt des Möglichen), TIAGO ANTUNES, «Reflexões constitucionais em tempo de 
crise económico — financeira», in Revista O Direito, Ano 143, Volume V, 2011, Coimbra, 
Almedina, 2012, pp. 1073.

43 Neste sentido, rejeitando, igualmente, a protecção de direitos económicos e sociais, sob 
“reserva do possível” (Vorbehalt des Möglichen), ANTÓNIO BAPTISTA, «As constituições econó-
micas portuguesa e espanhola em perspectiva comparada: transição democrática e abertura 
relativa dos sistemas económicos ibéricos», Revista O Direito, Ano 144, Volume IV, 2012, 
Coimbra, Almedina, 2013, 925-927.

44 Neste sentido, rejeitando, também, a protecção de direitos económicos e sociais, sob “reserva 
do possível” (Vorbehalt des Möglichen), ANTÓNIO MANUEL HESPANHA, «A revolução neoliberal 
e a subversão do “modelo jurídico”: Crise, Direito e Argumentação Jurídica», in Revista do 
Ministério Público, Ano 33, N.º 130, Abril — Junho de 2012, Coimbra, Coimbra Editora, 2012, 
pp. 29.
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com toda a clareza, é uma — patente, e óbvia — desigualdade de sacri-
fícios” 45 46.

Dito isto, é tempo de dizer que, sendo certo que o n.º 2 do art. 30.º da 
Lei Geral Tributária 47, depois de estatuir a indisponibilidade do crédito tribu-
tário, permite a fixação da sua redução com respeito pelo princípio de igual-
dade, menos certo não é que exige também o respeito pelo princípio da 
legalidade fiscal 48 (art. 103.º, n.º 2, da Constituição da República Portuguesa).

Esta norma é indiscutivelmente imperativa prevalece sobre qual-
quer legislação especial, como comanda o n.º 3 do mesmo preceito 
legal 49 50 51 52 53 54 55, padecendo de ineficácia relativa, em relação à Fazenda 

45 Neste sentido, LUÍS MIGUEL PESTANA DE VASCONCELOS, «Direito de Retenção, par conditio 
creditorum, justiça material», in Cadernos de Direito Privado, n.º 41, CEJUR, Braga, Janeiro/
Março de 2013, pp. 12.

46 Contra, ainda que noutro apartado temático, criticando de forma acerba a posição de LUÍS 
MIGUEL PESTANA DE VASCONCELOS vertida no artigo doutrinal «Direito de retenção, contrato 
— promessa e insolvência», in Cadernos de Direito Privado n.º 33, Janeiro/Março de 2011, 
pp. 3 e ss; V. NUNO MANUEL PINTO DE OLIVEIRA «Com mais irreflexão do que culpa? O debate 
sobre o regime da recusa de cumprimento do contrato — promessa», in Cadernos de Direito 
Privado, n.º 36, Outubro/Dezembro de 2011, pp. 3 e ss; no mesmo sentido, NUNO MANUEL 
PINTO DE OLIVEIRA /CATARINA SERRA, «Insolvência e contrato — promessa», in Revista da Ordem 
dos Advogados, Lisboa, 2010, pp. 395 e ss.

47 “Trata-se, com efeito, de uma norma imperativa, por só ao Estado competir lançar impostos 
e proceder à sua cobrança, com observância do princípio da legalidade, não sobrando qual-
quer espaço para a autonomia privada”; Neste sentido, Acórdão do Tribunal da Relação de 
Lisboa, de 15/11/2012, relatado pela Exmo. Senhor Desembargador Olindo Geraldes, dispo-
nível em www.dgsi.pt. 

48 Muito recentemente, ainda que noutro eixo temático, V. o estudo de JOSÉ CASALTA NABAIS 
«Ainda fará sentido o art. 104.º, da Constituição?», in Cadernos de Justiça Tributária (CJT), 
Número 01, Julho/Setembro de 2013, BRAGA, CEJUR, 2013, pp. 23-34.

49 Neste sentido, Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 14/03/2013, relatado pela Exma. 
Senhora Desembargadora Maria Teresa Pardal, disponível em www.dgsi.pt. 

50 Neste sentido, parecendo expressar adesão a esta posição, no que se refere ao plano de 
insolvência, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, «Perspectivas evolutivas do Direito da Insolvência», 
in Revista de Direito das Sociedades, Ano IV, n.º 3, Almedina, Coimbra, 2013, pp. 586,  
nota 101.

51 Neste sentido, parecendo expressar adesão a esta posição, no que se refere ao processo 
especial de revitalização, MARIA DO ROSÁRIO EPIFÂNIO, «O processo especial de revitalização», 
in II Congresso de Direito das Sociedades em Revista, Almedina, Coimbra, 2013, pp. 263.

52 Contra, perfilhando a posição doutrinal no sentido de que “os créditos tributários são suscep-
tíveis de ser afectados no âmbito do plano de insolvência”, CATARINA SERRA, «Créditos tribu-
tários e princípio da igualdade entre os credores — dois problemas no contexto da insolvên-
cia de sociedades», in Direito das Sociedades em Revista, Ano 4, Outubro de 2012, Volume 
8, publicação em Março de 2013, Coimbra, Almedina, pp. 100.

53 Neste sentido, muito recentemente, parecendo expressar adesão a esta posição, no que se 
refere ao processo especial de revitalização, JOÃO AVEIRO PEREIRA, «A revitalização económica 
dos devedores», in Revista O Direito, Ano 145.º, 2013 — I/II, Coimbra, Almedina, (2014),  
pp. 31, nota 28.

54 Neste sentido, V. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 10/05/2012, relatado pelo 
Exmo. Senhor Conselheiro Álvaro Rodrigues; o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 
15/12/2011, relatado pelo Exmo. Senhor Conselheiro Silva Gonçalves e o Acórdão do Supremo 
Tribunal de Justiça, de 23/11/2011, relatado pelo Exmo. Senhor Conselheiro Nuno Cameira, 
todos disponíveis em www.dgsi.pt.

55 Neste sentido, muito recentemente, Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 25/03/2014, 
relatado pelo Exmo. Senhor Conselheiro Fernandes do Vale, disponível em www.dgsi.pt.
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Nacional, o plano de recuperação, ou o plano de insolvência, que homologue 
a redução de créditos tributários encabeçados por aquela (Fazenda Nacional) 56.

Daí que, não se limitando a Fazenda Nacional, representada pelo Minis-
tério Público, a votar contra o Plano de Insolvência aprovado pela Assembleia 
de Credores, mas também tendo requerido, nos termos do art. 215.º do CIRE, 
a recusa da homologação do plano de insolvência aprovado pela assembleia 
de credores relativamente aos créditos fiscais da Fazenda Nacional, uma vez 
que o mesmo não se coaduna com o regime geral de regularização de dívi-
das à Fazenda Nacional, violando normas imperativas da Lei Geral Tributária, 
impõe-se que, nos termos do referido preceito legal tal homologação seja 
recusada 57, mesmo oficiosamente, isto é, ainda que não seja pedida por este 
credor 58 uma vez que se verifica, a violação dos arts. 30.º, n.º 2, da LGT, 
art. 36.º, n.º 3, da LGT, art. 85.º, n.º 3, art. 196.º e 199.º, do CPPT que esta-
belecem o apertado condicionalismo que o pagamento prestacional dos juros 
das contribuições em dívida à Fazenda nacional e a redução dos respectivos 
juros podem ser autorizados 59 60. 

A recusa oficiosa da homologação do plano de insolvência aprovado em 
assembleia de credores tem lugar em caso de violação não negligenciável 
das regras aplicáveis ao seu conteúdo, qualquer que seja a sua natureza, 
como impõe o art. 215.º/1 do CIRE.

56 Neste sentido, muito recentemente, o notável Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 
18/02/2014, relatado pelo Exmo. Senhor Conselheiro Fonseca Ramos, disponível em www.
dgsi.pt.

57 “Face à redacção dada ao art. 30 da Lei Geral Tributária, com o aditamento do seu actual 
n.º 3, pelo art. 123 da Lei n.º 55-A/2010 de 31/12, os créditos fiscais e os créditos da Segu-
rança Social devem considerar-se como indisponíveis, o que significa que, em princípio, não 
poderão ser objecto de alteração ou transacção nos planos de recuperação apresentados no 
âmbito de processos de revitalização ou insolvência”; Neste sentido, Acórdão do Tribunal da 
Relação de Coimbra, de 24/09/2013, relatado pelo Exmo. Senhor Desembargador Freitas 
Neto, disponível em www.dgsi.pt. 

58 Neste sentido, fazendo menção à taxionomia do tunnelling, e à destrinça entre business 
opportunity e corporate opportunity, enquanto forma indiciária de má gestão do seu patrimó-
nio por parte do devedor, MARIA ELISABETE RAMOS, «O Seguro de Responsabilidade Civil dos 
Administradores — Entre a exposição ao risco e a delimitação da cobertura», Tese de Dou-
toramento, Coimbra, Almedina, 2010, pp. 89-110.

59 O plano de recuperação, em sede do processo especial de revitalização, tal como o plano 
de insolvência, constitui um verdadeiro instrumento de natureza jurídico-negocial ou negócio 
jurídico processual, ou mesmo uma transacção, Neste sentido, JORGE MANUEL COUTINHO DE 
ABREU, «Recuperação de Empresas em Processo de Insolvência», Estudos Em Homenagem 
ao Prof. Doutor Castanheira Neves, Coimbra Editora, Coimbra, 2008, Volume II, p. 20,  
e GISELA TEIXEIRA JORGE FONSECA, «A natureza jurídica do plano de insolvência», in Direito 
da Insolvência, Estudos, Coordenação Rui Pinto, Coimbra Editora, Coimbra, 2011, p. 122; na 
jurisprudência considerando que o juiz deve, mesmo oficiosamente, recusar a homologação 
do plano de recuperação aprovado em sede do processo especial de revitalização quando 
se verifique, uma violação não negligenciável de regras procedimentais ou das normas apli-
cáveis ao caso concreto, Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, 04/03/2013, relatado 
pelo Exmo. Senhor Desembargador António Santos, disponível em www.dgsi.pt).

60 Neste sentido, Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, de 26/09/2013, relatado pelo Exmo. 
Senhor Desembargador Pedro Martins, disponível em www.dgsi.pt. 
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A este respeito, escrevem Carvalho Fernandes e João Labareda: «dir-
-se-á, com efeito, que são não negligenciáveis todas as violações de normas 
imperativas que acarretem a produção de um resultado que a lei não autoriza. 
Diversamente, são desconsideráveis as infracções que atinjam simplesmente 
regras de tutela particular que podem todavia, ser afastadas com o consen-
timento do protegido» 61 (bold e sublinhado nossos); o que se verifica, sempre 
que um plano de recuperação (aprovado em sede do processo de revitaliza-
ção) ou um plano de insolvência (aprovado em sede de um processo de 
insolvência), infrinjam normas imperativas (e.g., art. 30.º, n.º e 3, da LGT).

III

A bondade intrínseca da solução acima ensaiada, corre de encontro, se 
bem vemos, das mais elementares regras de hermenêutica jurídica.

Na verdade, a interpretação acima ensaiada quadra-se com o desígnio 
de solvabilidade e sustentabilidade do sistema financeiro, e, por outro lado, 
em estrita decorrência desse desígnio de política financeira, com o intuito de 
garantir a prossecução desse objectivo primordial de sustentabilidade do 
sistema financeiro, através da cobrança de receitas fiscais 62. 

O Prof. Augusto Silva Dias 63, refere, reportando-se à sustentabilidade 
do sistema financeiro, que:

Ao invés, o objecto da protecção é um «constituto», resultante de objec-
tivos e estratégias de política de sustentabilidade previamente traçados 64.  
O legislador não parte aqui das representações de valor pré-existentes na 
consciência jurídica da comunidade, mas intervém modeladoramente no sen-
tido de uma ordenação da convivência. Por outras palavras, o interesse 
protegido pelas normas imperativas que tutelam a cobrança de impostos não 
são um prius, que sirva ao legislador de instrumento crítico da matéria a 
regular e do modo de regulação, mas um posterius, com uma função mera-
mente interpretativa e classificatória dos tipos, construído a partir da opção 
por um dos vários figurinos dogmáticos e político-criminais que o legislador 

61 Cfr. Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas anotado, Reimpressão da  
2.º edição de 2008, Lisboa, Quid Juris?, 2009, pg. 713.

62 Aproximadamente neste sentido, falando, ainda que noutro âmbito temático, no critério da 
proporcionalidade (Verhältnismassigkeitsdenken) Acórdão do Bundesverfassungsgericht 
(BVerfGE), Tribunal Constitucional Federal Alemão, de 19/07/2011, disponível em http://www.
bundesverfassungsgericht.de/rss/entscheidungen/.

63 O novo Direito Penal Fiscal Não Aduaneiro (Decreto-Lei n.º 20-A/90, de 15 de Janeiro), Direito 
Penal Económico e Europeu, Textos Doutrinários, Coimbra, Coimbra Editora, 1999, volume 
II, p. 263, em trecho citado e transcrito pelo PROF. FIGUEIREDO DIAS e o PROF. MANUEL DA 
COSTA ANDRADE, in «O crime de fraude fiscal no novo Direito Penal Tributário Português», no 
mesmo volume, a pp. 418.

64 Neste sentido, SUSANA AIRES DE SOUSA, «Os Crimes Fiscais — Análise Dogmática e Reflexões 
sobre a Legitimidade do Discurso Criminalizador», Coimbra, Coimbra Editora, Tese de 
Mestrado, 2006, pp. 129 e ss.
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tem à sua disposição. Com este sentido pode dizer-se que os crimes tributá-
rios têm natureza «artificial» 65.

No fundo, o que estas normas imperativas visam é a optimização de 
arrecadação de receitas fiscais, visando impedir, obstar, a evasão fiscal e a 
fraude, pois a pretensão primeira é a recepção completa e oportuna de impos-
tos e contribuições para a Segurança Social 66 67, tendo como escopo prima-
cial a prossecução do princípio da sustentabilidade económico — financeira 68 
e da justiça intergeracional.

Assim, coerentemente, o princípio que vigora é o princípio da solidarie-
dade, como um dos factores estruturantes do sistema financeiro 69 70, entendido 
como propugnáculo de uma proficiente e acurada protecção de direitos eco-
nómicos e sociais dos cidadãos.

Ora se assim é, não se antolha espinhoso afirmar que, para esse efeito, 
é o legislador que recebe o mandato mais alargado para a efectivação dos 
direitos económicos e sociais 71, subjacentes ao princípio da solidariedade.

Porquanto, na sua dimensão positiva 72, significa que o legislador está 
obrigado 73 a concretizar, desenvolver e configurar os direitos fundamentais e 
a própria ordem jurídica, vinculando-se, do mesmo passo, a adoptar as solu-

65 Sobre o cruzamento reflexivo entre a prevenção geral positiva e a sustentabilidade financeira 
do Estado Social, aproximadamente neste sentido, Acórdão de Uniformização de Jurispru-
dência do Supremo Tribunal de Justiça n.º 6/2008, Diário da República n.º 94 SÉRIE I de 
2008-05-15, relatado pelo Exmo. Senhor Conselheiro Santos Cabral; Neste sentido, Acórdão 
de Uniformização de Jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça n.º 8/2010, Diário da 
República n.º 186 SÉRIE I de 2010-09-23, relatado pelo Exmo. Senhor Conselheiro Souto 
Moura; Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 399/2010, relatado pela Exma. Senhora Con-
selheira Ana Maria Guerra Martins, todos disponíveis em www.dgsi.pt..

66 Neste sentido, GLÓRIA TEIXEIRA/JOÃO FÉLIX NOGUEIRA, «Segurança Social, uma perspectiva 
fiscal», in Estudos em Homenagem aos Professores Vasco Lobo Xavier, Orlando de Carvalho, 
Ferrer Correira, Nos 20 anos do Código das Sociedades Comerciais, Volume II, Vária, Coim-
bra, Coimbra Editora, 2008, pp. 741 e ss. e 772.

67 Neste sentido, na doutrina alemã, sobre a importância dogmática cunhada à reposição da 
verdade tributária quando cruzada com o “estado de necessidade financeiro”, nos quadros 
do Estado Financeiro Sustentável, CHRISTIAN SEILER, «Der souveräne Verfassungsstaat zwis-
chen demokratischer Rückbindung und Überstaatlicher Einbindung», Mohr Siebeck, Tubingen, 
2005, pp. 313 e ss.

68 Neste sentido, JOÃO CARLOS LOUREIRO, «Adeus ao Estado Social? A Segurança Social entre 
o Crocodilo da Economia e a Medusa da Ideologia dos “Direitos Adquiridos”», Wolters Kluwer 
Portugal/Coimbra Editora, Coimbra, 2011, pp. 261.

69 Neste sentido, JOÃO CARLOS LOUREIRO, «Adeus ao estado social? O insustentável peso do 
não-ter», in Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra Editora, 
Coimbra, Número 83 (2007), pp. 168-169.

70 Neste sentido, na doutrina italiana, ainda sobre a reposição da verdade tributária concatenado 
com o estado de necessidade financeiro, ALFREDO FIORITTO, «L´Amministrazione dell´Emergenza 
tra Autoritá e Garanzie», Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 135 e ss.

71 Neste sentido, FERNANDO ALVES CORREIA, «A concretização dos Direitos Sociais pelo Tribunal 
Constitucional», in Revista de Legislação e Jurisprudência, Ano 137, 2008, n.º 3951, pp. 152.

72 Neste sentido, JORGE REIS NOVAIS, «Os Direitos Sociais, Teoria Jurídica dos Direitos Sociais 
enquanto Direitos Fundamentais», Coimbra, Coimbra Editora, 2010, pp. 94, pp. 310, 312, 370.

73 Sobre o perfil do legislador, MENEZES CORDEIRO, «Tratado de Direito Civil Português, Direito 
das Obrigações, II, Tomo III, Gestão de negócios, Enriquecimento sem causa, Responsabili-
dade Civil», Coimbra, Almedina, 2010, pp. 652-678.
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ções que se conformem com os efeitos de protecção 74 das normas de direi-
tos, liberdades e garantias 75.

Por conseguinte, bem se compreende que, no que tange ao julgador, 
seja exigido um especial apego à garantia de previsibilidade na aplicação das 
normas jurídicas imperativas, porque o pano de fundo que esteve subjacente 
ao nascimento e florescimento dessas disposições legais, colima-se, em última 
análise, ao asseguramento do interesse comunitário cuja prossecução surgiria 
perturbada pela imprevisibilidade do julgador em contraponto com a previsi-
bilidade do legislador, consubstanciado na criação de normas imperativas de 
natureza fiscal, claras, precisas e incondicionais.

Com efeito, apesar de a Constituição da República não consagrar 
expressa e textualmente, o “princípio da segurança jurídica”, este tem sido 
associado e extraído do “princípio do Estado de Direito” (artigo 2.º, da CRP), 
à semelhança do que já sucedera, pela doutrina jus-publicista germânica, 
relativamente ao artigo 20.º da “Grundgesetz” alemã 76 77. 

Tal princípio exige a garantia de previsibilidade das actuações jurídico-
-públicas (normativas e outras), por parte dos respetivos destinatários, des-
dobrando-se numa “dimensão apriorística” que pressupõe uma “certeza na 
orientação” e numa “dimensão aposteriorística”, que já reclama uma “segu-
rança na implementação” 78. Por um lado, o “princípio da segurança jurídica” 
exige que o legislador ordinário adopte normas suficientemente claras e 
precisas, de tal modo que possam constituir parâmetro expectável da actua-
ção a prosseguir pelos particulares, funcionando assim como verdadeiras 
normas de conduta (“certeza na orientação”). Por outro lado, impõe ainda que 
uma actuação levada a cabo em consonância com as normas vigentes se 
consolide na ordem jurídica, a tal ponto que os poderes públicos, dentre os 
quais o julgador, garantam o respeito, por terceiros, das situações jurídicas 
geradas por tal actuação, se necessário, mediante o emprego de meios coer-
civos (“segurança na implementação”).

No caso ora em apreço, suscita-se o problema da compatibilidade da 
interpretação normativa do art. 30.º, n.º 2 e 3, da Lei Geral Tributária, gizada pela 
jurisprudência precedentemente citada, com o princípio da segurança jurídica 
(artigo 2.º da CRP), na sua dimensão de “segurança na implementação”, 79 

74 Neste sentido, ADELAIDE MENEZES LEITÃO, «Normas de Protecção e Danos Puramente 
Patrimoniais», Tese de Doutoramento, Coimbra, Almedina, 2009, pp. 799 e ss.

75 Neste sentido, TIAGO VIANA BARRA, «Breves considerações sobre responsabilidade e tutela 
dos direitos fundamentais», in Revista O Direito, Ano 144, N.º 1, 2012, pp. 158.

76 Neste sentido, na doutrina alemã, ROBERT ALEXY, «Begriff und Geltung des Rechts», 4. Auf., 
Verlag Karl Alber GmbH, Freiburg/München, 2005, pp. 23- 45.

77 Neste sentido, na doutrina alemã, KARL LARENZ, «Methodenlehre der Rechswissenschaft», 
Studienausgabe, Springer — Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo, 1983, pp. 135  
e seguintes.

78 Adoptando esta contraposição, REINHOLD ZIPPELIUS, «Filosofia do Direito», Quid Iuris, Lisboa, 
2010, 215-216.

79 Neste sentido, Acórdão do Tribunal Constitucional N.º 442/2012, relatado pela Exma. Senhora 
Conselheira Ana Maria Guerra Martins, disponível em www.dgsi.pt, que seguimos de muito perto.
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nomeadamente no que tange à sua compatibilidade com o desígnio de sus-
tentabilidade financeira e de justiça intergeracional.

Na medida em que, o ideal de sustentabilidade financeira e de justiça inter-
geracional, consubstanciado na percepção de receitas fiscais, é um esperanto 
universal 80 que (potencialmente) une os cidadãos, destinatários últimos do qua-
dro de significação conceptual de um sistema de justiça social pensado para 
solver os legítimos anseios de efectivação dos seus direitos económicos e sociais.

Ora se assim é, é de considerar a hipótese de mobilização de uma 
“Fernethik” (ética da distância) e de um “Fernrecht” (direito da distância) ou 
do “Das Prinzip Verantwortung” 81 (Princípio da Responsabilidade), de que 
nos fala, noutro eixo temático, também o Prof. Jürgen Habermas 82.

Professa essa doutrina que a adopção de uma verdadeira ética da razão 
cordial 83, de um direito da distância (Fernrecht) — que se projecte para o 
futuro — que tome a sério os desafios do futuro 84 e que pretenda manter-se 
no registo da resposta em termos de validade, deve considerar entre os seus 
princípios, não apenas a dignidade — princípio fundante — mas também a 
sustentabilidade 85 86 e a justiça intergeracional 87 8887, fundada em uma ética da 
responsabilidade 89.

O que bem se compreende.

80 Sobre a taxionomia do “esperanto universal”, FARIA COSTA, «O direito penal, a linguagem e o 
mundo globalizado (Babel ou esperanto universal?)», in Revista de Legislação e de 
Jurisprudência, Coimbra, Ano 138, N.º 3955, Coimbra, Coimbra Editora, (Março-Abril 2009), 
p. 218 e s. 

81 Neste sentido, na doutrina alemã, HANS JONAS, «Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer 
Ethik für die technologische Zivilisation», Frankfurt a. M, 1979, 47-49.

82 Neste sentido, na doutrina alemã, JÜRGEN HABERMAS, «Die Zukunft der menschlichen Natur: 
auf dem Weg liberalen Eugenik?», Frankfurt am Main, 2002, passim.

83 Neste sentido, ADELA CORTINA, «Ética de la razón cordial: educar en la ciudadania en el siglo 
XXI», Oviedo, 2007.

84 Sobre os desafios do futuro que se colocam ao direito, CASTANHEIRA NEVES, «O Direito hoje: 
uma sobrevivência ou uma renovada exigência?»; in Revista de Legislação e Jurisprudência, 
Ano 139, Coimbra, Coimbra Editora, 2010, pp. 202 -226.

85 Neste sentido, o notável estudo de JOÃO LOUREIRO, «A Autonomia do Direito, Futuro e 
Responsabilidade Intergeracional: Para uma teoria do Fernrecht e da FernVerfassung em 
diálogo com Castanheira Neves», in BOLETIM DA FACULDADE DE DIREITO DA 
UNIVERSIDADE DE COIMBRA, VOL. LXXXVI, Coimbra, Coimbra Editora, 2010, 2012, pp. 37.

86 Neste preciso sentido, no âmbito temático do Direito Tributário, em que nos movemos, o 
brilhante artigo doutrinal do PROF. JOAQUIM FREITAS DA ROCHA, «Sustentabilidade e Finanças 
Públicas Responsáveis. Urgência de um Direito Financeiro Equigeracional», in Estudos em 
Homenagem ao Prof. Doutor José Joaquim Gomes Canotilho, BOLETIM DA FACULDADE 
DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA, AD HONOREM, STVDIA IVRIDICA 103, 
VOLUME I: Responsabilidade: entre Passado e Futuro, Organizadores: Fernando Alves 
Correia, Jónatas E. M. Machado, João Carlos Loureiro, Coimbra, Coimbra Editora, 2013,  
pp. 620 e ss.

87 Neste sentido, SUSANA AIRES DE SOUSA, «Risco, precaução e responsabilidade penal no 
horizonte da incerteza», in Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor José Joaquim Gomes 
Canotilho, BOLETIM DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA, AD 
HONOREM, STVDIA IVRIDICA 103, VOLUME I: Responsabilidade: entre Passado e Futuro, 
Organizadores Fernando Alves Correia, Jónatas E. M. Machado, João Carlos Loureiro, 
Coimbra, Coimbra Editora, 2013, pp. 690 e ss.
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88/89Na verdade, na época do neo — constitucionalismo, da constitucionaliza-
ção dos direitos fundamentais (Die Konstitutionalisierung der Menschenrechte) 90, 
em que o constitucionalismo de direitos 91 92 93 94 assume-se como figura axial 
do firmamento constitucional, dotado de pedigree 95 96, é mister asseverar que 
a compreensão do Direito pressupõe a compreensão das modalidades 
segundo as quais o Direito se auto — compreende 97 98, possibilitando, por 
essa via, o contexto de descoberta e o contexto de justificação, no âmbito do 
qual se encontra a escolha de uma possibilidade interpretativa 99.

Deste modo, bem se compreende que os direitos constitucionais, dentre 
os quais os direitos económicos e sociais dos cidadãos, se apresentem como 

88 Muito recentemente, o Tribunal Constitucional, no Acórdão do Tribunal Constitucional  
n.º 862/2013, de 19 de Dezembro de 2013, relatado pelo Exmo. Senhor Conselheiro Lino 
Ribeiro, disponível em www.dgsi.pt, no que respeita a este núcleo temático, afirmou que “o 
princípio da “justiça intergeracional” recebe acolhimento constitucional, falando a CRP em 
“solidariedade entre gerações” (artigo 66.º, n.º 2, alínea d)). O Tribunal Constitucional já deu 
acolhimento ao valor da “solidariedade intergeracional” (v. Acórdão n.º 437/06, de 12 de julho). 
Este princípio reveste especial relevo num regime de repartição de segurança social, como 
o nosso, em que as quotizações/contribuições que dão entrada no sistema servem de fonte 
de financiamento das prestações entregues àqueles que dele estão a usufruir. Este princípio 
poderá justificar um corte nas pensões que se insiram já no campo dos designados “direitos 
adquiridos”, uma vez que a proteção rígida desses direitos poderia traduzir-se numa ameaça 
a toda uma geração que, pelo simples facto de reunir os pressupostos para adquirir o direito 
à pensão num momento posterior, teria de sustentar a manutenção do nível de reformas dos 
já detentores dos “direitos adquiridos”, mesmo que isso pusesse em causa a sustentabilidade 
do sistema e se traduzisse numa profunda injustiça intergeracional”.

89 Muito recentemente, sobre a justiça intergeracional, o excelente estudo de SUSANA TAVARES 
DA SILVA, «O problema da Justiça intergeracional em jeito de comentário ao acórdão do Tribunal 
Constitucional n.º 187/2003», in Cadernos de Justiça Tributária, Ano 00, BRAGA, CEJUR, 
2013, pp. 11 e ss.

90 Neste sentido, na doutrina alemã, SOMMERMAN, «Völkerrechtlich garantierte Menschenrecht 
als Ma&tab der Verfassungskonkretisierung — Die Menschenrechtfreundlichtkeit des 
Gründgesetzes», AöR 1989, pp. 395 e ss.

91 Neste sentido, na doutrina italiana, GUSTAVO ZAGREBELSKY, «El Juez Constitucional en el siglo 
XXI», in Revista Ibero — Americana de Derecho Procesal Constitucional, n.º 10, Julho — 
Setembro de 2008, pp. 249;

92 Neste sentido, JORGE REIS NOVAIS, «Direitos Fundamentais e Justiça Constitucional em Estado 
de Direito Democrático», Coimbra Editora, Coimbra, 2013, pp. 229 e ss.

93 Neste sentido, na doutrina italiana, RICARDO GUASTINI, «La Constituzionalizzacione de 
ordenamento jurídico: el caso italiano», Madrid: Editorial Trotta, 2005, pp. 49-75.

94 Neste sentido, MANUEL ATIENZA, «Argumentatión e Constitución», in Anuário de Filosofia del 
Derecho, Madrid, Sociedad Espanõla de Filosofia Jurídica y Política e Ministério de Justicia 
de Espanã, n.º 24, 2007, pp. 197-224

95 Neste sentido, na doutrina norte-americana, RONALD DWORKIN, «The Model of Rules I, Taking 
Rights Seriously», London, 1997, pp. 26 e ss.

96 Neste sentido, na doutrina alemã, ROBERT ALEXY, «The Argument from the Injustice», Oxford, 
2002, pp. 5 e ss.

97 Neste sentido, na doutrina francesa, PAUL RICOUER, «Le Conflits des Interprétations», in Essais 
d´ Herméneutique, Paris, 1969, pp. 222 e ss.

98 Neste sentido, na doutrina norte-americana, JOHN RAWLS, «Two Concepts of Rules», in The 
Philosophical Review, 1955, pp. 3.

99 Neste sentido, na doutrina norte-americana, JOSEPH RAZ, «Why Interpret», Ratio Júris, 1996, 
pp. 353 e ss.

6
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um limite negativo da acção do Estado — Juiz 100, pois determinam o con-
teúdo da ordem jurídica, devendo esta desenvolver-se de acordo com as 
exigências constitucionais (art. 18.º, n.º 2, da CRP, art. 1.º, da CRP) 101 102.

O que significa que o Estado, na sua veste de Estado — Juiz, ancorando 
a sua actuação processual na segurança na implementação, deve obediência 
às normas imperativas de natureza fiscal (art. 30.º, n.º 2 e 3, da LGT), na 
medida em que as mesmas, através da percepção completa das receitas 
fiscais, garantem a prossecução do escopo de sustentabilidade financeira do 
Estado, e, por conseguinte, são a expressão idónea da construção (real e 
não mirífica…) de uma verdadeira ética da responsabilidade, colimada a uma 
justiça intergeracional, assegurando, do mesmo passo, o princípio da demo-
cracia económica e social que perpassa todo o ordenamento jurídico — cons-
titucional português 103 104.

100 Neste sentido, RAVI AFONSO PEREIRA, «Interpretação Constitucional e Justiça Constitucional», 
in Tribunal Constitucional, 35.º Aniversário da Constituição de 1976, Volume II, Coimbra, 
Coimbra Editora, 2012, pp. 59.

101 Neste sentido, na doutrina austríaca, HANS KELSEN, «Allgemeine Theorie der Normen», 5. 
Auflage, 1979, Verlag, Köln, pp. 89 e ss.

102 No mesmo sentido, na doutrina alemã, mas sem alusão à Stufenbaurechtstheorie kelseniana, 
KONRAD HESSE, «Gründzuge des Verfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland (Lehrbücher 
und Grundrisse)» (Taschenbusch), 5. Auf. Beck, München, 2007, pp. 56 e ss.

103 Na doutrina norte-americana, sobre o princípio da democracia económica e social, JACK BALKIN, 
«Living Originalism», Cambridge (Massachusetts), London (England), 2011, pp. 220.

104 No mesmo sentido, JOSÉ PINTO BRONZE, «A Analogia como link noético e by-pass entre a 
igualdade e a metodonomologia», in Revista de Legislação e Jurisprudência, Ano 142,  
N.º 3979, Março — Abril de 2013, (2013), pp. 227.


