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Decisão Texto 

Integral: 

     Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa: 

 

   

 

I. RELATÓRIO: 

 

 
MC apresentou-se à insolvência tendo, em simultâneo, deduzido incidente de 

exoneração do passivo restante, e indicado que tinha já requerido apoio judiciário na 

modalidade de despensa prévia de pagamento de custas e demais encargos com o 

processo. 

 

Após ter sido declarada como insolvente, foi também deferido o pedido de 

exoneração do passivo e declarado o encerramento do processo por se ter concluído 

pela insuficiência da massa insolvente para satisfação das custas do processo e 

restantes dívidas da massa insolvente.  

 

Posteriormente foi proferida decisão pelos serviços da Segurança Social, indeferindo 

o pedido de apoio judiciário. 

 

Perante esta decisão a senhora Juiz proferiu despacho em que determinou a 

notificação da insolvente para proceder ao pagamento da taxa de justiça inicial. 

 

Inconformada com o assim decidido, a insolvente interpôs recurso de Apelação no 

âmbito do qual formulou as seguintes conclusões: 

 

1. A ora Recorrente requereu a sua declaração de insolvência e formulou pedido de 

exoneração de passivo restante, tendo apresentado comprovativo de pedido de 

apoio judiciário, na Segurança social. 

 

2. Veio a ser declarada insolvente por sentença datada de 17/12/2013, já transitada 

em julgado, em 12/02/2014, foi proferido despacho inicial de exoneração do passivo 

restante. 

 

3. Entretanto foi o Tribunal notificado da decisão que recaiu sobre o pedido de Apoio 

judiciário, o qual foi indeferido. 

 

4. Perante tal indeferimento, foi a insolvente notificada para proceder ao pagamento 

da taxa de justiça inicial. 

 

5. Inconformada respondeu a tal notificação, tendo sido proferido o despacho 

datado de 22/04/2015, o qual determina que a insolvente tem mesmo que proceder 

ao pagamento da taxa de justiça inicial. 

 

6. É desta decisão que vem interposto o presente recurso. 

 

7. Entende a recorrente, com o devido respeito, que o Tribunal " a quo" não fez 

correcta interpretação e aplicação dos artigos 3°, n°1 e 304° do Regulamento das 

custas processuais e 248°, n°1 do CIRE. 

 

 

8. Dispõe o art° 248°, n°1 do CIRE que o Requerente, tendo apresentado pedido de 



exoneração do passivo restante, beneficia do deferimento do pagamento de custas, 

nos termos e para os efeitos do art° 248°, n°1 do CIRE. 

 

9. Estabelece o n°1, do art° 3° do Regulamento das Custas Processuais, que a taxa de 

justiça está compreendida nas custas do processo. Por sua vez, o art° 304° refere que 

as custas do processo são um encargo da massa insolvente sendo uma divida da 

mesma ou do requerente, consoante a insolvência seja ou não decretada por decisão 

transitada em julgado. 

 

10. Assim, as pessoas singulares que se apresentem à insolvência com pedido de 

exoneração do passivo restante beneficiam do deferimento do pagamento de custas, 

incluindo a taxa de justiça inicial, nos termos previstos no citado artigo. 

 

11. Neste sentido, Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, datado de 

17/05/2012,"...o artigo 248°, n°1 do CIRE concede ao devedor que requeira a 

exoneração do passivo restante um automático benefício do deferimento do 

pagamento de custas. Tal benefício implica que o devedor, goze ou não de apoio 

judiciário nos termos da legislação respectiva, não tenha que proceder ao pagamento 

prévio da taxa de justiça..." itálico nosso. 

 

12. No caso dos autos, a Recorrente apresentou-se à insolvência com pedido de 

exoneração do passivo restante, pelo que, beneficia do deferimento do pagamento 

de custas, nos termos supra expostos. 

 

13. Ao determinar o pagamento da taxa de justiça inicial, não observando o disposto 

no artigo 248° do CIRE, ou seja, o benefício do deferimento das custas até à decisão 

final sobre o pedido de exoneração do passivo restante violou, pois, por erro de 

interpretação tal normativo legal. 

 

14. Porquanto nos termos do referido normativo o devedor que apresente um 

pedido de exoneração do passivo restante beneficia do pagamento das custas até à 

decisão final desse pedido, na parte em que a massa insolvente e o seu rendimento 

disponível durante o período de cessão sejam insuficientes para o respectivo 

pagamento integral. 

 

15. Estabelece, pois, este preceito a concessão automática do benefício do apoio 

judiciário na modalidade de deferimento do pagamento das custas até ao despacho 

final de exoneração. 

 

16. Beneficio que afasta a concessão de qualquer outra forma de apoio judiciário do 

devedor. 

 

17. A norma do artigo 248°, n°1 do CIRE cria um regime excepcional ao regime 

previsto e regulado no Código do Processo Civil e que, no entendimento da Apelante, 

e salvo e devido respeito, se aplicado ao caso em apreço. 

 

18. Deverá, assim, o despacho proferido ser revogado e substituído por outro que 

ordena o prosseguimento dos autos. 

 

19. Ao decidir como decidiu violou o douto despacho os artigos 248°, n°1 do CIRE e 

n°1 do artigo 3° e 304° do Regulamento das custas processuais. 

 

Conclui, assim, pela revogação do despacho em recurso que deve ser substituído por 



outro que determine o prosseguimento dos autos. 

 

Não foram apresentadas contra-alegações. 

 

 

 

Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir. 

 

II. FACTOS PROVADOS: 

 

1. No dia 16 de Dezembro de 2013 a Apelante apresentou-se á insolvência, 

deduzindo ainda incidente de exoneração do passivo restante. 

 

2. Nesse requerimento apresentou também o seu pedido de apoio judiciário na 

modalidade de despensa prévia do pagamento de custas e demais encargos no 

processo, apresentado na Segurança Social em 03 de Dezembro de 2013; 

 

3. Por decisão de 17 de Dezembro de 2013 a Apelante foi declarada insolvente; 

 

4. Na Acta de Assembleia de Credores de 04 de Fevereiro de 2014 (e não de 2013, 

como por lapso é ali indicado), foi proferida decisão em que foi liminarmente 

deferido o pedido de exoneração do passivo formulado pela Apelante; 

 

5. Por decisão de 25 de Março de 2014 foi declarado encerrado o processo de 

insolvência por insuficiência da massa insolvente para satisfação das custas do 

processo e das restantes dívidas da massa insolvente; 

 

6. A 13 de Fevereiro de 2015 a Segurança Social indeferiu o pedido de apoio 

judiciário formulado pela aqui Apelante, com a seguinte fundamentação: “(…) A 

requerente juntou acta da assembleia de credores datados de 04-02-2013 e o seu 

pedido de apoio judiciário data de 03-12-2013. A requerente é aí Autora, pelo que 

teria de comprovar a verificação de uma situação de insuficiência económica 

superveniente, o que não fez”. 

 

7. A 01 de Abril de 2015 o administrador de insolvência deu conhecimento ao 

Tribunal que “(…) a insolvente não dispõe, até à presente, de rendimento para 

efeitos de cessão aos credores, nos termos do art.º 239.º do CIRE”; 

 

8. A 10 de Abril de 2015 foi proferido o seguinte despacho: Em face do indeferimento 

do benefício do apoio judiciário notifique a insolvente para proceder ao pagamento 

do preparo inicial devido”. 

 

9. Tendo a Apelante afirmado que, “tendo apresentado pedido de exoneração do 

passivo restante, beneficia do deferimento do pagamento de custas, nos termos do 

art.º 248.º, n.º 1, do CIRE”. 

 

10. A 22 de Abril de 2015 foi proferido o seguinte despacho:  

 

“O diferimento das custas não é uma isenção, pelo contrário é um tempo de espera 

até que seja proferida uma decisão. 

 



A verdade porém é que ao intentar uma acção de insolvência, como sucede com 

qualquer outra acção judicial, e não pagar a taxa de justiça, ficando-se a aguardar a 

decisão de apoio judiciário a requerente assume o risco inerente a essa decisão 

administrativa. Só o pode fazer precisamente com base nesse diferimento, e por ter 

pedido a exoneração do passivo restante. 

 

Isto significa que não pode ser irrelevante se o pedido de apoio judiciário foi deferido 

ou indeferido. O indeferimento do benefício de apoio judiciário significa que a 

requerente, agora insolvente, tem de pagar o que na altura em causa não pagou e 

era devido, e não o fez porque a celeridade que os presentes autos assumem não se 

compadecia com uma paragem do processo à espera da decisão da segurança social. 

 

Do exposto resulta que a requerente é responsável pelo preparo inicial que lhe era 

devido, sendo o restante valor das custas devidas pela massa insolvente. 

 

Tem pois a mesma de proceder a tal pagamento”. 

 

III. FUNDAMENTAÇÃO: 

 

A questão colocada nestes autos encontra-se circunscrita a saber se, nas situações 

em que o requerente da insolvência pede, simultaneamente, o deferimento do 

passivo restante, beneficia automaticamente de uma situação excepcional, 

equivalente ao apoio judiciário, que lhe permite o deferimento do pagamento das 

custas até ao despacho final de exoneração.  

 

Tendo em atenção que o processo de insolvência deu entrada em Tribunal no dia 16 

de Dezembro de 2013, cumpre ter presente a nova redacção que então já vigorava 

do artigo 248.º do CIRE, em que se dispõe: 

 

“1. O devedor que apresente um pedido de exoneração do passivo restante beneficia 

do diferimento do pagamento das custas até à decisão final desse pedido, na parte 

em que a massa insolvente e o seu rendimento disponível durante o período de 

cessão sejam insuficientes para o respectivo pagamento integral, o mesmo se 

aplicando á obrigação de reembolsar o Cofre Geral dos Tribunais das remunerações e 

despesas do administrador da insolvência e do fiduciário que o Cofre tenha 

suportado. 

 

2. Sendo concedida a exoneração do passivo restante, o disposto no artigo 33.º do 

regulamento das Custas Processuais é aplicável ao pagamento das custas e à 

obrigação de reembolso referida no número anterior. 

 

3. (…) 

 

4. O benefício previsto no n.º 1 afasta a concessão de qualquer outra forma de apoio 

judiciário ao devedor, salvo quanto à nomeação e pagamento de honorários a 

patrono”. 

   

Como podemos verificar, expressamente se prevê neste preceito que, o requerente 

que se apresente à insolvência com um pedido de exoneração do passivo restante 

beneficia automaticamente do diferimento do pagamento das custas até á decisão 

final desse pedido não necessitando de requerer apoio judiciário para esse efeito, 

salvo quando pretenda a nomeação e pagamento de honorários de patrono, situação 

que não se verifica nos autos. 



 

E compreende-se que assim seja. Com efeito, aquele que se apresenta à insolvência 

não tem, à partida, possibilidades de proceder ao cumprimento das suas obrigações 

pecuniárias junto dos seus credores não estando, assim, por maioria de razão, em 

condições de poder proceder ao pagamento da taxa de justiça inicial para que o 

processo dê entrada em Tribunal.  

 

Neste mesmo sentido pronunciou-se o Acórdão do TRG de 17.Maio.2012, 

Proc. 1617/11.3TBFG.G1, que veio a ser confirmado pelo STJ em 15.Novembro.2012, 

disponíveis, respectivamente, em www.dgsi.pt/trg ewww.dgsi.pt/stj. No mesmo 

sentido, veja-se Luís M. Martins. Processo de Insolvência, Almedina, 2013, 3.ª ed.ª, 

págs. 506/7. 

 

Assim sendo, no presente caso, sempre teríamos de concluir que, tendo a Apelante 

se apresentado á insolvência e deduzido simultaneamente o incidente de 

exoneração do passivo restante, não tinha de, naquele acto, proceder ao pagamento 

da taxa de justiça.  

 

Deferidos que foram ambos os pedidos formulados e tendo o Tribunal concluído, em 

25 de Março de 2014, pelo encerramento do processo de insolvência por 

insuficiência da massa insolvente para satisfação das custas do processo e das 

restantes dívidas da massa insolvente, não se compreende como pode ser pedido à 

Apelante em 10 de Abril de 2015, e sem que tenha havido qualquer alteração da sua 

situação económica, que procedesse ao pagamento da taxa de justiça inicial. Trata-se 

de uma decisão em clara oposição com os pressupostos que determinaram o 

encerramento do processo de insolvência. 

 

Por outro lado, não pode também obter provimento o facto de o Tribunal de 1.ª 

Instância ter baseado essa sua decisão na resposta que foi dada pela Segurança 

Social quanto ao indeferimento do pedido de apoio judiciário formulado pela 

Apelante. Com efeito, por um lado, e como já acima vimos, a Apelante não tinha de 

requerer apoio judiciário para ser dispensada do prévio pagamento da taxa de justiça 

na acção apresentada. Por outro lado, há um vício de forma que inquinou a resposta 

de indeferimento dada pela Segurança Social quanto ao apoio judiciário 

apresentado. 

 

Com efeito, tendo presente os fatos dados como provados podemos desde logo 

verificar que, por manifesto lapso do Tribunal de 1.ª Instância, na Acta de Assembleia 

de Credores de 04 de Fevereiro de 2014 foi proferida decisão em que foi 

liminarmente deferido o pedido de exoneração do passivo formulado pela Apelante. 

Porém, certamente por lapso, nessa Acta encontra-se indicado o ano de 2013, erro 

de escrita que veio a determinar o despacho proferido pela Segurança Social 

indeferindo o pedido de apoio formulado pela Apelante, como podemos observar do 

Ponto 6 dos Factos Provados.  

 

Deve, assim, em respeito pela verdade material e pela justa adequação dos termos 

do processo, o senhor Juiz do Tribunal de 1.ª Instância mandar proceder à correcção 

da data mencionada na Acta da Assembleia de Credores em apreciação, 

determinando o envio da mesma, já corrigida, para a Segurança Social, para 

reenquadramento da situação de apoio judiciário formulado pela Requerente e aqui 

Apelante.   

http://www.dgsi.pt/trg
http://www.dgsi.pt/stj


 

Por fim, tendo presente que o processo de insolvência se encontra encerrado desde 

25 de Março de 2014 e que a 01 de Abril de 2015 o administrador de insolvência deu 

conhecimento ao Tribunal que “(…) a insolvente não dispõe, até à presente, de 

rendimento para efeitos de cessão aos credores, nos termos do art.º 239.º do 

CIRE”(Ponto 6 dos factos Provados), sempre teríamos de concluir que não seria de 

fácil conciliação a situação de carência económica da Apelante com a determinação 

para que a mesma procedesse ao pagamento do preparo inicial que, como já acima 

referimos, não é devido. 

 

Bem pelo contrário, tenha-se presente o disposto nos artigos 3°, n.º 1 e 304.º do 

Regulamento das Custas Processuais, em que se dispõe que as custas do processo de 

insolvência (nas quais se inclui a taxa de justiça) são um encargo da massa insolvente 

sendo uma divida da mesma ou do requerente, consoante a insolvência seja ou não 

decretada por decisão transitada em julgado.  

 

Assim, tendo sido declarada a insolvência da aqui Apelante, bem como o 

encerramento do processo por insuficiência da massa insolvente para satisfação das 

custas do processo e das restantes dívidas da massa insolvente, decisões que 

transitaram em julgado, e sendo certo que as custas, nesta situação, sempre seriam 

da responsabilidade da massa insolvente, não há lugar ao pagamento de quaisquer 

custas, nas quais se integram a taxa de justiça em apreciação, por parte da insolvente 

e aqui Apelante. 

 

 

IV. DECISÃO: 

 

Face ao exposto, julga-se procedente a Apelação e revoga-se o despacho 

proferido pelo Tribunal de 1.ª Instância que determinou a obrigação da 

insolvente proceder ao pagamento do preparo inicial. 

Sem custas. 

 

 

Lisboa, 30 de Junho de 2015 

 

Dina Maria Monteiro 

Luís Espírito Santo 

José Gouveia Barros 

 


