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DECRETO-LEI Nº 53/2004, DE 18 DE MARÇO

1 – O XV Governo Constitucional assumiu, no seu programa, o compromisso 
de proceder à revisão do processo de recuperação de empresas e falência, com 
especial ênfase na sua agilização, bem como dos modos e procedimentos da 
liquidação de bens e pagamentos aos credores, tendo para o efeito apresentado 
à Assembleia da República uma proposta de lei de autorização de revisão do 
enquadramento legal actualmente em vigor nesta matéria.

O Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falên-
cia (CPEREF), aprovado pelo Decreto-Lei nº 132/93, de 23 de Abril, consti-
tuiu um momento importante na regulamentação legal dos problemas do 
saneamento e falência de empresas que se encontrem insolventes ou em si- 
tuação económica difícil. Eliminando a distinção, nesta sede, entre insolvên-
cia de comerciantes e não comerciantes, retirando do Código de Processo Civil 
a regulamentação processual e substantiva da falência, e conjugando num 
mesmo diploma, de forma inovadora, essa matéria com a da recuperação da 
empresa, a par de outras inovações de menor alcance, obtiveram-se com aquele 
diploma significativos avanços tanto do ponto de vista do aperfeiçoamento 
técnico-jurídico como da bondade das soluções respeitantes à insolvência de 
empresas e consumidores. 

Porém, várias circunstâncias tornaram premente a necessidade de uma 
ampla reforma, como hoje é amplamente reconhecido e como com o decurso 
dos anos se foi verificando. 

As estruturas representativas dos trabalhadores e os agentes económicos têm 
recorrentemente realçado a urgência na aprovação de medidas legislativas que 
resolvam ou, pelo menos, minorem os problemas que actualmente são sentidos 
na resolução célere e eficaz dos processos judiciais decorrentes da situação de 
insolvência das empresas. A manutenção do regime actual por mais tempo resul-
taria em agravados prejuízos para o tecido económico e para os trabalhadores.
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O carácter muitas vezes tardio do impulso do processo, a demora da trami-
tação em muitos casos, sobretudo quando processada em tribunais comuns, 
a duplicação de chamamentos dos credores ao processo, que deriva da exis-
tência de uma fase de oposição preliminar, comum ao processo de recupera-
ção e ao de falência, a par de uma nova fase de reclamação de créditos uma vez 
proferido o despacho de prosseguimento da acção, as múltiplas possibilida-
des de convolação de uma forma de processo na outra, o carácter típico e taxa-
tivo das providências de recuperação, são, a par de vários outros aspectos que 
adiante se menciona, alguns dos motivos apontados para o inêxito da aplicação 
do CPEREF. 

2 – A reforma ora empreendida não se limita, porém, à colmatação pontual 
das deficiências da legislação em vigor, antes assenta no que se julga ser uma 
mais correcta perspectivação e delineação das finalidades e da estrutura do 
processo, a que preside uma filosofia autónoma e distinta, que cumpre breve-
mente apresentar.

3 – O objectivo precípuo de qualquer processo de insolvência é a satisfação, 
pela forma mais eficiente possível, dos direitos dos credores. 

Quem intervém no tráfego jurídico, e especialmente quando aí exerce uma 
actividade comercial, assume por esse motivo indeclináveis deveres, à cabeça 
deles o de honrar os compromissos assumidos. A vida económica e empresa-
rial é vida de interdependência, pelo que o incumprimento por parte de certos 
agentes repercute-se necessariamente na situação económica e financeira dos 
demais. Urge, portanto, dotar estes dos meios idóneos para fazer face à insol-
vência dos seus devedores, enquanto impossibilidade de pontualmente cum-
prir obrigações vencidas.

Sendo a garantia comum dos créditos o património do devedor, é aos cre-
dores que cumpre decidir quanto à melhor efectivação dessa garantia, e é por 
essa via que, seguramente, melhor se satisfaz o interesse público da preserva-
ção do bom funcionamento do mercado. 

Quando na massa insolvente esteja compreendida uma empresa que não 
gerou os rendimentos necessários ao cumprimento das suas obrigações, 
a melhor satisfação dos credores pode passar tanto pelo encerramento da 
empresa, como pela sua manutenção em actividade. Mas é sempre da estima-
tiva dos credores que deve depender, em última análise, a decisão de recuperar 
a empresa, e em que termos, nomeadamente quanto à sua manutenção na titu-
laridade do devedor insolvente ou na de outrem. E, repise-se, essa estimativa 
será sempre a melhor forma de realização do interesse público de regulação 
do mercado, mantendo em funcionamento 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). 
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Entende-se que a situação não corresponde necessariamente a uma falha do 
mercado e que os mecanismos próprios deste conduzem a melhores resultados do 
que intervenções autoritárias. Ao direito da insolvência compete a tarefa de regu-
lar juridicamente a eliminação ou a reorganização financeira de uma empresa 
segundo uma lógica de mercado, devolvendo o papel central aos credores, conver-
tidos, por força da insolvência, em proprietários económicos da empresa.

4 – É com base nas considerações anteriores, sinteticamente expostas, que 
o novo Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE), que é 
aprovado pelo presente diploma, aproveitando também o ensinamento de 
outros ordenamentos jurídicos, adopta uma sistematização inteiramente dis-
tinta da do actual CPEREF (sem prejuízo de haver mantido, ainda que nem 
sempre com a mesma formulação ou inserção sistemática, vários dos seus pre-
ceitos e aproveitado inúmeros dos seus regimes).

5 – Os sistemas jurídicos congéneres do nosso têm vindo a unificar os dife-
rentes procedimentos que aí também existiam num único processo de insol-
vência, com uma tramitação supletiva baseada na liquidação do património do 
devedor e a atribuição aos credores da possibilidade de aprovarem um plano 
que se afaste deste regime, quer provendo à realização da liquidação em mol-
des distintos, quer reestruturando a empresa, mantendo-a ou não na titula-
ridade do devedor insolvente. É o caso da recente lei alemã e da reforma do 
direito falimentar italiano em curso. 

6 – O novo Código acolhe esta estrutura, como logo resulta do seu artigo 1º 
e, por outro lado, do artigo 192º, que define a função do plano de insolvência.

Fugindo da errónea ideia afirmada na actual lei, quanto à suposta prevalên-
cia da via da recuperação da empresa, o modelo adoptado pelo novo Código 
explicita, assim, desde o seu início, que é sempre a vontade dos credores a 
que comanda todo o processo. A opção que a lei lhes dá é a de se acolherem 
ao abrigo do regime supletivamente disposto no Código – o qual não poderia 
deixar de ser o do imediato ressarcimento dos credores mediante a liquidação 
do património do insolvente ou de se afastarem dele, provendo por sua inicia-
tiva a um diferente tratamento do pagamento dos seus créditos. Aos credo-
res compete decidir se o pagamento se obterá por meio de liquidação integral 
do património do devedor, nos termos do regime disposto no Código ou nos 
de que constem de um plano de insolvência que venham a aprovar, ou através 
da manutenção em actividade e reestruturação da empresa, na titularidade do 
devedor ou de terceiros, nos moldes também constantes de um plano. 

Há que advertir, todavia, que nem a não aprovação de um plano de insol-
vência significa necessariamente a extinção da empresa, por isso que, ini-
ciando-se a liquidação, deve o administrador da insolvência, antes de mais, 
diligenciar preferencialmente pela sua alienação como um todo, nem a aprova-
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ção de um plano de insolvência implica a manutenção da empresa, pois que ele 
pode tão somente regular, em termos diversos dos legais, a liquidação do patri-
mónio do devedor. 

Não valerá, portanto, afirmar que no novo Código é dada primazia à liqui-
dação do património do insolvente. A primazia que efectivamente existe, não 
é demais reiterá-lo, é a da vontade dos credores, enquanto titulares do princi-
pal interesse que o direito concursal visa acautelar: o pagamento dos respec-
tivos créditos, em condições de igualdade quanto ao prejuízo decorrente de 
o património do devedor não ser, à partida e na generalidade dos casos, sufi-
ciente para satisfazer os seus direitos de forma integral. 

7 – Cessa, assim, porque desnecessária, a duplicação de formas de processo 
especiais (de recuperação e de falência) existente no CPEREF, bem como a 
fase preambular que lhes era comum, e que era susceptível de gerar, inclusi-
vamente, demoras evitáveis na tramitação do processo, nomeadamente pela 
duplicação concomitante de chamamento dos credores, e também por, em 
inúmeros casos, o recurso ao processo de recuperação se traduzir num mero 
expediente para atrasar a declaração de falência. 

A supressão da dicotomia recuperação/falência, a par da configuração da 
situação de insolvência como pressuposto objectivo único do processo, torna 
também aconselhável a mudança de designação do processo, que é agora a de 
“processo de insolvência”. A insolvência não se confunde com a “falência”, tal 
como actualmente entendida, dado que a impossibilidade de cumprir obri-
gações vencidas, em que a primeira noção fundamentalmente consiste, não 
implica a inviabilidade económica da empresa ou a irrecuperabilidade finan-
ceira postuladas pela segunda. 

8 – Elimina-se, igualmente, a distinção entre a figura do gestor judicial 
(designado no âmbito do processo de recuperação) e a do liquidatário judi-
cial (incumbido de proceder à liquidação do património do falido, uma vez 
decretada a sua falência), passando a existir a figura única do administrador da 
insolvência. Também aqui a vontade dos credores prepondera, pois que lhes é 
devolvida a faculdade – prevista na versão original do CPEREF, mas suprimida 
com a revisão de 1998 – de nomearem eles próprios o administrador da insol-
vência, em substituição do que tenha sido designado pelo juiz, e, bem assim, a 
de indicar com carácter vinculativo um administrador para ocupar o cargo de 
outro que haja sido destituído das suas funções. 

Por outro lado, passando a comissão de credores a ser um órgão eventual no 
processo de insolvência, também quanto à sua existência e composição impera 
a vontade da assembleia de credores, que pode prescindir da comissão que o 
juiz haja nomeado, ou nomear uma caso o juiz não o tenha feito, e, em qual-
quer dos casos, alterar a respectiva composição.
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9 – Cessa ainda o carácter taxativo das medidas de recuperação da empresa 
tal como constante do CPEREF. O conteúdo do plano de insolvência é livre-
mente fixado pelos credores, limitando-se o juiz, quando actue oficiosamente, 
a um controlo da legalidade, com vista à respectiva homologação. 

Não deixam de indicar-se, em todo o caso, algumas das medidas que o 
plano pode adoptar, regulando-se com mais detalhe certas providências de 
recuperação específicas de sociedades comerciais, dado o relevo por estas 
assumido na actividade económica e empresarial.

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 concursal, 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 jurisdi-
cional, permitindo a atribuição da competência para tudo o que com ela não 
colida aos demais sujeitos processuais. 

É assim que, por um lado, ao juiz cabe apenas declarar ou não a insolvência, 
sem que para tal tenha de se pronunciar quanto à recuperabilidade financeira 
da empresa (como actualmente sucede para efeitos do despacho de prossegui-
mento da acção). A desnecessidade de proceder a tal apreciação permite obter 
ganhos do ponto de vista da celeridade do processo, justificando a previsão de 
que a declaração de insolvência deva ter lugar, no caso de apresentação à insol-
vência ou de não oposição do devedor a pedido formulado por terceiro, no pró-
pria dia da distribuição ou nos três dias úteis subsequentes, ou no dia seguinte 
ao termo do prazo para a oposição, respectivamente. 

Ainda na vertente da desjudicialização, há também que mencionar o desa-
parecimento da possibilidade de impugnar junto do juiz tanto as deliberações 
da comissão de credores (que podem, não obstante, ser revogadas pela assem-
bleia de credores), como os actos do administrador da insolvência (sem preju-
ízo dos poderes de fiscalização e de destituição por justa causa). 

11 – A desjudicialização parcial acima descrita não envolve diminuição 
dos poderes que ao juiz devem caber no âmbito da sua competência própria: 
afirma-se expressamente, no artigo 11º do diploma, a vigência no processo de 
insolvência do princípio do inquisitório, que permite ao juiz fundar a decisão 
em factos que não tenham sido alegados pelas partes. 

12 – Apesar do progresso que, a par da reforma do processo civil, represen-
tou quanto a esse aspecto, o CPEREF não permitiu obter a desejável celeri-
dade que deve caracterizar um processo concursal, tanto no plano do impulso 
processual como no da respectiva tramitação. 
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O fomento da celeridade do processo de insolvência constitui um dos 
objectivos do presente diploma, introduzindo-se com essa finalidade inúmeros 
mecanismos, que se indicam sumariamente de seguida.

13 – Uma das causas de insucesso de muitos processos de recuperação ou 
de falência residiu no seu tardio início, seja porque o devedor não era suficien-
temente penalizado pela não atempada apresentação, seja porque os credores 
são negligentes no requerimento de providências de recuperação ou de decla-
ração de falência, por falta dos convenientes estímulos. 

Uma lei da insolvência é tanto melhor quanto mais contribuir para maximi-
zar ex post o valor do património do devedor sem por essa via constituir ex ante 
um estímulo para um comportamento negligente. Com o intuito de promover 
o cumprimento do dever de apresentação à insolvência, que obriga o devedor 
pessoa colectiva, ou pessoa singular titular de empresa a requerer a declaração 
da sua insolvência dentro dos 60 dias seguintes à data em que teve, ou devesse 
ter, conhecimento da situação de insolvência, estabelece-se presunção de culpa 
grave dos administradores, de direito ou de facto, responsáveis pelo incumpri-
mento daquele dever, para efeitos da qualificação desta como culposa. 

14 – O favorecimento do desencadeamento do processo por parte dos cre-
dores traduz-se, entre outros aspectos, como a extensão e aperfeiçoamento do 
elenco dos factos que podem servir de fundamento ao pedido de declaração de 
insolvência, adiante mencionados, na concessão de privilégio mobiliário geral, 
graduado em último lugar, aos créditos de que seja titular o credor requerente 
da declaração de insolvência, até ao limite de 500 UC.

Por outro lado, o novo regime, adiante referido, quanto à extinção parcial 
das hipotecas legais e privilégios creditórios que sejam acessórios de créditos 
detidos pelo Estado, pelas instituições de segurança social e pelas autarquias 
locais visa constituir um estímulo para que essas entidades não deixem decor-
rer demasiado tempo desde o incumprimento por parte do devedor. 

15 – No plano da tramitação de processo já instaurado, a celeridade é poten-
ciada por inúmeros factores, de que se destaca: a extensão do carácter urgente 
também aos apensos do processo de insolvência; a supressão da duplicação de 
chamamentos de credores ao processo, existindo agora uma única fase de cita-
ção de credores com vista à reclamação dos respectivos créditos, a ocorrer ape-
nas após a sentença de declaração de insolvência; a atribuição de carácter 
urgente aos registos de sentenças e despachos proferidos no processo de insol-
vência, bem como aos de quaisquer actos praticados no âmbito da administra-
ção e liquidação da massa insolvente ou previstos em plano de insolvência ou 
de pagamentos; a proclamação expressa da regra da insusceptibilidade de sus-
pensão do processo de insolvência; o regime expedito de notificações de certos 
actos praticados no processo de insolvência, seus incidentes e apensos.
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16 – A necessidade de rápida estabilização das decisões judiciais, que no 
processo de insolvência se faz sentir com particular intensidade, motivou a 
limitação do direito de recurso a um grau apenas, salvo nos casos de oposição 
de acórdãos em matéria relativamente à qual não exista ainda uniformização 
de jurisprudência.

17 – A promoção da celeridade do processo torna também necessária a 
adopção de medidas no plano da organização judiciária, que complementam 
o regime contido no Código. Fazendo uso de autorização legislativa concedida 
pela Assembleia da República, circunscreve-se a competência dos tribunais de 
comércio para preparar e julgar o processo de insolvência aos casos em que o 
devedor seja uma sociedade comercial ou na massa insolvente se integre uma 
empresa.

18 – O presente diploma procede a uma clarificação conceptual e termino-
lógica, juntamente com um aperfeiçoamento do respectivo regime, nas maté-
rias respeitantes aos pressupostos, objectivos e subjectivos, do processo de 
insolvência, bem como nas relativas à definição da massa insolvente e respecti-
vas dívidas, e das classes de credores.

19 – Simplificando a pluralidade de pressupostos objectivos presente no 
CPEREF (insolvência e situação económica difícil, envolvendo a primeira um 
juízo quanto à recuperabilidade financeira e à inviabilidade económica da 
empresa), o actual diploma assenta num único pressuposto objectivo: a insol-
vência. Esta consiste na impossibilidade de cumprir obrigações vencidas, e, 
quando seja o devedor a apresentar-se à insolvência, pode ser apenas iminente. 

Recupera-se, não obstante, como critério específico da determinação da 
insolvência de pessoas colectivas e patrimónios autónomos por cujas dívidas 
nenhuma pessoa singular responda pessoal e ilimitadamente, a superioridade 
do seu passivo sobre o activo.

O elenco dos indícios da situação de insolvência é objecto de ampliação, 
por um lado, passando a incluir-se, nomeadamente, a insuficiência de bens 
penhoráveis para pagamento do crédito do exequente verificada em processo 
executivo movido contra o devedor, e também o incumprimento de obrigações 
previstas em plano de insolvência ou de pagamentos, em determinadas condi-
ções; e de aperfeiçoamento, por outro, especificando-se certos tipos de obri-
gações (tributárias, laborais, para com a segurança social, de certo tipo de ren-
das) cujo incumprimento generalizado mais frequentemente denuncia a insol-
vência do devedor. 

Expressamente se afirma, todavia, que o devedor pode afastar a declaração 
de insolvência não só através da demonstração de que não se verifica o facto 
indiciário alegado pelo requerente, mas também mediante a invocação de que, 
apesar da verificação do mesmo, ele não se encontra efectivamente em situação 
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de insolvência, obviando-se a quaisquer dúvidas que pudessem colocar-se (e se 
colocaram na vigência do CPEREF) quanto ao carácter ilidível das presunções 
consubstanciadas nos indícios. 

20 – Dão-se profundas alterações na delimitação do âmbito subjectivo 
de aplicação do processo de insolvência. Dissipando algumas dúvidas surgi-
das quanto ao tema na vigência do CPEREF, apresenta-se no artigo 2º do novo 
Código um elenco aberto de sujeitos passivos do processo de insolvência. Aí se 
tem como critério mais relevante para este efeito, não o da personalidade jurí-
dica, mas o da existência de autonomia patrimonial, o qual permite considerar 
como sujeitos passivos (também designados por “devedor” ou “insolvente”), 
designadamente, sociedades comerciais e outras pessoas colectivas ainda em 
processo de constituição, o estabelecimento individual de responsabilidade limi-
tada, as associações sem personalidade jurídica, e “quaisquer outros patrimónios 
autónomos”. Neste quadro, a mera empresa, enquanto tal, se não dotada de auto-
nomia patrimonial, não é considerada sujeito passivo, mas antes o seu titular.

Desaparecem, portanto, as “falências derivadas” ou “por arrastamento” 
constantes do artigo 126º do CPEREF, por não se crer equânime sujeitar sem 
mais à declaração de insolvência as entidades aí mencionadas, que podem bem 
ser solventes. 

Por outro lado, quanto às empresas de seguros, instituições de crédito e 
outras entidades tradicionalmente excluídas do âmbito de aplicação do direito 
falimentar comum, esclarece-se que a não sujeição ao processo de insolvência 
apenas ocorre na medida em que tal seja incompatível com os regimes espe-
ciais aplicáveis a tais entidades, assim se visando pôr termo a certos vazios de 
regulamentação que se verificam nos casos em que tais regimes nada prevêem 
quanto à insolvência das entidades por eles abrangidas.

A aplicação do processo de insolvência a pessoas colectivas, pessoas singu-
lares incapazes e meros patrimónios autónomos exige a identificação das pes-
soas que os representem no âmbito do processo, e a quem, porventura, possam 
ser imputadas responsabilidades pela criação ou agravamento da situação de 
insolvência do devedor. Naturalmente que tais pessoas serão aquelas que dis-
ponham ou tenham disposto, nalguma medida, e tanto por força da lei como 
de negócio jurídico, de poderes incidentes sobre o património do devedor, o 
que legitima a sua reunião na noção, meramente operatória, de “administrado-
res” contida no nº 1 do artigo 6º.

21 – Distinguem-se com precisão as “dívidas da insolvência”, correspon-
dentes aos créditos sobre o insolvente cujo fundamento existisse à data da 
declaração de insolvência e aos que lhes sejam equiparados (que passam a ser 
designados como “créditos sobre a insolvência”, e os respectivos titulares como 
“credores da insolvência”), das “dívidas ou encargos da massa insolvente” (cor-
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relativas aos “créditos sobre a massa”, detidos pelos “credores da massa”), que 
são, grosso modo, as constituídas no decurso do processo.

Uma vez que o processo de insolvência tem por finalidade o pagamento, na 
medida em que ele seja ainda possível, dos créditos da insolvência, a constata-
ção de que a massa insolvente não é sequer suficiente para fazer face às respec-
tivas dívidas – aí compreendidas, desde logo, as custas do processo e a remune-
ração do administrador da insolvência – determina que o processo não pros-
siga após a sentença de declaração de insolvência ou que seja mais tarde encer-
rado, consoante a insuficiência da massa seja reconhecida antes ou depois da 
declaração. Em ambos os casos, porém, prossegue sempre o incidente de qua-
lificação da insolvência, com tramitação e alcance mais mitigados.

22 – A consideração da diversidade de situações em que podem encontrar-
-se os titulares de créditos sobre o insolvente, e a necessidade de lhes dispen-
sar um tratamento adequado, aconselha a sua repartição em quatro classes: os 
credores da insolvência garantidos, privilegiados, comuns e subordinados. 

23 – A categoria dos créditos garantidos abrange os créditos, e respecti-
vos juros, que beneficiem de garantias reais – sendo como tal considerados 
também os privilégios creditórios especiais – sobre bens integrantes da massa 
insolvente, até ao montante correspondente ao valor dos bens objecto das 
garantias. 

24 – Os créditos privilegiados são os que gozam de privilégios creditórios 
gerais sobre bens integrados na massa insolvente, quando tais privilégios não 
se extingam por efeito da declaração de insolvência.

Importa assinalar a significativa alteração introduzida no regime das hipo-
tecas legais e dos privilégios creditórios que sejam acessórios de créditos deti-
dos pelo Estado, pelas instituições de segurança social e pelas autarquias 
locais. Quanto às primeiras, e suprindo a omissão do CPEREF a esse respeito, 
que gerou controvérsia na doutrina e na jurisprudência, prevê-se a extinção 
apenas das que sejam acessórias dos créditos dessas entidades e cujo registo 
haja sido requerido nos 2 meses anteriores à data de início do processo de 
insolvência. Quanto aos privilégios creditórios gerais, em lugar da extinção de 
todos eles, como sucede no CPEREF declarada que seja a falência, prevê-se a 
extinção tão-somente daqueles que se hajam constituído nos 12 meses anterio-
res à data do início do processo de insolvência. 

25 – É inteiramente nova entre nós a figura dos créditos subordinados. Ela 
existe em outros ordenamentos jurídicos, nomeadamente no alemão, no espa-
nhol e no norte-americano, ainda que se registem significativas diferenças 
relativamente à forma como aparece neles configurada. 

Trata-se de créditos cujo pagamento tem lugar apenas depois de integral-
mente pagos os créditos comuns. Tal graduação deve-se à consideração, por 
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exemplo, do carácter meramente acessório do crédito (é o caso dos juros), ou de 
ser assimilável a capital social (é o que sucede com os créditos por suprimentos), 
ou ainda de se apresentar desprovido de contrapartida por parte do credor.

A categoria dos créditos subordinados abrange ainda, em particular, aque-
les cujos titulares sejam “pessoas especialmente relacionadas com o devedor” 
(seja ele pessoa singular ou colectiva, ou património autónomo), as quais são 
criteriosamente indicadas no artigo 49º do diploma. Não se afigura despropor-
cionada, situando-nos na perspectiva de tais pessoas, a sujeição dos seus cré-
ditos ao regime de subordinação, face à situação de superioridade informativa 
sobre a situação do devedor, relativamente aos demais credores.

O combate a uma fonte frequente de frustração das finalidades do processo 
de insolvência, qual seja a de aproveitamento, por parte do devedor, de rela-
ções orgânicas ou de grupo, de parentesco, especial proximidade, dependência 
ou outras para praticar actos prejudiciais aos credores é prosseguido no âmbito 
da resolução de actos em benefício da massa insolvente, pois presume-se aí a 
má fé das pessoas especialmente relacionadas com o devedor que hajam parti-
cipado ou tenham retirado proveito de actos deste, ainda que a relação especial 
não existisse à data do acto.

26 – Ainda quanto à natureza dos créditos no processo de insolvência, deve 
sublinhar-se o tratamento dispensado aos créditos sob condição. É adoptada, 
para efeitos de aplicação do Código, uma noção operatória de tais créditos, 
que abrange os sujeitos tanto a condições convencionais como às de origem 
legal. As principais inovações surgem no regime dos créditos sob condição sus-
pensiva. 

27 – Passando à análise sumária da tramitação do processo legalmente dis-
posta, que tem lugar sempre que, por meio de Plano de insolvência, os cre-
dores não disponham diversamente, ela analisa-se nos seguintes momentos-
-chave, não necessariamente processados pela ordem indicada:

1) Impulso processual; 
2) Apreciação liminar e eventual adopção de medidas cautelares; 
3) Sentença de declaração de insolvência e eventual impugnação; 
4) Apreensão dos bens; 
5) Reclamação de créditos, restituição e separação de bens; 
6) Assembleia de credores de apreciação do relatório; 
7) Liquidação da massa insolvente; 
8) Sentença de verificação e graduação dos créditos; 
9) Pagamento aos credores; 
10) Incidente de qualificação da insolvência; 
11) Encerramento do processo. 
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A estrutura delineada pode apresentar alguns desvios, em caso de: a) 
encerramento por insuficiência da massa insolvente; b) manutenção da admi-
nistração da empresa pelo devedor; c) apresentação de Plano de pagamentos 
aos credores; d) haver lugar ao período da cessão, para efeitos de exoneração 
do passivo restante, após o encerramento do processo de insolvência.

28 – Uma vez que a apresentação à insolvência pelo devedor implica o reco-
nhecimento por este da sua situação de insolvência, esta é declarada, como se 
referiu já, até ao 3º dia útil seguinte ao da distribuição da petição inicial ou, 
existindo vícios corrigíveis, ao do respectivo suprimento, com o que se obtêm 
notáveis ganhos de tempo, como igualmente referido. 

Nos demais casos, tem lugar a citação do devedor, para que deduza a com-
petente oposição (e junte, eventualmente, plano de insolvência ou de paga-
mentos, ou requeira a exoneração do passivo restante). Não há lugar, portanto, 
a qualquer citação dos demais credores, ou a continuação com vista ao Minis-
tério Público, nesta fase. 

29 – A sentença de declaração de insolvência representa um momento ful-
cral do processo. Ela não se limita a essa declaração mas é intensamente pros-
pectiva, conformando boa parte da tramitação posterior e despoletando uma 
vasta panóplia de consequências. Por outro lado, o momento da sua emanação 
é decisivo para a aplicação de inúmeras normas do Código. 

Boa parte da eficácia e celeridade, quando não da justiça, do processo de 
insolvência dependem da sua adequada publicitação, a fim de que venham ao 
processo o maior número possível de credores e de que o façam no momento 
mais próximo possível. O Código reforça amplamente os mecanismos de noti-
ficação e publicação da sentença de declaração de insolvência e outros actos, 
tanto de credores conhecidos como desconhecidos, nacionais ou estrangeiros, 
considerando o caso particular dos que tenham residência habitual, domicílio 
ou sede em outros Estados-Membros da União Europeia, dos trabalhadores e 
do público em geral.

Destacam-se, por inovadoras, a previsão do registo oficioso da declaração 
de insolvência e da nomeação do administrador da insolvência na conserva-
tória do registo civil, quando o devedor for uma pessoa singular, e, indepen-
dentemente da natureza do devedor, no registo informático de execuções 
estabelecido pelo Código de Processo Civil, bem como a respectiva inclusão 
na página informática do tribunal, e, ainda, a comunicação da declaração de 
insolvência ao Banco de Portugal para que este proceda à sua inscrição na cen-
tral de riscos de crédito. 

30 – No que concerne à impugnação da sentença de declaração de insol-
vência, cessa o actual regime de concentração da reacção, de direito e de facto, 
nos embargos, repondo-se, se bem que em termos e por motivos distintos dos 



16

CÓDIGO DA INSOLVÊNCIA E DA RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS

que constavam do Código de Processo Civil, a dualidade dos meios de reacção 
embargos/recurso.

Assim, às pessoas legitimadas para deduzir embargos, é lícito, alternativa-
mente a essa dedução ou cumulativamente com ela, interpor recurso da sen-
tença de declaração de insolvência, quando entendam que, face aos elementos 
apurados, ela não devia ter sido proferida. Tal como sucede no CPEREF, a opo-
sição de embargos à sentença declaratória da insolvência, bem como o recurso 
da decisão que mantenha a declaração, suspende a liquidação e a partilha 
do activo, sem prejuízo de o administrador da insolvência poder promover a 
venda imediata dos bens da massa insolvente que não possam ou não devam 
conservar-se por estarem sujeitos a deterioração ou depreciação.

31 – A sentença de declaração da insolvência é fonte de inúmeros e impor-
tantes efeitos, que são agrupados do seguinte modo: “efeitos sobre o devedor 
e outras pessoas”; “efeitos processuais”; “efeitos sobre os créditos”; e “efeitos 
sobre os negócios em curso”.

32 – O principal efeito sobre o devedor, aliás clássico, é o da privação dos 
poderes de administração e de disposição dos bens integrantes da massa insol-
vente, por si ou pelos seus administradores, passando tais poderes a competir 
ao administrador da insolvência. 

Consagra-se, porém, a possibilidade de o devedor se manter na adminis-
tração da massa insolvente nos casos em que esta integre uma empresa. Essa 
manutenção pressupõe, entre outros aspectos, que o devedor a tenha reque-
rido, tendo já apresentado, ou comprometendo-se a fazê-lo dentro de certo 
prazo, um plano de insolvência que preveja a continuidade da exploração da 
empresa por si próprio, e ainda que conte com a anuência do credor reque-
rente ou da assembleia de credores. Fica bem à vista o sentido deste regime: 
não obrigar à privação dos poderes de administração do devedor, em concreto 
quanto à empresa de que seja titular, quando se reconheça que a sua aptidão 
empresarial não é prejudicada pela situação de insolvência, a qual pode até 
resultar de factores exógenos à empresa, havendo, simultaneamente, a con-
vicção de que a recuperação da empresa nas suas mãos permitirá uma melhor 
satisfação dos créditos do que a sua sujeição ao regime comum de liquidação. 

33 – No campo dos efeitos processuais da declaração de insolvência, 
salienta-se a possibilidade de, mediante requerimento do administrador da 
insolvência, haver lugar a apensação ao processo de insolvência de um deve-
dor dos processos em que haja sido declarada a insolvência de pessoas que 
legalmente respondam pelas suas dívidas ou, tratando-se de pessoa singular 
casada, do seu cônjuge, se o regime de bens não for o da separação. Sendo o 
devedor uma sociedade comercial, poderão ser apensados os processos em que 
tenha sido declarada a insolvência de sociedades que, nos termos do Código 
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das Sociedades Comerciais, ela domine ou com ela se encontrem em relação de 
grupo.

34 – No capítulo dos efeitos sobre os créditos regula-se em termos tecni-
camente mais apurados a matéria fundamental do vencimento imediato das 
obrigações do insolvente operado pela declaração de insolvência. São aspectos 
novos os da actualização do montante das obrigações que não fossem exigíveis 
à data da declaração de insolvência, dos efeitos relativamente a dívidas abran-
gidas em planos de regularização de impostos e de contribuições para a segu-
rança social que estejam em curso de execução e do regime da conversão de 
créditos, tanto pecuniários de montante indeterminado, como não pecuniá-
rios, como ainda daqueles expressos em moeda estrangeira ou índices.

A possibilidade de compensar créditos sobre a insolvência com dívidas à 
massa é agora admitida, genericamente, se os pressupostos legais da compen-
sação se verificassem já à data da declaração de insolvência, ou se, verificando-
-se em momento posterior, o contra-crédito da massa não houver preenchido 
em primeiro lugar os requisitos estabelecidos no artigo 847º do Código Civil.

35 – O capítulo dos efeitos da declaração de insolvência sobre os negócios 
jurídicos em curso é um daqueles em que a presente reforma mais se distan-
cia do regime homólogo do CPEREF. Ele é objecto de uma extensa remodela-
ção, tanto no plano da forma como no da substância, que resulta de uma mais 
atenta ponderação dos interesses em causa e da consideração, quanto a aspec-
tos pontuais, da experiência de legislações estrangeiras.

Poucas são as soluções que se mantiveram inalteradas neste domínio. De 
realçar é desde logo, a introdução de um “princípio geral” quanto aos contra-
tos bilaterais, que logo aponta para a noção de “negócios em curso” no âmbito 
do processo de insolvência: deverá tratar-se de contrato em que, à data da 
declaração de insolvência, não haja ainda total cumprimento tanto pelo insol-
vente como pela outra parte. O essencial do regime geral disposto para tais 
negócios é o de que o respectivo cumprimento fica suspenso até que o admi-
nistrador da insolvência declare optar pela execução ou recusar o cumpri-
mento. Vários outros tipos contratuais são objecto de tratamento específico, 
surgindo diversas e relevantes inovações nos domínios da compra e venda, 
locação, mandato, entre outros.

O capítulo termina com uma importante norma pela qual se determina a 
nulidade de convenções que visem excluir ou limitar a aplicação dos preceitos 
nele contidos. Ressalvam-se, porém, os casos em que a situação de insolvência, 
uma vez ocorrida, possa configurar justa causa de resolução ou de denúncia do 
contrato em atenção à natureza e conteúdo das prestações contratuais, o que 
poderá suceder, a título de exemplo, no caso de ter natureza infungível a pres-
tação a que o insolvente se obrigara.
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36 – Ainda no que se refere à tramitação do processo, importa referir que à 
sentença de declaração da insolvência segue-se a imediata apreensão dos bens 
integrantes da massa insolvente pelo administrador da insolvência, tendo-se 
mantido no essencial o regime já constante do CPEREF quanto a esta matéria.

37 – É na fase da reclamação de créditos que avulta de forma particular um 
dos objectivos do presente diploma, que é o da simplificação dos procedimen-
tos administrativos inerentes ao processo. O Código dispõe, a este respeito, 
que: as reclamações de créditos são endereçadas ao administrador da insolvên-
cia, e entregues no, ou remetidas para o seu domicílio profissional. Do apenso 
respeitante à reclamação e verificação de créditos, que é um único, consta ape-
nas a lista de credores reconhecidos e não reconhecidos, as impugnações e as 
respectivas respostas. 

Para além da simplificação de carácter administrativo, esta fase permite dar 
um passo mais na desjudicialização anteriormente comentada, ao estabelecer-
-se que a sentença de verificação e graduação dos créditos se limitar a homolo-
gar a lista de credores reconhecidos elaborada pelo administrador da insolvên-
cia e a graduar os créditos em atenção ao que conste dessa lista, quando não 
tenham sido apresentadas quaisquer impugnações da reclamação de créditos. 
Ressalva-se expressamente, a necessidade de correcções que resultem da exis-
tência de erro manifesto.

38 – Na sentença de declaração da insolvência é designada data, entre os 45 
e os 75 dias seguintes à respectiva prolação, para a realização de uma impor-
tante reunião da assembleia de credores, designada “assembleia de credores de 
apreciação do relatório”. 

39 – Transitada em julgado a sentença declaratória da insolvência e rea-
lizada a assembleia de apreciação do relatório, o administrador da insolvên-
cia procede com prontidão à venda de todos os bens apreendidos para a massa 
insolvente, independentemente da verificação do passivo, na medida em que 
a tanto se não oponham as deliberações tomadas pelos credores na referida 
assembleia. 

Estabelece-se o princípio geral de que depende do consentimento da 
comissão de credores, ou, se esta não existir, da assembleia de credores, a prá-
tica de actos jurídicos que assumam especial relevo para o processo de insol-
vência. 

Reafirma-se o princípio da prevalência da alienação da empresa como um 
todo, devendo o administrador da insolvência, uma vez iniciadas as suas fun-
ções, efectuar imediatamente diligências para a alienação da empresa do deve-
dor ou dos seus estabelecimentos.

Alterando o disposto a esse respeito no CPEREF, não se impõe ao admi-
nistrador da insolvência que a venda dos bens siga alguma das modalidades 
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admitidas em processo executivo, pois que outra poderá revelar-se mais conve-
niente no caso concreto.

A preocupação de celeridade, já afirmada a vários propósitos, não pode 
levar à criação de regimes que se mostrem inexequíveis à partida. É por esse 
motivo que o prazo para a liquidação é ampliado para um ano, constituindo o 
respectivo decurso, ou o de cada seis meses subsequentes, sem que seja encer-
rado o processo de insolvência, motivo bastante para destituição com justa 
causa do administrador da insolvência, salvo havendo razões que justifiquem o 
prolongamento.

Prevê-se a possibilidade de dispensa de liquidação da massa, quando, sendo 
o devedor uma pessoa singular e a massa insolvente não compreenda uma 
empresa, seja por ele entregue ao administrador da insolvência uma importân-
cia em dinheiro não inferior à que resultaria dessa liquidação, podendo assim 
evitar-se inúmeros dispêndios e incómodos. 

40 – Um objectivo da reforma introduzida pelo presente diploma reside 
na obtenção de uma maior e mais eficaz responsabilização dos titulares de 
empresa e dos administradores de pessoas colectivas. É essa a finalidade do 
novo “incidente de qualificação da insolvência”.

As finalidades do processo de insolvência e, antes ainda, o próprio propó-
sito de evitar insolvências fraudulentas ou dolosas, seriam seriamente prejudi-
cados se aos administradores das empresas, de direito ou de facto, não sobre-
viessem quaisquer consequências sempre que estes hajam contribuído para 
tais situações. A coberto do expediente técnico da personalidade jurídica 
colectiva, seria possível praticar incolumemente os mais variados actos preju-
diciais para os credores.

O CPEREF, particularmente após a revisão de 1998, não era alheio ao pro-
blema mas os regimes então instituídos a este propósito – a responsabilização 
solidária dos administradores (com pressupostos fluidos e incorrectamente 
explicitados) e a possibilidade de declaração da sua falência conjuntamente 
com a do devedor – não se afiguram tecnicamente correctos nem idóneos para 
o fim a que se destinam. Por outro lado, a sua aplicação ficava na dependên-
cia de requerimento formulado por algum credor ou pelo Ministério Público. 
Ademais, a sanção de inibição para o exercício do comércio pode ser injusta 
quando é aplicada como efeito automático da declaração de falência, sem aten-
der à real situação do falido.

O tratamento dispensado ao tema pelo novo Código (inspirado, quanto a 
certos aspectos, na recente Ley Concursal espanhola), que se crê mais equâ-
nime – ainda que mais severo em certos casos –, consiste, no essencial, na cria-
ção do “incidente de qualificação da insolvência”, o qual é aberto oficiosa-
mente em todos os processos de insolvência, qualquer que seja o sujeito pas-
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sivo, e não deixa de realizar-se mesmo em caso de encerramento do processo 
por insuficiência da massa insolvente (assumindo nessa hipótese, todavia, a 
designação de “incidente limitado de qualificação da insolvência”, com uma 
tramitação e alcance mitigados).

O incidente destina-se a apurar (sem efeitos quanto ao processo penal ou 
à apreciação da responsabilidade civil) se a insolvência é fortuita ou culposa, 
entendendo-se que esta última se verifica quando a situação tenha sido criada 
ou agravada em consequência da actuação, dolosa ou com culpa grave (pre-
sumindo-se a segunda em certos casos), do devedor, ou dos seus administra-
dores, de direito ou de facto, nos três anos anteriores ao início do processo de 
insolvência, e indicando-se que a falência é sempre considerada culposa em 
caso da prática de certos actos necessariamente desvantajosos para a empresa.

A qualificação da insolvência como culposa, implica sérias consequências 
para as pessoas afectadas que podem ir da inabilitação por um período deter-
minado, a inibição temporária para o exercício do comércio, bem como para a 
ocupação de determinados cargos, a perda de quaisquer créditos sobre a insol-
vência e a condenação a restituir os bens ou direitos já recebidos em paga-
mento desses créditos.

41 – A finalidade precípua do processo de insolvência – o pagamento, na 
maior medida possível, dos credores da insolvência – poderia ser facilmente 
frustrada através da prática pelo devedor, anteriormente ao processo ou no 
decurso deste, de actos de dissipação da garantia comum dos credores: o patri-
mónio do devedor ou, uma vez declarada a insolvência, a massa insolvente. 
Importa, portanto, apreender para a massa insolvente não só aqueles bens que 
se mantenham ainda na titularidade do insolvente, como aqueles que nela se 
manteriam caso não houvessem sido por ele praticados ou omitidos aqueles 
actos, que se mostram prejudiciais para a massa. 

A possibilidade de perseguir esses actos e obter a reintegração dos bens e 
valores em causa na massa insolvente é significativamente reforçada no pre-
sente diploma. 

No actual sistema, prevê-se a possibilidade de resolução de um conjunto 
restrito de actos, e a perseguição dos demais nos termos apenas da impug-
nação pauliana, tão frequentemente ineficaz, ainda que se presuma a má fé 
do terceiro quanto a alguns deles. No novo Código, o recurso dos credores à 
impugnação pauliana no decurso do processo é impedida, sempre que o admi-
nistrador entenda resolver o acto em benefício da massa. Prevê-se a reconsti-
tuição do património do devedor (a massa insolvente) por meio de um insti-
tuto específico – a “resolução em benefício da massa insolvente” –, que per-
mite, de forma expedita e eficaz, a destruição de actos prejudiciais a esse patri-
mónio. 
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42 – Independentemente dos aspectos do actual regime que já se mostra-
vam carecidos de reformulação, alguns acontecimentos recentes alertaram 
de forma particularmente expressiva para a necessidade de mais eficazmente 
assegurar o recto desempenho das funções cometidas ao administrador da 
insolvência. 

O presente diploma introduz algumas garantias de melhor desempenho da 
função de administrador da insolvência, algumas já mencionadas em momento 
anterior: possibilidade de eleição do administrador da insolvência pela assem-
bleia de credores; previsão do decurso do prazo de um ano, ou de cada período 
subsequente de seis meses sem que esteja encerrado o processo como justa 
causa de destituição do administrador. 

43 – O encerramento do processo, matéria deficientemente regulada no 
CPEREF, é objecto de tratamento sistemático no novo Código, que prevê com 
rigor tanto as suas causas como os respectivos efeitos.

44 – A sujeição ao processo de insolvência de pessoas singulares e colecti-
vas, tanto titulares de empresas como alheias a qualquer actividade empresa-
rial, não é feita sem a previsão de regimes e institutos diferenciados para cada 
categoria de entidades, que permitam o melhor tratamento normativo das 
respectivas situações de insolvência. Conforme atrás referido a propósito do 
plano de insolvência, este será tendencialmente usado por empresas de maior 
dimensão. 

No tratamento dispensado às pessoas singulares, destacam-se os regimes 
da exoneração do passivo restante e do plano de pagamentos.

45 – O Código conjuga de forma inovadora o princípio fundamental do res-
sarcimento dos credores com a atribuição aos devedores singulares insolven-
tes da possibilidade de se libertarem de algumas das suas dívidas, e assim lhes 
permitir a sua reabilitação económica. O princípio do fresh start para as pessoas 
singulares de boa fé incorridas em situação de insolvência, tão difundido nos 
Estados Unidos, e recentemente incorporado na legislação alemã da insolvên-
cia, é agora também acolhido entre nós, através do regime da “exoneração do 
passivo restante”. 

O princípio geral nesta matéria é o de poder ser concedida ao devedor pes-
soa singular a exoneração dos créditos sobre a insolvência que não forem inte-
gralmente pagos no processo de insolvência ou nos cinco anos posteriores ao 
encerramento deste. 

A efectiva obtenção de tal benefício supõe, portanto, que, após a sujeição a 
processo de insolvência, o devedor permaneça por um período de cinco anos 
– designado período da cessão – ainda adstrito ao pagamento dos créditos da 
insolvência que não hajam sido integralmente satisfeitos. Durante esse perí-
odo, ele assume, entre várias outras obrigações, a de ceder o seu rendimento 



22

CÓDIGO DA INSOLVÊNCIA E DA RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS

disponível (tal como definido no Código) a um fiduciário (entidade designada 
pelo tribunal de entre as inscritas na lista oficial de administradores da insol-
vência), que afectará os montantes recebidos ao pagamento dos credores. No 
termo desse período, tendo o devedor cumprido, para com os credores, todos 
os deveres que sobre ele impendiam, é proferido despacho de exoneração, que 
liberta o devedor das eventuais dívidas ainda pendentes de pagamento.

A ponderação dos requisitos exigidos ao devedor e da conduta recta que 
ele teve necessariamente de adoptar justificará, então, que lhe seja concedido 
o benefício da exoneração, permitindo a sua reintegração plena na vida econó-
mica. 

Esclareça-se que a aplicação deste regime é independente da de outros pro-
cedimentos extrajudiciais ou afins destinados ao tratamento do sobreendivida-
mento de pessoas singulares, designadamente daqueles que relevem da legis-
lação especial relativa a consumidores. 

46 – Permite-se às pessoas singulares, não empresários ou titulares de peque-
nas empresas, a apresentação, com a petição inicial do processo de insolvência ou 
em alternativa à contestação, de um plano de pagamentos aos credores. 

O incidente do plano abre caminho para que as pessoas que podem dele 
beneficiar sejam poupadas a toda a tramitação do processo de insolvência (com 
apreensão de bens, liquidação, etc.), evitem quaisquer prejuízos para o seu 
bom nome ou reputação e se subtraiam às consequências associadas à qualifi-
cação da insolvência como culposa.

Admite-se a possibilidade de o juiz substituir, em certos casos, a rejeição 
do plano por parte de um credor por uma aprovação, superando-se uma fonte 
de frequentes frustrações de procedimentos extrajudiciais de conciliação, que 
é a da necessidade do acordo de todos os credores.

47 – É regulada de modo inteiramente inovador a insolvência de pessoas 
casadas, em regime de bens que não seja o de separação. É permitida a coliga-
ção activa e passiva dos cônjuges no processo de insolvência. Apresentando-se 
ambos à insolvência, ou correndo contra ambos o processo instaurado por ter-
ceiro, a apreciação da situação de insolvência de ambos os cônjuges consta da 
mesma sentença, e deve ser formulada conjuntamente por eles uma eventual 
proposta de plano de pagamentos.

48 – A presente reforma teve também por objectivo proceder à harmoniza-
ção do direito nacional da falência com o Regulamento (CE) nº 1346/2000, de 
29 de Maio de 2000, relativo às insolvências transfronteiriças, e com algumas 
directivas comunitárias relevantes em matéria de insolvência. 

Estabelece-se ainda um conjunto de regras de direito internacional pri-
vado, destinadas a dirimir conflitos de leis no que respeita a matérias conexas 
com a insolvência.
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49 – Mantêm-se, no essencial, os regimes existentes no CPEREF quanto à 
isenção de emolumentos e benefícios fiscais, bem como à indiciação de infrac-
ção penal.

50 – Para além da aprovação do CIRE, o presente diploma procede ainda à 
alteração de outros diplomas já vigentes, passando-se a enumerar as mudanças 
fundamentais, já que outras decorrem de mera adaptação à terminologia adop-
tada naquele novo Código.

Por efeito da alteração ao regime da insolvência, torna-se necessária a alte-
ração dos tipos criminais incluídos no Código Penal, eliminando-se todas as 
referências a “falência”, que são substituídas por “insolvência”.

Introduz-se uma agravação para os crimes de insolvência dolosa, frustra-
ção de créditos, insolvência negligente, assim como para o de favorecimento de 
credores, quando da prática de tais ilícitos resultar a frustração de créditos de 
natureza laboral.

51 – No que respeita a legislação avulsa cuja terminologia não é adaptada ao 
novo Código, entende-se introduzir uma regra geral de que as remissões feitas 
para a legislação ora revogada se devem entender feitas para as corresponden-
tes normas do CIRE. Em especial, previnem-se os casos de legislação que pre-
veja a caducidade de autorizações para o exercício de actividades em resultado 
de falência do respectivo titular, esclarecendo que a mera declaração de insol-
vência pode não envolver a referida caducidade, assim permitindo a eventual 
aprovação de plano de insolvência que preveja a recuperação da empresa sem 
alteração do respectivo titular.

52 – São estes os traços essenciais do regime ora aprovado, que se segue ao 
anteprojecto do Código que o Governo apresentou no 1º semestre do corrente 
ano, o qual foi objecto de uma ampla discussão pública nos meios económicos, 
sociais, judiciais e académico.

Foram observados os procedimentos decorrentes da participação das orga-
nizações dos trabalhadores, tendo igualmente sido consultadas diversas enti-
dades com interesse nesta matéria, designadamente a Ordem dos Advoga-
dos, a Câmara dos Solicitadores, a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, o 
Banco de Portugal, a Associação Portuguesa de Bancos, a Associação Empre-
sarial de Portugal, a Confederação da Indústria Portuguesa, a Associação Por-
tuguesa de Gestores e Liquidatários Judiciais, bem como representantes da 
magistratura judicial e do Ministério Público.

Assim:
No uso da autorização legislativa concedida pela Lei nº 39/2003, de 22 de 

Agosto, e nos termos das alíneas a) e b) do nº 1 do artigo 198º da Constituição, 
o Governo decreta o seguinte:



24

CÓDIGO DA INSOLVÊNCIA E DA RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS

Artigo 1º – Aprovação do Código da Insolvência e Recuperação de Empresas
É aprovado o Código da Insolvência e Recuperação de Empresas, que se 

publica em anexo ao presente decreto-lei, do qual faz parte integrante.

Artigo 2º – Alterações ao Código Penal
São alterados os artigos 227º, 227º-A, 228º e 229º do Código Penal, apro-

vado pelo Decreto-Lei nº 400/82, de 23 de Setembro, e alterado pela Lei nº 
6/84, de 11 de Maio, pelos Decretos-Lei nºs 132/93, de 23 de Abril, e 48/95, de 
15 de Março, pelas Leis nºs 65/98, de 2 de Setembro, 7/2000, de 27 de Maio, 
77/2001, de 13 de Julho, e 97/2001, 98/2001, 99/2001, 100/2001, de 25 de Agosto, 
e 108/2001, de 28 de Novembro, e pelos Decretos-Lei nºs 323/2001, de 17 de 
Dezembro e 38/2003, de 8 de Março, que passam a ter a seguinte redacção:

«Artigo 227º – [...]
1 – O devedor que com intenção de prejudicar os credores: 
a) [...] 
b) [...]
c) [...]
d) [...]
é punido, se ocorrer a situação de insolvência e esta vier a ser reconhe-

cida judicialmente, com pena de prisão até 5 anos ou com pena de multa 
até 600 dias.

2 – [Anterior nº 3].
3 – [Anterior nº 5].

Artigo 227º-A – [...]
1 – [...]
2 – É correspondentemente aplicável o disposto nos nºs 2 e 3 do artigo 

anterior.

Artigo 228º – [...]
1 – O devedor que:
a) [...]
b) [...]
é punido, se ocorrer a situação de insolvência e esta vier a ser reconhe-

cida judicialmente, com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 
120 dias.

2 – É correspondentemente aplicável o disposto no nº 3 do artigo 227º.

Artigo 229º – [...]
1 – O devedor que, conhecendo a sua situação de insolvência ou prevendo 

a sua iminência e com intenção de favorecer certos credores em prejuízo de 
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outros, solver dívidas ainda não vencidas ou as solver de maneira diferente do 
pagamento em dinheiro ou valores usuais, ou der garantias para suas dívidas 
a que não era obrigado, é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena 
de multa até 240 dias, se vier a ser reconhecida judicialmente a insolvência.

2 – É correspondentemente aplicável o disposto no nº 3 do artigo 227º»

Artigo 3º – Aditamento ao Código Penal
É aditado ao Código Penal o artigo 229º-A com a seguinte redacção:

«Artigo 229º-A – Agravação
As penas previstas no nº 1 do artigo 227º, no nº 1 do artigo 227º-A, no nº 

1 do artigo 228º e no nº 1 do artigo 229º são agravadas de um terço, nos seus 
limites mínimo e máximo, se, em consequência da prática de qualquer dos 
factos ali descritos, resultarem frustrados créditos de natureza laboral, em 
sede de processo executivo ou processo especial de insolvência.»

Artigo 4º – Alteração ao Código de Processo Civil
São alterados os artigos 222º e 806º do Código de Processo Civil, aprovado 

pelo Decreto-Lei nº 44.129, de 28 de Dezembro de 1961, alterado pelos Decre-
tos-Leis nºs 47.690, de 11 de Maio de 1967, 323/70, de 11 de Julho, 261/75, de 27 
de Maio, 165/76, de 1 de Março, 201/76, de 19 de Março, 366/76, de 5 de Maio, 
605/76, de 24 de Julho, 738/76, de 16 de Outubro, 368/77, de 3 de Setembro, 
533/77, de 30 de Dezembro, pela Lei nº 21/78, de 3 de Maio, pelos Decretos-
-Leis nºs 513-X/79, de 27 de Dezembro, 207/80, de 1 de Julho, 457/80, de 10 de 
Outubro, 400/82, de 23 de Setembro, 242/85, de 9 de Julho, 381-A/85, de 28 
de Setembro, 177/86, de 2 de Julho, pela Lei nº 31/86, de 29 de Agosto, pelos 
Decretos-Leis nºs 92/88, de 17 de Março, 321-B/90, de 15 de Outubro, 211/91, 
de 14 de Julho, 132/93, de 23 de Abril, 227/94, de 8 de Setembro, 39/95, de 15 
de Fevereiro, 329-A/95, de 12 de Dezembro, 180/96, de 25 de Setembro, 375-
A/99, de 20 de Setembro, 183/2000, de 10 de Agosto, pela Lei nº 30-D/2000, 
de 20 de Dezembro, pelos Decretos-Leis nº 272/2001, de 13 de Outubro, 
323/2001, de 17 de Dezembro, pela Lei nº 13/2002, de 19 de Fevereiro, e pelo 
Decreto-Lei nº 38/2003, de 8 de Março, que passam a ter a seguinte redacção:

«Artigo 222º – [...]
Na distribuição há as seguintes espécies:
1ª – [...]
2ª – [...]
3ª – [...]
4ª – [...]
5ª – [...]
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6ª – [...]
7ª – [...]
8ª – [...]
9ª – Processos especiais de insolvência;
10ª – [...]

Artigo 806º – [...]
1 – [...]
2 – [...]
3 – [...]
4 – [...]
a) A declaração de insolvência e a nomeação de um administrador da 

insolvência, bem como o encerramento do processo especial de insolvência;
b) [...].
5 – [...].»

Artigo 5º – Alteração ao regime do registo informático de execuções
É alterado o artigo 2º do Decreto-Lei nº 201/2003, de 10 de Setembro, que 

passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 2º – [...]
1 – [...]
2 – [...]
3 – [...]
a) A declaração de insolvência e a nomeação de um administrador da 

insolvência, bem como o encerramento do processo especial de insolvência;
b) [...]
4 – [...]
5 – [...]
6 – [...]
7 – [...]»

Artigo 6º – Alteração ao Código do Registo Civil
Os artigos 1º e 69º do Código de Registo Civil, aprovado pelo Decreto-

-Lei nº 131/95, de 6 de Junho, alterado pelos Decretos-Lei nºs 36/97, de 31 de 
Janeiro, 120/98, de 8 de Maio, 375-A/99, de 20 de Setembro, 228/2001, de 
20 de Agosto, 273/2001, de 13 de Outubro, 323/2001, de 17 de Dezembro, e 
113/2002, de 20 de Abril, passam a ter a seguinte redacção:

«Artigo 1º – [...]
1 – O registo civil é obrigatório e tem por objecto os seguintes factos:
a) [...]
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b) [..]
c) [...]
d) [...]
e) […]
f ) […]
g) […]
h) [...]
i) [...]
j) A declaração de insolvência, o indeferimento do respectivo pedido, 

nos casos de designação prévia de administrador judicial provisório, e o 
encerramento do processo de insolvência;

l) A nomeação e cessação de funções do administrador judicial e do 
administrador judicial provisório da insolvência, a atribuição ao devedor 
da administração da massa insolvente, assim como a proibição da prática de 
certos actos sem o consentimento do administrador da insolvência e a ces-
sação dessa administração;

m) A inabilitação e a inibição do insolvente para o exercício do comércio 
e de determinados cargos;

n) A exoneração do passivo restante, assim como o início e cessação 
antecipada do respectivo procedimento e a revogação da exoneração;

o) [Anterior alínea j)]
p) [Anterior alínea l)].
2 – [...]

Artigo 69º – [...]
1 – Ao assento de nascimento são especialmente averbados:
a) [...]
b) [...]
c) [anterior alínea e)]
d) [anterior alínea f)]
e) [anterior alínea g)]
f ) [anterior alínea h)]
g) [anterior alínea i)]
h) A declaração de insolvência, o indeferimento do respectivo pedido e 

o encerramento do processo de insolvência;
i) A nomeação e cessação de funções do administrador judicial e do 

administrador judicial provisório da insolvência, a atribuição ao devedor 
da administração da massa insolvente, bem como a proibição da prática de 
certos actos sem o consentimento do administrador da insolvência e a ces-
sação dessa administração;



28

CÓDIGO DA INSOLVÊNCIA E DA RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS

j) A inabilitação e a inibição do insolvente para o exercício do comércio 
e de determinados cargos;

l) O início, cessação antecipada e decisão final do procedimento de exo-
neração do passivo restante e a revogação desta;

m) [anterior alínea j)]
n) [anterior alínea l)]
o) [anterior alínea m)]
p) [anterior alínea n)].
2 – [...]
3 – [...]»

Artigo 7º – Alteração ao Código do Registo Comercial
Os artigos 9º, 10º, 61º, 64º, 66º, 67º, 69º e 80º do Código do Registo Comer-

cial, aprovado pelo Decreto-Lei nº 403/86, de 3 de Dezembro, e alterado pelos 
Decretos-Lei nºs 349/89, de 13 de Outubro, 31/93, de 12 de Fevereiro, 267/93, 
de 31 de Julho, 216/94, de 20 de Agosto, 328/95, de 9 de Dezembro, 257/96, de 
31 de Dezembro, 368/98, de 23 de Novembro, 172/99, de 20 de Maio, 198/99, 
de 8 de Junho, 375-A/99, de 20 de Setembro, 385/99, de 28 de Setembro, 
410/99, de 15 de Outubro, 273/2001, de 13 de Outubro, e 323/2001, de 17 de 
Dezembro, passam a ter a seguinte redacção:

«Artigo 9º – […]
Estão sujeitas a registo:
a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) […]
f ) […]
g) […]
h) [...]
i) As sentenças de declaração de insolvência de comerciantes indivi-

duais, de sociedades comerciais, de sociedades civis sob forma comercial, 
de cooperativas, de agrupamentos complementares de empresas, de agru-
pamentos europeus de interesse económico e de estabelecimentos indi-
viduais de responsabilidade limitada, e as de indeferimento do respectivo 
pedido, nos casos de designação prévia de administrador judicial provisó-
rio, bem como o trânsito em julgado das referidas sentenças;

j) As sentenças, com trânsito em julgado, de inabilitação e de inibição 
de comerciantes individuais para o exercício do comércio e de determina-
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dos cargos, bem como as decisões de nomeação e de destituição do curador 
do inabilitado;

l) Os despachos de nomeação e de destituição de administrador judi-
cial e do administrador judicial provisório da insolvência, de atribuição ao 
devedor da administração da massa insolvente, assim como de proibição da 
prática de certos actos sem o consentimento do administrador da insolvên-
cia e os despachos que ponham termo a essa administração;

m) Os despachos, com trânsito em julgado, de exoneração do passivo 
restante de comerciantes individuais, assim como os despachos inicial e de 
cessação antecipada do respectivo procedimento e de revogação dessa exo-
neração;

n) As decisões judiciais de encerramento do processo de insolvência;
o) As decisões judiciais de confirmação do fim do período de fiscaliza-

ção incidente sobre a execução de plano de insolvência.

Artigo 10º – [...]
Estão ainda sujeitos a registo:
a) [...]
b) [Revogada]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f ) [...]

«Artigo 61º – [...]
1 – [...]
2 – O disposto no número anterior não é aplicável aos registos decor-

rentes do processo de insolvência, bem como aos de penhor, penhora, 
arresto e arrolamento de quotas de sociedades por quotas e penhor de par-
tes de sociedades em nome colectivo e em comandita simples.

3 – [...]

Artigo 64º – […]
1 – São provisórias por natureza as seguintes inscrições:
a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) De declaração de insolvência ou de indeferimento do respectivo 

pedido, antes do trânsito em julgado da sentença;
f ) [...]
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g) [...]
h) [...]
i) [...]
j) [...]
l) De apreensão em processo de insolvência, depois de proferida a sen-

tença de declaração de insolvência, mas antes da efectiva apreensão;
m) [...]
n) [...]
2 – São ainda provisórias por natureza as inscrições:
a) De penhora ou arresto de quotas das sociedades por quotas ou dos 

direitos a que se refere a parte final da alínea e) e da alínea f ) do artigo 3º e, 
bem assim, da apreensão dos mesmos bens em processo de insolvência, no 
caso de sobre eles subsistir registo de aquisição a favor de pessoa diversa do 
executado, requerido ou insolvente;

b) [...]
c) [...]
d) [...]

Artigo 66º – [...]
1 – [...]
2 – [... ] 
3 – A nomeação de administrador judicial da insolvência, a atribuição 

ao devedor da administração da massa insolvente e a proibição ao devedor 
administrador da prática de certos actos sem o consentimento do admi-
nistrador judicial, quando determinadas simultaneamente com a declara-
ção de insolvência, não têm inscrição autónoma, devendo constar da inscri-
ção que publicita este último facto; a inscrição conjunta é também feita em 
relação aos factos referidos que sejam determinados simultaneamente em 
momento posterior àquela declaração.

4 – A nomeação de curador ao comerciante individual insolvente, 
quando efectuada na sentença de inabilitação daquele, é registada na ins-
crição respeitante a este último facto.

Artigo 67º – [...]
1 – [Anterior corpo do artigo]
2 – O registo da decisão de encerramento do processo de insolvência, 

quando respeitante a sociedade comercial ou sociedade civil sob forma 
comercial, determina a realização oficiosa:

a) Do registo de regresso à actividade da sociedade, quando o encerra-
mento do processo se baseou na homologação de um plano de insolvência 
que preveja a continuidade daquela;
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b) Do cancelamento da matrícula da sociedade, nos casos em que o 
encerramento do processo foi declarado após a realização do rateio final.

3 – O registo referido no número anterior determina ainda, qualquer 
que seja a entidade a que respeite, a realização oficiosa do registo de cessa-
ção de funções do administrador judicial da insolvência, salvo nos casos em 
que exista plano de insolvência homologado e este lhe confira competên-
cias e ainda nos casos a que se refere a alínea b) do número anterior.

Artigo 69º – […]
1 – São registados por averbamento às inscrições a que respeitam os 

seguintes factos:
a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f ) [...]
g) [...]
h) [anterior al. i)]
i) [anterior al. j)]
j) [anterior al. k)]
l) [...] 
m) [...]
n) [...]
o) [...]
p) A cessação de funções do administrador judicial e do administrador 

judicial provisório da insolvência;
q) A decisão judicial de proibição ao devedor insolvente da prática de 

certos actos sem o consentimento do administrador da insolvência, quando 
tal proibição não for determinada conjuntamente com a atribuição ao deve-
dor da administração da massa insolvente;

r) A decisão judicial que ponha termo à administração da massa insol-
vente pelo devedor;

s) A decisão judicial de cessação antecipada do procedimento de exone-
ração do passivo restante de comerciante individual e a de revogação dessa 
exoneração;

t) A decisão judicial de confirmação do fim do período de fiscalização 
incidente sobre a execução de plano de insolvência.

2 – [...]
3 – [...]
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4 – [...]
5 – O trânsito em julgado das sentenças previstas nas alíneas e) e g) do 

nº 1 do artigo 64º determina o averbamento de conversão em definitivo dos 
correspondentes registos.

6 – As decisões judiciais previstas na alínea s) do nº 1 são averbadas, res-
pectivamente, à inscrição do despacho inicial de exoneração do passivo res-
tante e à do despacho final que determine essa exoneração.

7 – A decisão judicial prevista na alínea t) do nº 1 é averbada à inscri-
ção da decisão de encerramento do processo de insolvência que publicite a 
sujeição da execução de plano de insolvência a fiscalização.

Artigo 80º – [...]
1 – Havendo registo provisório de arresto, penhora ou apreensão em 

processo de insolvência de quotas ou de direitos relativos a partes sociais 
inscritas em nome de pessoa diversa do requerido, executado, ou insol-
vente, o juiz deve ordenar a citação do titular inscrito para declarar, no 
prazo de 10 dias, se a quota ou parte social lhe pertence.

2 – [...]
3 – [...]
4 – [...]
5 – [...]
6 – [...]»

Artigo 8º –  Alteração à Lei da Organização e Funcionamento dos Tribunais 
Judiciais

O artigo 89º da Lei nº 3/99, de 13 de Janeiro (Lei de Organização e Fun-
cionamento dos Tribunais Judiciais), alterada pela Lei nº 101/99, de 26 de 
Julho, pelo Decreto-Lei nº 323/2001, de 17 de Dezembro, pelo Decreto-Lei nº 
10/2003, de 18 de Janeiro, e pelo Decreto-Lei nº 38/2003, de 8 de Março, passa 
a ter a seguinte redacção:

«Artigo 89º – [...]
1 – [...]:
a) O processo de insolvência se o devedor for uma sociedade comercial 

ou a massa insolvente integrar uma empresa;
b) [..]
c) [...]
d) [...]
e) […]
f ) […]
g) […]
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h) [...]
2 – [...]
3 – [...].»

Artigo 9º –  Alteração ao Regulamento Emolumentar dos Registos e Nota-
riado

O artigo 28º do Regulamento Emolumentar dos Registos e Notariado, 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 322-A/2001, de 14 de Dezembro, alterado pelo 
Decreto-Lei nº 194/2003, de 23 de Agosto, passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 28º – [...]
1 – [...]
2 – [...]
3 – [...]
4 – [...]
5 – [...]
6 – [...]
7 – [...]
8 – [...]
9 – [...]
10 – [...]
11 – [...]
12 – [...]
13 – [...]
14 – [...]
15 – Estão isentos de tributação emolumentar os actos notariais e de 

registo exigidos para execução de providências integradoras ou decorren-
tes de plano de insolvência judicialmente homologado que visem o sanea-
mento da empresa, através da recuperação do seu titular ou da sua trans-
missão, total ou parcial, a outra ou outras entidades.»

Artigo 10º – Norma revogatória
1 – É revogado o Código dos Processos Especiais de Recuperação da 

Empresa e de Falência, aprovado pelo Decreto-Lei nº 132/93, de 23 de Abril, 
e alterado pelos Decreto-Lei nº 157/97, de 24 de Junho, Decreto-Lei nº 315/98, 
de 20 de Outubro, Decreto-Lei nº 323/2001, de 17 de Dezembro e Decreto-Lei 
38/2003, de 8 de Março.

2 – É revogado o artigo 82º do Código de Processo Civil, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 44.129, de 28 de Dezembro de 1961.
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Artigo 11º – Remissão para preceitos revogados
1 – Sempre que, em disposições legais, cláusulas contratuais ou providências 

de recuperação homologadas, se faça remissão para preceitos legais revogados 
pelo presente diploma, entende-se que a remissão vale para as correspondentes 
disposições do Código da Insolvência e de Recuperação de Empresas.

2 – Sem prejuízo do disposto no número seguinte, sempre que disposições 
legais estabeleçam a caducidade de quaisquer autorizações para o exercício 
de uma actividade económica em resultado da falência do respectivo titular, 
deve entender-se que a autorização caduca com o encerramento do processo 
de insolvência por insuficiência da massa insolvente ou após a realização do 
rateio final.

3 – O disposto no número anterior não se aplica sempre que a finalidade 
da disposição legal em questão imponha que a caducidade ocorra com a mera 
declaração de insolvência, designadamente quando a disposição preveja que a 
caducidade também ocorra em resultado de despacho de prosseguimento em 
processo de recuperação de empresa. 

Artigo 12º – Regime transitório
1 – O Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de 

Falência continua a aplicar-se aos processos de recuperação da empresa e de 
falência pendentes à data de entrada em vigor do Código da Insolvência e da 
Recuperação de Empresas.

2 – O disposto no artigo 7º não prejudica a aplicação do regime vigente 
até à presente data no que respeita ao registo de decisões proferidas ou factos 
ocorridos no âmbito de processos de recuperação de empresas ou de falência 
pendentes à data de entrada em vigor do presente diploma.

3 – O disposto na alínea c) do nº 1 do artigo 97º do Código da Insolvência e 
da Recuperação de Empresas só se aplica às hipotecas legais acessórias de cré-
ditos vencidos após a entrada em vigor do presente diploma.

4 – Até à entrada em vigor do estatuto do administrador da insolvência e 
publicação das respectivas listas oficiais, os gestores e liquidatários judiciais 
exercem as funções de administrador da insolvência, sendo todas as nomea-
ções efectuadas de entre os inscritos nas listas de gestores e liquidatários judi-
ciais previstas no Decreto-Lei nº 254/93, de 15 de Julho, incidindo sobre os 
gestores judiciais as nomeações para processos em que seja previsível a neces-
sidade de especiais conhecimentos de gestão, nomeadamente quando a massa 
insolvente integre estabelecimento em actividade.

Artigo 13º – Entrada em vigor
O presente diploma entra em vigor 180 dias após a data da sua publicação.
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Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 3 de Dezembro de 2003.  
– José Manuel Durão Barroso – Maria Manuela Dias Ferreira Leite – Maria Celeste 
Ferreira Lopes Cardona – Carlos Manuel Tavares da Silva – António José de Castro 
Bagão Félix.

Promulgado em 12 de Janeiro de 2004.

Publique-se.

O Presidente da República, Jorge Sampaio.

Referendado em 13 de Janeiro de 2004.

O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.
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