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NOTA PRÉVIA À 8ª EDIÇÃO

O presente manual pretende oferecer uma visão abrangente e sistemática 
do atual Direito da Insolvência, dirigida a advogados, magistrados, adminis-
tradores judiciais, gestores de empresas, alunos, e a todos os demais interes-
sados no conhecimento teórico e prático do fenómeno da insolvência. Entre 
os principais aspetos da obra, destacam-se o estudo integral do processo de 
insolvência, dos instrumentos recuperatórios híbridos e dos instrumentos 
recuperatórios extrajudiciais. No tratamento dos temas, foi concedido relevo 
especial aos principais direitos estrangeiros congéneres bem como à juris-
prudência portuguesa.

Esgotada a 7ª edição, aproveitámos o ensejo para proceder a uma profunda 
revisão da obra, tendo em conta a mais recente evolução legislativa, doutrinal 
e jurisprudencial. Para além dos diversos acórdãos uniformizadores entretan-
to publicados, esta edição analisa as inúmeras alterações introduzidas pelo 
D.L. n.º 84/2019, de 28 de junho, pela Lei n.º 99-A/2021, de 31 de dezembro, 
e pela Lei n.º 9/2022, de 11 de janeiro (que estabelece medidas de apoio e 
agilização dos processos de reestruturação das empresas e dos acordos de 
pagamento, transpõe a Diretiva (UE) 2019/1023, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 20 de junho de 2019, e altera o Código da Insolvência e da 
Recuperação de Empresas, o Código das Sociedades Comerciais, o Código 
do Registo Comercial e legislação conexa). Foram igualmente considerados 
outros diplomas legais com projeção direta (diretíssima) na matéria, de que 
se destacam: a nova categoria de créditos subordinados (prevista no art. 7.º 
do D.L. n.º 11/2022, de 12 de janeiro, que estabelece o regime jurídico dos 
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empréstimos participativos) e a articulação entre o processo de insolvência 
e o sistema eletrónico de compensação (ECOMPENSA – criado pelo D.L.  
n.º 150/2019, de 10 de outubro).

Por último, salvo se do contexto resultar o contrário, os preceitos desacom-
panhados do respetivo diploma legal pertencem ao CIRE e a jurisprudência 
citada encontra-se disponível em www.dgsi.pt.

Porto, 8 de abril de 2022
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Parte Introdutória
O Direito da Insolvência

§1. O Direito da Insolvência
O Direito da Insolvência constitui um setor normativo-jurídico que discipli-
na as situações de pré-insolvência e de insolvência1, através de instrumen-
tos recuperatórios de natureza extrajudicial, mas também, de “esquemas de 
preservação e de agressão patrimoniais, o reconhecimento e a graduação 
das dívidas, a execução patrimonial e o pagamento aos credores, eventuais 
esquemas de manutenção da capacidade produtiva do devedor, a própria si-
tuação do devedor insolvente”2. 

1 Etimologicamente, insolvência consiste na falta de solvência, de solvo (solvi, solutum). Solvere 
é um verbo latino que significa desatar, livrar, pagar, resolver: in Dicionário Latino-Português, 
por Francisco Torrinha, Porto, 1942.
2 Assim, cordeiro, António Menezes, Introdução ao Direito da Insolvência, in: “O Direito”, 
137, III, 2005, p. 467. Para menezes leitão, trata-se do “complexo de normas jurídicas que 
tutelam a situação do devedor insolvente ou pré-insolvente e a satisfação dos direitos dos 
seus credores”: Direito da Insolvência, 8ª edição, Almedina, Coimbra, 2018, p. 14. No Direito 
Europeu, o art. 1º, nº 1, do Regulamento (CE) nº 1346/2000 do Conselho, de 29 de Maio de 
2000, delimitava o seu âmbito de aplicação aos “processos colectivos em matéria de insolvên-
cia do devedor que determinem a inibição parcial ou total desse devedor da administração 
ou disposição de bens e a designação de um síndico”. O atual Regulamento (UE) 2015/848, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, relativo aos processos de 
insolvência, estabelece no seu art. 1.º, n.º 1 que “é aplicável aos processos coletivos públicos 
de insolvência, incluindo os processos provisórios, com fundamento na lei no domínio da 
insolvência e nos quais, para efeitos de recuperação, ajustamento da dívida, reorganização 
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Para além disso, o Direito da Insolvência abrange um conjunto de normas 
jurídicas de índole processual e, antes do mais, de ordem substantiva, que 
pertencem, no seu conjunto, e na sua essência, ao Direito Privado, e, dentro 
deste, ao Direito da responsabilidade patrimonial, pois por ele perpassam 
conceitos de autodeterminação e de auto-responsabilidade, que colocam 
frente a frente pessoas iguais em direitos iguais3. 

Não obstante, o Direito da Insolvência apresenta uma dimensão transversal 
pois abrange normas da mais diversa índole, contidas no Código da Insolvência 
e da Recuperação de Empresas (CIRE), mas também em inúmeros preceitos 
dispersos pelos mais variados diplomas – Código Penal, Código de Processo 
Penal, Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais, Regime 
Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, Código do Registo 
Comercial, Código do Registo Civil, etc.4.

Com a entrada em vigor do CIRE, e até à revisão de 2012, o Direito da 
Insolvência estava imbuído da finalidade primacial de “satisfação, pela for-
ma mais eficiente possível, dos direitos dos credores” (ponto 3 do Decreto 

ou liquidação: a) O devedor é total ou parcialmente privado dos seus bens e é nomeado um 
administrador da insolvência; b) Os bens e negócios do devedor ficam submetidos ao controlo 
ou à fiscalização por um órgão jurisdicional; ou c) Uma suspensão temporária de ações execu-
tivas singulares é ordenada por um órgão jurisdicional ou por força da lei, a fim de permitir 
a realização de negociações entre o devedor e os seus credores, desde que o processo no qual 
é ordenada a suspensão preveja medidas adequadas para proteger o interesse coletivo dos 
credores e, caso não seja obtido acordo, seja preliminar relativamente a um dos processos 
a que se referem as alíneas a) ou b). Nos casos em que os processos referidos no presente 
número possam ser iniciados em situações em que existe apenas uma probabilidade de in-
solvência, a sua finalidade deve ser a de evitar a insolvência do devedor ou a cessação das suas  
atividades”. 
3 Assim, cordeiro, António Menezes, Introdução ao Direito da Insolvência, in: “O Direito”, 
137, III, 2005, p. 468. Porém, no sentido de que o Direito da insolvência tem uma “feição 
jurisdicional”, veja-se brito, Maria Helena, Falências Internacionais. Algumas Considerações a 
Propósito do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, in: “Themis – Revista da Facul-
dade de Direito da UNL, Edição Especial – Novo Direito da Insolvência”, 2005, p. 184. Quan-
to à discussão em torno da dimensão substantiva ou processual do Direito da Insolvência, 
veja-se Leitão, Adelaide Menezes, Direito da Insolvência, AAFDL, Lisboa, 2017, pp. 47 e ss e  
pp. 83 e ss.
4 A comprovar tal vastidão, vejam-se as nossas “Leis da Insolvência e da Recuperação das 
Empresas”, 3ª edição, Almedina, Coimbra, 2005.
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Preambular)5_6. Esta satisfação podia ser atingida através do regime supletivo 
(liquidação do património e repartição do produto obtido pelos credores) ou 
por intermédio da aprovação de um plano de insolvência, o qual podia con-
sistir, nomeadamente, “na recuperação da empresa compreendida na massa 
insolvente”7 (art. 1º, in fine, do CIRE), ou apenas na fixação de um regime 

5 Contrariando a posição defendida no Decreto Preambular, carvalho fernandes afirmava 
que, “globalmente considerado, o regime do Código é dominado pela finalidade de liquidação 
da massa insolvente”. Era, para este Autor, o regresso ao sistema da “ falência-liquidação, que 
dominou no sistema jurídico português durante um longo período de tempo e só começou a 
evoluir para um sistema de falência-saneamento com o C.P.Civ. 61”. Assim, O Código da Insolvência 
e da Recuperação de Empresas na Evolução do Regime da Falência no Direito Português, in: “Estudos 
em Memória do Professor Doutor António Marques dos Santos”, vol. I, 2005, pp. 1206, 1220 
e 1221; Profili Generali del Nuovo Regime dell’Insolvenza nel Diritto Portoghese, in: “Il Diritto Falli-
mentare e delle Società Commerciali”, anatta LXXIX, Nov.-Dic. 2004, nº 6, pp. 1419-1420. 
Para menezes cordeiro, existia uma “primazia do interesse dos credores – cf. artigo 46º/1” 
– cordeiro, António Menezes, Manual de Direito Comercial, 2ª edição, revista, atualizada 
e aumentada, Almedina, Coimbra, 2007. Por seu turno, lebre de freitas defendia que o 
CIRE não constituía um “mero retrocesso às concepções liberais anteriores ao CPEREF: 
levando mais longe a confiança nos mecanismos reguladores do mercado, [o Código] limita 
drasticamente os poderes do juiz, conferindo a soberania aos credores” – cfr. freitas, José 
Lebre, Pressupostos Objectivos e Subjectivos da Insolvência, in: “Themis – edição especial Novo 
Direito da Insolvência”, 2005, pp. 12 e 13. Finalmente, coutinho de abreu afirmava que o 
desígnio primacial do plano de insolvência era a recuperação da empresa (art. 1º) – abreu, 
Jorge Manuel Coutinho, Curso de Direito Comercial (vol. I, 6ª edição), Almedina, Coimbra, 2006, 
p. 322. Considerando que o Direito da Insolvência não se encerra nas fronteiras do Direito 
Comercial, Leitão, Adelaide Menezes, Direito da Insolvência, AAFDL, Lisboa, 2017, pp. 46 e 
ss. Na jurisprudência, no sentido de que “a nova codificação falimentar (CIRE), delineada em 
função do objectivo precípuo da eficiente e célere satisfação dos direitos dos credores, veio 
consolidar a vontade destes como informando o comando de todo o processo, assim relegando 
o administrador para alguma subalternidade”, veja-se o Ac. Rel. Guim. de 29-11-2007 (gomes 
da silva), in http://www.dgsi.pt.
6 Para menezes leitão, desta filosofia nova afastavam-se bastante as disposições autonoma-
mente consagradas no título XII (disposições específicas da insolvência de pessoas singulares), 
determinadas pela necessidade de proteção dos devedores pessoas singulares. Vide Código da 
Insolvência e da Recuperação de Empresas Anotado, 9ª edição, Almedina, Coimbra, 2017, p. 286 
(em anotação ao art. 235º).
7 Mesmo quando a finalidade do plano de insolvência fosse recuperatória, ela assumia sempre 
uma função instrumental da finalidade primeira de satisfação dos interesses dos credores, 
devendo o juiz verificar isso, fosse no despacho de admissão da proposta (art. 207º do CIRE), 
fosse, posteriormente, no despacho judicial de homologação do plano aprovado (arts. 215º 
e 216º do CIRE). Assim, fernandes, Luís A. Carvalho/labareda, João, Código da Insolvência 
e da Recuperação de Empresas Anotado, Quid Juris Editora, Lisboa, 2005, vol. II, p. 38, nota 3.
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distinto de liquidação do património ou de repartição do seu produto pelos 
credores (veja-se o art. 192º, nº 1, do CIRE, e também o ponto 6 do Relatório 
do seu Diploma Preambular)8. Com o CIRE entrou-se numa nova etapa na 
evolução histórica do instituto: à tríade primeiro reprimir, depois pagar, de 
seguida recuperar, juntou-se, então, a satisfação dos interesses dos credores9. 

Porém, a revisão do CIRE operada pela Lei n.º 16/2012, de 20 de abril, introduziu 
um novo processo concursal, com uma feição própria – o processo especial de 
revitalização (PER). Para além disso, a finalidade assumida pelo Código foi 
alterada, registando-se um regresso ao passado. Segundo a nova redação do 
art. 1.º, o processo de insolvência passou a ser considerado como “um proces-
so de execução universal que tem como finalidade a satisfação dos credores 
pela forma prevista num plano de insolvência, baseado, nomeadamente, na 
recuperação da empresa compreendida na massa insolvente, ou, quando tal 
não se afigure possível, na liquidação do património do devedor insolvente e 
a repartição do produto obtido pelos credores” (nº 1 do art. 1º)10. Apesar de a 
letra do art. 1.º, n.º 1, atribuir prioridade à aprovação de um plano de insol-
vência, a verdade é que, relativamente a um devedor insolvente, não existem 
no Código normas que concretizem esta finalidade, continuando, na prática, 
o plano de insolvência a assumir natureza supletiva e continuando a satisfa-
ção dos credores a dominar o processo de insolvência11. Só no que respeita a  

8 Cfr. labareda, João, O Novo Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas – alguns aspectos 
mais controversos, in: “Miscelâneas”, nº 2, IDET, Almedina, Coimbra, 2004, pp. 18 e 23; can-
delario, Maria Isabel/rodriguez, Luisa E., Apuntes sobre el Nuevo Código de la Insolvencia y de 
la Recuperación de Empresas de Portugal, in: “Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal”, 
La Ley, 2/2005, p. 396.
9 Falava-se de um estilo neoliberal do Código, que confia às regras do mercado o destino dos 
bens da massa, embora com alguns desvios (designadamente através dos institutos privati-
vos das pessoas singulares). Assim, júnior, E. Santos, O Plano de Insolvência. Algumas Notas, 
in: “O Direito”, 138, III, 2006, p. 575.
10 De acordo com a Exposição de Motivos da Proposta de Lei n.º 39/XII, de 30 de dezembro 
de 2011, de alteração ao CIRE (e que esteve na origem da Lei n.º 16/2012, de 20 de abril), 
“o principal objectivo prosseguido por esta revisão passa por reorientar o Código da Insol-
vência e Recuperação de Empresas para a promoção da recuperação, privilegiando-se sempre 
que possível a manutenção do devedor no giro comercial, relegando-se para segundo plano a 
liquidação do seu património sempre que se mostre viável a sua recuperação”.
11  Assim também, martins, Alexandre de Soveral, Um Curso de Direito da Insolvência, vol. I, 
4ª edição revista e atualizada, Almedina, Coimbra, 2022, p. 52.
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devedores em situação económica difícil ou de insolvência iminente se regis-
tou essa mudança, através do processo especial de revitalização.

Posteriormente, a reforma de 2017 reforçou a filosofia recuperatória do di-
reito insolvencial através da consagração, no Código, de um mecanismo re-
cuperatório próprio para os devedores não empresários (o processo especial 
para acordo de pagamento – PEAP) e, em legislação avulsa, de um regime 
jurídico de conversão de créditos em capital (Lei n.º 7/2018, de 2 de março), 
bem como de um regime extrajudicial de recuperação de empresas (o RERE 
– Lei n.º 8/2018, de 2 de março).

Conjunturalmente, em resposta à crise económica decorrente da pandemia 
da doença COVID-19, a “legislação COVID” também contemplou a disciplina 
jurídico-insolvencial, consagrando alguns ajustamentos transitórios e exce-
cionais na matéria, designadamente através da Lei n.º 75/2020, de 27 de no-
vembro, que12: estabeleceu um regime excecional e temporário de prorrogação 
do prazo para conclusão das negociações encetadas com vista à aprovação de 
plano de recuperação ou de acordo de pagamento, bem como de concessão 
de prazo para adaptação da proposta de plano de insolvência, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19; estendeu o privilégio previsto no n.º 2 do 
artigo 17.º-H do Código aos sócios, acionistas ou quaisquer outras pessoas 
especialmente relacionadas com a empresa que financiem a sua atividade 
durante o PER; previu a aplicação do RERE a empresas que se encontrem em 
situação de insolvência atual em virtude da pandemia da doença COVID-19; 
criou um processo extraordinário de viabilização de empresas afetadas pela 
crise económica decorrente da pandemia da doença COVID-19 (PEVE); es-
tabeleceu a obrigatoriedade da realização de rateios parciais em todos os 
processos de insolvência pendentes em que haja produto de liquidação de-
positado num valor acima de €10 000; e previu a atribuição de prioridade na 
tramitação de requerimentos de liberação de cauções ou garantias prestadas 
no âmbito de processo de insolvência, processo especial de revitalização ou 
processo especial para acordo de pagamento.

Por último, a recente reforma de 2022 (pela Lei 9/2022, de 11 de janeiro), 
imposta pela transposição da Diretiva e que procedeu, designadamente, à 

12  Outros diplomas protegeram o devedor, temporariamente. Quando pertinente será feita 
referência aos mesmos.
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alteração do CIRE, do D.L. n.º 47/2019, de 11 de abril (que cria o mecanismo 
de alerta precoce quanto à situação económica e financeira das empresas), do 
Estatuto do Administrador Judicial (aprovado pela Lei n.º 22/2013, de 26 de 
fevereiro)13. Tal como se afirma na Exposição de Motivos da respetiva proposta 
de Lei, teve os seguintes objetivos essenciais: a transposição da Diretiva (UE) 
2019/1023 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019 
(Diretiva (UE) 2019/1023), sobre os regimes de reestruturação preventiva; e 
dar “corpo normativo a um conjunto de medidas previstas no Plano de Recu-
peração e Resiliência – Recuperar Portugal, Construindo o Futuro» (PRR) na 
sua Componente 18, intitulada «Justiça Económica e Ambiente de Negócios» 
[através] de “alterações, que visam, no essencial, a clarificação pontual de as-
petos processuais ou substantivos sobre os quais há imprecisão na lei, dissenso 
na doutrina ou jurisprudência e fomentar uma capaz operacionalização dos 
institutos vigentes, permitindo, assim, uma melhor e mais célere aplicação 
do Direito, com a consequente elevação da tutela de credores e devedores”.  

Podemos assim afirmar que o Direito da Insolvência atual abrange, não só 
o processo de insolvência, mas também o processo especial de revitalização, o 
processo especial para acordo de pagamento, todos regulados no CIRE, bem 
como o regime extrajudicial de recuperação de empresas, e o regime jurídico 
de conversão de créditos em capital, disciplinados em diplomas autónomos.

§2. Os instrumentos judiciais, híbridos e extrajudiciais
O Direito da Insolvência abrange uma panóplia de instrumentos, de distin-
tas natureza e finalidade, desenhados para os diversos graus de dificuldade 
económico-financeira14. 

13  Este diploma legal alterou, também, o Código das Sociedades Comerciais, o Regulamento 
das Custas Judiciais e o Código do Registo Comercial.
14  Pelo seu caráter temporário, optámos por não analisar o processo extraordinário de via-
bilização (criado pela Lei n.º 75/2020, de 27 de novembro). Trata-se de um processo ad hoc, 
destinado à empresa que, comprovadamente, se encontre em situação económica difícil ou em 
situação de insolvência iminente ou atual em virtude da pandemia da doença COVID-19 mas 
que ainda seja suscetível de viabilização (art. 6.º, n.º 1) e que vigorará até 30 de junho de 2023 
(por força do D.L. n.º 92/2021, de 8 de novembro). Sobre a figura, cfr. Dinis, David Sequeira/
Casanova, Nuno Salazar/Nunes, Raquel Cardoso, O Processo Extraordinário de Viabilização de 
Empresas, in: “Revista de Direito da Insolvência”, n. º 5, Almedina, Coimbra, 2021, pp. 71-109.
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I. O processo de insolvência é um processo universal e concursal desti-
nado a obter a liquidação, respetivamente, de todo o património do devedor 
insolvente, por todos os seus credores. 

É um processo concursal15 (concursus creditorum), uma vez que todos os cre-
dores são chamados a intervir no processo, independentemente da natureza 
do seu crédito (embora, depois, os poderes processuais ou substantivos que 
lhes correspondam sejam diferentes), por um lado, e, por outro lado, por-
que está imbuído do princípio da proporcionalidade das perdas dos credores 
(princípio da par conditio creditorum), por forma a que, perante a insuficiência 
do património do devedor, por todos sejam repartidas de modo proporcional 
as perdas (art. 604.º, n.º 1 do CCivil, art. 176º do CIRE)16.

É um processo universal, porque, à partida, todos os bens do devedor podem 
ser apreendidos para futura liquidação, desde que penhoráveis, ou, se não 
forem absolutamente impenhoráveis, desde que tenham sido voluntariamente 
apresentados pelo devedor (art. 46º do CIRE).

É um processo de natureza mista, pois inicialmente surge como processo 
declarativo (visa a apreciação e declaração da situação de insolvência), para, 
depois da declaração de insolvência, surgir com uma feição executiva (apreen-
são e liquidação do ativo para pagamento dos credores)17. 

O processo de insolvência (incluindo todos os seus incidentes, apensos 
e recursos) tem caráter urgente, gozando de precedência sobre o serviço or-
dinário do tribunal (art. 9.º, n.º 1) e está sujeito ao princípio do inquisitório, 
podendo a decisão do juiz (no processo, embargos e incidente de qualificação 

15 Contrariamente ao processo executivo singular, em que, para além do exequente, apenas os 
credores com garantia real sobre os bens penhorados são chamados ao processo, por um lado, 
e, por outro lado, vigora o princípio da prioridade. A este propósito, veja-se sousa, Miguel 
Teixeira, A Verificação do Passivo no Processo de Falência, in: “Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa”, vol. 36, 1995, p. 353.
16 Cfr. sousa, Miguel Teixeira, A Verificação do Passivo no Processo de Falência, in: “Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa”, vol. 36, 1995, p. 353.
17 A este propósito, veja-se o que dispõe o art. 1º, n.º 1, do CIRE (“liquidação do património 
do devedor insolvente e a repartição do produto obtido pelos credores”) e também Freitas, 
José Lebre, Apreensão, Separação, Restituição e Venda, in: “I Congresso de Direito da Insolvência”, 
Almedina, Coimbra, 2014, pp. 229 e 230.
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de insolvência) ser fundada em factos que não tenham sido alegados pelas 
partes (art. 11.º)18.

É um processo especial autónomo, isto é, com a respetiva disciplina subs-
tantiva e processual regulada, essencialmente, num diploma autónomo – o 
Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas. 

Para além disso, trata-se de um processo com uma feição multidisciplinar, 
que se situa na fronteira entre o Direito Civil (Direito Obrigacional, Direito 
das Coisas, Direito da Família, Direito Sucessório), o Direito Comercial, o 
Direito do Trabalho, o Direito Penal, o Direito Processual Civil e Penal, etc.19.

II. O processo especial de revitalização e o processo especial para acordo de 
pagamento são processos judiciais pré-insolvenciais (aplicam-se a devedores 
em situação económica difícil ou em situação de insolvência iminente), híbridos 
(ou seja, processos judiciais fortemente desjudicializados), urgentes (tal como 
o processo de insolvência), que visam a recuperação de uma empresa ou de um 
devedor que não seja uma empresa, respetivamente. 

Estes processos pré-insolvenciais não têm natureza executiva (diferentemente 
do processo de insolvência), pois os bens dos devedores não são apreendidos 
ou liquidados, não havendo lugar a qualquer pagamento aos credores. 

Estes processos pré-insolvenciais são concursais (à semelhança do processo 
de insolvência), visto que o acordo recuperatório (no PER) ou de pagamento 
(no PEAP) aí obtido vincula todos os credores, mesmo que não tenham par-
ticipado nas negociações.

Por último, trata-se de processos especiais autónomos, cuja disciplina subs-
tantiva e processual está prevista, essencialmente, em normas especiais do 
CIRE, mas aos quais também são aplicáveis as restantes regras previstas no 
CIRE (para o processo de insolvência) que não sejam incompatíveis com a 
sua natureza.

18 Sobre o princípio do inquisitório, veja-se na jurisprudência o Ac. Rel. Co., de 23-01-2008 
(falcão de magalhães), os Acs. Rel. Po., de 20-10-2007 (josé ferraz), de 18-11-2013 (carlos 
gil) e de 14-12-2017 (Carlos Gil).
19 Neste sentido, também, brito, Maria Helena, Falências Internacionais. Algumas Considera-
ções a Propósito do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, in: “Themis – Revista da 
Faculdade de Direito da UNL, Edição Especial – Novo Direito da Insolvência”, 2005, p. 184.
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III. O regime extrajudicial de recuperação de empresas (disciplinado em diploma 
avulso) não é um processo judicial, mas um mero mecanismo puramente ex-
trajudicial de recuperação de devedores em situaão económica difícil ou em 
situação de insolvência iminente, que tem natureza confidencial e, por isso, 
apenas vincula os credores que aceitem participar (não é, por isso, concursal, 
contrariamente ao processo de insolvência, ao PER e ao PEAP). 

IV. A conversão de créditos em capital (regulada em diploma autónomo) é um 
regime jurídico exclusivo de sociedades comerciais ou sociedades civis sob 
forma comercial, com um volume de negócios =/> € 1. 000. 000, que visa a 
sua recuperação financeira de forma célere, através da aquisição do seu capital 
social pelos respetivos credores.

§3. Fontes
O processo de insolvência encontra-se previsto e regulado no Código da 
Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE), aprovado pelo Decreto-Lei 
nº 53/2004, de 18 de março20 e alterado pelo D.L. nº 200/2004, de 18 de agos-
to (que republicou em anexo na íntegra o Código), pelo D.L. nº 76-A/2006,  
de 29 de março, pelo D.L. nº 282/2007, de 7 de agosto, pelo D.L. nº 116/2008, 
de 4 de julho, pelo D.L. nº 185/2009, de 12 de agosto, pela Lei n.º 16/2012, de 
20 de abril, pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, pelo D.L. n.º 26/2015, 
de 6 de fevereiro, pelo D.L. n.º 79/2017, de 30 de junho (retificado pela De-
claração de Retificação n.º 21/2017, de 25 de agosto), pela Lei n.º 114/2017 de 
29 de dezembro, pela Lei n.º 8/2018, de 2 de março, pelo DL n.º 84/2019, de 
28 de junho, pela Lei n.º 99-A/2021, de 31 de dezembro e pela Lei n.º 9/2022, 
de 11 de janeiro.

O CIRE é complementado por um conjunto de diplomas. Desde logo, o Esta-
tuto do administrador judicial está regulado na Lei nº 22/2013, de 26 de feve-
reiro (alterada pela Lei n.º 17/2017, de 16 de maio, pelo Decreto-Lei n.º 52/2019, 
de 17 de abril, pela Lei n.º 79/2021, de 24 de novembro e pela Lei n.º 9/2022, 
de 11 de janeiro); a sua remuneração está prevista na Portaria nº 51/2005, de 20 
de janeiro; a Portaria n.º 246/2016, de 07 de setembro (alterada pela Portaria 

20 Publicado no Diário da República nº 66/2004, série I-A, de 18 de março de 2004, pp. 1402-
1465. Doravante, os preceitos desacompanhados da referência ao respetivo diploma legal são 
respeitantes ao CIRE, exceto se do contexto resultar o contrário.
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n.º 267/2018, de 20 de setembro), regulamenta o acesso ao sistema informático 
de suporte à atividade dos tribunais pelos administradores judiciais e pela 
Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça e o documento 
de identificação profissional que atesta a qualidade de administrador judicial; 
e as sociedades de administradores da insolvência estão contempladas no  
D.L. nº 54/2004, de 18 de março. Para além disso, a Portaria n.º 280/2013, 
de 26 de agosto (alterada pelas Portarias n.º 170/2017, de 25 de maio, e n.º 
267/2018, de 20 de setembro), que regulamenta a tramitação eletrónica dos 
processos judiciais (onde se inclui, no âmbito dos processos regulados pelo 
CIRE, a prática de atos, por via eletrónica, perante administradores judiciais 
pelos mandatários bem como a realização, por via eletrónica, de comunicações 
destinadas aos mandatários pelos administradores judiciais).

Por último, o processo de insolvência está também disciplinado em inúme-
ros diplomas avulsos. Apenas a título de exemplo, vejam-se o regime jurídico 
dos empréstimos participativos (art. 7.º do D.L. n.º 11/2022, de 12 de janeiro), 
os arts. 5.º e 12.º do sistema eletrónico de compensação (ECOMPENSA – D.L. 
n.º 150/2019, de 10 de outubro), o Código Civil (p. ex., os arts. 182º, 422º, 526º, 
1970º, 2100º), o D.L. nº 430/73, de 25 de agosto (que regula o ACE), o D.L. nº 
248/86, de 25 de agosto (que se aplica ao EIRL), o Código Cooperativo (p.ex., 
os arts. 30º, 112º), o Código do Trabalho (arts. 336.º, 347º, 425.º), o Código 
Penal (arts. 227º a 229º-A), etc., etc.

O processo especial de revitalização e o processo especial para acordo 
de pagamento estão, essencialmente, regulados no CIRE, em especial, nos  
arts. 17.º-A a 17.º-J e 222.º-A a 222.º-J, e por todas as restantes regras do Código 
que não sejam incompatíveis com a sua natureza.

O regime extrajudicial de recuperação foi criado pela Lei n.º 8/2918, de 3 
de março, que, não raras vezes remete para o CIRE (por ex. arts. 3.º, n.ºs 1-4, 
6.º, n.º 1, 9.º, n.º 1, 13.º, 16.º, n.º 4, 27.º, n.ºs 1 e 4, 28.º, 29.º) e o regime jurídico 
de conversão de créditos em capital foi introduzido no nosso ordenamento 
jurídico pela Lei n.º 7/2018, de 3 de março, que também remete, mais pon-
tualmente, para o CIRE (veja-se o art. 3.º, n.º 2). 

§4. Ordem de sequência
O presente estudo tem por objeto o Direito da insolvência, em sentido amplo: 
o processo de insolvência, o processo especial de revitalização, o processo 



O DIREITO DA INSOLVÊNCIA

23

especial para acordo de pagamento, o regime extrajudicial de recuperação 
de empresas e o regime de conversão de créditos em capital. 

Na primira parte, dedicada em exclusivo ao processo de insolvência, começa-
remos pela análise da fase inicial (ou declarativa) do processo de insolvência, onde 
incluímos os pressupostos objetivos e subjetivos e a tramitação processual, 
desde a apresentação do requerimento, até ao proferimento da sentença de-
clarativa da insolvência ou de indeferimento do pedido de declaração de in-
solvência, e respetivos meios de impugnação. 

Depois, debruçar-nos-emos sobre o conteúdo da sentença declarativa da in-
solvência, marco fundamental da tramitação subsequente do processo de 
insolvência (que termina com o despacho de encerramento do processo, em 
princípio), bem como de todos os inúmeros efeitos que estão associados à 
declaração de insolvência. A este propósito, desde logo, serão estudados em 
detalhe os efeitos desencadeados pela sentença declarativa da insolvência: 
efeitos pessoais e efeitos patrimoniais sobre o devedor ou outras pessoas, 
efeitos processuais, efeitos sobre os créditos, efeitos sobre os negócios em 
curso, resolução em benefício da massa insolvente. De seguida, dedicaremos 
a nossa atenção à fase executiva do processo de insolvência, destinada, no essencial, 
à verificação e graduação dos créditos, apreensão e liquidação dos bens do 
devedor e pagamento aos respetivos credores.

Para além disso, ainda no âmbito do processo de insolvência, serão objeto 
de tratamento autónomo os “casos especiais”, ou seja, os institutos jurídicos 
que importam uma modificação substantiva e/ou processual na disciplina 
insolvencial regra. Aqui incluímos o plano de insolvência, a exoneração do 
passivo restante, o plano de pagamentos, e a coligação ativa e/ou passiva dos 
cônjuges insolventes. 

Na segunda parte desta obra, estudaremos os instrumentos híbridos, que 
estão disciplinados essencialmente no CIRE (o processo especial de revita-
lização e o processo especial para acordo de pagamento), e os instrumentos 
extrajudiciais regulados em legislação avulsa (o regime extrajudicial de recuperação 
de empresas e o regime jurídico de conversão de créditos em capital).

Por último, na terceira parte, não deixaremos de abordar no Direito Inter-
nacional da Insolvência as regras de Direito Internacional Privado, o Direito 
Europeu e as convenções internacionais.
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