
 

 

Anexo 2 

 
Juros NÃO são Prejuízos 

 

 

 

Introdução aos conceitos 

 

1. A insolvência da Requerente decompõe-se em vários tipos de Responsabilidades cada uma 

com distintas características Legais 

2. Aqui apenas nos interessa distinguir 2 tipos de Responsabilidades 

 Capital  

 Juros 

3. E Classificar estas 2 Responsabilidades em 2 categorias, entre as várias possíveis : 

 Passivos 

 Prejuízos 

 

4. Quanto aos tipos de responsabilidades importa esclarecer : 

 Capital é o Dinheiro investido e alocado a uma actividade e com o qual se esperam 

os legítimos retornos do investimento. 

 Juros, são o retorno do investimento que uma empresa que se fez com o seu  capital. 

 



5. Quanto às classificações das responsabilidades 

 Passivos são todas as Responsabilidades dos Insolventes que um credor pode registar 

legitimamente na sua contabilidade, capital , juros , multas indemnizações etc... 

 Prejuízos são os custos não previstos que no âmbito da actividade de uma empresa 

aparecem e devem ser contabilizados 

6. Assim se compreende que o capital é um investimento e a sua perda um prejuízo ! 

7. De igual modo se depreende que os juros são os benefícios daquilo em que se investiu, 

8. Se se investiu de forma rigorosa e planeada o capital aporta juros e depois dos custos temos 

o almejado lucro ! 

9. Se se se investiu mal, não recebemos os proveitos (juros) do mau investimento  

10. Como ninguém pode contabilizar lucros futuros, também não podem contabilizar as perdas 

futuras, independentemente de se poder estimar os lucros cessantes. Não existem conta 

contabilística nem norma contabilística para levar estas estimativas a prejuízos. 

11. Se se investiu de forma leviana como a Cofidis-AOF4 além de não recebermos os proveitos 

do nosso investimento, também temos de contabilizar como prejuízo o capital investido. 

Concretizando no caso “sub júdice” 

12. Destarte, apenas o capital emprestado aos Requerentes será um prejuízo, sendo que o facto 

de também não receberem os juros esperados é uma perda estimada de rendimentos futuros. 

13. Acresce que em causa está apenas o hipotético agravar de prejuízos causados pelo atrasar 

da apresentação à dissolvência, após a data em que hipoteticamente se deveriam apresentar. 



Com um exemplo 

14. Um taxista investe o seu capital num Táxi, 

15. Diariamente recolhe os proveitos do seu investimento com as bandeiradas que cobra, 

16. Se um camion TIR destruir o seu Táxi, 

17. o Taxista tem um prejuízo, 

18. e enquanto o táxi estiver na oficina o taxista nada recebe do seu investimento. 

19. O Camionista é responsável pelo prejuízo causado ao Táxi. 

20. Na contabilidade do Taxista apaga-se o investimento e regista-se a perda do Táxi 

21. na contabilidade não se continuam a lançar as bandeirada desejadas mas não concretizadas 

22. Portanto Prejuízo é o capital perdido , o valor do Táxi! 

23. As bandeiradas hipotéticas futuras, são lucros cessantes, hipoteticamente indemnizáveis, 

mas não são prejuízos, se forem pagos serão  Lucros !! 

24. Os prejuízos que nos interessam aqui, são o agravar de prejuízos, e não o capital em si,  

25. neste exemplo seriam os custos legais se o camionista não pagar prontamente os prejuízos, 

mas não se inclui as Bandeiradas perdidas, isso são lucros cessantes, eventualmente 

indemnizáveis! 

----**---- 


