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COMENTÁRIOS À PROPOSTA DE LEI 39/XII 
 

Todos os esforços e iniciativas dirigidos à obtenção de uma maior eficácia e 

celeridade na resolução dos processos judiciais, maxime dos processos de insolvência,  

pelas suas implicações e consequências ao nível económico e social, são de louvar e apoiar 

desde que traduzidas em reformas viáveis e apoiadas por medidas concretas e realizáveis. 

 

O Diagnóstico dos actuais e principais problemas do processo de insolvência é 

conhecido:  

 - problemas organizativos do próprio processo judicial e que são comuns a todos os 

outros processos judiciais: excesso de pendências e de trâmites burocráticos;  

 - problemas de conformação substantiva dos interesses por vezes conflituantes em 

tais processos: o público, por um lado, e o privado dos vários intervenientes, por outro, 

havendo ainda muitas vezes dentro dos provados interesses contraditórios; 

 - insuficiente formação especializada dos operadores judiciários encarregues de tais 

processos (mais uma vez problema não privativo desta jurisdição); 

 - inexistência de qualquer selecção no recrutamento dos gestores e liquidatários 

judiciais e no controle do desempenho da sua actividade; 

 - falta de motivação e empenhamento da generalidade dos credores que compõem as 

Comissões de Credores; 

 - falta de comunicação e cooperação entre as várias entidades, designadamente 

públicas (conservatórias, finanças, etc.) que têm intervenção no decorrer do processo, 

 - deficiente visão da natureza e função do processo por parte de alguns credores: 

para uns trata-se de um processo de cobrança de dívida, para outros uma forma de recuperar 

o IVA pago, para outros uma forma de arrumar internamente o ficheiro do cliente (ex. 

Bancos) e para outros uma forma de fazer “morrer” as sociedades (é o caso das acções 

intentadas pelo Estado - Ministério Público e Segurança Social) contra empresas que há 

muito cessaram a sua actividade e nas quais, muitas das vezes, todos os bens foram 

vendidos em processos de execução fiscal tendo já havido reversão das dívidas para os 

gerentes).  
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Todos estes problemas são conhecidos e referenciados por todos os que intervêm 

nos processos de insolvência. Não obstante nenhum deles é resolvido ou sequer atenuado 

com a alteração ora proposta, pelo contrário. 

 

 Tem sido publicamente defendido que as alterações ao Código da Insolvência e da 

Recuperação de Empresas (CIRE) têm, entre outros objectivos, libertar os tribunais para 

outros processos e tornar os processos de insolvência mais céleres e menos complexos. 

Tem sido também publicamente invocado que a morosidade dos processos nos tribunais 

impedem a recuperação das empresas e daí que e daí a criação de um mecanismo de 

recuperação extrajudicial de devedores. Sucede que nenhum destes desideratos é alcançado 

com a alteração em apreciação como se verá infra.  

 A proposta ora em análise resulta do compromisso assumido pelo governo 

português e as instituições internacionais no quadro da execução dos compromissos 

previstos nos memorandos sobre condicionalidades da política económica. Ora, como se 

verá, parte destas alterações nada têm a ver com os objectivos definidos pelo governo como 

determinantes destas alterações e nem sequer se compreendem face à realidade nacional.  

 No que a libertar os tribunais para outros processo concerne, constata-se que, ao 

contrário do proclamado, o novo mecanismo de acordo extrajudicial acaba por ser em si 

mesmo um processo judicial, no qual a intervenção quer do juiz quer da secção de 

processos tem lugar em vários momentos. Se é certo que a negociação do acordo em si tem 

lugar fora do tribunal não é menos certo que o tribunal é chamado em vários momentos a 

intervir e dele depende a marcha do processo. Assim, ao invés de se retirar dos tribunais, 

máxime dos tribunais e juízos de comércio, processos, criou-se um novo processo que 

correrá termos nesses tribunais e cuja tramitação, como se verá adiante, não é simples. 

 Já quanto à simplificação do processo de insolvência constata-se que a mesma 

apenas tem verdadeiramente lugar no que à não obrigatoriedade de realização da 

assembleia de credores respeita. Relativamente ao incidente de qualificação, apesar de 

deixar de ser obrigatório, tendo-se introduzido um novo efeito da qualificação da 

insolvência como culposa – a responsabilidade dos administradores da insolvente pelo 

passivo não satisfeito com as forças da massa – a verdade é que o incidente vai 

seguramente continuar a ter lugar em grande número de processos. Acresce que, ao 
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contrário do que constava da Memorando de enquadramento das propostas de alteração ao 

Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (ponto 2.1), o incidente em causa 

não deixou de ter natureza urgente pelo que continua a ser tramitado tal qual todos os 

restantes apensos do processo de insolvência, precedendo o serviço não urgente do tribunal. 

 No que à celeridade respeita, o encurtamento de prazos que tem lugar com esta 

alteração legislativa não produz qualquer efeito significativo já que não são os actos que 

dependem dos prazos que foram encurtados (art. 18º, 36º, 120º, 125º e 146º) que fazem 

atrasar a marcha do processo. Os grandes entraves do desfecho rápido do processo de 

insolvência prendem-se, por um lado, com a fase de liquidação e de verificação e graduação 

de créditos, matérias em relação às quais não houve alterações significativas. e, por outro 

lado, com o errado dimensionamento, nos tribunais especializados, dos quadros de juízes e 

de oficiais de justiça. Com o crescente e constante aumento do número de processos de 

insolvência, não estando prevista, designadamente em paralelo com estas alterações, 

quaisquer mudanças (ampliação) nos quadros dos referidos tribunais, não há qualquer 

reforma legislativa que possa resultar. 

 

Feita esta introdução geral passemos à análise da proposta de alteração do CIRE. 

 

ARTIGO 2º DO ANTEPROJECTO – ALTERAÇÃO AO CIRE 

 
Artigo 1º 

Finalidade do processo de insolvência 
Redacção actual Nova redacção 

O processo de insolvência é um processo de 
execução universal que tem como finalidade 
a liquidação do património de um devedor 
insolvente e a repartição do produto obtido 
pelos credores, ou a satisfação destes pela 
forma prevista num plano de insolvência, 
que nomeadamente se baseie na 
recuperação da empresa compreendida na 
massa insolvente. 
 

1 - O processo de insolvência é um 
processo 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. 

2 - Estando em situação económica 
difícil, ou em situação de insolvência 
meramente iminente, o devedor pode 
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requerer ao tribunal a instauração de 
processo especial de revitalização, de 
acordo com o previsto nos artigos 17.º-A a 
17.º-I.  

 
 

 

Uma das críticas que vários sectores fizeram ao CIRE1 desde o início prende-se com 

o facto de ser um código vocacionado sobretudo para a liquidação da empresa, sendo 

difícil, tal como está estruturado, levar à aprovação de um plano destinado a permitir a 

recuperação da empresa. 

A alteração introduzida neste nº 1 parece querer dar resposta a essa crítica ao 

substituir “O processo de insolvência é um processo de execução universal que tem  como 

finalidade a liquidação do património de um devedor insolvente e repartição do produto 

obtido pelos credores ou a recuperação destes pela forma prevista num plano de 

insolvência…” por ““O processo de insolvência é um processo 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”. 

Sucede que para se alterar a filosofia subjacente a um código não basta alterar a 

declaração de princípio com que o mesmo se inicia. É preciso proceder às alterações ao 

longo de todo o diploma que permitam a um processo criado a pensar na liquidação da 

empresa passar a ser um processo destinado, em primeira linha, à recuperação da empresa.  

Para além da alteração resultante do aditamento de um nº 3 ao art. 192º que  dispõe: 

“3 - O plano que se destine a prover à recuperação do devedor designa-se plano de 

recuperação, devendo tal menção constar em todos os documentos e publicações 

respeitantes ao mesmo.”  não foi fita qualquer outra alteração de fundo ao código. 

Ora, não tendo sido feita qualquer alteração significativa na estrutura do processo é 

forçoso concluir que a alteração ao art. 1º não traz, na prática, qualquer mudança ao nível 

da filosofia do código. 

                                                   
1 Código a que pertencem todas as disposições infra citadas sem qualquer outra indicação). 
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Art. 10º - Falecimento do devedor 

 
Redacção actual Nova redacção 

No caso de falecimento do devedor, o 
processo: 
a) Passa a correr contra a herança jacente, 
que 
b) É suspenso pelo prazo, não prorrogável, 
o juiz considere conveniente a suspensão. 
 

 -No caso de falecimento do devedor, o 
processo:  

a)Passa a correr contra a herança aberta por 
morte do devedor, que se manterá indivisa 
até ao encerramento do mesmo; 

b)Fica suspenso pelo prazo, não 
prorrogável, de cinco dias, contados desde a 
data em que tenha ocorrido o óbito. 

Os actos praticados durante o período de 
suspensão a que alude a alínea b) do 
número anterior por quem não deva ou não 
possa conhecer a suspensão, podem ser 
posteriormente confirmados ou ratificados 
pelos interessados, mediante simples 
comunicação ao processo na qual 
manifestem a sua anuência.  

 

 Nada significativo a dizer. A alteração introduzida ao nº 1, al. a), é positiva já que 

clarificou a situação de modo a abranger também a herança indivisa, Já a da alínea b) me 

parece fazer pouco sentido e levar a que, na prática, poucas vezes vá ter lugar a suspensão 

uma vez que a mesma passou a contar-se da data do falecimento.  

A introdução do nº 2 permite eventualmente resolver as situações antes não 

previstas de prática de actos por quem desconhecesse a suspensão. 

 

Art. 18º - Dever de apresentação à insolvência 
 

Redacção actual Nova redacção 

1 - O devedor deve requerer a declaração da 
sua insolvência dentro dos 60 dias seguintes 
à data do conhecimento da situação de 
insolvência, tal como descrita no nº 1 do 
artigo 3º, ou à data em que devesse 
conhecê-la. 
 
 

1 - O devedor deve requerer a 
declaração da sua insolvência dentro dos 30 
dias seguintes à data do conhecimento da 
situação de insolvência, tal como descrita 
no n.º 1 do artigo 3.º, ou à data em que 
devesse conhecê-la. 
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No nº 1 deste artigo procede-se ao encurtamento do prazo conferido ao devedor para 

se apresentar à insolvência para 30 dias. Trata-se de uma alteração fundada essencialmente 

em exigências das instituições internacionais e que é, no nosso contexto empresarial, um 

erro.  

O prazo de 30 dias para um devedor se apresentar à insolvência, tendo em 

consideração que com o requerimento inicial tem de juntar um conjunto significativo de 

documentação (art. 24º), é curto e desajustado mesmo para uma empresa que tenha a sua 

contabilidade organizada.  O tecido empresarial português é composto por um número 

significativo de empresas que não se encontram devidamente estruturadas, que não têm um 

departamento jurídico e que, muitas vezes, quando constatam a situação de insolvência, já 

não têm quem lhes preste serviços de contabilidade por terem dívidas aos respectivos 

contabilistas/TOCS. 

Sendo esta a realidade existente e tendo em conta que a não apresentação no prazo 

fixado constitui uma presunção (ilidível) de insolvência culposa [art. 186º, nº 3, al. a)], 

afigura-se que o encurtamento (de 60 para 30 dias) é demasiado gravoso para os 

administradores das empresas, não se percebendo a razão de ser do mesmo até porque não 

são os 30 dias que têm impacto negativo no tecido empresarial e, consequentemente, na 

economia portuguesa. 

 

Art. 23º - Forma e conteúdo da petição 
 

Redacção actual Nova redacção 

2 - Na petição, o requerente: 
b) Identifica os administradores do devedor 
e os seus cinco maiores credores, com 
exclusão do próprio 
requerente; 
 
 

2 - Na petição, o requerente: 
b) Identifica os administradores, de direito e 
de facto, do devedor e os seus cinco maiores 
credores, com exclusão do próprio 
requerente; 

 

 

Art. 35º - Audiência de discussão e julgamento 
 

Redacção actual Nova redacção 



A alteração ao código da Insolvência e da recuperação de empresas 

Maria José Costeira 
Juíza Tribunal do Comércio de Lisboa 

CEJ, 27 de Janeiro de 2012 

1 - Tendo havido oposição do devedor, ou 
tendo a audiência deste sido dispensada, é 
logo marcada audiência de discussão e 
julgamento para um dos cinco dias 
subsequentes, notificando-se o requerente e 
o devedor para comparecerem pessoalmente 
ou para se fazerem representar por quem 
tenha poderes para transigir. 
2 (…) 
 

 

1 - Tendo havido oposição do devedor, 
ou tendo a audiência deste sido dispensada, 
é logo marcada audiência de discussão e 
julgamento para um dos cinco dias 
subsequentes, notificando-se o requerente, o 
devedor e todos os administradores de 
direito ou de facto identificados na petição 
inicial para comparecerem pessoalmente ou 
para se fazerem representar por quem tenha 
poderes para transigir. 
2 (…) 

 

As alterações introduzidas no nº 1 não levantam questões. 

Já a supressão dos nºs 3 e segs. deste preceito deverá resultar de um lapso manifesto 

que urge corrigir dado que são regras que regulam a audiência de julgamento e que 

prevêem determinado cominatório e que não faz qualquer sentido que desapareçam.  

 

Art. 36º - Sentença de declaração de insolvência 
 

Redacção actual Nova redacção 

Na sentença que declarar a insolvência o 
juiz: 
a) 
b) 
c) Fixa residência aos administradores do 
devedor, bem como ao próprio devedor, se 
este for pessoa singular; 
d) a h) 
 

Na sentença que declarar a insolvência o 
juiz: 
a) 
b) 
c) Fixa residência aos administradores, de 
direito e de facto, do devedor, bem como ao 
próprio devedor, se este for pessoa singular; 
d) a h) 
 

 

 

Redacção actual Nova redacção 

Na sentença que declarar a insolvência o 
juiz: 
i) Declara aberto o incidente de qualificação 
da insolvência, com carácter pleno ou 
limitado, sem prejuízo do disposto no artigo 
187º; 
 

Na sentença que declarar a insolvência o 
juiz: 
i) Caso disponha de elementos que 
justifiquem a abertura do incidente de 
qualificação da insolvência, declara aberto o 
incidente de qualificação, com carácter 
pleno ou limitado, sem prejuízo do disposto 
no artigo 187.º 
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 A crítica que desde sempre foram feitas ao incidente de qualificação prende-se com 

o facto de na generalidade dos casos a qualificação da insolvência ser um incidente ineficaz 

que consume algum tempo e que não tem qualquer utilidade (na quase totalidade dos casos 

a insolvência é considerada fortuita não resultando dessa qualificação qualquer 

consequência). Sempre se defendeu que o incidente deveria passar a ser facultativo e não 

obrigatório, isto é, que apenas tivesse lugar quando houvesse sérios indícios de insolvência 

culposa (tal como configurada esta no art. 186º). Por outras palavras, não haveria lugar a 

qualquer incidente quando a insolvência tivesse resultado de circunstâncias não imputáveis 

a título de culpa aos administradores do devedor. Por conseguinte, a ideia era a de que só 

houvesse lugar à fase de qualificação da insolvência quando se pretendesse apurar da 

existência de culpabilidade. 

 A alteração ora preconizada torna o incidente facultativo. Mas continua a não ser a 

solução ideal.  

Dando-se a possibilidade de logo na sentença o juiz determinar a abertura do 

incidente esta alteração vai introduzir um factor de perturbação na fase inicial do processo 

que até agora corria com simplicidade e celeridade. Presentemente, até ser declarada a 

insolvência a única preocupação do requerente prende-se com a prova do seu crédito, sendo 

a insolvência requerida na generalidade dos casos por um credor, e com a prova de uma das 

circunstâncias previstas nas várias alíneas do nº 1 do art. 20º. Ao devedor, por sua vez, 

importa apenas demonstrar ou que o crédito do requerente não existe ou que não se 

encontra em situação de insolvência.  

 Passando a prever-se que o juiz pode logo neste momento fazer um juízo sobre a 

culpabilidade da insolvência, o que se irá passar, sobretudo face ao novo efeito ora 

consagrado (responsabilidade civil dos administradores – art. 189º, al. tf), é que logo na 

primeira fase do processo as partes vão querer fazer prova sobre os indícios relevantes para 

efeitos de qualificação da insolvência: o requerente vai-se esforçar por demonstrar que estes 

existem e o devedor que não existem. Por conseguinte, não só os articulados vão 

tendencialmente tornar-se mais extensos, como a matéria a seleccionar para julgamento 

será igualmente mais extensa, como a audiência se vai tornar mais longa e a sentença vai 

adquirir uma nova complexidade, obrigando o juiz a tomar uma posição, fundamentada, 
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sobre uma questão que nada tem a ver com a declaração de insolvência e que só em 

momento posterior deve ser apreciada. 

Não faz, pois, sentido, nesta fase, que o juiz faça um juízo sobre a culpabilidade da 

insolvência. 

Por outro lado não é correcto fazer recair sobre o juiz tal iniciativa. O juiz é o 

decisor e não é a si que compete impulsionar um incidente do processo, sendo pouco curial 

que quem decide seja quem, já em momento anterior, tomou posição sobre a questão 

decidenda. 

Assim, e estando prevista a possibilidade de, em momento ulterior, ser requerida a 

qualificação da insolvência como culposa (art. 188º), esta alínea deveria ser suprimida 

deixando o juiz, na sentença que declara a insolvência, de se pronunciar sobre a 

qualificação da insolvência. 

 

Redacção actual Nova redacção 

Na sentença que declarar a insolvência o 
juiz: 
n) Designa dia e hora, entre os 45 e os 75 
dias subsequentes, para a realização da 
reunião da assembleia de credores aludida 
no artigo 156º, neste Código designada 
assembleia de apreciação do relatório. 
 
 

Na sentença que declarar a insolvência o 
juiz: 
n) Designa dia e hora, entre os 45 e os 60 

dias subsequentes, para a realização da 

reunião da assembleia de credores aludida 

no artigo 156.º, designada por assembleia 

de apreciação do relatório, ou declara, 

fundamentadamente, prescindir da 

realização da mencionada assembleia. 

Uma das críticas que desde sempre se fez ao processo de insolvência prende-se com 

a obrigatoriedade de realização de uma assembleia para apreciação do relatório quando, na 

verdade, a utilidade de grande parte das assembleias é nula e atrasa desnecessariamente o 

início da liquidação. 

Assim, abolir a obrigatoriedade de realização desta assembleia é de aplaudir.  

Já o encurtamento do prazo máximo previsto para a sua realização (de 75 para 60 

dias) não é adequado. A experiência revela que mesmo o prazo de 75 dias se mostra com 

alguma frequência insuficiente (quer pela demora na citação dos credores, quer pela 

substituição do administrador inicialmente nomeado quer pela impossibilidade prática de o 
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administrador elaborar e juntar ao processo com a antecedência devida o relatório a 

submeter à apreciação dos credores e que deve ser instruído com inventário e relação de 

credres – art. 155º, nº 2). Outras vezes e não obstante o cumprimento dos prazos, na data da 

realização da assembleia ainda se encontra a decorrer o prazo para reclamar créditos. 

Nestas situações e estando em causa devedores com grande número de credores, a 

realização da assembleia é impraticável uma vez que na própria assembleia os credores 

podem reclamar os seus créditos (art. 73º, nº 1). 

Assim, e mesmo considerando que a nova forma de publicitação (no Portal Citius e 

não no Diário da República) é mais célere, este encurtamento do prazo não traz qualquer 

vantagem e pode, mesmo, acabar por atrasar o processo em virtude de ter de vir a ser 

designada nova assembleia. Não deveria, pois, o prazo máximo ser encurtado. 

Por fim e precisamente porque resulta da experiência que o habitual é não existir 

interesse na realização da assembleia, a necessidade de fundamentação da decisão do juiz 

deveria estar prevista para os casos em que considerasse necessária a realização da 

assembleia e não o contrário. Tal como está a regra continua a ser a da realização da 

assembleia quando a regra deveria ser a não realização da assembleia. 

Redacção actual Nova redacção 

 
 

nº 3 Nos casos em que não é designado dia 

para realização da assembleia de apreciação 

do relatório, nos termos da alínea n) do n.º 

1, e qualquer interessado, no prazo para 

apresentação das reclamações de créditos, 

requeira ao tribunal a sua convocação, o 

juiz designa dia e hora, entre os 45 e os 60 

dias subsequentes à sentença que declarar a 

insolvência, para a sua realização. 

 

Este prazo não faz sentido. Fixando o juiz por norma 30 dias para a reclamação de 

créditos se o interessado vier a requerer a convocação da assembleia no final do prazo pode 

dar-se o caso de não ser possível realizar a assembleia dentro do referido prazo, que se 

conta da sentença, dado que a assembleia tem sempre de ser convocada com pelo menos 10 
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dias de antecedência - art. 76º. 

Redacção actual Nova redacção 

 
 

nº 4 - O juiz que tenha decidido não realizar 

a assembleia de apreciação do relatório 

deve, logo na sentença, adequar a marcha 

processual a tal factualidade, tendo em 

conta o caso concreto.  

 

 

 Este preceito é compreensível uma vez que todo o regime da insolvência está 

moldado de acordo com o pressuposto de que há sempre realização da assembleia de 

apreciação do relatório e não foi adaptado à nova realidade.  

 Esta norma exige que o juiz da insolvência seja um juiz especializado, que domine 

bem o processo de insolvência Com efeito, o juiz vai passar a ter um papel mais relevante 

no desenrolar do processo já que terá de, na sentença que declara a insolvência, pronunciar-

se sobre questões várias tais como o encerramento imediato do estabelecimento da 

insolvente e/ou da sua actividade. Não poderá, porém, determinar o início imediato da 

liquidação dado que esta depende do trânsito em julgado da decisão. Por outro lado terá que 

fazer um juízo cauteloso sobre o encerramento da actividade do devedor já que pode vir a 

ser requerida a convocação de uma assembleia e nesse caso o eventual prosseguimento dos 

autos para apresentação de um plano de insolvência (a decidir pelos credores na 

assembleia) pode ficar comprometido. 

 É uma norma importante mas que tem implicações várias e que, por isso mesmo, 

exige a especialização dos juízes que lidam com estes processos. 

 

Art. 37º - Notificação da sentença e citação 
 

Redacção actual Nova redacção 

7 - Os demais credores e outros interessados 
são citados por edital, com prazo de dilação 
de cinco dias, afixado na sede, nos 
estabelecimentos da empresa e no próprio 

7 - Os demais credores e outros interessados 

são citados por edital, com prazo de dilação 
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tribunal e por anúncio publicado no Diário 
da República. 
 

de cinco dias, afixado na sede ou na 

residência do devedor, nos seus 

estabelecimentos e no próprio tribunal e por 

anúncio publicado no portal Citius.  

 
 

A utilização do Portal Citius em substituição do Diário da República é uma opção 

claramente economicista dado os custos com as publicações no Diário da República serem 

elevados. Se no que à publicitação de actos respeita não se colocam reservas a esta forma 

de publicidade, já que no que à citação e notificações para a prática de actos concerne se 

colocam as maiores reservas no que à bondade desta alteração concerne sobretudo porque 

não é uma forma tradicional de chamar as partes a praticar actos nos processos. 

 Para além dos actos publicitados pelos tribunais no Portal Citius, neste anteprojecto 

prevê-se que os Administradores da Insolvência tenham eles próprios acesso ao Portal e 

nele introduzam determinadas informações e avisos [art. 158º, nº 2, 17º-D, nº 3 e 17-I, nº 3 

al. b)]. --- 

 Sendo inquestionável que esta alteração simplifica a publicitação (já que o 

administrador não tem de requerer ao tribunal que a faça) para que ela possa ocorrer os 

administradores da insolvência têm de estar registados junto do ITIJ e têm de ter a sua 

assinatura certificada e encriptada (tal como sucede com os advogados e os solicitadores de 

execução). Este processo de reconhecimento e certificação dos administradores é 

necessariamente moroso até em função do elevado número de administradores da 

insolvência que constam das várias listas oficiais.  

Uma vez que até ao momento não teve início qualquer procedimento com vista a 

habilitar os Administradores da Insolvência a introduzir directamente informações no Portal 

Citius, colocam-se sérias dúvidas sobre a concreta e efectiva possibilidade de, a brevo 

trecho, designadamente no momento da entrada em vigor desta alteração legislativa, o 

Portal poder ter as funcionalidades previstas neste diploma. 

O Portal terá igualmente que ser de acesso a todos e deveria ter um motor de busca. 

 

Art. 39º - Notificação da sentença e citação 
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Não há alterações relevantes 

 

Art. 50º - Créditos sob condição 

Não há alterações relevantes 

 

Art. 52º  Nomeação pelo juiz e estatuto 

1 - Caso o processo de recrutamento assuma grande complexidade, o juiz pode, a requerimento de 

qualquer interessado, nomear mais do que um administrador da insolvência, cabendo ao 

requerente a responsabilidade de propor, fundamentadamente, o administrador da insolvência 

a nomear, bem como remunerar o administrador da insolvência que haja proposto, caso o 

mesmo seja nomeado e a massa insolvente não seja suficiente para prover à sua remuneração. 

2 - Existindo divergência entre o administrador da insolvência nomeado pelo juiz ao abrigo do n.º 

1 e os demais administradores de insolvência, prevalece, em caso de empate, a vontade 

daquele. 

 

Art. 53º - Escolha de outro administrador pelos credores 

Redacção actual Nova redacção 

nº 1 - Sob condição de que previamente à 

votação se junte aos autos a aceitação do 

proposto, os credores podem, na primeira 

assembleia realizada após a designação do 

administrador da insolvência, eleger para 

exercer o cargo outra pessoa, inscrita ou não 

na lista oficial, e prover sobre a 

remuneração respectiva, por deliberação 

que obtenha a aprovação da maioria dos 

votantes e dos votos emitidos, não sendo 

consideradas as abstenções. 

nº 1 - Sob condição de que previamente à 

votação se junte aos autos a aceitação do 

proposto, os credores, reunidos em 

assembleia de credores, podem, após a 

designação do administrador da insolvência, 

eleger para exercer o cargo outra pessoa, 

inscrita ou não na lista oficial, e prover 

sobre a remuneração respectiva, por 

deliberação que obtenha a aprovação da 

maioria dos votantes e dos votos emitidos, 

não sendo consideradas as abstenções. 
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Em primeiro lugar a redacção deste número ficou incongruente dado que, tal como 

está, a referência a após a designação não faz qualquer sentido sendo certo que é evidente 

que as assembleias se realizam sempre após a nomeação do administrador da insolvência. 

 Por outro lado veio introduzir-se um factos de perturbação claramente contrário à 

necessária estabilidade e celeridade do processo. A partir do momento em que se permite a 

substituição do administrador da insolvência nomeado pelo juiz a todo o tempo e sem que 

exista fundamento para tal (enquanto até aqui tal substituição sem justa causa apenas se 

podia fazer na primeira assembleia realizada no professo) vai-se permitir que sem qualquer 

justificação se causem atrasos na marcha do processo e se possibilite que um conjunto de 

credores manobre o processo. 

Art. 55º - Funções e seu exercício 
1 - Sem prejuízo dos casos de recurso obrigatório ao patrocínio judiciário ou de necessidade de 

prévia concordância da comissão de credores, o administrador da insolvência exerce 

pessoalmente as competências do seu cargo, podendo substabelecer, por escrito, a prática de 

actos concretos em administrador da insolvência com inscrição em vigor nas listas oficiais. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - A remuneração do administrador da insolvência referido na parte final do n.º 2 é da 

responsabilidade do administrador da insolvência que haja substabelecido, sendo deste a 

responsabilidade por todos os actos praticados por aquele ao abrigo do substabelecimento 

mencionado no mesmo número. 

7 - O administrador da insolvência dispõe de poderes para desistir, confessar ou transigir, 

mediante concordância da comissão de credores, em qualquer processo judicial em que o 

insolvente, ou a massa insolvente, sejam partes. 

 

Art. 55º - Funções e seu exercício 

Altera anúncio no DR para anúncio no portal Citius 
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Art. 65º - Contas anuais do devedor 
1 O disposto nos artigos anteriores não prejudica o dever de elaborar e depositar contas 

anuais, nos termos que forem legalmente obrigatórios para o devedor. 

2  As obrigações declarativas a que se refere o número anterior subsistem na esfera do 

insolvente e dos seus legais representantes, os quais se mantêm obrigados ao cumprimento das 

obrigações fiscais, respondendo pelo seu incumprimento. 

3 Com a deliberação de encerramento da actividade do estabelecimento, nos termos do n.º 2 

do artigo 156.º, extinguem-se necessariamente todas as obrigações declarativas e fiscais, o que 

deve ser comunicado oficiosamente pelo tribunal à administração fiscal para efeitos de 

cessação da actividade. 

4 Na falta da deliberação referida no número anterior, as obrigações fiscais passam a ser da 

responsabilidade daquele a quem a administração do insolvente tenha sido cometida e 

enquanto esta durar. 

5 As eventuais responsabilidades fiscais que possam constituir-se entre a declaração de 

insolvência e a deliberação referida no n.º 3 são da responsabilidade daquele a quem tiver sido 

conferida a administração da insolvência, nos termos dos números anteriores. 

Com as alterações ora introduzidas se for deliberado o encerramento deixa de ser 

obrigatória a apresentação das declarações fiscais. Se não for deliberado o encerramento a 

responsabilidade passa a ser do administrador da insolvência já que em regra é este que tem 

a administração da insolvente. Mesmo que seja deliberado o encerramento as 

responsabilidades fiscais constituídas entre a sentença e a data da assembleia em que é 

decretado o encerramento é do administrador da insolvência. 

 Nos termos do CSC as contas a apresentar por uma sociedade respeitam a um 

exercício inteiro o que corresponde, por regra, ao ano civil. O prazo legal para apresentação 

das contas de um exercício é de três meses após o seu término (arts. 65º e 65ºA do CSC), 

sendo a sua elaboração encargo dos administradores da empresa. Ao prever nesta norma 

que o administrador é responsável pela prestação de contas a partir da data em que é 

nomeado e porque as nomeações ocorrem ao longo de todo o ano e não no dia 1 de Janeiro 

de cada ano, há aqui uma evidente contradição entre o regime geral de prestação de contas 
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e esta norma. Se por hipótese o administrador apenas é nomeado em Agosto só tem de 

apresentar contas a partir de Agosto. Ora como as contas são anuais e respeitam a todo o 

exercício (ano civil completo), não podem ser elaboradas apenas a partir de Agosto.  

 Face a esta contradição teremos de concluir que a obrigação que impende sobre o 

administrador retroage ao início do ano civil em que foi nomeado. Aqui surge o segundo 

problema: como é que o administrador pode elaborar contas e ser responsável por elas 

relativamente a um período em que não tinha qualquer responsabilidade sobre a empresa? 

Não pode. 

 Por outro importa analisar se esta norma pretende derrogar os princípios gerais de 

aprovação de contas de uma sociedade consagrados no CSC? Se foi esse o objectivo então 

haveria que regular o processo de aprovação de contas o que não foi feito.  

Efectivamente, nos termos do art. 65º, nº 1, do CSC, “Os membros da administração 

devem elaborar e submeter aos órgãos competentes da sociedade o 

relatório de gestão, as contas do exercício e demais documentos de prestação de contas 

previstos na lei, relativos a cada exercício anual.” De seguida e de acordo com o nº 5 do 

mesmo artigo, esse conjunto de documentos (relatório de gestão, as contas do exercício e os 

demais documentos de prestação de contas – elaborados de acordo designadamente com os 

artigos art. 66º e 66º-A do CSC) “devem ser apresentados ao órgão competente e por este 

apreciados”. Ou seja, o sistema de apresentação e aprovação de contas prevê a existência de 

um órgão que elabora as contas e de outro que as aprova, havendo ainda em alguns casos  

intervenção obrigatória de um Revisor Oficial de Contas. A existência de dois órgãos 

sociais (administração versus assembleia de sócios) a intervir no processo de aprovação de 

contas é evidente: só se o órgão que aprova for diferente do órgão que elabora é que se 

garante a transparência e se confere credibilidade às contas. Só depois de aprovadas as 

contas é que se procede ao seu depósito na respectiva Conservatória do Registo Comercial 

(art. 70º do CSC) 

 Ao prever agora que o administrador é responsável pelas contas, ou seja, que tem de 

as elaborar e depositar, está-se a introduzir um desvio ao regime geral inexplicável. 

Apresentar contas sem proceder à sua aprovação é um absurdo e não tem qualquer valor 

legal. Não alterar as regras existentes para o registo impede que as contas sejam 
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depositadas já que o regime previsto quer no CSC quer no Cod. Registo Comercial faz 

depender o depósito da aprovação das contas, não da sua elaboração. 

 Por outro lado introduz-se mais uma despesa que, na generalidade dos casos, por 

inexistência de liquidez da massa, irá ser suportada pelo Estado: os custos com a 

contratação de um TOC já que sem o mesmo não é possível apresentar as declarações 

fiscais, declarações essas que são entregues nas finanças após a aprovação das contas. 

Acresce que não dispondo a massa de liquidez, como sucede na generalidade dos casos, e 

não prevendo a lei que o IGFIEJ, IP adiante qualquer quantia para além da provisão para 

despesas, o que sucede é que os administradores terão de adiantar do seu próprio dinheiro a 

quantia necessária para pagar ao TOC, quantia essa que só receberão no final do processo, 

após a realização da conta. 

 A tarefa de elaboração das contas é ainda, na generalidade dos casos, virtualmente 

impossível pelo simples facto de, frequentemente, os documentos de contabilidade não 

serem localizados, não sendo possível, sem documentação, elaborar contas. 

Por outro lado não se percebe o nº 2 ora introduzido: como podem os sócios da 

sociedade ter de aprovar as contas se deixam de ter a posse da documentação da sociedade 

e se deixam de ser responsáveis pela sua administração? Conjugado com os outros números 

deste artigo parece que a responsabilidade dos administradores da insolvente, quando a 

administração da insolvente não lhes seja entregue, sempre cessará com a sentença que 

declara a insolvência, de onde resulta que os efeitos práticos deste preceito são mínimos.  

 

Art. 75º - Convocação assembleia de credores 

Alterações respeitantes à substituição das publicações no DR por publicações no 

portal citius 

 

Art. 76º - Suspensão da assembleia 

Antes - uma única vez por 5 dias úteis 

 Agora: suspensão por 15 dias 

 

Art. 82º - Efeitos sobre os administradores e outras pessoas 
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3- Os titulares dos órgãos sociais podem renunciar aos cargos logo que procedam ao 

depósito de contas anuais com referência à data de decisão de liquidação em processo de 

insolvência.  

 

Art. 84º - Alimentos ao insolvente e aos trabalhadores 

 altera nº 4  

 

Art. 88º - Acções executivas 
1 - As acções executivas suspensas nos termos do n.º 1 extinguem-se, quanto ao executado 

insolvente, logo que o processo de insolvência seja encerrado nos termos previstos nas alíneas 

a) e d) do n.º 1 do artigo 230.º, salvo para efeitos do exercício do direito de reversão legalmente 

previsto. 

2 - Compete ao administrador da insolvência comunicar por escrito e, preferencialmente, por 

meios electrónicos, aos agentes de execução designados nas execuções afectadas pela 

declaração de insolvência, que sejam do seu conhecimento, ou ao tribunal, quando as 

diligências de execução sejam promovidas por oficial de justiça, a ocorrência dos factos 

descritos no número anterior. 

 Solução correcta que vem pôr termo a divergências doutrinais e jurisprudenciais 

estéreis. 

Art. 93º - Créditos por alimentos 

 Solução correcta. 

 

Art. 120º - Princípios gerais 

Redacção actual Nova redacção 

1- Podem ser resolvidos em benefício da 

massa insolvente os actos prejudiciais à 

massa praticados ou omitidos dentro dos 

quatro anos anteriores à data do início do 

processo de insolvência. 

1- Podem ser resolvidos em benefício da 

massa insolvente os actos prejudiciais à 

massa praticados dentro dos dois anos 

anteriores à data do início do processo de 

insolvência. 
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 Reduz o prazo do período relevante para efeitos de resolução de 4 para 2. 

Este encurtamento do prazo é contraproducente e incompreensível. Muitas vezes a 

devedora consegue manter-se numa situação difícil alguns anos e os actos resolúveis, 

porque prejudiciais à massa e muitas vezes praticados com o intuito de prejudicar os 

credores, são praticados mais do que dois anos antes do início do processo de insolvência. 

Deixar de fora tais actos por força desta redução não se compreende. 

 Não se encontra qualquer motivação subjacente a esta redução que não tem sequer a 

virtualidade de aligeirar o processo de insolência ou permitir torná-lo mais célere. 

 Por outro lado não se percebe a razão pela qual se retitou da previsão a referência a 

“actos omitidos”, deixando assim de fora um conjunto significativo de actos prejudiciais à 

massa. 

 

Art. 125º - Impugnação da resolução 

 Reduz o prazo de impugnação de seis para três meses. 

 

Arts. 128º - Reclamação de créditos 

Redacção actual Nova redacção 

nº 2 - O requerimento é endereçado ao 

administrador da insolvência e apresentado 

no seu domicílio profissional ou para aí 

remetido por via postal registada, devendo o 

administrador, respectivamente, assinar no 

acto de entrega, ou enviar ao credor no 

prazo de três dias, comprovativo do 

recebimento. 

 

nº 2 - O requerimento é endereçado ao 

administrador da insolvência e apresentado 

no seu domicílio profissional ou para aí 

remetido, por correio electrónico ou por via 

postal registada, devendo o administrador, 

respectivamente, assinar no acto de entrega, 

ou enviar ao credor no prazo de três dias da 

recepção, comprovativo do recebimento, 

sendo o envio efectuado pela forma 

utilizada na reclamação. 

 

 Admite-se agora que quer as reclamações quer o envio do recebimento pelo 

administrador sejam feitas por correio electrónico, alteração que não levanta objecções. 
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 Sucede que para que esta medida surta qualquer efeito é necessário tornar público o 

endereço electrónico do administrador da insolvência, ou seja, é necessário que nas listas 

oficiais tal endereço seja incluído, pois, de outro modo, os credores não terão conhecimento 

do endereço. 

 

Art. 129º - Relação de créditos reconhecidos e não reconhecidos 

 nº 5 - A comunicação referida no número anterior pode ser feita por correio 

electrónico nos casos em que a reclamação de créditos haja sido efectuada por este meio e 

considera-se realizada na data do seu envio, devendo o administrador da insolvência juntar 

aos autos comprovativo do mesmo. 

 

Art. 136º - Saneamento do processo 

 nº 1 - Tentativa de conciliação passou a ser facultativa 

nº 8 - desnecessário Caso o juiz entenda que não se mostra adequado realizar a 

tentativa de conciliação, profere de imediato o despacho previsto no n.º 3 não havendo 

necessidade de norma que o imponha. 

 

Art. 146º - Verificação ulterior de créditos ou outros direitos 

 nº 1 - altera publicações do DR para Citius 

 nº 2, al. b): reduz o prazo para reclamação ulterior de um ano para seis meses 

 

Arts. 153º a 155º 

 Não foram alterados 

Dúvida que se coloca: o inventário, relação de credores e relatório só têm de ser 

juntos se houver assembleia? parece que sim mas o relatório devia ser sp junto 

 

Art. 158º - Começo da venda dos bens 
1 -  […]. 

2 - O administrador da insolvência promove, porém, a venda imediata dos bens da massa 

insolvente que não possam ou não se devam conservar por estarem sujeitos a 

deterioração ou depreciação. 
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3 - Caso decida promover a venda antecipada de bens nos termos do número anterior, o 

administrador da insolvência comunica esse facto ao devedor, à comissão de credores, 

sempre que exista, e ao juiz com a antecedência de, pelo menos, dois dias úteis antes 

da realização da venda e publica-o no portal Citius. 

4 - O juiz, por sua iniciativa ou a requerimento do devedor, da comissão de credores ou 

de qualquer um dos credores da insolvência ou da massa insolvente, pode impedir a 

venda antecipada dos bens referida no n.º 2, sendo essa decisão de imediato 

comunicada ao administrador da insolvência, ao devedor, à comissão de credores, 

bem como ao credor que o tenha requerido e insusceptível de recurso. 

5 - No requerimento a que se refere o número anterior o interessado deve, 

fundamentadamente, indicar as razões que justificam a não realização da venda e deve 

apresentar, sempre que tal se afigure possível, uma alternativa viável à operação 

pretendida pelo administrador da insolvência.   

 

 Introduzem-se neste preceito algumas alterações ao processo de venda antecipada 

de bens. As alterações são, porém, não só desnecessárias (não só a venda antecipada não é 

frequente como não tem levantado problemas) como dificultam a venda antecipada, ao que 

acresce que os aditamentos contêm imprecisões terminológicas várias. 

 Presentemente a venda antecipada de bens tem lugar mediante prévia concordância 

a comissão de credores ou, caso esta não exista, autorização do juiz. Significa isto que o 

administrador, por sua única iniciativa, não pode proceder à venda antecipada de bens. 

 Com as alterações ora introduzidas estabelecem-se mais formalidades prévias à 

venda que irão dilatar no seu tempo a sua efectivação. Se o objectivo do legislador é dar a 

possibilidade aos interessados para se oporem à venda antecipada bastaria acrescentar um 

número em que previsse tal possibilidade. Ao complicar o processo de venda o legislador 

criou obstáculos desnecessários à mesma. 

 

A terminologia do nº 4 deste artigo é infeliz. O juiz decide questões que lhe são 

colocadas e tais decisões são notificadas pelas secções de processo às partes. Logo, a 

referência à comunicação da decisão do juiz é incorrecta.  
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Art. 172º - Pagamento das dívidas da massa 

 Aalteração que adapta o texto ao facto de o protesto não ser hoje assinado pela parte 

 

Art. 182º - Rateio final 

Adita nº 3 - O administrador da insolvência pode apresentar no processo proposta de 

distribuição e de rateio final, acompanhada da respectiva documentação de suporte, sendo tal 

informação apreciada pela secretaria. 

 

Art. 188º - Tramitação incidente 
1 -  Até 15 dias após a realização da assembleia de apreciação do relatório, o administrador 

da insolvência ou qualquer interessado pode alegar, fundamentadamente, por escrito, em 

requerimento autuado por apenso, o que tiver por conveniente para efeito da 

qualificação da insolvência como culposa e indicar as pessoas que devem ser afectadas 

por tal qualificação, cabendo ao juiz conhecer dos factos alegados e, se o considerar 

oportuno, declarar aberto o incidente de qualificação da insolvência, nos 10 dias 

subsequentes. 

2 - O despacho que declara aberto o incidente de qualificação da insolvência é irrecorrível, 

sendo de imediato publicado no portal Citius.   

3 - Declarado aberto o incidente, o administrador da insolvência, quando não tenha 

proposto a qualificação da insolvência como culposa nos termos do n.º 1, apresenta, no 

prazo de 20 dias, se não for fixado prazo mais longo pelo juiz, parecer, devidamente 

fundamentado e documentado, sobre os factos relevantes, que termina com a 

formulação de uma proposta, identificando, se for caso disso, as pessoas que devem ser 

afectadas pela qualificação da insolvência como culposa.  

4 - O parecer e as alegações referidos nos números anteriores vão com vista ao Ministério 

Público, para que este se pronuncie, no prazo de 10 dias. 

5 - Se tanto o administrador da insolvência como o Ministério Público propuserem a 

qualificação da insolvência como fortuita, o juiz pode proferir de imediato decisão nesse 

sentido, a qual é insusceptível de recurso.  
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6 - Caso não exerça a faculdade que lhe confere o número anterior, o juiz manda notificar o 

devedor e citar pessoalmente aqueles que em seu entender devam ser afectados pela 

qualificação da insolvência como culposa para se oporem, querendo, no prazo de 15 dias; 

a notificação e as citações são acompanhadas dos pareceres do administrador da 

insolvência e do Ministério Público e dos documentos que os instruam. 

7 - […]. 

8 - […]. 

Notas: 

Incidente é fortuito e qualquer interessado pode requerer a sua abertura. 

Prazo: 15 dias após a realização da Assembleia de Apreciação do Relatório; 

Prazo: se não houver assembleia 15 dias contados após o prazo de 45 dias seguidos a 

sentença de insolvência - art. 36º, nº 4  

Juiz faz uma apreciação e decide se manda ou não abrir o incidente, sendo o despacho que 

declara aberto o incidente irrecorrível.  

O Administrador de Insolvência, se não tiver sido quem deu início ao incidente, tem 20 dias 

(juiz pode dar mais) para juntar o seu parecer. 

Ministério Público tem vista para se pronunciar em 10 dias 

Juiz decide: pode aceitar a qualificação fortuita do Administrador de Insolvência e do 

Ministério Público como fortuita, caso em que a sua decisão é irrecorrível, ou não. 

Se juiz decidir que o incidente deve prosseguir tem lugar a notificação do devedor e a 

citação pessoal dos afectados para se oporem em 15 dias 

 

problemas: 

nº 6 - o juiz  não tem a faculdade de considerar que a insolvência é fortuita ou que pode ser 

culposa. A decisão funda-se na factualidade conhecida e que deva ser considerada e perante 

essa o juiz não tem o poder de opção. Ou a factualidade leva à conclusão que a insolvência 

é fortuita e o juiz assim o declara ou a factualidade indicia que a insolvência é culposa e o 

juiz tem de ordenar o prosseguimento do incidente. Logo não deveria este preceito referir-

se à faculdade do juiz 
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 - não é ao juiz que cabe nesta fase decidir quem é que entende deve ser 

responsabilizado a não ser que o objectivo tenha sido passar a haver várias sentenças neste 

apenso. Uma proferida num primeiro momento a declarar logo a insolvência como fortuita 

em relação a parte dos administradores e outra no final do apenso após a apresentação da 

contestação etc. 

 - Se tiver sido um credor a dar início ao apenso como é que o parecer deste não é 

notificado aos propostos afectados? 

 

Art. 189º - Sentença de qualificação 

Redacção actual Nova redacção 

nº 2, al. a) Identificar as pessoas afectadas 

pela qualificação. 

nº 2, al. a) Identificar as pessoas, 

nomeadamente administradores, de direito 

ou de facto, técnicos oficiais de contas e 

revisores oficiais de contas, afectadas pela 

qualificação, fixando, sendo o caso, o 

respectivo grau de culpa. 

 

 Esta alteração não está consentânea com o art. 186º do CIRE. Este último artigo é o 

que identifica as pessoas que podem ser afectados pela qualificação e refere-se apenas aos 

administradores de direito ou de facto. Por conseguinte só estes podem ser 

responsabilizados no incidente de qualificação. 

 Logo, não faz sentido prever que na sentença que qualifica a insolvência identifica 

como responsáveis os técnicos oficiais de contas ou os revisores oficiais de contas. 

 Por outro lado determina-se que o juiz fixa o grau de culpa de cada um. Não só não 

se percebe a que grau de culpa o legislador se refere como não se descortina qualquer efeito 

útil desta fixação de grau de culpa  dado que, mesmo atendendo à nova alínea e), uma vez 

que a condenação aí prevista é solidária a fixação de graus de culpa não releva. --- 

 

Redacção actual Nova redacção 

 nº 2, al. e) Condenar as pessoas afectadas a 
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indemnizarem os credores do devedor 

declarado insolvente no montante dos 

créditos não satisfeitos, até às forças dos 

respectivos patrimónios, sendo solidária tal 

responsabilidade entre todos os afectados. 

nº 4 - Ao aplicar o disposto na alínea e) do 

n.º 2, o juiz deve fixar o valor das 

indemnizações devidas ou, caso tal não seja 

possível em virtude de o tribunal não dispor 

dos elementos necessários para calcular o 

montante dos prejuízos sofridos, os critérios 

a utilizar para a sua quantificação, a 

efectuar em liquidação de sentença.  

 

 Criou-se mais um efeito da qualificação da insolvência como culposa: a condenação 

dos responsáveis no pagamento dos créditos não satisfeitos (nº 2, al. e).  

 Sucede que se introduziu um nº 4 que não tem qualquer ligação com o nº 2 nem tem 

sequer campo de aplicação. Com efeito, no nº 2 prevê-se a condenação dos gerentes no 

pagamento dos créditos não satisfeitos com as forças da massa. Não se prevê, pois, a sua 

condenação no pagamento de qualquer indemnização por prejuízos sofridos. Logo este nº 4 

não faz sentido. 

 

Art. 191º - Regras aplicáveis 

1 - O incidente limitado de qualificação 

de insolvência aplica-se nos casos previstos 

no n.º 1 do artigo 39.º e no n.º 5 do artigo 

232.º e é regido pelo disposto nos artigos 

188.º e 189.º, com as seguintes adaptações: 

a) O prazo para qualquer interessado alegar 

o que tiver por conveniente para efeito da 

2 - O incidente limitado de qualificação 

de insolvência aplica-se nos casos previstos 

no n.º 1 do artigo 39.º e no n.º 5 do artigo 

232.º e rege-se pelo disposto nos artigos 

188.º e 189.º, com as seguintes adaptações: 

a) O prazo para o administrador da 

insolvência ou qualquer interessado alegar o 
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qualificação da insolvência como culposa é 

de 45 dias contados da data da sentença de 

declaração da insolvência e o administrador 

da insolvência apresenta o seu parecer nos 

15 dias subsequentes; 

que tiver por conveniente para efeito da 

qualificação da insolvência como culposa é 

de 45 dias contados, respectivamente, da 

data da sentença de declaração da 

insolvência ou da data da decisão de 

encerramento a que se refere o artigo 232.º 

e, quando aplicável, o prazo para o 

administrador da insolvência apresentar o 

seu parecer é de 15 dias; 

 

 No que aos casos previstos no art. 39º respeita nenhuma questão se levanta. 

 Já a remissão para o art. 232º, nº 5, não faz sentido. 

O art. 232º/5 prescreve que: 

Encerrado o processo de insolvência por insuficiência da massa, nos casos em que tenha sido 

aberto incidente de qualificação da insolvência e se o mesmo ainda não estiver findo, este 

prossegue os seus termos como incidente limitado.  

Ora como é que se pode prever e dar prazo para abrir um incidente que já está 

aberto? Não pode nem faz sentido. 

Por outro lado o art. 188º  conjugado com o art. 36º, nº 4 já  prevê a possibilidade de 

ser aberto incidente de qualificação haja ou não Assembleia de Apreciação do Relatório e 

independentemente de o processo vir ou não a ser encerrado por insuficiência da massa. De 

facto, face à previsão do art. 36º, nº 4, está já à partida fixado o prazo de 15 dias, contados a 

partir dos 45 dias subsequentes à data em que foi proferida a sentença de declaração de 

insolvência, para qualquer interessado e o administrador da insolvência requererem a 

qualificação como culposa.  

Logo, não se percebe porque é que nestes casos volta a correr um novo prazo para 

ser aberto o incidente ao que acresce que este novo prazo é absolutamente injustificado. 

Injustificado é também que nestes casos o prazo dado ao Administrador de 

Insolvência para o seu parecer seja menor do que o que lhe é dado no incidente pleno. 
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Art. 232º - Encerramento por insuficiência da massa 

nº 1 - passa a permitir que o próprio juiz verifique a situação de insolvência da massa 

nº 5 - adapta a redacção ao facto de o incidente ser agora facultativo 

 

Art. 233º - Efeitos do  Encerramento  

 nº 6 - Sempre que ocorra o encerramento do 

processo de insolvência sem que tenha sido 

aberto incidente de qualificação por 

aplicação do disposto na alínea i) do artigo 

36.º, deve o juiz declarar expressamente na 

decisão prevista no artigo 230.º o carácter 

fortuito da insolvência. 

 

Para além de não se entender a razão pela qual se deve declarar a insolvência fortuita, já 

que tal declaração é totalmente vazia de conteúdo, este preceito está em absoluta 

contradição com o art. 191º, nº 1, al. a), com a redacção que ora lhe é dada, que dá um 

prazo de 45 dias contados da decisão de encerramento para requerer a qualificação da 

insolvência como culposa. 

 


