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História da Insolvência 

 

1- As correntes de pensamento históricas 

Já na antiguidade, existia a problemática do crédito e da falência, tendo chegado 

até hoje os vestígios das diversas culturas, principalmente através de textos 

religiosos. 

Na índia quem falisse 3 vezes era morto, na Grécia clássica e em Roma os 

devedores tornavam-se escravos.  Mas os Judeus tinham a peculiaridade de 

perdoarem a escravatura por dívidas aquando do seu jubileu sabático.  Por último 

o Corão e os Católicos proibiram a usura (juros) durante muito tempo, pelo que 

na idade média os banqueiros eram todos judeus. 

A necessidade de regulamentar as insolvências acompanha a evolução da forma 

jurídica das empresas, que evoluiu na necessidade do crédito e das garantias 

versus reversões. 

Apenas depois de serem criadas as primeiras empresas de responsabilidade 

limitada, as comanditas e depois as Lda, até às recentes SA's, é que os credores 

deixaram de poder ir contra o património pessoal dos empresários e se começaram 

a degladiar pela “massa” insolvente, tendo sido criado o instituto da “Liquidação 

Universal” por oposição à execução individual de cada credor na qual apenas o 1º 

era satisfeito. 

 

 

2  - As correntes de pensamento internacionais. 

A moderna legislação sobre insolvências de “negócios” começa na Holanda  com 

a falência da companhia das índias orientais, que detinha o monopólio do 

comercio com a região então conhecida como indochina.   Apesar de ser uma 

insolvência gigantesca passou-se longe da metrópole e devagar, o que deu tempo 
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aos pensadores e legisladores para se prepararem para as milhares de insolvências 

de pessoas famílias e negócios relacionados com os bulbos de tulipa que por 

motivos ainda hoje estudados atingiram valores impensáveis e depois 

desapareceram. 

Deste modo a insolvência na Holanda consolidou-se como uma das leis sobre 

insolvência  mais antigas, que ainda está em vigor.  Basicamente é um 

procedimento consolidado ao longo de  200 anos, com uma filosofia anglo-

saxónica, que é a raiz do atual PER, Processo Especial de Revitalização. 

No Reino Unido emergiu um formato diferente de resolver as insolvências 

chamado de  “receivership”, que na nossa terminologia será o equivalente à 

nomeação de um Administrador judicial com amplos poderes para continuar a 

gerir a empresa, ou negócio ou propriedades de quem não consegue pagar as suas 

contas.  Surge historicamente como uma forma da coroa cobrar os seus tributos, 

estripando os proprietários de todos os seus direitos até os tributos estarem pagos. 

Presentemente, a insolvência no Reino Unido é um processo sem retorno, pois os 

antigos proprietários perdem definitivamente o poder sobre a empresa ou negócio.  

No entanto tem uma implicação diametralmente oposta, que é o facto de os 

credores se tornarem automaticamente nos novos acionistas, mantendo a 

continuidade da nova empresa sem dívidas.  No entanto agora fica na esfera dos 

antigos credores, os novos accionistas que podem decidir manter as atividades ou 

em encerrar tudo, vender tudo, liquidar, distribuir e encerrar. 

A palavra anglo-saxónica muito conhecida “bankrupcy” não significa nem 

insolvência nem falecia, mas sim o estatuto legal (ou estado civil) de uma pessoa 

ou empresa em insolvência ou  receivership. 

Nos estados unidos EUA, existem basicamente 5 grupos de leis que regem a 

“bankrupcy“.  Para as empresas existem 2 procedimentos consoante estejam, em 

recuperação ou em liquidação.  Para as pessoas singulares, também existem outros 

2 procedimentos de recuperação ou liquidação. 

Finalmente é de notar a existência de legislação para regular a insolvência dos 

Municípios. 
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A legislação Alemã está na linha da frente do pensamento económico das 

economias modernas de mercado assente no crédito abundante. Caracteriza-se por 

ser muito formalista em linha com a sua origem românica. 

Em 2000 a UE emitiu o seu regulamento europeu de insolvências, que introduziu 

alguns conceitos novos que regulam a jurisdição das insolvências com ativos em 

vários estados europeus, e principalmente estabeleceu as regras de prevalência do 

processo principal de insolvência. 

Deste modo a legislação Alemã está na linha da frente das legislações mais 

modernas, em termos de conceitos, mas é também das formalmente mais rígidas 

diametralmente oposta à legislação Holandesa que é muito simples e quase 

informal. 

A nossa atual legislação portuguesa bebe destas duas fontes, pois o nosso código 

é quase copiado do código alemão, e varias correcções legislativas, sendo que na 

última foi criado um novo procedimento simplificador, o chamado PER, que é 

quase uma cópia resumida da legislação holandesa. 

 

 

 

3 – A evolução da insolvência em Portugal 

Em Portugal a primeira legislação sobre a então falência é elaborada em plena 

Monarquia Parlamentar e surge em 1888, contida no Código Comercial, o que 

ainda está em vigor, mas de onde já se excluiu esta parte. 

Pela sua importância e o súbito impacte na sociedade logo em 1889  o legislador 

sentiu a necessidade de criar um código autónomo desentranhando o capítulo das 

insolvências do CC e criando por decreto real um código autónomo já com a 

característica de ser uma lei especial que se sobrepunha ao Código Comercial. 

No entanto em 1905, ainda no final da Monarquia Parlamentar, o código comercial 

é consolidado com a criação de um Código de Processo Comercial onde as 
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falências voltam a ser incorporadas, tendo esta fórmula sobrevivido à 1ª Republica 

sem alterações de monta.  Apenas no dealbar da 2ª Guerra Mundial, A. Oliveira 

Salazar, volta a alterar o código das falências incorporando-o desta vez no código 

civil, contra a opinião corrente dos juristas de então. 

Este código sobrevive à 2ª República e só depois de 12 anos de democracia, a 

nova economia de um país em vias de desenvolvimento necessita de uma nova 

legislação, o DL 177 que reformula o capítulo das falências do C.C. 

A fórmula continua ineficaz e a entrada de Portugal na CEE, vem despoletar uma 

enchorrada de insolvências pelo que em 1993 finalmente voltamos a ter um código 

autónomo e em Lei Especial com a entrada do CPEREF, que ainda assim continua 

a falar de falências, mas que dá primazia à recuperação das empresas, pois esse 

era o paradigma daquela época de adaptação à nova concorrência Europeia. 

Em 2000, a União Europeia promulga um regulamento, Reg. (CE) n.° 1346/2000, 

de 29/5, relativo aos processos de insolvência que entrou em vigor em 31 de Maio 

de 2002 e obrigou todos os Estados membros a atualizar as suas legislações.   

Surge assim o CIRE, DL 53 de 2004 que contém muitos aspetos modernos e 

avançados de característicos de economias avançadas onde o crédito e o “default” 

não são tabu, faz sim parte da economia, e onde a insolvência aparece relegando 

a falência para o contexto económico. 

Deste modo surge pela 1ª vez em Portugal a regulamentação de como os cidadãos, 

pessoas singulares, podem resolver as suas dívidas comerciais e recomeçar a sua 

vida, aspeto este que até então estava apenas estampado na legislação americana, 

inglesa, na antiquíssima legislação holandesa e na recente legislação alemã de 

2002. 
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4 - A legislação contemporânea em Portugal. 

O CIRE é uma Lei Especial e Urgente, que contém vários aspetos importantes 

mas que facilmente passam despercebidos. 

• A sobrevivência das empresas passou a depender exclusivamente da 

vontade dos credores, mas percebeu-se que a sobrevivência também é uma 

questão pragmática. 

• Nenhuma empresa sobrevive à indefinição legal, pelo que o facto de esta 

Lei ser Especial significa que é aplicada de forma desambígua e rápida, 

condição essencial à sobrevivência dos negócios. 

• Mais recentemente introduziu-se na legislação o PER, que pretende 

desburocratizar e agilizar ainda mais a possibilidade de insolvência, mas 

em sentido contrário ao CPEREF, percebeu-se que a viabilização não pode 

ser imposta aos credores, mas antes antecipada, atempada e negociada 

livre de constrangimentos burocráticos legais. 

O rápido evoluir desta dinâmica e a rápida aprendizagem das novas regras de 

“jogo” levaram a situações fiscalmente complicadas do ponto de vista da moral 

fiscal. 

Deste modo no contexto das insolvências a legislação fiscal evoluiu em 3 sentidos: 

1-Flexibilizou a possibilidade de pagamento em longas prestações, sem 

nada perdoar, como exigem os concorrente dos devedores e os “Tax-

Payers”. 

2- Criou benefícios fiscais para os credores poderem acomodar perdas e 

deduzir os seus prejuízos com estas insolvências na sua contribuição fiscal. 

3-Encerrou a possibilidade legal de contra a vontade da ATA serem 

perdoados créditos fiscais.   


