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1. ENQUADRAMENTO 

1.1. Objecto 
 

O XVIII Governo Constitucional afirma no seu Programa de Governo que: “num contexto de 

crise mundial, a Justiça deve assumir-se como um factor de promoção do desenvolvimento 

económico, criando condições para a segurança jurídica, a confiança e a captação de investimento 

interno e externo.”. 

É quão sabido que um dos factores essenciais para que os agentes económicos possam depositar a 

sua confiança numa determinada economia passa pela existência de um sistema de Justiça célere, 

eficaz e simples, apto para resolver os conflitos que emerjam da actividade económica.  

Por outro lado, é também sobejamente reconhecido que uma economia só poderá ser atractiva para 

os agentes económicos se lhes propiciar um sistema de Justiça que garanta a protecção de credores, 

designadamente, nos casos em que os devedores se encontrem em situação económica tal que não 

tenham a possibilidade de cumprir pontualmente todos os compromissos que hajam anteriormente 

assumido.  

É neste quadro que, nos últimos anos, têm sido tomadas múltiplas iniciativas legislativas no sentido 

de aperfeiçoar o regime que regula as insolvências em Portugal, o qual se encontra contido no 

Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE), diploma originariamente aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de Março, mas que, fruto da necessidade de lhe serem 

introduzidos diversos aperfeiçoamentos, foi posteriormente alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 200/2004, de 18 de Agosto, e, mais recentemente, alterado pelos Decretos-Lei n.os 76-

A/2006, de 29 de Março, 282/2007, de 7 de Agosto, 116/2008, de 4 de Julho, e 185/2009, de 12 de 

Agosto. 

Na base de tais alterações, encontra-se a necessidade candente de solucionar um problema de 

celeridade da Justiça neste sector, posto que, como é público e notório, nos últimos anos, tem 

aumentado de forma significativa o número dos processos de insolvência entrados em tribunal, 

sendo imperioso o bosquejo de soluções que assegurem uma efectiva composição dos interesses de 

todas as partes em presença aquando da verificação de uma situação de insolvência. 

A forma de encontrar as respostas necessárias que possibilitem a ultrapassagem das dificuldades que 

têm surgido ao nível da aplicação do regime rector da insolvência passa, precisamente, por proceder 

à sua avaliação sucessiva, pois é seguro afirmar que a tomada de medidas legislativas cirúrgicas, com 
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vista à resolução de certos problemas pontuais já detectados nesta sede, não tem sido suficiente 

para debelar os constrangimentos que afectam as insolvências. 

Por seu lado, importa destacar que os cerca de seis anos decorridos desde a data da entrada em 

vigor do actual regime da insolvência permitem aos operadores envolvidos na sua aplicação dispor 

de um vasto conhecimento acerca dos aspectos que têm causado o seu funcionamento menos 

eficaz. 

Neste contexto, atentas as competências que a lei confere à Direcção-Geral da Política de Justiça 

para avaliar as políticas no domínio da Justiça (cfr. o estipulado no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 

123/2007, de 27 de Abril), foi inscrito no plano de actividades desta Direcção-Geral para o corrente 

ano o objectivo de proceder à avaliação sucessiva do regime da insolvência vigente em Portugal.  

É, por consequência, no seguimento desse trabalho de avaliação, que surge o presente relatório, no 

qual se procura condensar e descrever os principais aspectos problemáticos inerentes ao regime 

regulador da insolvência.  

 

1.2. Metodologia 
 

Este documento, elaborado durante o corrente ano por dois consultores da área de Política 

Legislativa da Direcção-Geral da Política de Justiça, Dra. Carina Antunes e Dr. Renato Gonçalves, 

sob supervisão da Directora-geral da Direcção-Geral da Política de Justiça, Dra. Ana Vargas, foi 

produzido com base na recolha e no tratamento de elementos empíricos sobre o funcionamento do 

processo de insolvência, tendo sido realizadas entrevistas a juízes, procuradores do Ministério 

Público e funcionários judiciais dos cinco tribunais nacionais com maior número de pendências 

neste domínio, de acordo com os dados estatísticos oficiais das estatísticas da justiça, com 

referência a 31 de Dezembro de 2009 (cfr. tabela infra) 

Ordenação dos tribunais em função da pendência processual em processo de insolvência 

Tribunal 
Pendentes a 31 Dezembro 

2009 

T. Comércio - Lisboa 
526 

T. Comércio - V. N. Gaia 
276 

T. Comarca - Baixo Vouga 
99 

T.Comarca-GrandeLisboaNoroeste 
83 

Juízos Cíveis - Braga 
62 
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Foram também entrevistados o Presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Judiciais 

(APAJ), entidade representativa da generalidade dos administradores da insolvência, e advogados 

com experiência em matéria de insolvência e recuperação de empresas.  

Para o efeito, foi solicitado aos Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público e ao 

Conselho dos Oficiais de Justiça a indicação das pessoas a prestar funções naqueles tribunais que, 

dentro da respectiva área de competências, pudessem prestar a sua colaboração para a consecução 

do presente documento.  

Os advogados ouvidos foram seleccionados pelos autores do presente relatório, tendo a escolha 

assente no conhecimento pessoal da experiência profissional daqueles. 

Quanto à sua estrutura, o relatório começa por identificar os principais aspectos que, pela análise 

efectuada ao regime das insolvências, bem como à doutrina produzida sobre esta matéria, foram 

por nós identificados como pontos de potencial ineficiência do mesmo. 

Em seguida, procura-se fazer um balanço sumário das entrevistas efectuadas aos operadores 

judiciários envolvidos na tramitação do processo de insolvência, pelo que, neste ponto, cuidamos 

de destacar as principais ideias-força que resultaram das entrevistas efectuadas e, sempre que tal se 

justifique, expomos o nosso ponto de vista acerca das questões ali abordadas.  

Por último, atentas as considerações expendidas, extrairemos as conclusões e formularemos as 

propostas que julgarmos convenientes.  

Em anexo, encontram-se a posição dos operadores judiciários sobre as questões gerais da avaliação 

(Anexo I) e os problemas identificados por aqueles operadores (Anexo II).  

 

1.3 Agradecimentos 
 

Agradecemos, penhorados, a inestimável colaboração que nos foi prestada por todos e cada um dos 

entrevistados, cada qual, dando de si o essencial da sua experiência profissional no domínio das 

insolvências e da recuperação de empresas, ora alertando para problemas empíricos que afectam o 

regime em análise, ora apresentando hipóteses de solução que, não fora tal disponibilidade, não 

teriam sido conhecidos. 
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Uma palavra, ainda, para sublinhar o prestimoso contributo dos Conselhos Superiores da 

Magistratura e do Ministério Público, bem como do Conselho dos Oficiais de Justiça, que 

prontamente nos indicaram, dentro das respectivas áreas de competência, pessoas da mais elevada 

craveira profissional que, com o seu saber de experiência feito na lidação com esta problemática, 

em muito contribuíram para tornar possível e enriquecer a avaliação a que nos propusemos. 
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2. LINHAS GERAIS DA AVALIAÇÃO SUCESSIVA 

 

Para efeitos da avaliação sucessiva do regime jurídico do CIRE, o primeiro aspecto que tivemos em 

conta consistiu na análise dos dados estatísticos oficiais existentes sobre o comportamento das 

acções de insolvência, no sentido de obter uma caracterização quantitativa das insolvências, bem 

como detectar eventuais tendências. A segunda linha de ponderação assentou na apreciação de 

questões entendidas como centrais do processo, para permitir uma apreciação qualitativa das regras 

que regem as acções de insolvência. 

No que concerne aos dados estatísticos oficiais disponíveis, o conjunto de informações actualmente 

recolhidas torna possível conhecer os seguintes dados: o número de processos entrados, o número 

de insolvências declaradas e a duração média do processo até ao decretamento da insolvência. Por 

razões relacionadas com a alteração modo de recolha de dados no ano de 2007, optámos por tratar 

apenas a informação disponível a partir desse ano. 

Debruçando-nos sobre a informação relativa ao movimento processual global dos processos de 

insolvência, reportada aos anos de 2007 a 2009, que se encontra detalhada na tabela infra, é possível 

verificar que quer o número de processos entrados quer o número de insolvências declaradas (o que 

corresponde aos processos findos) tem aumentado de forma muito significativa. Por seu turno, a 

pendência tem mantido alguma constância. 

Movimento processual global relativo ao processo de insolvência referente os anos de 2007 a 2009 

Ano 2009 2008 2007 

Fase do 

Processo 
Entrados Findos 

Pendentes 

(no final 

do 

período) 

Entrados Findos 

Pendentes 

(no final 

do 

período) 

Entrados Findos 

Pendentes 

(no final 

do 

período) 

Instância 
Nº 

Processos 

Nº 

Processos 

Nº 

Processos 

Nº 

Processos 

Nº 

Processos 

Nº 

Processos 

Nº 

Processos 

Nº 

Processos 

Nº 

Processos 

1ª 

Instância 
7.481 7.336 2.342 5.022 5.055 2.197 3.919 3.982 2.230 

 

Constata-se, por outro lado, que há cada vez mais pessoas singulares a recorrerem a este processo, 

conforme se retira da informação contida na tabela seguinte. 

 



                                                                                     
 

 

8 

 

 

Número de processo de insolvência por tipo de pessoa insolvente referente aos anos de 2007 a 2009 

 

Por fim, observa-se que tem havido uma redução acentuada da duração média dos processos de 

insolvência até à declaração de insolvência, tal como resulta da tabela infra.  

Duração média dos processos de insolvência até à declaração de insolvência referente aos anos de 2007 a 2009 

(em meses) 

1.ª Instância Total 

Ano Duração média  

2009 5 

2008 7 

2007 9 

 

Se esta última constatação é facilmente justificável pela alteração da estrutura processual operada 

pelo CIRE, que consistiu, no essencial, na antecipação do momento de declaração da insolvência, 

os números apresentados relativamente ao movimento processual e ao tipo de pessoa insolvente 

merecem um outro olhar, que vai para além da realidade jurídica. 

 

Total nacional 

Tipo de Pessoa Pessoa singular 
Pessoa colectiva de 

Direito Privado 
Outros ou N.E. Total 

Ano Nº Processos Nº Processos Nº Processos 
Nº 

Processos 

2009 1.306 3.680 46 5.032 

2008 699 2.779 56 3.534 

2007 490 2.066 63 2.619 
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Neste ponto, é de referir que, para futuro, tendo em vista possibilitar um aprofundamento do 

estudo quantitativo da problemática dos processos de insolvência e de recuperação de empresas, 

importaria reequacionar os dados que devem ser recolhidos neste domínio e que tratamento lhes 

deverá ser conferido, pelo que se impõe que todas as entidades responsáveis pela recolha e 

tratamento de dados estatísticos na área da justiça, a saber, Direcção-Geral da Política de Justiça, 

Direcção-Geral da Administração da Justiça e Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça se 

articulem, para que se possa aperfeiçoar e enriquecer o tratamento estatístico neste domínio. 

Na perspectiva da apreciação qualitativa do processo de insolvência, identificaram-se as principais 

áreas de análise com base, por um lado, na relevância que assumem no quadro do processo de 

insolvência e, por outro, na aptidão que podem ter para imprimir maior celeridade ao processo. 

Em primeiro lugar, importa averiguar se o dever de apresentação à insolvência tem sido observado, 

quais são as causas que estão associadas ao incumprimento do dever e quais são as sanções que têm 

sido aplicadas. Um ponto igualmente relevante prende-se com a utilização do processo de 

insolvência para fins estranhos ao processo. 

Um aspecto de fundo que merece particular atenção consiste no papel atribuído pelo CIRE à 

recuperação de empresas. Com efeito, verifica-se que a recuperação de empresas insolventes não 

logrou afirmar-se, na prática, como uma alternativa efectiva à liquidação da empresa, o que resulta 

do número limitado de casos em que a opção fundamental dos credores consiste na recuperação do 

insolvente.  

Em face desta constatação, questiona-se se existem, ou não, constrangimentos de ordem jurídica à 

recuperação da empresa insolvente e se haverá formas legais mais eficazes de potenciar o recurso a 

este instituto. Neste contexto, indaga-se se, por exemplo, se deveria ponderar a atribuição de 

benefícios remuneratórios suplementares aos administradores da insolvência que consigam 

recuperar a empresa insolvente, estabelecendo um incentivo acrescido à adopção de soluções 

alternativas à liquidação da empresa. 

Outro tópico de análise que assume particular relevância no processo prende-se com o incidente de 

qualificação da insolvência. Seria importante perceber se têm existido muitos casos em que há lugar 

à qualificação da insolvência como culposa, qual a configuração destes casos e se, na hipótese de 

serem raras as situações de insolvência declarada culposa, existem aspectos legais que dificultam a 

prova do dolo ou da culpa. 

Em matéria de verificação e graduação de créditos, julga-se pertinente perceber se há, ou não, 

muitas impugnações das listas de créditos reconhecidos e não reconhecidos elaboradas e que 
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factores foram identificados como sendo determinantes neste domínio. Importaria igualmente 

explorar a necessidade de se encontrar prevista a reclamação dos créditos reconhecidos e não 

reclamados. Ainda neste contexto, pretende averiguar-se se a fase obrigatória de tentativa de 

conciliação tem tido resultados frutíferos e quais a causas que poderão estar na origem de um 

menor grau de sucesso desta medida conciliatória. 

Um outro ponto a apreciar consiste em aferir a adequação da tramitação do processo de insolvência 

às pessoas singulares. Questiona-se, ainda, se o mecanismo da exoneração do passivo restante tem 

funcionado e se há cumprimento dos pagamentos a que o insolvente exonerado fica vinculado. 

Com intuito de encontrar formas de agilizar o processo de insolvência, pergunta-se se existem actos 

de natureza não jurisdicional que possam ser realizados pela secretaria do tribunal ou pelo 

administrador da insolvência, saindo da esfera de competência do juiz, que potenciem a celeridade 

processual. Neste sentido, parece pertinente explorar a bondade de algumas possibilidades, como 

seja a de conferir ao administrador da insolvência competência para a prática de todos os actos 

materiais do incidente de verificação e graduação de créditos, intervindo o juiz apenas em caso de 

impugnação. Em paralelo, afigura-se pertinente avaliar se há competências que estejam actualmente 

cometidas à secretaria que possam ser atribuídas ao administrador da insolvência com ganhos de 

eficiência. 

Por outro lado, pretende-se averiguar se os prazos processuais se mostram adequados à dinâmica 

do processo, quer na perspectiva de serem demasiado dilatados e poderem ser encurtados, quer em 

sentido inverso, sendo diminutos em relação ao volume de trabalho a desenvolver. 

A adequação do meio de publicidade dos actos processuais é um outro tema que importa explorar, 

sobretudo na perspectiva de tornar apenas obrigatória a publicação dos actos no portal CITIUS.  

Por fim, cumpre indagar sobre o funcionamento da assembleia de credores e se existe a necessidade 

de realização obrigatória de todas as assembleias de credores previstas no CIRE. 
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3. BALANÇO DOS CONTRIBUTOS  

 

A primeira ideia a sublinhar a título de síntese consiste na apreciação muito positiva que todos os 

operadores judiciários fazem do regime jurídico instituído pelo CIRE. Este é, sem dúvida, um 

apontamento muito pertinente, que permite perceber que há um amplo consenso quanto à 

adequação geral do CIRE à realidade das empresas, das pessoas e dos tribunais. Como é verdadeiro 

em relação a qualquer legislação, nenhum regime é perfeito e há sempre espaço para 

aperfeiçoamento, sobretudo quando este visa colmatar falhas ou incongruências que a reflexão e a 

prática permitiram conhecer. Neste domínio, regista-se um interesse expressivo dos operadores 

judiciários contactados pelo melhoramento do sistema, o que decorre do conjunto amplo de 

observações e sugestões formuladas. Ademais, importa sublinhar que a maioria dos operadores 

judiciários considera muito relevante a especialização em matéria de insolvência, até mesmo para 

potenciar maior uniformidade de soluções e critérios.  

No que respeita à recuperação de empresas, revela-se uma tendência dos operadores judiciários 

para considerarem este instituto bem delineado, embora não seja uma opinião consensual. Aponta-

se como principal razão para o fracasso da recuperação de empresas, enquanto meio alternativo à 

liquidação para satisfação dos interesses dos credores, a situação económica e financeira já muito 

débil das empresas aquando da declaração de insolvência. Assim, as condições de viabilidade 

económica da empresa insolvente acabam por ser pouco atractivas para os credores. São também 

apontados por vários operadores judiciários factores relacionados com fragilidades intrínsecas do 

plano de recuperação, que é muitas vezes apresentado como expediente dilatório, e a pouca 

flexibilidade das leis fiscais em matéria de negociação dos créditos detidos pelo Fisco, entidade que 

é, as mais das vezes, um dos maiores credores da insolvência, sobretudo quando se trata de 

empresas de pequena e média dimensão.  

Quanto ao apenso de verificação e graduação de créditos, apurou-se que a possibilidade de conferir 

ao administrador da insolvência mais competências é, em regra, bem acolhida pelos operadores 

judiciários. Nota-se, ainda assim, uma preocupação geral por parte dos magistrados judiciais com a 

formação dos administradores da insolvência neste domínio, mormente quanto à avaliação das 

situações jurídicas e ao modo de elaboração do parecer. Os oficiais de justiça são unânimes no 

reconhecimento de que este apenso consiste num dos momentos processuais mais trabalhosos para 

a secretaria, em virtude da quantidade de dados que têm de inserir no sistema informático. A este 

propósito, salientam que o acesso ao CITIUS pelo administrador da insolvência permitiria aliviar 

em muito a carga de trabalho que actualmente impende sobre a secretaria.  
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Em matéria de qualificação da insolvência, constatou-se que são poucos os casos em que uma 

insolvência é declarada culposa e que as opiniões dos juízes e procuradores tendem a convergir na 

identificação das dificuldades de prova como factor principal para a aplicação diminuta deste 

instituto. Por outro lado, observa-se que, da parte do Ministério Público, há uma propensão para 

considerar que deviam estar previstas competências para a realização de diligências instrutórias mais 

amplas e que o prazo de que dispõe para proceder à análise dos elementos pertinentes é limitado. 

Alguns operadores judiciários notam que a sanção estabelecida na lei para os casos de insolvência 

culposa não é eficaz e que poderia ser repensada a obrigatoriedade de abertura do incidente em 

muitos casos. 

Em relação à análise das regras respeitantes à insolvência de pessoas singulares, para a maioria dos 

operadores judiciários o regime não apresenta dificuldades de monta. A questão menos consensual 

prende-se com o mecanismo de exoneração do passivo restante, cuja aplicação é requerida em 

quase todas as insolvências de pessoas singulares. O ponto que gera alguma divisão entre os 

operadores prende-se com o prazo legal de cinco anos para a exoneração, mormente porque cinco 

anos na vida activa de uma pessoa pode ser um período algo limitado. Há, em geral, algumas 

preocupações com eventuais distorções que o mecanismo em análise pode introduzir.   

Cuidando das assembleias de credores, há operadores que destacam a valia de ponderar a 

necessidade de todas as assembleias de credores serem obrigatórias, porquanto existem situações 

em que o procedimento não tem utilidade e poderia realizar-se por escrito. Este ponto não é 

gerador de consensos, o que pode resultar de diferentes práticas judiciárias. 

Quanto à possibilidade das publicações obrigatórias passarem a ser efectuadas unicamente através 

do portal CITIUS, com exclusão de publicitação no Diário da República, verifica-se que a maioria 

dos operadores nada tem a objectar por princípio, desde que sejam asseguradas todas as condições 

necessárias à existência de níveis de segurança jurídica e de fiabilidade da informação equivalente 

àquelas que decorrem da publicação no jornal oficial. 

Apurou-se, por outro lado, que o dever de apresentação à insolvência que impende sobre as 

empresas é incumprido na generalidade dos casos e o motivo aventado para tal facto consiste na 

tendência frequente, porventura de cariz cultural, do insolvente para tentar solucionar os problemas 

económico-financeiros da empresa até ao último momento. Por outro lado, tem sido notada uma 

tendência para a utilização indevida do processo de insolvência por parte de credores que 

pretendem, por esta via, obter o pagamento mais célere dos créditos que detêm sobre a empresa em 

dificuldades económicas, mas ainda não insolvente, evitando assim o recurso à acção executiva e 
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aproveitando o impacto que uma eventual declaração de insolvência poderia ter na imagem 

comercial da empresa. 

A adaptação dos prazos processuais às reais necessidades e dinâmica processual constam do elenco 

de preocupações dos operadores judiciários, bem como a aplicação ao processo de insolvência das 

regras do processo electrónico.  

No quadro dos problemas que foram trazidos à liça pelos operadores judiciários, só possíveis de 

detectar por quem lida diariamente com a aplicação deste regime, bem como algumas propostas de 

solução para lhes dar resposta, logo se destaca o facto de ser reconhecido por muitos dos 

entrevistados que, na actualidade, os administradores da insolvência se confrontam com uma 

interpretação do regime de responsabilidade, efectuada pelos serviços de finanças, que, conduzindo 

a que lhes sejam assacadas responsabilidades relativamente a dívidas fiscais contraídas antes da 

declaração de insolvência e, concomitantemente, antes de serem nomeados para o exercício das 

funções de administração da insolvência, não tem qualquer aderência ao quadro legal vigente e vem 

provocando enormes constrangimentos a todos os profissionais que se dedicam a esta actividade, 

tornando o exercício da profissão pouco “apetecível”. Aliás, deve notar-se que tal questão, para 

além de ter sido suscitada pela associação representativa da generalidade dos administradores da 

insolvência portugueses, facto que, pelos constrangimentos que tal situação provoca, não é de 

estranhar, foi, também, realçada por operadores judiciários que não exercem aquelas funções, pelo 

que não está aqui em causa uma qualquer questão corporativa, mas, outrossim, um problema real de 

segurança jurídica no exercício de tal profissão.  

Ora, atendendo a que o número de administradores da insolvência é já bastante reduzido e que o 

exercício destas funções exige formação e conhecimentos específicos por parte de quem as 

desempenha, entendemos que deverá ser procurada uma solução política para esta problemática, 

pois urge dar condições a estes profissionais para exercerem as suas funções com a confiança de 

que não correm o risco de serem responsabilizados por actos ou factos sobre os quais não tiveram 

qualquer influência, ou, dito de outra forma, sobre actos ou factos gerados ou provocados por 

terceiros, os devedores insolventes ou os seus representantes legais, em momento antecedente ao 

da declaração da sua insolvência. 

Outro dos problemas práticos para o qual diversos entrevistados chamaram a atenção prende-se 

com o facto de haver atrasos nos pagamentos aos administradores da insolvência que provocam 

concomitantes atrasos nos pagamentos que estes têm de efectuar para promoção das publicações 

que o regime da insolvência exige, gerando o adiamento de diversas diligências cuja realização 
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depende da efectiva publicação de actos tão relevantes para a marcha do processo como o seja a 

sentença de declaração da insolvência. 

Mais uma vez, entendemos que importa encontrar uma solução para ultrapassar este problema, a 

bem da celeridade processual e, por consequência, da rápida satisfação dos credores, destinatários 

últimos do regime ora em apreço. 

Por seu turno, foi sublinhado por diversos operadores que o regime de remunerações dos 

administradores da insolvência não dá uma resposta evidente a diversas situações em que o trabalho 

com o processo é diminuto, designadamente, por se vir a constatar que a massa insolvente não tem 

quaisquer bens para liquidar, sendo tal apuramento efectuado numa fase do processo em que já não 

seja possível o recurso ao regime da insolvência com carácter limitado, ou seja, nas situações em 

que o processo de insolvência deva ser encerrado ao abrigo do disposto no artigo 232.º do CIRE. 

Na verdade, a este respeito, verifica-se que, actualmente, a remuneração dos administradores da 

insolvência varia consoante a insolvência seja declarada com base no artigo 39.º do CIRE, preceito 

que permite ao juiz encerrar o processo por insuficiência de bens da massa insolvente logo no início 

do processo, ou prossiga os seus termos normais. Tal é o que resulta do disposto na Portaria n.º 

51/2005, diploma regulamentar que versa sobre a matéria da remuneração destes profissionais. 

Contudo, haveria a necessidade de passar a fazer reflectir no montante de remuneração dos 

administradores da insolvência o facto de, em certas circunstâncias, mesmo um processo de 

insolvência inicialmente tramitado nos termos gerais, poder redundar num processo pouco 

trabalhoso, fruto do facto de não haver património a liquidar, o que, como está bem de ver, 

exonera o administrador da insolvência da prática de um conjunto de actos bastante apreciável, 

mormente, actos relacionados com a venda de bens da massa insolvente e todos os demais actos 

necessários à frutificação e manutenção daquele património.  

Se é seguro que o quadro legal vigente trata de modo diverso os administradores da insolvência que 

desenvolvem um sem-número de tarefas, mormente, no sentido de recuperar as entidades que 

administram, permitindo que seja a assembleia de credores a fixar o montante da sua remuneração, 

por identidade de razão, parece-nos de todo em todo razoável que se remunere com parcimónia o 

trabalho do administrador da insolvência que seja realizado nos processos que sejam, no plano 

concreto, pouco trabalhosos. 

Tal implicará, segundo cremos, a reponderação do actual regime remuneratório dos administradores 

da insolvência e a consequente adaptação dos normativos legais que disciplinam esta matéria. 
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Além de problemas de ordem prática, os operadores entrevistados chamaram a atenção para um 

conjunto de aspectos do regime que carecem de aperfeiçoamento. 

Neste domínio, alertaram para o facto de que o regime de cálculo da taxa de justiça não se afigura o 

mais adequado, pois que a sua determinação se baseia no valor da acção, o qual, em bom rigor, só 

pode ser determinado numa fase bastante adiantada do processo, visto que, de início, muitas vezes, 

não é possível ao requerente da insolvência, ou mesmo ao devedor que se apresenta à mesma, 

saber, com precisão, o valor do activo do devedor insolvente, ficando assim prejudicado o cálculo 

do valor da acção e a aplicação do dispositivo contido no artigo 15.º do CIRE. 

Como forma de ultrapassar este problema, foi sugerido que a taxa de justiça nestes processos passe 

a ser fixa, passando o valor da acção a ser determinado somente no termo do processo. 

Outro dos problemas detectados no regime por diversos operadores judiciários prende-se com o 

facto de que, perante a inexistência de bens do insolvente que seja pessoa singular e que beneficie 

de diferimento no pagamento de custas, há um impasse difícil de ultrapassar na conjugação do 

instituto da exoneração do passivo restante, com a fase de encerramento do processo de 

insolvência. Na verdade, a lei, por um lado, refere que nos casos em que o devedor beneficia do 

diferimento do pagamento de custas não se aplica o disposto no artigo 232.º do CIRE, preceito que 

define os modos de encerramento do processo de insolvência. Assim, não há forma de encerrar o 

processo de insolvência por insuficiência da massa. No entanto, é também a lei a estabelecer que o 

prazo de exoneração do passivo restante só se inicia após o encerramento do processo de 

insolvência. Parece estar-se, nestas circunstâncias, perante uma contradição de regime.  

Como forma de ultrapassar esta questão, importa estabelecer na lei mais um termo de encerramento 

dos processos de insolvência, a saber, a inexistência de bens na massa insolvente. 

Foi também apontada como problemática a articulação do regime da insolvência com o regime de 

dissolução administrativa de sociedades, tendo sido salientado que, de um lado, há inúmeras 

situações de empresas em condições de serem dissolvidas por via administrativa que, por não terem 

património, não são dissolvidas à luz daquele regime, por haver conservadores que entendem que o 

mesmo não será de aplicar por não existirem bens no activo de tais sociedades. Foi sublinhado que 

tal interpretação leva a que empresas que, efectivamente, não têm existência prática, por falta de 

actividade há diversos anos, passam a ser alvo de um processo cujos custos para o erário público 

são bastante mais elevados que os que resultariam para o Estado se tais entidades se dissolvessem 

por aplicação do regime especialmente concebido para dar resposta às situações em que as 

sociedades se encontram inactivas no tecido empresarial português. 
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Ora, consideramos que tal problema reveste a maior relevância, pois não se vislumbram razões de 

fundo que nos levem a entender que o facto de certa empresa não dispor de bens, desde que 

cumpra todos os demais requisitos exigidos pelo regime de dissolução administrativa de sociedades, 

não deva beneficiar daquele regime. Faz-se notar que, em qualquer circunstância, os credores da 

referida sociedade nunca serão pagos pelos créditos que disponham perante as sociedades que se 

encontrem em tais circunstâncias, uma vez que, de todo o modo, não há património que possa ser 

alienado para satisfazer tais direitos de crédito. 

Em face desta questão, parece-nos que se justificará analisar possíveis soluções que contribuam 

para a debelar, ponderando-se, designadamente, a necessidade de intervenção legislativa que venha 

a pôr cobro a eventuais dúvidas de articulação dos dois mencionados regimes. 

Outro dos problemas identificados na aplicação do regime das insolvências que nos parece de 

grande relevância prende-se com a consideração, pelo Legislador, de que todos os actos 

compreendidos neste processo têm carácter de urgência. Foi sublinhado que deveria ser 

reponderada a atribuição do carácter de urgência a certos actos e procedimentos integrantes do 

processo de insolvência, como sejam os incidentes de verificação e graduação de créditos e de 

qualificação da insolvência, a fim de se definir, com maior precisão, que actos devem ser entendidos 

como urgentes e quais deles devem seguir uma tramitação normal. A este propósito, foi salientado 

que, atentos os constrangimentos de recursos que pontificam nos tribunais, é inviável tratar todos 

os actos em que se consubstancia o processo de insolvência com carácter de urgência. 

Por nós, não poderemos deixar de sublinhar que, no plano técnico-jurídico, tal questão assume a 

maior pertinência, pois é certo afirmar-se que quando tudo é urgente, nada é realmente urgente. 

Importaria ponderar, com o máximo rigor possível, que actos devem ser tratados com rapidez 

especial e quais poderão ser tramitados nos tempos normais da justiça portuguesa, para se almejar, 

quiçá, maior celeridade efectiva daquilo que realmente carece de tal incremento de rapidez no 

tratamento, mais uma vez, o dizemos, em benefício dos credores, os interessados últimos e 

principais na boa marcha do processo de insolvência.  

No plano dos recursos humanos alocados ao processo de insolvência, foi enunciado pela 

generalidade das pessoas consultadas que há uma enorme escassez de oficiais de justiça adstritos 

aos tribunais de comércio portugueses, em virtude de, nos últimos anos, o volume de trabalho ter 

aumentado de forma exponencial, realidade que não foi acompanhada pelo reforço de pessoas 

habilitadas a tramitar estes processos.  

Aliás, mesmo nas comarcas-piloto, instituídas pela Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto, em 

funcionamento desde 14 de Abril de 2009, foi realçado que há uma forte deficiência de recursos 
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humanos aptos a tramitar estes processos, sendo notória uma grande mobilidade dos funcionários 

judiciais a exercer funções nestes tribunais. 

Entendemos, assim, que se mostra urgente reponderar a estrutura dos quadros de pessoal dos 

tribunais do comércio, pois é indiscutível que o aumento ocorrido nos últimos anos do número de 

processos de insolvência conduz a um substancial aumento do trabalho nestes tribunais, nos quais 

são tramitados boa parte dos processos de insolvência que correm termos em Portugal. 

Por último, cumpre notar que muitos dos entrevistados chamaram a atenção para que os tribunais 

onde correm processos de insolvência são “inundados” por pessoas que pretendem ser informadas 

acerca do estado dos processos que lhes dizem respeito, o que, mais uma vez, consome fortemente 

os já escassos recursos humanos ao dispor destes tribunais para tramitarem os aludidos processos. 

Assim, foi sustentada por diversos operadores a possibilidade de ser criado em cada tribunal um 

serviço de atendimento dedicado a prestar informações acerca dos processos de insolvência. 

Por nós, consideramos que tal solução deveria ser ponderada, tendo em conta, de um lado, os 

benefícios que daí adviriam para o bom funcionamento destes tribunais e, do outro, os custos que 

estariam associados à sua implementação. 
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4. CONCLUSÕES E PROPOSTAS 

 

4.1. Conclusões 

 

Ponderados todos os elementos recolhidos, pode concluir-se o seguinte: 

 

1. O regime jurídico instituído pelo CIRE mostra-se adequado para dar resposta às situações 

de insolvência de pessoas singulares e colectivas, tendo constituído um assinalável avanço 

em face do regime anterior. Esta constatação não afasta o reconhecimento de que há 

aspectos do regime que podem ser aperfeiçoados. 

2. A escassa utilização do processo de insolvência tendo em vista a recuperação de empresas 

não deriva tanto de problemas de natureza legal, como do facto de estas chegarem ao 

processo de insolvência numa fase já bastante tardia, o que por si só dificulta a sua 

recuperação.  

3. O incidente de verificação e graduação de créditos representa uma fase muito trabalhosa 

para a secretaria judicial, sobretudo porque o processo de insolvência não corre termos 

electronicamente em virtude de os administradores da insolvência não terem acesso ao 

CITIUS. 

4. Ainda nesta sede, é aceite pela generalidade dos operadores judiciários a possibilidade de 

transferência de algumas competências atribuídas ao juiz e à secretaria para o administrador 

da insolvência, conquanto se assegure lhes seja prestada formação adequada. 

5. O instituto da qualificação da insolvência tem tido um efeito prático diminuto, seja por 

dificuldades de obtenção de prova, fruto da forma como o mesmo se encontra modelado, 

seja por as sanções previstas não se mostrarem eficazes. 

6. O processo de insolvência de pessoas singulares ajusta-se aos fins a que se dirige, não 

sendo consensual os moldes como se encontra configurado o instituto da exoneração do 

passivo restante. 

7. Relativamente à assembleia de credores, não é consensual que esta deva reunir 

facultativamente, quando verificados determinados pressupostos. 

8. No que concerne às publicações, há custos significativos associados às mesmas e a sugestão 

de apenas obrigar à publicação através do portal CITIUS foi acolhida pela generalidade dos 



                                                                                     
 

 

19 

 

operadores, desde que sejam garantidas segurança jurídica e fiabilidade de informação 

equiparadas às facultadas pela publicação no Diário da República. 

9. A utilização do processo de insolvência para fins diversos daqueles que o regime visa 

tutelar vem-se tornando mais frequente, sendo o processo utilizado como forma rápida 

para a cobrança de dívidas. 

10. Há prazos processuais que são considerados demasiado curtos para a prática dos actos a 

que respeitam. 

11.  Os administradores da insolvência vêm sendo responsabilizados, pelo Fisco, por dívidas 

fiscais contraídas pelo insolvente antes da declaração da insolvência, o que não tem 

fundamento legal. 

12. Os atrasos nos pagamentos de honorários e despesas aos administradores da insolvência 

têm, muitas vezes, reflexo no andamento dos processos. 

13. Há aspectos de natureza técnico-jurídica, ao longo de todo o regime, que poderão ser 

aperfeiçoados com benefício do mesmo, designadamente, o cálculo do valor da acção e da 

taxa de justiça, a definição dos modos de encerramento do processo, o carácter de urgência 

dos actos processuais e, ainda, a relação entre o processo de insolvência e a dissolução 

administrativa de sociedades comerciais. 

14. As secretarias judiciais confrontam-se com alguns problemas relacionados com os meios 

humanos e materiais à sua disposição, sendo notório que as solicitações de atendimento ao 

público para prestação de informações sobre processos consomem muitos recursos. 

 

4.2. Propostas 

 

Atendendo ao sobredito, propõe-se: 

 

1. Ponderar a oportunidade de alterar a designação do plano de insolvência sempre que esteja 

em causa a recuperação do insolvente. 

2. Indagar as vantagens de limitar a abertura do incidente de qualificação da insolvência às 

situações em que haja indícios de culpa, passando a caber ao juiz determinar os casos em 

que tal se justifica. 
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3. Alterar o regime de publicações existente no sentido de tornar meio único e obrigatório de 

publicações o Portal CITIUS. 

4. Promover junto da Direcção-Geral dos Impostos as diligências necessárias para a resolução 

do problema da delimitação de responsabilidade do administrador da insolvência em 

relação a dívidas fiscais contraídas pela empresa insolvente antes da declaração de 

insolvência. 

5. Corrigir os aspectos de ordem técnico-jurídica cuja necessidade de aperfeiçoamento foi 

detectada.  

6. Promover a criação de um grupo de trabalho constituído por representantes da Direcção 

de Serviços de Estatística da Justiça e de Informática da Direcção-Geral da Política de 

Justiça, da Direcção-Geral da Administração da Justiça e do Instituto das Tecnologias de 

Informação na Justiça com vista a desenvolver os mecanismos de recolha de dados 

estatísticos sobre o processo de insolvência. 

7. Ponderar a criação de balcões de atendimento especializado nos tribunais para prestação de 

informações sobre processos de insolvência. 

 

 

Os consultores, 

 

Carina Antunes e Renato Gonçalves 
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ANEXO I: A POSIÇÃO DOS OPERADORES JUDICIÁRIOS SOBRE AS QUESTÕES 

GERAIS DA AVALIAÇÃO 

 

1. Adequação do regime jurídico vigente à recuperação de empresas em 
situação de insolvência 
 

 

Presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Judiciais  

 

No que tange ao modo como se encontra estruturado o processo de insolvência, o Presidente da 

associação representativa da generalidade dos administradores da insolvência portugueses defendeu 

que a nomenclatura “plano de insolvência” não é a mais adequada para as situações em que o 

insolvente veja aprovado um plano de recuperação, em virtude de ao termo “insolvência” estar 

sempre associada uma ideia de situação económica periclitante das entidades em tais circunstâncias. 

Não obstante, considera adequado o encadeamento processual trazido por este código. 

 

Procuradora do Juízo de Comércio do Tribunal de Comarca do Baixo Vouga 

 

Esta procuradora entende que a recuperação da empresa não tem tido resultados nos processos que 

acompanhou e tem-se revelado, sobretudo, um expediente utilizado pela parte com o fito de 

protelar o andamento célere do processo. Com efeito, este expediente conduz à realização de várias 

assembleias de credores, onde se vão tentando negociar questões pontuais, e a final conclui-se que a 

recuperação não é viável. Manifestou que deveria ser seguido um outro caminho, similar ao 

preconizado no anterior regime, em que os processos de recuperação de empresas mereciam um 

tratamento autónomo. 
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Juíza do Juízo de Comércio da Comarca do Baixo Vouga 

 

No que respeita à recuperação da empresa, esta juíza considera que, embora a insolvência ocorra 

em fases diferentes do processo, quando se confronta o actual regime com o quadro legal que 

resultava do anterior código, não houve uma mudança de paradigma.  

Apoia o facto de os credores terem agora o controlo do processo, em vez de o juiz, uma vez que 

estão em melhores condições para avaliar quais são os seus interesses e o que é mais benéfico para 

si.  

Os planos de insolvência conducentes à recuperação apresentados são poucos e, nas mais das 

vezes, carecem de alterações. Tais planos não são muitas vezes liminarmente indeferidos, por 

poderem ser aperfeiçoados na assembleia de credores, momento no qual normalmente ocorrem 

modificações do plano de insolvência que tenha sido apresentado. Assim, esta magistrada prefere 

elaborar um despacho de aperfeiçoamento para não inviabilizar ab initio o plano de recuperação. 

 

Procuradoras do Tribunal de Comércio de Lisboa  

 

No que respeita à recuperação de empresas, verificam que é muitas vezes difícil concertar as 

propostas das empresas com os interesses dos credores. Sublinham, em particular, as dificuldades 

de compatibilização dos interesses da generalidade dos credores com os do Fisco e da Segurança 

Social, uma vez que as leis fiscais não são flexíveis e, nos casos em que há alguma flexibilidade 

(Plano Mateus), as empresas não conseguem preencher os requisitos previstos. Esta última 

circunstância conduz, na maioria das situações, à inviabilização dos planos.  

Consideram que não é o estigma da insolvência que impede a recuperação, mas sim a falta de 

condições económico-financeiras da generalidade das empresas que chegam a uma situação de 

insolvência actual ou iminente. Em certa medida, a apresentação de plano de insolvência visando a 

recuperação do devedor insolvente é, na prática, mais uma forma de adiar o pagamento do passivo.  
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Juíza do Tribunal de Comércio de Lisboa 

 

Esta juíza referiu que o CIRE não está adaptado à recuperação de empresas. Os prazos 

estabelecidos quase que impedem materialmente a recuperação das empresas, realidade que só se 

altera se a empresa insolvente chegar ao processo já com o plano de insolvência completamente 

preparado e não houver oposição de nenhum credor. Caso contrário, uma vez que um processo de 

insolvência em que seja apresentado plano de insolvência para a recuperação da empresa demora, 

no mínimo, de quatro a cinco meses, atentas as formalidades legais previstas no Código da 

Insolvência e da Recuperação de Empresas, não se mostra viável que uma empresa em situação 

periclitante como o é uma empresa em situação de insolvência suporte tão longa espera. 

Esta juíza salientou que a falta de formação dos administradores da insolvência, por vezes, provoca 

problemas na tramitação do processo, tendo dado como exemplo a impossibilidade de admitir um 

plano de insolvência apresentado com a finalidade de se recuperar a empresa insolvente, por falta 

de elementos que demonstrassem as condições reais que possibilitariam a recuperação daquela 

insolvente.  

 

Juíza e Procuradora do Juízo de Comércio do Tribunal de Comarca da Grande Lisboa 

Noroeste 

 

No que respeita à recuperação de empresas, estas magistradas consideram que a opção do CIRE 

está bem concebida e que não suscita dificuldades. Não obstante, consideram o prazo de suspensão 

de cinco dias que a lei concede ao juiz para suspender por uma única vez a assembleia redutor, uma 

vez que a assembleia é soberana para decidir. Aliás, é com base na interpretação de que a assembleia 

é soberana para alargar o prazo de suspensão legalmente previsto que se têm viabilizado algumas 

recuperações de empresas. 

 

 

 

 



                                                                                     
 

 

24 

 

Juiz do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia 

 

Em matéria de recuperação de empresas, este magistrado judicial considera que o regime actual está 

bem delineado, embora muitas vezes o processo seja utilizado como expediente dilatório. Há 

algumas empresas recuperadas. 

 

Procurador do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia 

 

Este magistrado considera que o plano de insolvência visa as mais das vezes não a recuperação da 

empresa propriamente dita, mas a dilação do processo, com o consequente atraso na satisfação dos 

direitos dos credores.  

Outro dos problemas que coloca a lei em sede de recuperação de empresas tem que ver com a 

consequência de dada empresa ser declarada insolvente e, posteriormente, ser recuperada. Na 

verdade, do ponto de vista registal, este procurador entende que a empresa continuará, 

indefinidamente, com o registo de insolvência averbado ao seu registo, não havendo regra 

específica que preveja o cancelamento de tal registo.  

Assim, seria necessário densificar melhor quais as consequências jurídicas de dada empresa ver 

aprovado um plano de insolvência conducente à sua recuperação. Especialmente, importaria 

clarificar em que se traduzirá a aprovação de tal plano, no domínio das relações com terceiros.  

Ainda no domínio da recuperação de empresas, refere que os planos de insolvência tal como se 

encontram modelados servem, muitas vezes, para permitir a redução dos quadros de pessoal e a 

realização de acordos com determinados credores em detrimento de outros, permitindo a 

continuação da laboração do insolvente. Faz notar que, uma vez que muitos planos de insolvência 

são celebrados a dez anos, e que o actual regime vige há pouco mais de seis, ainda não há tempo 

suficiente para saber se tais planos resultam na efectiva recuperação das empresas, sendo previsível 

que tenham de passar mais alguns anos antes de se saber quais são os resultados práticos destes 

planos. 
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Juiz dos Juízos Cíveis do Tribunal de Comarca de Braga 

 

Este magistrado judicial referiu que os casos de recuperação de empresas não devem chegar aos 3% 

das situações em que uma empresa chega à situação de insolvência. Considera que há razões tanto 

de índole política como de natureza processual que terão conduzido a tal estado de coisas.  

Quanto à primeira, entende que há ainda uma certa visão de curto prazo e o Estado e a banca, que, 

na generalidade das situações de insolvência, são os maiores credores, não estão muito receptivos à 

recuperação dos seus devedores. Tal circunstância torna difícil conceber uma forma do sistema 

judicial potenciar a recuperação de empresas em situação de insolvência.  

No que respeita à faceta processual desta problemática, defende que foi dado um grande passo ao 

ter-se alterado a graduação dos privilégios atribuídos aos credores estatais, tendo-se evoluído muito 

positivamente face ao regime no Código dos Processos Especiais de Recuperação de Empresas e de 

Falência, o que se nota com especial incidência nas liquidações.  

Contudo, faz notar que o actual regime surgiu numa altura em que a situação económica do país se 

complicou. Sucede que a esmagadora maioria das empresas, quando se apresentam à insolvência ou 

quando são requeridas, já estão descapitalizadas, não havendo por parte dos credores confiança na 

hipótese de recuperação das mesmas. 

Sublinhou, também, que, segundo se recorda, desde 2004, apenas duas empresas apresentaram 

plano de insolvência para a sua recuperação ab initio, o que dificulta a rápida aprovação do plano.  

Quando há lugar à elaboração de um plano de insolvência tendo em vista a recuperação do 

insolvente, normalmente são estabelecidos prazos dilatados e propostas quase leoninas para os 

credores, o que contribui para dificultar a sua aprovação.  
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2. Adequação do incidente de verificação e graduação de créditos 
 

Presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Judiciais 

 

No que toca ao incidente de verificação e graduação de créditos, entende que fará todo o sentido 

que seja o administrador da insolvência a propor a graduação dos créditos. Nestas circunstâncias, 

competirá ao juiz dirimir eventuais questões jurídicas que tal graduação venha a suscitar. 

Considera também que, num primeiro momento, a tentativa de conciliação existente nesta fase do 

processo poderia correr perante o administrador da insolvência. O juiz só deveria intervir na falta 

de acordo nesta conciliação. 

Entende que a fase mais morosa do processo de insolvência é a do incidente de verificação e 

graduação de créditos, morosidade que advém do facto de o tribunal não dispor de toda a 

informação necessária para proceder à graduação sem consultas múltiplas ao administrador da 

insolvência, uma vez que é este que dispõe das reclamações de créditos. 

Considera que os administradores da insolvência só devem poder elaborar a lista provisória de 

créditos reconhecidos com base nos créditos que hajam sido reclamados, uma vez que, na 

generalidade das situações, a contabilidade não permite, com segurança, reconhecer outros créditos, 

quer no que toca à sua titularidade, quer no que respeita ao seu montante. 

 

Procuradora do Juízo de Comércio do Tribunal de Comarca do Baixo Vouga 

 

No que respeita à verificação e graduação de créditos, devia haver maior articulação das Finanças 

com o Ministério Público, nomeadamente no que respeita às certidões de dívidas emitidas para 

efeitos de reclamação, uma vez que estas, em alguns casos, não contêm os elementos necessários 

para a apresentação da reclamação do crédito pelo Ministério Público. Tal obriga a contactos 

posteriores entre o Ministério Público e os serviços de finanças, com consequências evidentes na 

morosidade do processo. 

Admite a hipótese de todo o incidente de verificação e graduação de créditos ser tramitado, num 

primeiro momento, perante o administrador da insolvência, ficando este incumbido de elaborar a 
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graduação de créditos. Caso haja impugnação dos mesmos, deverá ser o juiz a pronunciar-se, pois já 

estamos perante verdadeiro acto jurisdicional.   

Observa que a tentativa de conciliação não tem grandes efeitos práticos. Funciona mais como 

forma de audiência preliminar. Pode servir, em alguns casos, para detectar um erro ou proceder a 

uma alteração da lista de créditos reconhecidos e não reconhecidos, mas, as mais das vezes, as 

partes abandonam estas diligências com a mesma posição que já vinham sustentando. 

 

Juíza do Juízo de Comércio da Comarca do Baixo Vouga 

 

Considera que a eventual atribuição da competência de graduação de créditos ao administrador da 

insolvência, retirando-a do juiz, parece ajustada. Realça, no entanto, que os administradores da 

insolvência podem não estar juridicamente preparados ou assessorados para realizar todas as tarefas 

necessárias à graduação de créditos.  

Refere que o regime contido no Código dos Processos Especiais de Recuperação de Empresas e da 

Falência era muito mais trabalhoso para o juiz que o CIRE, mas observa que há aspectos referentes 

à graduação dos créditos privilegiados em que ocorrem imprecisões mais frequentemente. Será 

essencialmente um problema de falta de formação. 

É da opinião de que a tentativa de conciliação é uma fase processual útil e que o processo 

normalmente termina nessa fase. 

Salienta que a circunstância de haver prazos sucessivos para verificação e graduação de créditos é 

um aprimoramento óptimo deste regime, porque se dispensam notificações injustificadas. Sublinha 

que, no entanto, o administrador da insolvência normalmente não apresenta a tempo a lista dos 

créditos reconhecidos, o que implica atraso na marcha do processo, podendo redundar num ónus 

excessivo para os credores. 

 

Oficial de Justiça do Juízo de Comércio do Baixo Vouga  

 

Realça que são muito frequentes os casos de verificação ulterior de créditos e outros direitos (cfr. o 

disposto no artigo 146.º do CIRE), sobretudo por parte de pessoas singulares e, em particular, por 
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parte de trabalhadores, que deixam passar o prazo da reclamação de créditos. Tal constitui um 

factor de morosidade processual deste incidente. 

Existem dificuldades quanto ao volume de trabalho associado à inserção dos dados atinentes aos 

credores, razão pela qual foi destacado um oficial de justiça de Sever do Vouga para auxiliar a 

secretaria, às terças e quintas-feiras, nesta tarefa.  

Há muitas ocasiões em que os administradores da insolvência não indicam o número de 

contribuinte ou o nome do mandatário do credor e a secretaria tem de procurar informação nas 

bases de dados, o que torna mais lenta a tramitação processual.  

Nota que os administradores da insolvência, ainda que sejam advogados, não entregam as listas dos 

créditos reconhecidos e não reconhecidos em suporte electrónico, posto que o sistema não tem 

campos específicos que permitam tal entrega. Isto dificulta sobremaneira o tratamento electrónico 

da informação, pois obriga a secretaria a carrear para o processo informação que, de outro modo, já 

poderia estar disponibilizada em formato electrónico.  

 

Oficiais de Justiça do Tribunal de Comércio de Lisboa  

 

Consideram que a existência do incidente de verificação e graduação de créditos simplifica a marcha 

processual do processo de insolvência, mas sublinham que, muitas vezes, os administradores da 

insolvência não remetem o requerimento em articulado, o que torna muito mais difícil a análise da 

informação nele contida. 

 

Procuradoras do Tribunal de Comércio de Lisboa 

 

Entendem que não se justifica conceder maiores poderes ao administrador da insolvência, uma vez 

que este processo já é bastante desjudicializado. Ademais, acrescentam que tal implicaria a 

necessidade de mais formação aos administradores da insolvência, posto que a feitura da graduação 

de créditos assenta numa formação jurídica sólida, a qual muitos dos administradores da insolvência 

não possuem.  
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Observam, para além do mais, que, de acordo com a sua experiência, não é neste incidente que se 

verificam maiores constrangimentos na marcha do processo.  

No que concerne às tentativas de conciliação, a experiência tem demonstrado que estas não são 

habitualmente frutíferas. 

 

Juíza do Tribunal de Comércio de Lisboa 

 

Não encontra reservas a que o incidente de verificação e graduação de créditos seja desjudicializado. 

No entanto, manifestou que tal deverá levar a muitas impugnações das graduações de créditos que 

venham a ser efectuadas pelos administradores da insolvência, posto que é notório que, em muitos 

casos, estes lutam com um problema de fundo respeitante à sua formação para o exercício das 

funções inerentes ao exercício daquela profissão. A este respeito, esclarece que, se há 

administradores da insolvência com elevada formação, muitos há em que se nota a necessidade de 

formação para o exercício das respectivas funções.  

A tentativa de conciliação prevista no incidente de verificação e graduação de créditos é útil para a 

resolução momentânea de alguns problemas e se não resulta algumas das vezes, noutras, revela-se 

um mecanismo com potencial para tornar mais célere o processo. 

 

Procuradoras, Juíza e Oficial de Justiça do Juízo de Comércio da Grande Lisboa-Noroeste 

 

Entendem que esta fase de verificação de graduação de créditos parece bem concebida.  

A juíza não vê dificuldade em que o incidente de verificação e graduação de créditos seja 

desjudicializado. Contudo, é necessária mais formação para os administradores da insolvência, uma 

vez que há casos complexos em que a formação destes é essencial para uma boa elaboração das 

listas de verificação de créditos, necessidade essa que aumentaria se o administrador da insolvência 

tivesse a competência de elaborar a graduação de créditos.  

Foi avançada a hipótese de todo este incidente ser desjudicializado num primeiro momento, só 

havendo intervenção do tribunal nos casos de impugnação da verificação e graduação dos créditos. 

Caso não haja qualquer impugnação o processo poderia correr extra-judicialmente. 
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No que toca à secretaria, o apenso de verificação e graduação de créditos é bastante trabalhoso, 

uma vez que compete à secretaria introduzir os dados respeitantes a todos os credores e respectivos 

mandatários. Muitas vezes, as secretarias têm de pedir os dados completos dos credores ao 

administrador da insolvência, que na maioria das situações, os remetem incompletos.  

O Ministério Público referiu que na fase da reclamação, as certidões emitidas pelas Finanças não 

vêm sistematizadas de molde a permitir uma rápida elaboração da reclamação e, algumas vezes, são 

incompletas, não facultando ao Ministério Público todos os dados necessários para que este possa 

reclamar os créditos devidos. 

 

Juiz do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia 

 

Foi manifestado o entendimento de que a fase das impugnações é a mais trabalhosa para o juiz, 

porquanto desjudicializar os processos em que não haja impugnações não traria grande vantagem 

em termos de celeridade processual.  

Foi salientado que a intervenção do juiz em toda esta fase do processo é de grande importância, 

atendendo a que a fase da verificação e graduação de créditos é essencial para que se possa proceder 

ao rateio sem problemas. 

Realçou que a fase da tentativa de conciliação é útil para solucionar aprioristicamente certas 

divergências que se coloquem nesta matéria. 

 

Procurador do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia 

 

Observa que, quanto ao artigo 146.º, os administradores da insolvência só excepcionalmente 

reconhecem créditos não reclamados, o que dificulta muitíssimo o papel de certos credores (como 

trabalhadores), reconhecimento esse que pode ser as mais das vezes realizado com base em 

contabilidade, desde que minimamente organizada. 

Salientou que seria de todo em todo benéfico que fosse conferida publicidade ao termo do prazo 

para a reclamação ulterior de créditos, assim se evitando a necessidade de emissão de certidões 

inúteis. 
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Juiz dos Juízos Cíveis do Tribunal Judicial de Braga 

 

Do ponto de vista do juiz, este incidente está configurado em termos muito mais simples que o 

existente para o mesmo fim à luz do regime anterior, pois há menos notificações, cabendo ao 

administrador da insolvência a realização de muitos dos actos materiais anteriormente cometidos ao 

tribunal. 

Não obstante, do ponto de vista dos interessados, pode resultar, no plano dos factos, em 

iniquidades, quando as pessoas têm de se deslocar de longe para consultar as reclamações que 

hajam sido formuladas, tendo essa consulta de se efectuar junto do administrador da insolvência, 

facto que, por vezes, origina maiores dificuldades de acesso ao processo. 

Assim, entende que o administrador da insolvência já tem poder bastante nesta matéria, não 

vislumbrando vantagem em desjudicializar mais este incidente do processo de insolvência. 

 

3. Ajustamento do regime do incidente de qualificação da insolvência 
 

 

Procuradora do Juízo de Comércio do Tribunal de Comarca do Baixo Vouga 

 

Em matéria de insolvência culposa, considera que o incidente só deveria ser aberto quando 

existissem indícios no sentido da existência de culpa. Por outro lado, deveria ser adoptada previsão 

no sentido do apenso de qualificação da insolvência ser remetido ao Ministério Público quando 

houvesse indício de insolvência culposa, correndo o incidente com regras equiparáveis às do 

inquérito. No regime actual, o Ministério Público tem de pedir ao juiz para ouvir pessoas e realizar 

outras diligências. Caso fossem facultados mais meios ao Ministério Público nesta sede e a lei fosse 

ajustada nesse sentido, o Ministério Público poderia investigar todos os indícios de insolvência 

culposa com maior proficiência. 
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Como o administrador da insolvência é muitas vezes indicado por quem se apresenta à insolvência, 

na prática, a tendência vai no sentido de o administrador da insolvência não propor a qualificação 

da insolvência como culposa. 

Entende que o Ministério Público deveria ser dotado de meios de assessoria técnica para a 

peritagem ao nível da contabilidade, pois só com tais recursos se poderá investigar com rigor as 

circunstâncias que deram origem a uma situação de insolvência.  

Entende que se o apenso de qualificação da insolvência corresse como um inquérito, tal retiraria 

muito trabalho ao juiz, confiando-se ao Ministério Público uma tarefa que, geneticamente, se 

adequa ao seu estatuto. 

Esta magistrada sugeriu que seja ponderada a questão do prazo de 3 anos previsto, na qualificação 

da insolvência, para a anulação dos negócios que tenham em vista a dissipação de património, pois 

já houve casos em que se apurou o nexo de causalidade, mas em que, por ter passado apenas um 

dia do aludido prazo, não foi possível levar em linha de conta para a qualificação o negócio jurídico 

em causa. 

 

Juíza do Juízo de Comércio da Comarca do Baixo Vouga 

 

No que respeita ao incidente de qualificação da insolvência, considera que existe uma questão 

processual importante (e que é transversal, abrangendo a exoneração do passivo restante) que 

respeita ao facto dos prazos estabelecidos inviabilizarem as diligências instrutórias, sendo tal 

problema até mais flagrante no caso da exoneração do passivo restante. 

 

Procuradoras do Tribunal de Comércio de Lisboa  

 

Em matéria de qualificação da insolvência, comentam que o artigo 186.º, n.º 1, do CIRE, se trata de 

um “artigo armadilhado”, pois está redigido de forma tal que se torna quase impossível provar o 

preenchimento dos requisitos exigíveis para que dada insolvência seja qualificada como culposa.  

Por outro lado, não se confere ao Ministério Público todos os poderes de investigação que seriam 

necessários para que se possa investigar os indícios de que certa insolvência pode ser qualificada 
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como culposa. Por esta razão, há muitas vezes uma adesão ao parecer elaborado pelo administrador 

da insolvência.  

Por outro lado, deveria haver mais meios materiais de investigação, pois na maior parte dos casos 

terá de haver perícias à contabilidade.   

Consideram que o incidente deveria correr fora do processo de insolvência, como um inquérito, 

para se poderem efectuar as diligências adequadas à descoberta da verdade material da qualificação 

da insolvência.  

Indicaram que quando há indícios de insolvência culposa remetem certidão para o DIAP com a 

informação pertinente para a promoção de inquérito.  

Observam que há um número razoável de processos que após ficarem parados muito tempo no 

incidente de qualificação da insolvência, se conclui que a insolvência é considerada fortuita e há 

lugar ao encerramento do processo. 

 

Juíza do Tribunal de Comércio de Lisboa 

 

No que respeita ao incidente de qualificação da insolvência, foi referido que, embora a configuração 

actual de tal incidente assente no pressuposto de que o controlo desta deve ser levado a cabo pelos 

credores, tal mecanismo não tem mostrado grande eficácia, porque os credores não vêem qualquer 

recompensa por diligenciarem no sentido de que dada insolvência seja qualificada como culposa. 

Na verdade, tal qualificação só implica a inibição para o comércio daqueles que forem declarados 

como culpados pela insolvência, bem como a perda dos seus créditos sobre a insolvência, o que, na 

óptica dos credores, não traz grandes benefícios. Os credores poderiam sentir maior estímulo para 

um controlo efectivo sobre a qualificação da insolvência caso os culpados por tal situação fossem 

obrigados a pagar, com recurso ao seu património, os créditos existentes sobre a insolvência. 
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Juíza e Procuradora do Juízo de Comércio do Tribunal de Comarca da Grande Lisboa-

Noroeste 

 

No que respeita à qualificação da insolvência, segundo entendem estas magistradas, verifica-se que 

o administrador da insolvência normalmente não elenca os factos cuja prova conduziria à 

qualificação como culposa de certa insolvência, limitando-se a elencar conclusões que extrai da 

factualidade que lhe é dada conhecer, o que dificulta a qualificação da insolvência como culposa.  

Foi sustentado que deveria haver, nesta sede, uma inversão do ónus da prova, passando a competir 

ao insolvente provar que não se colocou em tal situação de forma culposa. Tal como se encontra 

modelado, o sistema actual é ineficaz.  

Foi entendido que o resultado derivado da qualificação como culposa de uma insolvência não é 

adequado. Deveria haver, no mínimo, a obrigação de pagamento das dívidas por parte de quem 

tivesse levado o devedor à situação de insolvente.  

Os administradores da insolvência aperceberam-se que a sanção não é eficaz, pelo que, na prática, 

relegam para segundo plano as tarefas de investigação que lhes permitiriam, em certos casos, emitir 

parecer no sentido de determinada insolvência dever ser qualificada como culposa. 

 

Juiz do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia 

 

No que respeita ao incidente de qualificação da insolvência, foi referido que este só deveria ser 

aberto quando o administrador da insolvência dispusesse de provas que indiciassem a culpa na 

situação de insolvência que tenha sido gerada.  

Referiu que o parecer deveria ser elaborado e estruturado como uma petição inicial, devendo ser 

articulados todos os factos que se entenda estarem na base da qualificação da insolvência como 

culposa.  

Por outro lado, o prazo para o parecer do Ministério Público deveria ser mais dilatado, com a 

realização de um inquérito preliminar. Na verdade, o Ministério Público deveria, num primeiro 

momento, verificar se há indícios que dêem corpo a uma possível qualificação da insolvência como 

culposa, tanto com base na prova recolhida pelo administrador da insolvência e subsequentemente 
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facultada ao Ministério Público, como através de prova recolhida autonomamente, só havendo 

lugar ao prosseguimento do incidente de qualificação caso se verificasse a ocorrência de indícios 

que apontem no sentido da qualificação como culposa de certa insolvência.  

 

Procurador do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia 

 

No tocante ao incidente de qualificação da insolvência, considera que os administradores da 

insolvência deviam ter mais formação.  

Entende que a referência, na lei, à inabilitação, como sanção decorrente da qualificação da 

insolvência é infeliz e a declaração de inconstitucionalidade podia ter tido outra extensão, o que só 

não sucedeu porquanto tal questão foi apreciada pelo Tribunal Constitucional relativamente a um 

único caso concreto.  

Importa saber se o responsável pela insolvência pode ser como tal identificado em actos posteriores 

e estranhos ao processo.  

Por outro lado, manifestou que, em seu entender, a não apresentação à insolvência não é indício 

absoluto de insolvência culposa. Sucede que, muitos devedores, por questões de ordem vária, 

tentam protelar ao máximo o pedido de declaração de insolvência, procurando, num primeiro 

momento, esgotar todas as demais possibilidades de continuação do respectivo negócio. 

Referiu que, segundo os dados de que dispõe, verifica-se que o mês em que há maior número de 

entrada de processos de insolvências é Maio, o que poderá estar associado ao facto de tal período 

corresponder ao momento do fecho de contas e à verificação de que não há mais nada a fazer 

quanto à saúde económica da empresa, sendo a única solução disponível o recurso ao processo de 

insolvência. 

Relativamente ao incidente de qualificação da insolvência, salientou que a fronteira entre o ilícito 

civil e o ilícito penal não está bem delineada, uma vez que a Polícia Judiciária não procede a uma 

investigação criminal se não houver qualificação da insolvência como culposa, o que parece não se 

ajustar à letra da lei vigente. 
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Juiz dos Juízos Cíveis do Tribunal Judicial de Braga 

 

No que concerne ao incidente de qualificação da insolvência, compreende o raciocínio do Tribunal 

Constitucional que levou à consideração de que a medida de inabilitação para o comércio de quem 

tenha sido considerado culpado pela insolvência de certo devedor, porque tal medida não tem 

função de pena, mas afecta, outrossim, a capacidade jurídica dos indivíduos. No entanto, defende 

que mesmo com outra nomenclatura, deveria ser prevista no ordenamento medida que impeça 

aqueles que tenham sido declarados culpados por colocarem em situação de insolvência certa 

entidade de exercerem actividades comerciais.  

Referiu também que, se, no momento inicial de vigência do actual regime, se verificava que os 

pareceres dos administradores da insolvência eram destituídos de factos, havendo falta de 

substanciação probatória do que era alegado, e sublinha que, actualmente, tal já não se verifica com 

a mesma intensidade, havendo uma melhoria significativa do modo como são elaborados os 

mencionados pareceres.  

Considera que o processo tem um efeito pessoal, pelo que entende que a omissão de contestação 

não implica sentença de condenação de preceito.  

Em relação à obrigatoriedade do incidente de qualificação, julga que quando há apresentação à 

insolvência por parte do devedor, tal incidente deverá ser obrigatório, porque o insolvente não irá, 

de livre e espontânea vontade, apresentar factos que o possam prejudicar. Entende, ainda, que a 

solução é adequada, porque a qualificação da insolvência como culposa e as sanções que lhe inerem 

não tem a ver com a protecção dos credores como tal considerados, mas visa, sim, assegurar a 

dignidade do comércio e dos agentes que lhe dão corpo, sancionando-se aqueles que demonstram 

um comportamento menos adequado. 

Quanto às sanções existentes nesta matéria, observa que estas deveriam ser repensadas, para 

conferir maior efectividade à sua aplicação, punindo-se condutas que se mostrem desadequadas no 

âmbito da gestão de qualquer entidade que haja sido declarada insolvente.   
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4. Adequação do processo a insolvência de pessoas singulares 
 

 

Presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Judiciais  

 

Considera o processo de insolvência de pessoas singulares previsto do CIRE adequado a dar 

resposta à generalidade das situações que se colocam neste campo. Entende que, relativamente à 

medida de exoneração do passivo restante, a lei deveria esclarecer que o devedor insolvente deverá, 

na medida das suas capacidades, em qualquer caso, pagar um valor mensal aos credores, ainda que 

de natureza simbólica. 

 

Procuradora do Tribunal de Comarca do Baixo Vouga 

 

Com base na sua experiência, a procuradora nota que a exoneração do passivo restante é um 

mecanismo muito utilizado e considera que a facilitação desta modalidade pode gerar eventuais 

perversões, especialmente em relação aos meios de defesa dos credores, que podem tornar-se ainda 

mais limitados. Admite que o processo até podia ser simplificado, porém deve ser muito exigente, 

pois o prazo de cinco anos para a exoneração do passivo é diminuto. 

 

Juíza do Juízo de Comércio do Tribunal de Comarca do Baixo Vouga 

 

A juíza entende que a realização da assembleia de credores no âmbito de insolvência de pessoas 

singulares é um acto pouco adequado, pois serve essencialmente o propósito dos credores se 

pronunciarem sobre a exoneração do passivo, dado que não há alternativa à liquidação, como nas 

demais insolvências. Por esta razão, considera que podia adoptar-se um procedimento escrito.  

Quanto à exoneração do passivo restante, observa que cinco anos da vida de uma pessoa pode ser 

muito, mas também pode ser pouco, consoante a vida da pessoa, e que este instituto nunca é visto 

da mesma forma por devedor e por credor. Pode haver alguma diferença jurisprudencial de 
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interpretação dos pressupostos, que pode permitir maior ou menor latitude, mas a solução é a que o 

legislador quis. 

Salienta que, à luz do actual regime, os credores devem pronunciar-se sobre a exoneração do 

passivo restante até à assembleia de credores ou nos 10 dias subsequentes e que só o administrador 

da insolvência teve contacto com o processo até àquela assembleia. Ora, aqueles 10 dias 

subsequentes podem não permitir um efectivo direito de resposta por parte do insolvente. Por ser 

um momento muito precoce do processo, a juíza defende que o prazo legal dê maior margem para 

as diligências e para a instrução de uma alegação pertinente. 

 

Oficial de Justiça do Juízo de Comércio do Tribunal de Comarca do Baixo Vouga 

 

Indica que é apresentado o pedido de exoneração do passivo restante em quase todos os casos de 

insolvência de pessoas singulares. 

 

Procuradora, Juíza e Oficial de Justiça do Juízo de Comércio do Tribunal de Comarca da 

Grande Lisboa-Noroeste  

 

Indicam que se tem verificado um aumento de pedidos de declaração de insolvência de pessoas 

singulares de algum tempo a esta parte.  

Segundo a juíza, não faz muito sentido que estes processos corram termos no tribunal de comércio, 

visto não estarmos perante uma problemática de natureza comercial, mas, outrossim, de cariz civil. 

Julga que só a especialização dos tribunais de comércio para tratar os assuntos relacionados com a 

insolvência poderá justificar que os processos de insolvência contra pessoas singulares, ainda que 

não comerciantes, sejam da competência destes tribunais. 

A respeito da exoneração do passivo restante, a juíza observa que, tal como se encontra modelada, é 

um prémio e o mecanismo do indeferimento liminar não é o bastante para pôr cobro a uma 

situação cada vez mais recorrente de utilização deste instituto por parte dos devedores que vivem, 

usualmente, acima das suas possibilidades. Em consonância, pensa que a exoneração do passivo 

restante deve ser utilizada somente em situações de excepção.  
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Assim, defende que deveria ser obrigatória a apresentação de um plano de pagamento aquando da 

apresentação do pedido de exoneração, restringindo-se os fundamentos de oposição dos credores 

ao plano de pagamentos que seja formulado. Esta solução poderia contribuir para uma maior 

responsabilização do devedor insolvente pela administração dos seus bens. 

 

Juiz dos Juízos Cíveis do Tribunal de Comarca de Braga 

 

O juiz indica que os pedidos de insolvência de pessoas singulares são, sobretudo, de pessoas que 

cederam ao crédito fácil e que o pedido de exoneração do passivo restante é, na maioria das vezes, 

recusado por falta de preenchimento dos pressupostos.  

Entende que prazo de cinco anos é pouco considerando o período de vida activa que, em regra, os 

insolventes ainda têm (a maioria das pessoas singulares insolventes tem entre 30 a 40 anos), embora 

não considere que os credores sejam muito afectados, uma vez que, na maioria das situações, os 

credores não conseguiriam obter a cobrança do crédito por outra via, como a acção executiva. 

Para o juiz, os fundamentos da rejeição liminar do pedido de exoneração do passivo restante 

podiam ser repensados de forma a impedir tantos recursos neste domínio.  

 

5. Obrigatoriedade das assembleias de credores 
 

Juíza do Juízo de Comércio do Tribunal de Comarca do Baixo Vouga 

 

A respeito da possibilidade de algumas assembleias de credores serem facultativas, o juiz indica que 

não é seguida a prática de Lisboa, isto é, não é convocada a assembleia para o encerramento, pelo 

que os credores são notificados deste facto. No seu entendimento, não se justifica a publicação de 

um anúncio e a prática de mais actos nestes casos. 
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Procuradoras do Tribunal de Comércio de Lisboa 

 

As procuradoras consideram que se deveria ponderar a possibilidade de uma redução do número de 

assembleias a realizar com carácter obrigatório, com excepção da primeira assembleia. Por exemplo, 

há assembleias em que o administrador da insolvência não tem a certeza sobre se os bens 

encontrados têm valor igual ou superior a €5.000 e, por isso, tem de ser marcada nova assembleia 

para deliberar o encerramento. Um outro exemplo refere-se à situação em que houve pedido de 

substituição do administrador da insolvência e em que é necessário os credores deliberarem em 

assembleia sobre esse facto. Nestes casos, julgam que poderia equacionar-se a atribuição ao juiz do 

poder de emitir uma decisão sobre a realização destas assembleias intermédias. 

 

Juíza do Tribunal de Comércio de Lisboa 

 

Em matéria de assembleia de credores, a juíza indicou que, em Lisboa, a prática tem sido aplicar o 

artigo 39.º apenas nos casos em que é manifesto que não há bens, o que sucede, por exemplo, 

quando já houve uma execução em que se apurou não existirem bens penhoráveis, de modo a evitar 

situações em que é inutilizado o processado por virem a ser encontrados bens. Para tornar o 

processo mais célere nestes casos, a prática utilizada no Tribunal de Comércio de Lisboa passa por 

convocar a assembleia de credores logo com a indicação de que um dos pontos da ordem de 

trabalhos passa pelo encerramento do processo por falta de bens, nos termos do disposto no artigo 

232.º do CIRE.  

Atenta a sua experiência, a juíza refere que a assembleia de credores é supérflua, as mais das vezes, 

não se justificando a sua obrigatoriedade. Há casos em que não há razões para que os credores 

tenham de intervir, designadamente, sempre que não há bens na massa insolvente. Defende, assim, 

que deve ser o juiz a poder determinar as circunstâncias em que a assembleia de credores se deve 

reunir, quer por sua iniciativa, quer a requerimento dos interessados. 
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Procurador do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia 

 

Julga que o prazo de suspensão de cinco dias que a lei concede ao juiz para suspender por uma 

única vez a assembleia de credores é reduzido. 

 

Juiz dos Juízos Cíveis do Tribunal de Comarca de Braga 

 

Comenta que utiliza as assembleias de credores sobretudo para falar sobre os assuntos em causa, 

em especial por causa dos credores não institucionais (as pequenas empresas e trabalhadores), pois, 

muitas vezes, estes não estão representados por mandatários e não estão suficientemente inteirados 

das questões jurídicas envolvidas. 

 

6. Simplificação do regime de publicações 
 

 

Presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Judiciais  

 

O Presidente da APAJ considera que a existência de publicação obrigatória no Diário da República 

não suscita dificuldades, só se devendo repensar o modo de pagamento dos anúncios a publicar 

neste boletim oficial. A este propósito, chama a atenção para que anúncios da mesma natureza são 

pagos a preços bastante distintos consoante o formato que assumem. Esta situação encarece os 

custos do processo de forma injustificada e prejudica os credores, pois, no final, tal conduz a que 

haja menos dinheiro para ratear entre estes. 
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Juíza do Juízo de Comércio do Tribunal de Comarca do Baixo Vouga 

 

Em matéria de publicações, prefere a manutenção da obrigatoriedade das publicações no Diário da 

República, uma vez que todos os cidadãos devem ler aquele Diário. 

 

Oficiais de Justiça do Tribunal de Comércio de Lisboa 

 

Consideram que a actual dupla publicidade, no portal CITIUS e no Diário da República, é muito 

trabalhosa. Segundo se têm apercebido, os utentes procuram a informação sobre as insolvências 

sobretudo no portal CITIUS, ou telefonam para os tribunais, ou para o administrador da 

insolvência. Em regra, não é o Diário da República que consultam para obter a informação 

pretendida. 

Referem que há um hiato de pelos menos 3 meses entre a declaração de insolvência e a realização 

das primeiras publicações, uma vez que os administradores da insolvência não procedem às 

publicações enquanto não obtiverem pagamento por parte do Instituto de Gestão Financeira e de 

Infra-Estruturas da Justiça. 

 

Procuradoras do Tribunal de Comércio de Lisboa 

 

Quanto à hipótese dos anúncios serem publicados apenas no portal CITIUS, mostraram algumas 

reticências, por considerarem que a publicação no Diário da República confere maior segurança 

jurídica.  
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Juíza do Tribunal de Comércio de Lisboa 

 

A juíza considera que o anúncio no Diário da República poderia ser mais curto, porque é caro, 

podendo identificar sumariamente o processo e o tribunal onde corre termos e a demais 

informação estar contida no portal CITIUS. 

 

Juíza, Procuradora e Oficial de Justiça do Juízo de Comércio Tribunal de Comarca da 

Grande Lisboa-Noroeste  

 

Admitem a hipótese de eliminação da obrigatoriedade de realização das publicações no Diário da 

República, em favor da publicação exclusiva no portal CITIUS, na medida em que forem 

equiparáveis em termos de conteúdo e segurança. 

 

Juiz do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia 

 

O juiz admite que as publicações se passem a efectuar em exclusivo através do portal CITIUS, 

mantendo-se as garantias actuais.  

 

Procurador do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia 

 

No tocante à publicidade, o procurador entende que qualquer meio de acesso universal e cuja 

informação seja fidedigna é adequado para promover a publicidade deste processo. Refere também 

que a própria estrutura do Diário da República, mesmo na sua versão de papel, não facilita a 

consulta da informação relativa a insolvências. Assim, não vislumbra qualquer problema a que esta 

informação passe a ser disponibilizada somente no Portal CITIUS.  
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Juiz dos Juízos Cíveis do Tribunal de Comarca de Braga 

 

Sobre a possibilidade de dispensar a publicação no Diário da República, julga não haver 

inconveniente desde que haja a garantia de um backup físico, porque daqui a dez anos é necessário 

saber o que ocorreu e deve ser possível aceder à informação nesse momento. 

 

Oficial de Justiça dos Juízos Cíveis do Tribunal de Comarca de Braga 

 

Mencionou que não encontra qualquer problema em que as publicações legalmente exigíveis no que 

toca às insolvências passem a ser efectuadas, exclusivamente, através do Portal CITIUS, desde que 

se assegure que as mesmas contêm todos os elementos que hoje se podem apurar pela consulta do 

Diário da República, como seja a data de publicação de cada acto, informação essencial para a 

contagem dos prazos do processo. 

 

7. Outros aspectos do regime jurídico 
 

 

Presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Judiciais  

 

No que toca à problemática da nomeação dos administradores da insolvência, afirmou ser 

insustentável que as nomeações não sejam efectuadas de forma aleatória, como se encontra 

previsto. Realçou que a aplicação informática que permitiria tal procedimento está concluída há 

diversos anos, não sendo compreensível que a mesma ainda não esteja em funcionamento.  
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Procuradora do Juízo de Comércio do Tribunal de Comarca do Baixo Vouga 

 

A propósito de uma audiência preliminar em que participou, a procuradora indica que importaria 

esclarecer o que se quer dizer por créditos “constituídos” na alínea a) do n.º 1 do artigo 97.º, mais 

concretamente, se se considera que a data relevante para efeitos de determinação da constituição do 

crédito é a data de liquidação ou do vencimento da obrigação. Esta explicitação teria também a 

vantagem de as Finanças passarem a incluir a data pertinente nas certidões. 

No que respeita à nomeação do administrador da insolvência, a procuradora considera que o 

insolvente não deve poder escolher o administrador. O processo de nomeação do administrador 

deve ter natureza aleatória, não devendo ser o juiz a nomeá-lo. Em casos muito específicos, como 

seja o do sector financeiro, o administrador da insolvência devia poder socorrer-se de pessoas 

especializadas. 

Sobre a eventual aplicação de sanções económicas a quem tenha utilizado indevidamente o 

processo de insolvência, indica que para esse caso não devia poder haver desistência, pois trata-se 

de um caso semelhante à má-fé. Como alternativa, pode equacionar-se um agravamento da taxa de 

justiça. 

 

Oficial de Justiça do Juízo Cível do Tribunal do Baixo Vouga 

 

No que respeita a trabalho actualmente cometido à secretaria que podia eventualmente ser realizado 

pelo administrador da insolvência, aventa como possibilidade o caso da distribuição dos cheques 

(vide artigos 214.º e 183.º), uma vez que é mais fácil para os administradores fazê-lo após o rateio. 

 

Oficiais de Justiça do Tribunal do Comércio de Lisboa 

 

Indicam que a Portaria n.º 114/2008, de 6 de Fevereiro, devia ser obrigatória para os actos do 

administrador da insolvência, pois só assim se tiraria efectivamente trabalho às secretarias. Com 

efeito, caso o administrador da insolvência pudesse aceder ao CITIUS, bastaria a secretaria enviar a 
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notificação necessária. Este acesso seria particularmente importante no âmbito da reclamação de 

créditos. 

Observam que, quanto à nomeação do administrador da insolvência, o mecanismo da lista não 

funciona em pleno, o que dá azo à repetição de actos. Isto verifica-se quando há casos de rejeição e 

de substituição do administrador da insolvência. Ademais, as novas publicações têm de ser 

efectuadas quer no portal CITIUS, quer no Diário da República. 

 

Procuradoras do Tribunal de Comércio de Lisboa 

 

As procuradoras notam que os administradores da insolvência normalmente praticam os actos após 

o decurso dos prazos estabelecidos, como sejam o prazo para juntar a lista de credores e o parecer 

sobre a qualificação. Como o juiz não tem o controlo do processo, às vezes é necessário apresentar 

um requerimento para tentar agilizar a prática dos actos. 

 

Juíza, Procuradora e Oficial de Justiça do Juízo de Comércio do Tribunal da Comarca da 

Grande Lisboa-Noroeste 

 

A juíza sugere que seja reponderada a legitimidade do credor para requerer a insolvência, porquanto 

se têm verificado algumas situações que indiciam uma utilização abusiva de pedidos de declaração 

de insolvência. Por exemplo, por vezes, há credores com créditos diminutos que requerem a 

insolvência com base em créditos vencidos há bastante tempo e, outras vezes, há credores que 

requerem a insolvência de devedores que não estão a funcionar, facto que de antemão se mostra 

conhecido. Por conseguinte, faria sentido pensar no estabelecimento de um regime em que se 

estipulasse um patamar mínimo assente no valor do crédito para que certo credor pudesse requerer 

a insolvência de certo devedor.  

A este respeito, nota que o processo de insolvência apresenta elevados custos, sendo que o 

benefício do credor que requer a insolvência se limita, em muitos casos, à recuperação do IVA. 

Como critério para a definição do valor dos créditos com direito a peticionar a insolvência de certa 

pessoa ou entidade poderia aceitar-se que o crédito referido devia ser pelo menos equivalente aos 

custos do processo (artigo 20.º do CIRE). 
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Paralelamente, a juíza observa que já se verificaram algumas situações em que o processo de 

insolvência foi utilizado para fazer pressão para a obtenção de um rápido pagamento de créditos em 

mora. Indica que, nestes casos, condenou o credor requerente da insolvência em litigância de má fé. 

 

Juiz do Tribunal de Comarca de Vila Nova de Gaia 

 

O juiz considera que deve haver uma implementação rápida do sistema de nomeações aleatórias, 

uma vez que se o juiz é obrigado a nomear, não há aleatoriedade. 

 

Juiz dos Juízos Cíveis do Tribunal de Comarca de Braga 

 

Comenta que, nos tempos recentes, há várias situações em que o pedido de declaração de 

insolvência é utilizado como “arma de arremesso” para obter uma satisfação mais célere do crédito. 

Há até casos em que estão em causa pedidos de insolvência de empresas de alto perfil, as quais, 

devido às repercussões que tal pode ter nos seus negócios, preferem não arriscar um julgamento. 

São casos que deturpam o sistema, porém a aplicação da norma que pune este tipo de 

comportamentos implica que se prove a existência de dolo ou de má fé, o que não se revela, por 

vezes, muito fácil. Em geral, estes casos redundam na desistência da instância e, portanto, é 

importante ter em consideração que eventuais mecanismos penalizadores devem estar em 

consonância com o regime da desistência da instância.  
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ANEXO II: PROBLEMAS IDENTIFICADOS PELOS OPERADORES JUDICIÁRIOS 

 

1. Presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Judiciais  
 

Na perspectiva desta entidade, o maior problema sentido pelos administradores da insolvência na 

actualidade prende-se com o facto de os serviços de finanças terem uma interpretação da lei vigente 

que leva a que estes profissionais sejam responsabilizados pelo não cumprimento de obrigações 

tributárias não cumpridas pelos insolventes antes de ser requerida e declarada a sua insolvência. A 

este propósito, sublinhou que importa clarificar que o administrador da insolvência não é 

responsável pelo cumprimento defeituoso ou pelo não cumprimento de quaisquer obrigações 

tributárias que tenham sido assumidas antes da declaração de insolvência de dada entidade. 

Com efeito, refere o Presidente da mencionada instituição, que tal problema, já sentido durante a 

vigência do regime anterior e que se mantém no actual quadro regulatório, decorre duma errada 

interpretação do estatuto do administrador da insolvência, que vem sendo equiparado pela 

Direcção-Geral dos Impostos (DGCI) ao liquidatário de uma sociedade comercial que não se 

encontre em tal situação, este, sim, responsável subsidiário pelas obrigações da sociedade ainda não 

cumpridas na fase de liquidação.  

Salienta que o administrador da insolvência só pode ser responsabilizado por factos que incidam 

sobre a insolvência, bem como sobre a massa insolvente, cuja prática ocorra após a sua nomeação, 

o que, nos termos da lei vigente, só tem lugar após a declaração da insolvência (cfr. o disposto nos 

artigos 52.º e segs., do CIRE, em particular, artigo 54.º do mencionado Código). 

Ademais, constata que é a própria lei a delimitar, de forma precisa, os contornos da 

responsabilidade do administrador da insolvência (cfr. o disposto no artigo 59.º do CIRE), não 

resultando de qualquer um dos preceitos contidos no referido artigo que este deve responder por 

dívidas contraídas pelo devedor declarado insolvente ou pelos seus representantes legais, 

previamente à declaração da insolvência. 

Assim, repudia veementemente todas as diligências que os serviços de finanças têm levado a cabo, 

com a finalidade de compelir os administradores da insolvência a liquidarem, à custa dos 

respectivos patrimónios, dívidas que nada têm a ver com a sua actividade, mas, outrossim, com a 

actividade das entidades insolventes, em período anterior àquele em que o administrador da 

insolvência tenha assumido funções. 
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Acrescentou, ainda, que os procedimentos desenvolvidos pelos serviços de finanças neste domínio 

têm acarretado para os administradores da insolvência enormes constrangimentos, tornando o 

exercício da profissão arriscado e pouco atractivo. De tal factualidade resulta, segundo defende a 

referida personalidade, o afastamento da profissão de inúmeras pessoas qualificadas para o seu 

exercício, e, caso tal situação não seja alterada, poderá, em seu entender, acarretar, até, a quase 

extinção da mesma. 

Outro dos problemas identificados pelo Presidente desta instituição prende-se com os atrasos de 

pagamentos aos administradores da insolvência pelo Instituto de Gestão Financeira e de Infra-

estruturas da Justiça. A este respeito, foi referido que os atrasos que se vão verificando nesta 

matéria têm na sua génese os atrasos na emissão das notas de pagamentos que se verificam em 

alguns tribunais. 

Outra das questões suscitadas pelo Presidente desta Associação prende-se com a morosidade da 

fase do rateio. A este propósito, salienta que há toda a conveniência em conferir ao administrador 

da insolvência poderes para apresentar uma proposta de rateio, a qual deveria ser, posteriormente, 

validada pelo tribunal, assim alijando o tribunal de uma tarefa material sem conteúdo jurisdicional 

significativo. 

Outra das áreas problemáticas para este responsável prende-se com o regime de acesso ao direito 

das empresas declaradas insolventes. Neste capítulo, sublinhou que o regime do acesso ao direito 

não é claro no que respeita a saber se as massas insolventes podem beneficiar de apoio judiciário, 

havendo que clarificar esta situação. Chama a atenção para que a massa insolvente é um património 

autónomo, não podendo ser assimilada às pessoas colectivas em geral. Salienta, a este propósito, 

que, por vezes, é concedido apoio judiciário à massa insolvente, enquanto noutros casos tal não 

sucede.  

 

2. Procuradora do Juízo de Comércio do Tribunal de Comarca do Baixo 
Vouga 
 

Observa que há interpretações divergentes quanto à prática de actos de notificação pela secretaria 

no quadro do artigo 188.º do CIRE, havendo magistrados que entendem que a secretaria não está 

obrigada a notificar as partes da interposição de recurso, enquanto outros indicam que a referida 

notificação deve ocorrer. Considera que tal questão deveria ser clarificada por via legislativa. 
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3. Juíza do Juízo de Comércio da Comarca do Baixo Vouga 
 

Entende que, por um lado, o aumento das insolvências é um reflexo do estado da economia, 

porquanto só a melhoria da situação económica poderá potenciar um decréscimo do número de 

processos de insolvência entrados em tribunal. 

Por outro lado, destaca que o processo de insolvência é longo, mesmo com o cumprimento de 

todos os prazos legalmente previstos. A tal respeito, faz notar que a liquidação é uma fase morosa, 

porque implica a existência de comprador para os bens ou direitos que, constituindo a massa 

insolvente, se pretendam alienar, tendo em vista a satisfação dos direitos dos credores, sendo 

necessário, cumulativamente, que se verifiquem condições de mercado adequadas para a venda dos 

referidos bens, nomeadamente, no que concerne à formação dos preços. De contrário, cai-se numa 

situação em que os credores poderão ser prejudicados.  

Destaca que, segundo a informação de que dispõe, no ano transacto houve um aumento muito 

significativo de processos face ao ano anterior (cerca de 200%). 

Observa que se impõe a especialização nesta área, uma vez que existem práticas muito díspares na 

tramitação deste processo, que poderão ser atenuadas pelo recurso a essa via. 

Considera que o actual modelo de lista dos administradores da insolvência não é funcional e que os 

administradores da insolvência com domicílio noutros distritos não deveriam poder inscrever-se em 

distrito diverso daquele em que se encontra o seu domicílio profissional, até porque não há forma 

de controlar as despesas de deslocação dentro do distrito. Faz notar que, na insolvência de pessoa 

singular, é o devedor que irá pagar aquelas despesas e há despesas que podem ser evitáveis. 

Por seu lado, salientou que, quando não há bens, há um impasse difícil de ultrapassar na conjugação 

do instituto da exoneração do passivo restante, com a fase de encerramento do processo de 

insolvência. Na verdade, a lei, por um lado, refere que nos casos em que o devedor beneficia do 

diferimento do pagamento de custas não se aplica o disposto no artigo 232.º do CIRE, preceito que 

define os modos de encerramento do processo de insolvência. Assim, não há forma de encerrar o 

processo de insolvência por insuficiência da massa. No entanto, é também a lei a estabelecer que o 

prazo de exoneração do passivo restante só se inicia após o encerramento do processo de 

insolvência. Parece estar-se, nestas circunstâncias, perante normas contraditórias.  

Ora, para efeitos de solução do problema, vem encerrando estes processos com base numa 

interpretação restritiva do artigo 232.º, com recurso à ideia de afastamento dos efeitos gerais do 

encerramento do processo por insuficiência da massa. Não obstante, julga oportuno que tal 
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problema seja ultrapassado, pela definição de mais um termo para o encerramento dos processos de 

insolvência: a inexistência de bens na massa insolvente. 

Realçou que o critério de determinação do valor da acção fixado pelo artigo 15.º do CIRE não se 

mostra adequado, pois no momento em que é instaurada a acção, o juiz não controla o valor do 

activo do devedor. Supletivamente, tem sido apresentado como critério definidor do valor da acção 

o valor da alçada da Relação mais um cêntimo. Contudo, há uma grande disparidade entre ambos 

os critérios e o valor real da acção, pois só a final se consegue determinar o valor da acção, não 

havendo no momento inicial o inventário do património da empresa.  

Assim, em seu entender, a taxa de justiça inicial deveria ser fixa, porque só a final se sabe qual é o 

valor da acção, devendo ser revisto o regime contido nos artigos 302.º e segs. do CIRE. 

Por seu lado, constata que, verificando-se que quando o administrador da insolvência põe termo à 

liquidação por a massa insolvente ter um valor inferior a €5.000, após a declaração da insolvência, 

aplicando o disposto no artigo 232.º do CIRE, de acordo com as regras de remuneração gizadas na 

Portaria n.º 51/2005, recebe a remuneração por inteiro, não se atendendo ao menor volume de 

trabalho existente nestes processos.  

Julga que tal disciplina deveria ser alterada, passando a regulamentação em vigor a atender ao 

volume de trabalho realizado nestes processos como critério de fixação da remuneração do 

administrador da insolvência.  

Sustenta que o artigo 84.º do CIRE comporta uma injustiça, ao não consagrar alimentos devidos 

pelo insolvente a menores, pois se houver penhora de vencimento no âmbito de uma execução por 

alimentos o dinheiro vai para a massa insolvente.  

Por outro lado, considera que a determinação do direito a alimentos e a fixação do respectivo 

montante deveria ser uma tarefa a caber ao juiz e não ao administrador da insolvência. 

Considera que o rateio deveria ser feito pelo contador a seguir à elaboração da conta, visto que não 

se consegue determinar a remuneração variável do administrador da insolvência em momento 

anterior, uma vez que este é influenciado pelas custas do processo. 

Confrontou-se como uma questão prática relacionada com uma insolvência de uma empresa 

declarada insolvente nos termos do artigo 39.º em que houve posteriormente um novo pedido de 

declaração de insolvência. Ora, uma vez que já houve inscrição no registo da primeira declaração de 

insolvência e considerando que a liquidação dá lugar à dissolução das pessoas colectivas, a nova 

declaração de insolvência não tem efeitos práticos, mas juridicamente é estranho que se possa 
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declarar uma segunda insolvência. De todo o modo, entende que a última declaração de insolvência 

deveria ser registada devido aos efeitos daí advenientes para os credores. 

Observa que o mecanismo do artigo 45.º, n.º 1, do Código do Registo Comercial, pelo qual se 

permite a apresentação electrónica de documentos a registar não está a funcionar, pois todos os 

administradores da insolvência pedem as certidões em papel para a promoção dos registos devidos. 

Suscitam-se ainda algumas dúvidas quanto à aplicação do disposto no artigo 12.º do CIRE, que 

dispensa a citação e a audição do devedor, nomeadamente por não se perceber se tal dispensa deve 

ocorrer só no início do processo ou se poderá verificar-se, também, no final do mesmo.  

Conexas com esta questão, surgem ainda outras dúvidas. Assim: se a dispensa de citação do 

devedor ocorrer no início do processo, deverá proceder-se a citação edital? Se a citação edital não é 

possível, quando é que há trânsito em julgado da sentença? É fundamental para a liquidação o 

trânsito em julgado da mencionada sentença? 

Por último, dá nota dos problemas que têm ocorrido pelo facto das Finanças apresentarem pedidos 

de reversão ao administrador da insolvência, em virtude do não cumprimento de obrigações fiscais 

devidas pelos administradores da empresa insolvente e não do administrador da insolvência. Ora, o 

administrador da insolvência só poderá responder por factos ocorridos após a sua nomeação, o que, 

no caso concreto, não se verifica, uma vez que as dívidas em causa terão sido geradas ainda durante 

o funcionamento da empresa insolvente, antes do momento em que foi declarada a sua insolvência. 

 

4. Oficial de Justiça do Juízo de Comércio do Baixo Vouga 
 

Refere que com a reorganização judiciária foram recebidos processos de 10 comarcas e processos 

de falência parados há mais de cinco anos. Houve um aumento muito significativo de trabalho que 

não teve repercussão no número de funcionários, que é diminuto.  

Manifestou que, atento o volume de trabalho deste tribunal, apenas um juízo com dois magistrados 

é insuficiente para dar resposta atempada a todas as solicitações, e que o aumento de funcionários 

também poderia conduzir a que houvesse um aumento excessivo do trabalho dos juízes, pelo que 

importa proceder ao reajustamento dos quadros de pessoal deste juízo.  

Nota que o verdadeiro trabalho só se inicia após a declaração de insolvência, embora as estatísticas 

não dêem conta desse facto. 
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Salienta que houve muitas falências nos anos 90 e no início de 2000, sendo facilmente 

compreensível que a pendência de tais processos influencia negativamente a marcha dos novos 

processos de insolvência.  

Indica que o processo de insolvência é mais moroso quando há dinheiro, pois nestes casos a 

elaboração do mapa de rateio complica-se substancialmente. Ilustrando tal informação, refere que 

se encontra pendente um processo (de 2004), cujo montante a ratear ascenderá a cerca de quatro 

milhões de euros, no qual foram elaboradas cerca de 220 contas, tendo havido muitas reclamações 

devido a um lapso no mapa final de rateio, que tem cerca de 58 folhas. 

Refere que se os administradores da insolvência tivessem acesso ao CITIUS, as notificações 

poderiam ser efectuadas através do sistema electrónico por meio da anexação do documento, 

dispensando a impressão e cópia de tais documentos, o que seria menos dispendioso e aliviaria o 

trabalho da secretaria com tais notificações. 

Afirma que desde 14 de Abril de 2009 chegaram ao tribunal mais de 30000 papéis, o que denota o 

elevado nível de trabalho deste juízo e que em consequência destes níveis de trabalho, em ligação 

com a já referida escassez de pessoal, há muitos processos por registar. 

Considera que a especialização dos juízes é óptima para o desenvolvimento do trabalho específico 

que pontifica nos juízos do comércio. 

Há ainda centenas de processos por registar que estão completamente findos, mas que não houve 

ainda tempo para registar, pelo que ainda não estão arquivados. 

Por fim, indica que há muitas pessoas a deslocarem-se ao tribunal com vista a obterem informações 

sobre os processos. 

 

5. Oficiais de Justiça do Tribunal de Comércio de Lisboa 
 

Um aspecto relevante, que conduz a um acréscimo significativo de trabalho da secretaria, consiste 

nas centenas de pedidos de certidões de sentença que ali chegam todos os meses e que são 

solicitadas por outros tribunais para efeitos de suspensão de acções executivas. Todos os tribunais 

conseguem ver a existência de uma insolvência pendente relativa a determinada pessoa. Contudo, 

não conseguem aceder a toda a informação caracterizadora da insolvência ou à certidão da 

declaração de insolvência, mormente, para a contagem do prazo do trânsito em julgado de tal 

sentença.  
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Uma forma de aliviar o trabalho da secretaria seria permitir a visualização e impressão da sentença 

de declaração da insolvência pelos vários tribunais. O mesmo se poderia implementar quanto às 

sentenças de encerramento. Poderia ainda pensar-se num sistema semelhante àquele que se 

encontra implementado nas Finanças em relação à disponibilização de certidões (para acesso por 

todos). 

Indicam que a secretaria do tribunal do comércio desenvolve muito trabalho de atendimento ao 

público, quer seja em atendimento ao balcão, quer seja mediante a prestação de informações via 

telefone.  

Para ultrapassar este problema, deveria equacionar-se a criação de um balcão de atendimento 

específico. 

 

6. Procuradoras do Tribunal de Comércio de Lisboa 
 

No que tange à problemática das publicações, salientam que há casos em que as mesmas não são 

efectuadas dentro do prazo previsto por falta de pagamento aos administradores da insolvência.  

Sintetizando os problemas que consideram mais prementes que afectam o regime da insolvência 

actualmente em vigor, destacam a falta de capacidade das secretarias para lidar com o fluxo dos 

processos, por falta de meios humanos, a não localização célere dos bens do insolvente e a 

dificuldade de proceder à venda dos bens do insolvente. 

Consideram que o Código está em geral bem delineado, encontrando-se imbuído de um espírito de 

celeridade, mas há questões práticas que tornam o processo moroso. A este propósito, sublinham a 

escassez permanente de funcionários e indicam que há uma rotação de funcionários que em nada 

contribui para o estabelecimento de rotinas que, a existirem, potenciariam a maior celeridade deste 

processo. 

São da opinião de que a fase da liquidação é a mais problemática, por estarmos num momento em 

que, por diversos factores, não é fácil proceder à venda dos activos integrantes da massa insolvente. 

Têm notado uma tendência recente, nos últimos seis meses, para a mudança de sede de empresas 

em situação de insolvência para Lisboa antes da propositura da acção. Pensam que a razão para esta 

tendência poderá ser a maior celeridade que, apesar de tudo, pode existir no tribunal de comércio 

de Lisboa, mas não têm nenhum dado que permita saber efectivamente os motivos de tais 

deslocalizações. Acrescentam que, apesar da maior distância entre o local de trabalho e residência e 
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o tribunal onde a acção de insolvência é proposta, os trabalhadores têm participado nas assembleias 

de credores.  

 

7. Juíza do Tribunal de Comércio de Lisboa 
 

Observa que o processo de insolvência não é muito complexo, mas exige um grau elevado de 

especialização, uma vez que compreende muitos actos e muitos prazos que têm de ser articulados. 

Há muitas vezes aplicações díspares da lei, pelo que, quanto mais especialização e formação 

específica houver dos profissionais que lidam com esta matéria, maior uniformidade de 

procedimentos poderá ser alcançada, com benefício para a celeridade processual.  

Realça que um dos problemas que afecta os administradores da insolvência é o dos atrasos nos 

pagamentos que lhes são devidos, que acarretam, muitas vezes, atrasos nas publicações, cujos 

custos são suportados, num primeiro momento, por estes. Tal conduz a atrasos na marcação das 

diligências que dependem das referidas publicações, como o são as assembleias de credores. De tal 

factualidade, advêm atrasos na marcha processual, com impacto negativo na celeridade destes 

processos. 

Destaca que os administradores da insolvência que não são juristas têm dificuldade em fazer uma 

carta de resolução dos negócios anteriores à declaração da insolvência sem que tais documentos 

padeçam de qualquer vício, o que gera impugnação desses actos. 

Acrescenta que um dos motivos que tem provocado menor celeridade na tramitação dos processos 

de insolvência no tribunal de comércio de Lisboa se prende com a escassez de funcionários 

judiciais.  

Por outro lado, há muitos escrivães que não são do quadro a exercer funções neste tribunal, o que 

gera instabilidade. Foi referido que entre Janeiro e Setembro de 2010 entraram mais 50% de 

processos que os entrados em 2007, tendo-se mantido o mesmo quadro de funcionários. 

Foi possível detectar que há empresas a transferirem a sua sede para Lisboa antes de se 

apresentarem à insolvência. Foi indicado como motivo de tal conduta a necessidade de 

especialização no julgamento dos processos de insolvência. 

O actual processo de insolvência é bastante mais exigente para as secretarias que o processo 

anterior, sendo certo que os quadros do Tribunal de Comércio de Lisboa não sofreram aumentos, 

não tendo acompanhado as necessidades. Cumprir uma sentença é um procedimento bastante 
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moroso que carece de recursos inexistentes no tribunal. A este respeito, importa salientar que todo 

o trabalho de carregamento de dados respeitantes ao insolvente e aos credores e respectivos 

mandatários tem de ser efectuado pelos funcionários judiciais, sendo que, caso estejamos perante 

um devedor com muitos credores, o cumprimento da sentença transforma-se num procedimento 

muito moroso.  

 

8. Juíza, Procuradora e Oficial de Justiça do Juízo de Comércio do Tribunal 
de Comarca da Grande Lisboa-Noroeste 
 

A oficial de justiça afirma que o acesso ao CITIUS e a realização das notificações por parte do 

administrador da insolvência permitiria o cumprimento mais célere da sentença de insolvência e da 

sentença de encerramento.  

Com vista a facilitar o trabalho da secretaria judicial, aventa igualmente a possibilidade de a 

comunicação às Finanças ser feita pelo administrador da insolvência, o que não oneraria demasiado 

este profissional, uma vez que este dispõe de todos os dados a transmitir em cada processo.  

Por outro lado, a oficial de justiça sublinha ainda que a falta de acesso ao CITIUS pelos 

administradores da insolvência conduz a que o relatório previsto no artigo 155.º do CIRE seja 

entregue em suporte não informático, pelo que as partes não têm acesso ao mesmo através do 

CITIUS. 

Um outro aspecto pertinente relaciona-se com as certidões a remeter às conservatórias, cujo 

número é muito significativo e que poderiam ser, em certos casos, substituídas por um ofício, 

dando nota do trânsito em julgado das sentenças. Esta medida, para além de constituir uma redução 

de trabalho da secretaria, poderia significar também uma redução de custos, pois as certidões 

remetidas têm em si mesmas um custo, que desta forma seria suprimido. Neste particular, nota que, 

actualmente, o cumprimento das sentenças de declaração da insolvência e do encerramento 

implicam a remessa para as conservatórias de quatro certidões: da sentença de declaração da 

insolvência, enviada no momento da declaração da insolvência, da data do trânsito em julgado da 

sentença de declaração de insolvência, da sentença de encerramento do processo e do trânsito em 

julgado da sentença de encerramento do processo. As duas certidões enviadas após o trânsito em 

julgado da sentença poderiam ser substituídas por simples ofícios. 

A oficial de justiça refere que o atendimento ao público pelos funcionários da secretaria envolve um 

enorme dispêndio de recursos, sendo de salientar que mais de 90% das chamadas para o tribunal 
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visam saber o contacto do administrador da insolvência. Tal poderia ser resolvido, provavelmente, 

com a criação de um serviço de informações ao público, que prestasse informações básicas sobre 

cada processo. 

Observa que, no que concerne à revogação da sentença de declaração da insolvência, não há ainda 

documento pré-formatado no H@bilus para as notificações de revogação da mencionada sentença. 

Este facto implica que a secretaria crie um novo documento, não padronizado, sempre que é 

necessário notificar os interessados de que dada sentença foi revogada. 

Por seu turno, a juíza indicou que, no quadro da declaração da insolvência ao abrigo do disposto no 

artigo 39.º do CIRE, preceito que permite o encerramento do processo de insolvência por falta de 

bens, tem sufragado o entendimento no sentido do qual, caso se venham a descobrir mais bens, 

após a declaração da insolvência, o magistrado tem a possibilidade de complementar oficiosamente 

a sentença. Porque esta interpretação não tem arrimo legal que o sustente de forma clara e 

considerando que se trata de uma solução que conduz à supressão de assembleias desnecessárias, 

cuja única finalidade é a declaração do encerramento do processo por desconhecimento de bens da 

insolvência, foi sustentado que tal interpretação seja vertida em lei.  

Apontou, ainda no âmbito da mesma matéria, que não há nenhuma norma que permita o 

encerramento do processo de insolvência antes do início do prazo previsto no artigo 239.º, 

havendo contradição entre este preceito e o regime contido no artigo 232.º do CIRE. 

Um outro problema aflorado pela juíza prende-se com o facto de as Finanças estarem a exigir aos 

administradores da insolvência o pagamento de dívidas geradas anteriormente à declaração da 

insolvência, quando é certo que os administradores da insolvência não respondem pelas dívidas 

contraídas antes da declaração da insolvência, mas, somente, por aquelas que sejam contraídas após 

a sua nomeação.  

Observou que as Finanças deveriam centralizar num único serviço todos os processos de entidades 

insolventes, tendo em vista a uniformização de procedimentos a aplicar. Tal estrutura deveria ser 

dotada de poderes para negociar, dentro de certos limites pré-estabelecidos, como medidas de 

redução ou, mesmo, de perdão de dívidas fiscais, na medida em que, de outro modo, torna-se muito 

difícil negociar ou aprovar planos de insolvência tendentes à recuperação de empresas.  

Neste ponto, a procuradora acrescentou que, uma vez que o Ministério Público tem, por dever de 

ofício, de recorrer das decisões que contrariem os interesses do Estado, a ausência de poderes de 

negociação inviabiliza, as mais das vezes, a aprovação de planos de insolvência tendentes à 

recuperação de empresas, sempre que esteja em causa a redução de créditos fiscais. 
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9. Juiz do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia 
 

O juiz refere que todos os processos são urgentes e que há apensos que não deviam ter essa 

natureza, como, por exemplo, a qualificação e a verificação de créditos. Em sua opinião, a natureza 

urgente justifica-se, por exemplo, em caso de embargos ou de perigo de dissipação de bens, bem 

como no processo principal, até à sentença de declaração da insolvência. 

No âmbito da apreensão de bens e da liquidação, o juiz defende o reforço dos poderes do 

Ministério Público no controlo de legalidade desta fase do processo, assimilando tais poderes aos 

que eram conferidos, pelo Código de Processo Civil, ao síndico, no regime da falência anterior ao 

do Decreto-Lei n.º 132/93, de 26 de Abril (CPEREF). Neste sentido, podia adoptar-se, por 

exemplo, uma norma que obrigasse a um visto do Ministério Público para o controlo de legalidade 

da liquidação. 

Observa que as leiloeiras são, muitas vezes, as “senhoras da liquidação”, pese embora o facto de 

não haver nenhuma norma relativa à remuneração das mesmas. Assim, sugere que se crie uma 

norma que defina os termos em que se deve processar a intervenção das leiloeiras no processo de 

insolvência, com especial enfoque para a definição dos critérios de remuneração destas entidades.  

No tocante à remuneração dos administradores da insolvência, o juiz considera excessivo o 

montante devido aos administradores da insolvência quando há lugar ao encerramento por falta de 

bens da massa, ainda que seja posterior à data de prolação da sentença de declaração da insolvência. 

Entende que, quando o encerramento ocorra antes dos seis meses, há apenas lugar ao pagamento 

de €1.000 (em vez dos €2.500). 

Considera que importaria esclarecer juridicamente em que termos se deve processar a sub-rogação 

do Fundo de Garantia Salarial, em particular estabelecer que, na graduação, os créditos a este 

devidos encabeçam a ordem dos créditos graduados. 

Entende que a possibilidade conferida pela lei de cometer ao administrador do devedor a 

administração da empresa insolvente é desadequada. Por tal facto, não tem aplicado tal 

possibilidade no plano concreto. 

 

10. Procurador do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia 
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O procurador nota que existe um diferente tratamento entre comarcas, pois a elaboração do novo 

mapa judiciário veio atribuir competência aos Juízos do Comércio do Baixo Vouga e da Grande 

Lisboa-Noroeste para dirimir conflitos relativos a pessoas singulares, o que não se verifica 

relativamente aos Tribunais do Comércio de Lisboa e de Vila Nova de Gaia.  

Salienta que a especialização é deveras importante, porque há diferentes paradigmas de 

funcionamento que poderiam ser mitigados através da especialização.  

Indica que se tem verificado a remessa, pelo Ministério Público, de certidões de processo de 

trabalho para o tribunal de comércio com fito de obter a declaração de insolvência de empresas que 

não procedem ao pagamento de valores devidos a trabalhadores, apurados na jurisdição laboral.  

Quanto à fase da liquidação, o procurador considera que se deveria aumentar o prazo de liquidação 

para gestão da carteira de activos, na medida em que o prazo de um ano, por vezes, é muito curto. 

Tal obriga a que haja planos de insolvência aprovados somente para se permitir a realização de 

liquidações mais longas e, concomitantemente, mais de acordo com as circunstâncias de mercado 

de cada momento. 

Observa que a ligação da insolvência com a liquidação administrativa de empresas padece de 

algumas imperfeições. Neste enquadramento, sugere que se pondere uma solução que permita que, 

uma vez apurado pelo tribunal que dada empresa se encontra em situação de não poder honrar os 

seus compromissos de forma reiterada, seja possível decretar, de forma automática e administrativa, 

a insolvência dessa empresa. Tal retiraria dos tribunais a tramitação de inúmeros processos que, na 

realidade, mais não são do que geradores de custos para o erário público, uma vez que, não 

havendo bens, não representam qualquer benefício para os credores. 

Por outro lado, importa que as regras de dissolução administrativa de sociedades passem a abarcar, 

de forma expressa, as situações em que as sociedades a dissolver não tenham activo e a situação seja 

conhecida pelas conservatórias do registo comercial. Evitar-se-iam também assim muitos processos 

de insolvência que, na verdade, são intentados sem que seja satisfeito o seu fim último: a satisfação 

dos interesses dos credores do insolvente. 

O procurador referiu que o facto de o processo de insolvência, para efeitos estatísticos, terminar 

com a declaração de insolvência, não revela o trabalho efectivo que resulta para o funcionamento 

de um tribunal da instauração dum processo desta natureza, uma vez que, na verdade, o processo 

de insolvência é bastante mais trabalhoso na fase que se inicia após a referida declaração, a saber: o 

incidente de qualificação da insolvência, o incidente de verificação e graduação de créditos e a fase 

da liquidação.  
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Notou, ainda, que o facto de a reclamação dos créditos não estar integrada no dossier do processo 

pode gerar problemas de falta de transparência práticos que importa solucionar. 

 

11. Oficiais de Justiça do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia  
 

Consideram que deve haver mais formação na área do processo de insolvência, dado que este tipo 

de processo é moroso e trabalhoso, devendo assegurar-se que os funcionários encarregues da sua 

tramitação recebem formação adequada para o efeito. Por outro lado, referem que há um problema 

paralelo de êxodo de funcionários e que, quando estes estão formados, mudam de tribunal.  

Verifica-se que o rateio é feito no processo principal e não há aproveitamento dos dados do apenso 

de reclamação de créditos relativos aos credores, tendo os mesmos de ser novamente carregados no 

sistema para que se possa ratear o produto da insolvência. 

Julgam ser importante possibilitar aos administradores da insolvência o acesso ao CITIUS, daqui 

resultando benefícios para a secretaria, nomeadamente, quanto ao carregamento da informação 

referente aos credores. Permitiria também que todas as peças relevantes do processo passassem a 

estar em formato digital. Note-se que actualmente o processo de insolvência não pode, na prática, 

ser tramitado electronicamente, porque a generalidade do seu conteúdo, as peças produzidas pelos 

administradores da insolvência, não estão digitalizadas e inseridas no CITIUS. 

 

12. Juiz dos Juízos Cíveis do Tribunal de Comarca de Braga 
 

O juiz refere que seria relevante saber os tempos de duração média dos vários incidentes. 

Observa que a dispensa do Imposto Municipal sobre Imóveis nas liquidações se aplica apenas às 

pessoas colectivas (artigo 270.º do CIRE), solução que talvez não seja adequada. 

No que concerne à coordenação com a dissolução administrativa de empresas, verifica-se que há 

credores a pedirem a insolvência de empresa extinta (com inscrição e matrícula encerradas), 

havendo questões pertinentes relacionadas com a publicidade e a nulidade do processo de 

dissolução administrativa que devem ser ponderadas. Este ponto tem implicações no âmbito do 

Fundo de Garantia Salarial e na capacidade dos trabalhadores para obterem a satisfação dos seus 

créditos. 
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Refere que a especialização é fundamental na área das insolvências.  

Indica que quanto maior for a área de jurisdição, maior é a distância a percorrer por muitos 

interessados no processo de insolvência, o que pode ter consequências quanto à possibilidade de os 

credores estarem presentes nas assembleias de credores ou obterem informações só disponíveis nos 

processos. 

 

13. Oficial de Justiça dos Juízos Cíveis do Tribunal Judicial de Braga 
 

Refere que a remessa dos processos em que tenham sido apreendidos bens contidos na massa 

insolvente para apensação aos autos, procedimento que se encontra consagrado no n.º 2 do artigo 

85.º do CIRE, é um procedimento que implica um conjunto de actos bastante significativo, 

podendo ser simplificado caso o processo de insolvência possa ser tramitado electronicamente, uma 

vez que todas as comunicações inerentes a tal procedimento poderiam ser efectuadas através do 

CITIUS, sendo os processos apensados também de forma electrónica. 

Para que tal seja possível, considera que os administradores da insolvência deverão aceder ao 

CITIUS e ali praticar todos os actos que actualmente praticam fora daquela aplicação. 

Acrescentou que caso seja concedido aos administradores da insolvência acesso ao CITIUS, a 

secretaria ficará bastante mais aliviada de trabalho, na medida em que a informação respeitante aos 

credores e respectivos mandatários passaria a poder ser carregada para o sistema pelos 

administradores da insolvência, ao invés de o ser pelos oficiais de justiça, como actualmente sucede. 

Considerou, também, que a tramitação electrónica do processo de insolvência poderia resultar na 

supressão dum vasto número de certidões que, hodiernamente, são emitidas, o que representaria, 

mais uma vez, uma facilitação muito apreciável do trabalho da secretaria, bem como uma redução 

dos custos inerentes à tramitação destes processos, que, muitas vezes, se repercute sobre o erário 

público. Tal é o que sucede nos casos em que a massa insolvente não disponha de bens e o 

processo seja encerrado por esse facto, sendo o Instituto de Gestão Financeira e de Infra-estruturas 

da Justiça, em última análise, a suportar os custos destes processos. 

Por outro lado, sublinhou que um dos factores de entropia dos processos de insolvência é a 

carência de formação de alguns dos administradores da insolvência. A este respeito, fez notar que 

tal falta de formação tem bastantes reflexos no apuramento do rateio, sendo necessário, em muitas 
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ocasiões, recalcular os montantes a distribuir, por não haver precisão nas informações fornecidas 

pelos administradores da insolvência relativamente a cada processo que lhes está distribuído. 

Realçou que muito do trabalho cometido à secretaria se relaciona com o esclarecimento de dúvidas 

ao público e a prestação de informações acerca dos processos de insolvência, pelo que haveria toda 

a vantagem em cometer a prestação de tais informações a pessoas especializadas no contacto com o 

público e na tramitação destes processos. 

 

14. Advogados da Comarca de Lisboa 
 

No quadro da recuperação de empresas, em particular quando se trate da recuperação de empresas 

de grande dimensão, constata-se que a generalidade dos administradores da insolvência não tem, 

por si só, uma estrutura organizativa e/ou uma formação adequadas para promover de forma eficaz 

a recuperação daquelas. Assim, sucede que, muitas vezes, os administradores da insolvência 

nomeados (artigo 52.º) têm de subcontratar serviços a outras entidades para a elaboração de planos 

de insolvência conducentes à recuperação da empresa. Esta subcontratação poderá resultar em 

dificuldades de aplicação prática do regime de responsabilidade dos administradores da insolvência, 

uma vez que, ainda que a lei assegure que este responde pelos actos das pessoas que se encontrem 

ao seu serviço, não há mecanismos que facultem a efectiva cobertura do risco assumido nas 

operações de recuperação de empresas de grande dimensão. 

A remuneração do administrador da insolvência prevista legalmente não se coaduna com a 

participação, desde o início do processo, de pessoa ou entidade altamente especializada na 

reestruturação de empresas de grande dimensão, donde seria aconselhável flexibilizar o modelo de 

remuneração dos administradores da insolvência. 

Ainda quanto às insolvências de entidades de grande dimensão, sempre na perspectiva da sua 

recuperação, faria sentido que a indicação do administrador da insolvência feita pelo insolvente ou 

pelos maiores credores fosse vinculativa.  

Os Advogados indicam, ademais, que no caso da recuperação de uma empresa de grande dimensão 

é geralmente mais favorável a manutenção da gestão da mesma pelo devedor. 

Entendem que o instituto da resolução de negócios a favor da massa insolvente, tal como se 

encontra modelado, não se compadece com os modos de reestruturação de empresas que assentam 
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no financiamento pelos bancos ou por outras entidades que promovem as reestruturações e com a 

prestação de garantias que se extinguem por via deste instituto. 

Observam que não é, em regra, respeitado o cumprimento do dever de apresentação do devedor à 

insolvência, previsto no artigo 16.º do CIRE. Esta situação conduz a que os devedores cheguem ao 

processo de insolvência numa fase muito tardia, em que se mostra difícil a sua recuperação. 

No que concerne à possibilidade das publicações serem efectuadas somente através do portal 

CITIUS, referem que tal será possível caso todos os elementos que actualmente se podem extrair da 

publicação em Diário da República se possam igualmente obter, com o mesmo grau de fiabilidade, 

naquele portal. 

Notam que, quanto maior é empresa, menor costuma ser o peso do Estado como credor, sendo, 

em regra, os bancos e as instituições financeiras os maiores credores. Ainda assim, uma vez que há 

pouca flexibilidade das leis fiscais no que toca à negociação do passivo, as Finanças e a Segurança 

Social, por não poderem negociar com facilidade o montante dos seus créditos, poderão dificultar 

as operações de recuperação. 

Analisando os procedimentos extrajudiciais disponíveis, são da opinião de que os critérios 

apertados estabelecidos no Decreto-Lei n.º 316/98, de 20 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 201/2004, de 18 de Agosto, que institui o procedimento extrajudicial de conciliação para 

viabilização de empresas em situação de insolvência ou em situação económica difícil têm 

dificultado enormemente a sua aplicação, com destaque para a exigência de garantias reais. 

Os Advogados consideram, ainda, que o regime actual dos efeitos sobre os negócios em curso, 

previsto nos artigos 102.º e ss., apresenta muitas incongruências, que tornam difícil a sua aplicação 

prática. Julgam que o regime devia ser repensado.  
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ANEXO III: LISTA DAS PESSOAS ENTREVISTADAS  

 

 

Exmo. Presidente da APAJ: Dr.º Raúl Gonzalez  

 

Exmos. Juízes: Dr.ª Amélia Sofia de Barros Rebelo, Dr.ª Maria José de Almeida Costeira, Dr.ª Rute 

Alexandra da Silva Sabino Lopes, Dr.º Paulo Fernando Dias da Silva e Dr.º Paulo Alexandre 

Ferreira Lopes Álvares de Carvalho. 

 

Exmos. Procuradores: Dr.ª Marina dos Santos Dias, Dr.ª Ana Maria Batista, Dr.ª Dínia Maria 

Damas, Dr.ª Ana Cristina Silva, Dr.ª Lina Maria Almeida, Dr.ª Madalena Pascoal e Dr.º José Manuel 

dos Santos Barquina Branco. 

 

Exmos. Advogados: Dr.º Nuno Ferreira Lousa e Dr.ª Teresa Costa e Nora. 

 

Exmos. Oficiais de Justiça: Sr.º José Alfredo Paula Rodrigues, Sr.ª Felisbela Carvalho Sampaio 

Branquinho Barradas, Sr.ª Ana Cristina Ferreira Castanheira, Sr.ª Graça Noémia Miranda Teixeira 

Barros, Sr.º Ernesto Vieira da Cunha e Sr.ª Maria Leonor Esteves Geraldes. 

 

 


