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Micros Pequenas Médias Grandes

Distribuição das empresas por dimensão

N.º 
Empresas

Micros 381.482

Pequenas 38.401

Médias 6.471

Grandes 1.143

427.497

Fonte: Banco de Portugal



Rácio NPL total (valores nacionais)
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NPL mais elevados nos países do Euro (Set2018)
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EMPRESAS EM SITUAÇÃO DE RISCO

2013 2014 2015 2016 2017

Empresas com CP < 0 28,4% 28,5% 27,8% 26,9% 26,5%

Empresas com EBITDA < 0 36,0% 35,0% 32,8% 31,3% 30,3%

Empresas com Gastos Financiamento > EBITDA 20,8% 19,4% 17,3% 15,8% 14,7%

Empresas com RL < 0 43,7% 42,2% 39,3% 37,5% 36,2%

Fonte: Banco de Portugal



“RARAS VEZES CONSEGUI VER UMA 

OPORTUNIDADE QUE NÃO TIVESSE JÁ DEIXADO 

DE O SER”

Mark Twin



Questões criticas no processo de recuperação de empresas:

1. Iniciam tardiamente o processo de reestruturação;

2. Os planos de reestruturação são muitas vezes inconsistentes;

3. Problemas de financiamento das operações de reestruturação.



Temas para debate:

1. Mecanismos de alerta precoce;

2. “Second chance” para insolvências não danosas;

3. Consequências do n.º 1 do artigo 3.º CIRE;

4.  Causas do falhanço da negociação extrajudicial.  



OBRIGADO!

Manuel Arsénio

Lisboa, 25 de maio de 2019
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A Insolvência morreu com a crise?

Sandra Mendeiros, 24.05.2019
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A insolvência morreu com a crise?

Sandra Mendeiros, 24.05.2019

RECURSO À INSOLVÊNCIA:

❑ Continuação do estigma

❑ Principais situações em que ocorre:

1. Não aprovação/homologação do PER

2. Situações em que o processo prossegue para 
liquidação

3. Iniciativa de credor



A insolvência morreu com a crise?

Sandra Mendeiros, 24.05.2019

Variação % 

2017 2018 2017-2018

Insolvências Empresas 2716 2420 -10,9%

Insolvências Singulares 10803 10007 -7,4%

PER 480 324 -32,5%

PEAP 175 702 301,1%

*Dados Observatório 
Infotrust: Entidades com 
processos judiciais no 
período com publicação 
no Citius



A insolvência morreu com a crise?

Sandra Mendeiros, 24.05.2019
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A insolvência morreu com a crise?

Sandra Mendeiros, 24.05.2019

Tx recuperação créditos 2018

*Dados: Estatísticas DGPJ

1º Trimestre 7,1%

2º Trimestre 11,9%

3º Trimestre 8,2%

4º Trimestre 7,8%
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1. ENQUADRAMENTO CAAJ – ESTRTURA ORGANIZACIONAL

Órgãos 

independentes 

operacionais

Comissão de 

Fiscalização

Comissão de 

Disciplina

Fiscal Único

Conselho 

Consultivo

Órgão de Gestão

Presidente

2 Vogais 



1. ENQUADRAMENTO CAAJ – COMPETÊNCIAS  

Lei n.º 77/2013, de 21 de novembro

FISCALIZAÇÃO

DISCIPLINA

FORMAÇÃO

REGULAMENTAÇÃO

SUPERVISÃO



2. DADOS DAS INSOLVÊNCIAS / PER 



2. DADOS DAS INSOLVÊNCIAS / PER 



2. DADOS DAS INSOLVÊNCIAS / PER  
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2. DADOS DAS INSOLVÊNCIAS / PER  



3. PERFIL DO AJ :

TRANSITARAM 

283 

PROFISSIONAIS

342 Administradores

Judiciais

ÍNICIO DO 

PROCEDIMENTO 

DE ADMISSÃO

PUBLICAÇÃO DAS

PRIMEIRAS LISTAS
2014 Portal CITIUS

Admissão
77 ADMINISTRADORES 

JUDICIAIS
2015

Atualmente2018

2013
Lei n.º 22/2013, de 26 

de fevereiro (Estatuto do 

Administrador Judicial)

2013
Procedimento 

extraordinário e 

urgente de admissão 



3. PERFIL DO AJ : PIRÂMIDE ETÁRIA  

30-04-2019

Fonte: CAAJ



3. PERFIL DO AJ :

SITUAÇÃO DE ATIVIDADE DO AJ – 30-04-2019  

Fonte: CAAJ



3. PERFIL DO AJ :

HABILITAÇÕES DOS AJ – 30-04-2019 

Fonte: CAAJ



4. PROCESSO DE NOMEAÇÃO :

Fonte: Sistema de nomeações aleatórias  - plataforma SGPCAAJ

Tipo 2015 2016 2017 2018 2019 Total %

Indicação 624 4 604 2 874 2 941 821 11 864 26,15

Sorteio 558 9 535 10 243 9 745 3 429 33 510 73,85

Total 1 182 14 139 13 117 12 686 4 250 45 374 100,00

NOMEAÇÕES DE AJ – DEZ 2015 A ABR 2019 



5. PROGRAMA CAPITALIZAR :

CAPACITAÇÃO DOS ADMINISTRADORES JUDICIAIS 

REGULAMENTAÇÃO

DISCIPLINA / FISCALIZAÇÃO

RENOVAÇÃO DA CLASSE

Apoio à capitalização das empresas , retoma do investimento e relançamento da economia, com objetivo de 
promover estruturas financeiras mais equilibradas

FORMAÇÃO



6. FORMAÇÃO :

• a) Identificar, de acordo com as necessidades formativas, as áreas de formação prioritárias a constar do

plano anual de formação da CAAJ;

• b) Promover o reforço da qualificação dos administradores judiciais e o aperfeiçoamento da sua atividade;

• c) Definir os conteúdos formativos com indicação das matérias obrigatórias e facultativas;

• d) Definir perfis de formação transversais à atividade de administrador judicial;

• e) Estabelecer a duração e a tipologia das ações de formação;

• f) Validar ações de formação que os administradores judiciais se proponham frequentar, bem como ações

de formação já frequentadas;

• g) Propor o plano anual de formação contínua da CAAJ.

Núcleo de Desenvolvimento de Competências

Regulamento da formação - Regulamento n.º 554/2017, de 17 de outubro

https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/108315071/details/maximized?advanced.search=Pesquisa+Avan%C3%A7ada&anoDR=2017&sortOrder=ASC&tipo=%22Regulamento%22&types=SERIEII&numero=554


6. FORMAÇÃO 2017 a 2018 :

FORMAÇÃO LOCAL DATA 

Sessão Inaugural do 1.º Ciclo de Formação de 
Administradores Judiciais: 

Porto  22/03/2017 

Lisboa 26/04/2017 

Programa Capitalizar – Eixo da Reestruturação de 
Empresas – Medidas Legislativas: 

Lisboa  05/04/2017 

Porto 28/04/2017 

”E-Leilões” (leilão eletrónico) - 40 Sessões 

Lisboa 
19/06/2017 a 26/06/2017; 03/07/2017 a 04/07/2017; 
18/09/2017; 22/09/2017; 11/10/2017; 07/12/2017; 

29/11/2018 

Porto 
27/06/2017 a 29/06/2017; 05/07/2017 a 06/07/2017; 
25/07/2017; 19/09/2017; 12/10/2017; 06/12/2017; 

28/11/2018 

Coimbra 26/07/2017; 20/09/2017 

O Atual Panorama da Regulamentação Europeia da 
Insolvência: Consequências para o Regime 
Insolvencial Português 

Lisboa 16/11/2017 

Porto 17/11/2017 

Operações de Reestruturação Empresarial no âmbito 
do Programa Capitalizar 

Lisboa 17/04/2018 

Porto 23/05/2018 

Suspeições, Impedimentos e Escusas 

Porto  10/10/2018 

Coimbra 11/10/2018 

Lisboa 12/10/2018 

 



6. FORMAÇÃO 2019 :

FORMAÇÃO LOCAL DATA 

Sessão Inaugural: Os Novos Desafios e 
Oportunidades da Administração Judicial 

Lisboa 12/02/2019 

Desocupação de Imóveis 

Lisboa 18/03/2019 

Porto 20/03/2019 

Leiria 22/03/2019 

Prestação de Contas 

Lisboa 18/03/2019 

Porto 20/03/2019 

Leiria 22/03/2019 

Implicações Fiscais da Insolvência e Recuperação 

Lisboa 19/03/2019 

Porto 21/03/2019 

Leiria 26/03/2019 

Preparação do Encerramento de Contas 

Porto 09/05/2019 

Lisboa 10/05/2019 

Leiria 16/05/2019 

Apreensão de Bens e Direitos 

Porto 09/05/2019 

Lisboa 10/05/2019 

Leiria 16/05/2019 

Reclamação de Créditos 

Porto 09/05/2019 

Lisboa 10/05/2019 

Leiria 16/05/2019 

Manual de Boas Práticas para as Instâncias do 
Comércio Elaborado pelo Conselho Superior da 
Magistratura 

Porto 09/05/2019 

Lisboa 10/05/2019 

Leiria 16/05/2019 



7. REGULAMENTAÇÃO  :

Regulamentos publicados:

➢Regulamento da formação (Regulamento n.º 554/2017, publicado em D.R., 2.ª série, N.º 

200, 17 de outubro de 2017);

➢Projeto de regulamento do escritório do AJ - Aviso n.º 7756/2018, 11 de junho 

(estabelece as regras a cumprir pelo administrador judicial relativamente às instalações, ao 

arquivo e equipamentos afetos ao exercício da sua atividade);

➢Regulamento que estabelece as quantias devidas pelos atos e serviços prestados 

pela Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça (CAAJ) -

Regulamento n.º 350/2018, 11 de junho;

➢Regulamento sobre o procedimento administrativo necessário à cobrança das taxas e 

das quantias devidas pelos atos e serviços prestados pela Comissão para o 

Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça – Regulamento n.º 355/2018, 12 de junho



7. REGULAMENTAÇÃO  :

Projeto de Regulamento dos Escritórios dos AJ - Aviso n.º 7756/2018, 11 de junho : 

Administrador 
Judicial 

Tribunais

Credores

Assembleias 
de Credores

Insolvente

CAAJ

Entidades 
Públicas 

(AT, SS)

INSTALAÇÕES AFETAS  EXCLUSIVAMENTE A USO 

PROFISSIONAL 

CARACTERÍSTICAS DO ESCRITÓRIO DO AJ

ATENDIMENTO PRESENCIAL E TELEFÓNICO

EQUIPAMENTOS TÉCNICOS E MEIOS INFORMÁTICOS

ARQUIVO



MUITO OBRIGADO

jose.a.gomes@caaj.pt

mailto:jose.a.gomes@caaj.pt
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3 ANOS DE PROGRAMA CAPITALIZAR – BALANÇO

DR. PAULO VALÉRIO
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PROGRAMA CAPITALIZAR

3 ANOS

II Congresso Nacional de Insolvência e Recuperação



RCM 42/2016

Redução do endividamento

Melhoria de condições para o investimento

Melhoria de acesso ao financiamento



Simplificação 
Administrativa e 
Enquadramento 
Sistémico

Fiscalidade

Reestruturação 
Empresarial

Alavancagem de 
Financiamento e 
Investimento

Dinamização do 
Mercado de Capitais



REESTRUTURAÇÃO EMPRESARIAL



PROCESSO ESPECIAL DE REVITALIZAÇÃO

Fonte: DGPJ



Aspetos críticos

Percentagem mínima

Declaração de TOC OU ROC

Execução de garantes

Suspensão de processos 



PROCESSO ESPECIAL PARA ACORDO DE PAGAMENTO

Fonte: DGPJ



REGIME EXTRAJUDICIAL DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS



ASPECTOS CRÍTICOS

Ininteligibilidade do regime

(Falta de) vocação das CRC

Ausência de mediadores de recuperação de empresa

Posicionamento agressivo da AT



RERE
Planeamento 

fiscal  

PER

Redução do 
número de 
processos

PEAP
Aumento do 

número de 
processos



BALCÃO ÚNICO

”
Criar um balcão único da Segurança Social e da Autoridade Tributária 
para gestão articulada dos créditos públicos sobre empresas em 
situação económica difícil ou em situação de insolvência ou insolvência 
iminente, facilitando a harmonização dos procedimentos e decisões 
relativos aos créditos públicos no âmbito de processos de 
reestruturação empresarial 









NOTAS DE REFLEXÃO

Estigma (empresas e profissionais)

Menos medidas, mais claras e mais articuladas

Reabilitação do CIRE como instrumento de recuperação

Qualificação profissionais envolvidos

Compromisso e articulação dos credores públicos



Estigma

44 associações membro
10.500 membros individuais
Dezenas de eventos anuais em todo o mundo





PER

PEAP

PIRERERE

Conversão 
de créditos

Plano de 
pagamentos

Menos medidas, mais claras e mais articuladas



Insolvência

LiquidaçãoRecuperação

CIRE como instrumento de recuperação



Qualificação dos profissionais



Legalidade

Agilidade

Articulação

Compromisso

Credores públicos



A INSOLVÊNCIA MORREU COM A CRISE?



PROCESSOS DE INSOLVÊNCIA

Fonte: DGPJ



Obrigado.
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PAUSA PARA CAFÉ – 15min
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PAUSA PARA ALMOÇO - 1h30min
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REINÍCIO DOS TRABALHOS
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O “NOVO” PER

DRA. MAGDA FERNANDES 

ADVOGADA

(MORAIS LEITÃO, GALVÃO TELES, SOARES DA SILVA & ASSOCIADOS)



O “NOVO” PER

II Congresso Nacional da Insolvência e da 

Recuperação de Empresas

24.05.2019 | Magda Fernandes
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1. INTRODUÇÃO

• A Lei n.º 7/2009, de 20 de Abril, criou o Processo Especial de Revitalização

(“PER”), atualmente previsto nos artigos 17.º-A a 17.º-J do CIRE.

• Esta alteração surge no quadro da execução do resultado das negociações com a

“troika”, acompanhado da criação do SIREVE pelo Decreto-Lei n.º 178/2012,

ambos especialmente dirigidos à recuperação das empresas em situação

economicamente difícil ou pré-insolvencial.

• O PER apresenta-se, assim, como um mecanismo de atuação pré-falimentar,

dirigido à recuperação de empresas em situação economicamente difícil, mas

ainda não insolventes, permitindo estabelecer negociações entre o devedor

(atualmente, a “empresa”) e os credores, tendo em vista a celebração de um

acordo de revitalização.
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1. INTRODUÇÃO

• No âmbito do Programa Capitalizar, aprovado pela Resolução do Conselho de

Ministros n.º 42/2016, e no âmbito do programa dedicado à “Reestruturação

Empresarial”, previam-se, entre outras, as seguintes medidas:

(i) “Exigir que o requerimento de abertura do PER seja acompanhado de proposta de

plano de revitalização e declaração de Revisor Oficial de Contas ou de um

Contabilista Certificado de que o devedor não se encontra em situação de

insolvência”; e

(ii) “Clarificar as providências de recuperação que podem ser efeito de um PER”.
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1. INTRODUÇÃO

• Por força do Decreto-Lei n.º 79/2017, de 30 de junho (“DL n.º 79/2017”),

introduziram-se as alterações típicas a um regime adjetivo, quando se pretende

alterar a moldura do seu funcionamento.

• A revisão do PER operada pelo DL n.º 79/2017 introduz alterações significativas

em três aspetos estruturais:

i. pressupostos de acesso ao PER;

ii. efeitos do PER; e

iii. tramitação do PER.
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2. OS PRESSUPOSTOS DE ACESSO 
AO PER

• O DL n.º 79/2017 alterou o âmbito objetivo e subjetivo do PER. O principal efeito

destas alterações é a limitação do acesso ao PER.

• Preâmbulo do DL n.º 79/2017 : “reforçou-se a transparência e a credibilização do

regime”.

• Em traços gerais, restringiu-se o acesso ao PER:

i. Exclusivo para empresas (em vez de “devedor”) (artigo 17.º-A/1);

ii. Exigência da manifestação de vontade inicial de parte dos credores da empresa para iniciar o PER

(artigo 17.º-C/1);

iii. Exigência de declaração subscrita por contabilista certificado ou por ROC de que a empresa não

se encontra em situação de insolvência atual (artigo 17.º-A/2);

iv. Proposta de plano de recuperação acompanhada, pelo menos, da descrição da situação

patrimonial, financeira e reditícia da empresa (artigo 17.º-C/3/c).
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2. OS PRESSUPOSTOS DE ACESSO 
AO PER

ÂMBITO SUBJETIVO

• Com o DL n.º 79/2017, o PER passou a destinar-se somente a “empresas”

(definido no artigo 5.º CIRE), em paralelo com o n.º 2 do artigo 1.º: “[e]stando em

situação económica difícil, ou em situação de insolvência meramente iminente, a

empresa pode requerer ao tribunal a instauração de processo especial de

revitalização, de acordo com o previsto nos artigos 17.º-A a 17.º-J.”

• Põe-se assim termo à divergência doutrinária e jurisprudencial sobre a natureza

dos sujeitos que podiam recorrer ao PER, em particular, a que dizia respeito a

devedores não titulares de empresas utilizarem este mecanismo.
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2. OS PRESSUPOSTOS DE ACESSO 
AO PER

ÂMBITO SUBJETIVO

• O devedor que não seja uma empresa tem à sua disposição o Processo Especial

para Acordo de Pagamento, previsto nos artigos 222.º-A a 222.º-J do CIRE, criado

pelo DL n.º 79/2017.

• O preâmbulo do DL n.º 79/2017 refere também que se desenhou “um PER

dirigido às empresas, sem abandonar o formato para as pessoas singulares não

titulares de empresa ou comerciantes.”

• O preâmbulo coloca lado a lado as pessoas singulares não titulares de empresa e

os comerciantes.

• O que é que acontece à pessoa singular comerciante não empresária? O regime a

aplicar será o PER ou o PEAP?
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2. OS PRESSUPOSTOS DE ACESSO 
AO PER

ÂMBITO OBJETIVO

• O PER aplica-se quando a empresa (anterior devedor) “se encontre em situação

económica difícil ou em situação de insolvência meramente iminente, mas que

ainda seja suscetível de recuperação” (artigo 17.º-A/1).

• A situação económica difícil mantém-se definida no artigo 17.º-B do CIRE, sem

que a lei se pronuncie quanto à noção de “insolvência iminente”.

• Consagração de um mecanismo de controlo externo do requisito objetivo de

acesso ao PER: cabe ao devedor apresentar declaração subscrita, há não mais de

30 dias, por contabilista certificado ou ROC, “atestando que não se encontra em

situação de insolvência atual, à luz dos critérios previstos no artigo 3.º” (artigo

17.º-A/2).
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2. OS PRESSUPOSTOS DE ACESSO 
AO PER

ÂMBITO OBJETIVO

• Ratio: Prevenir a utilização abusiva do PER, como forma de obstar à declaração

de insolvência, aumentando a exigência no controlo do acesso ao mesmo.

• No regime pretérito, cabia ao devedor apresentar declaração escrita e assinada,

que ateste que reúne as condições necessárias para a sua recuperação (versão

anterior do artigo 17.º-A/2).

• No anteprojeto do PER já se previa a exigência, que acabou por cair na Proposta

de Lei.
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2. OS PRESSUPOSTOS DE ACESSO 
AO PER

ÂMBITO OBJETIVO

• Questões:

i. A lei não se pronuncia sobre a independência do contabilista certificado ou do ROC.

Como tal, não se encontra excluída que a referida declaração seja emitida pela

entidade que já atesta as contas da empresa.

ii. O subscritor desta declaração poderá incorrer em responsabilidade civil nos termos

do artigo 485.º do Código Civil: possível barreira de acesso das empresas ao PER,

perante as dificuldades em encontrar quem esteja disposto a correr este risco?
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2. OS PRESSUPOSTOS DE ACESSO 
AO PER

ÂMBITO OBJETIVO

• Questões:

i. da declaração subscrita pelo ROC ou contabilista certificado resulta apenas que a

empresa não se encontra em situação de insolvência atual: não são atestados os

“requisitos positivos” de acesso ao PER.

ii. A lei não exige que estas entidades verifiquem: (i) situação económica difícil ou em

situação de insolvência meramente iminente; e (ii) que a empresa ainda é suscetível

de recuperação.

iii. A declaração agora exigida no artigo 17.º-A/2 atesta que a empresa não se encontra

em situação de insolvência atual, pelo que não previne o recurso ao PER por

empresas não insolventes, mas irrecuperáveis.
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2. OS PRESSUPOSTOS DE ACESSO 
AO PER

ÂMBITO OBJETIVO

• A empresa tem de apresentar uma “proposta de plano de recuperação” (artigo 17.º-

C/3/c).

• Questões:

i. Apesar de contribuir para prevenir utilizações abusivas do PER, revela-se de

duvidoso efeito prático: o fim do PER é permitir à empresa negociar com os credores

a sua revitalização, pelo que a proposta do plano de recuperação poderá a vir a ser

totalmente desconsiderada;

ii. Dificilmente a empresa apresentará um plano de recuperação que considere todas as

variáveis e cenários relevantes;

iii. Poderá acabar por se revelar necessário que a empresa, ainda antes de iniciar o PER,

tenha de iniciar as negociações conducentes à sua revitalização com os credores.
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2. OS PRESSUPOSTOS DE ACESSO 
AO PER

ÂMBITO OBJETIVO

• A lei reconfigura a legitimidade ativa para o início do PER.

• A vontade para iniciar o PER deve ser manifestada pela empresa e por, pelo

menos, um credor ou credores que preencham três requisitos cumulativos:

i. não se encontrar numa relação especial com a empresa (artigo 49.º do CIRE);

ii. ser titular de, pelo menos, 10% dos créditos;

iii. os créditos não podem ser subordinados (artigo 48.º do CIRE).
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2. OS PRESSUPOSTOS DE ACESSO 
AO PER

ÂMBITO OBJETIVO

• O legislador previu uma válvula de escape para empresas com uma massa

creditícia dispersa:

i. O artigo 17.º-C/6 prevê que o juiz pode reduzir o referido limite de 10%, caso a

empresa ou a empresa e o credor ou credores que satisfaçam os demais requisitos

referidos no artigo 17.º-C/1, detenham, pelo menos, 5% dos créditos relacionados;

ii. Para tal, terá de ser tomado em consideração (i) o montante absoluto dos créditos

relacionados; e (ii) a composição do universo de credores.
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3. OS EFEITOS DO PER

• Autonomização do despacho de nomeação do administrador judicial provisório

(“AJP”) (artigo 17.º-C/4).

• A doutrina já apontava, no regime pretérito, que o despacho de nomeação do

Administrador Judicial Provisório, tendo em conta os seus efeitos – i.e., efeitos

sobre o devedor, efeitos processuais e efeitos sobre os credores – deveria ser

autonomizado, em vez de se ficar por uma alínea do número 3 do artigo 17.º-C.
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3. OS EFEITOS DO PER

EFEITOS SOBRE O DEVEDOR

• No anterior regime (e no atual):

i. Com a notificação do despacho a nomear o AJP, o devedor deve comunicar aos

credores que não subscreveram a declaração prevista no artigo 17.º-C/1, informando,

designadamente, que “que deu início a negociações com vista à sua revitalização,

convidando-os a participar, caso assim o entendam, nas negociações em curso”

(artigo 17.º-D/1);

ii. O devedor fica impedido de praticar atos de especial relevo, tal como definidos pelo

artigo 161.º do CIRE, salvo se obtiver autorização do AJP (artigo 17.º-E/2).
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3. OS EFEITOS DO PER

EFEITOS SOBRE O CREDOR

• No anterior regime (e no atual):

i. Inicia-se a contagem do prazo de 20 dias para os credores reclamarem créditos (artigo

17.º-D/2);

ii. Podem declarar pretender participar nas negociações em curso “podendo fazê-lo

durante todo o tempo em que perdurarem as negociações” (artigo 17.º-D/7).
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3. OS EFEITOS DO PER

EFEITOS PROCESSUAIS

• No anterior regime (e no atual):

i. Obsta à instauração de quaisquer ações para cobrança de dívidas contra o devedor e,

durante todo o tempo em que perdurarem as negociações, suspende, quanto ao

devedor, as ações em curso com idêntica finalidade (artigo 17.º-E/1);

ii. Extingue as ações em curso “logo que seja aprovado e homologado plano de

recuperação, salvo quando este preveja a sua continuação” (artigo 17.º-E/1, in fine);

iii. Suspendem-se os processos de insolvência em que anteriormente haja sido requerida

a insolvência do devedor, “desde que não tenha sido proferida sentença declaratória

da insolvência, extinguindo-se logo que seja aprovado e homologado plano de

recuperação” (artigo 17.º-E/6).
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3. OS EFEITOS DO PER

EFEITOS INTRODUZIDOS PELO DL N.º 79/2017

• Com o DL n.º 79/2017, nomeado o AJP:

• Efeitos sobre a empresa:

• Não pode ser suspensa a prestação de serviços públicos essenciais (e.g., serviço de

fornecimento de água) (artigo 17.º-E/7);

• Efeitos sobre os credores:

• Suspensão dos prazos de prescrição e de caducidade oponíveis pela empresa durante todo o

tempo em que perdurarem até à prolação dos despachos de homologação, de não

homologação ou até ao encerramento das negociações (artigo 17.º-E/7).
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3. OS EFEITOS DO PER

EFEITOS INTRODUZIDOS PELO DL N.º 79/2017

• Os prestadores de serviços não podem resolver os contratos com fundamento no

não pagamento dos serviços prestados (artigo 801.º/2 do Código Civil), nem

lançar mão da exceção de não cumprimento do contrato (artigo 428.º do Código

Civil).

• Caso a empresa (i) não proceda ao pagamento do preço dos serviços públicos

essenciais prestados; e (ii) seja declarada insolvente, nos dois anos posteriores ao

termo das negociações, o preço será considerado dívida da massa insolvente

(artigo 17.º-E/9).
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3. OS EFEITOS DO PER

EFEITOS INTRODUZIDOS PELO DL N.º 79/2017

• Questões:

i. Ainda que não seja possível interromper os serviços indicados, será possível resolver

os contratos com fundamento em incumprimento anterior ao PER, ainda que essa

resolução só venha a produzir efeitos após o encerramento do processo?;

ii. Caso o contrato já se encontre resolvido, mas, até ao PER, o prestador de serviços

manteve o serviço (e.g., por razões de logística), poderá ser interrompido durante o

PER?; e

iii. Caso a empresa não consiga pagar os serviços públicos essenciais, não será um forte

indício de que já se encontra insolvente?
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3. OS EFEITOS DO PER

EFEITOS INTRODUZIDOS PELO DL N.º 79/2017

• O Decreto-Lei n.º 79/2017 poderia ter ido mais longe…

i. Conviria identificar quais as ações que se devem considerar “ações para cobrança de

dívidas contra o devedor” (i.e., executivas, declarativas e providências cautelares),

resolvendo a controvérsia jurisprudencial e doutrinária.

ii. O término do período de suspensão das referidas ações pode ser determinado por

referência a três momentos: (i) o fim do período negocial; (ii) a aprovação do acordo;

e (iii) a homologação do acordo, não sendo totalmente claro quando é que a

suspensão opera efetivamente.

iii. Substituir a expressão “salvo quando este preveja a sua continuação”, relativamente

às ações que não se extinguem: possível redução teleológica do nº 1 do art. 17º-E?
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3. OS EFEITOS DO PER

• Efeitos sobre os direitos dos credores da empresa contra os codevedores ou os

terceiros garantes da obrigação: a aplicação do n.º 4 do artigo 217.º do CIRE ao

PER

i. Aplicável mesmo na ausência de remissão expressa do artigo 17.º-F/7: “aplicando,

com as necessárias adaptações, as regras previstas no título IX, em especial o

disposto nos artigos 194.º a 197.º, no n.º 1 do artigo 198.º e nos artigos 200.º a 202.º,

215.º e 216.º”?;

ii. Possível apoio na nova redação do artigo 17.º-A/3: “aplicando-se-lhe todas as regras

previstas no presente código que não sejam incompatíveis com a sua natureza.”
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4. A TRAMITAÇÃO DO PER

• Com o Decreto-Lei n.º 79/2017 passa a distinguir-se entre:

i. fase das negociações (concluída com o depósito da versão final do plano no tribunal

sem votações);

ii. fase de apreciação do plano.

iii. fase de votação (a qual terá de ocorrer no prazo de dez dias, a iniciar-se após o prazo

de cinco dias para eventual pedido de não homologação do plano por qualquer

interessado);
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4. A TRAMITAÇÃO DO PER

• Após a conclusão do prazo para impugnações, inicia-se o prazo de dois meses

para concluir as negociações encetadas, sujeito a prorrogação, por uma só vez e

por um mês (artigo 17.º-D/5 do CIRE).

• Até ao último dia do prazo para negociações, a empresa deposita no tribunal a

versão final do plano de revitalização, acompanhada de todos os elementos

previstos no artigo 195.º do CIRE, sendo imediatamente publicada no portal Citius

a indicação do depósito (artigo 17.º-F/1 do CIRE).
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4. A TRAMITAÇÃO DO PER

• No prazo de cinco dias contados da publicação do depósito do plano de

revitalização, qualquer credor pode alegar “o que tiver por conveniente” (e.g.,

circunstâncias que possam levar à sua não homologação), tendo a empresa cinco

dias, para, querendo, alterar o plano em conformidade e depositar nova versão

(artigo 17.º-F/2).

• Após o decurso do prazo previsto no artigo 17.º-F/2, é publicado no portal Citius

anúncio advertindo da junção ou não junção de nova versão do plano, iniciando-se

o prazo de votação de 10 dias, no decurso do qual qualquer interessado pode

solicitar a não homologação do plano, nos termos dos artigos 215.º e 216.º do

CIRE.
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4. A TRAMITAÇÃO DO PER

• Questões:

i. O interessado pode solicitar a não homologação de um plano que acabou por não ser

aprovado: parece que seria mais adequado que o prazo para a não homologação se

iniciasse depois da realização da votação.

ii. A lei não concretiza quem é interessado para estes efeitos. A remissão para o artigo

216.º incluirá a referência legal às entidades com legitimidade para suscitar a não

homologação do plano aí previstas, i.e., algum credor ou sócio, associado ou membro

do devedor (artigo 216.º/1 do CIRE)?
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4. A TRAMITAÇÃO DO PER

• A apensação de PER’s relativos a sociedades em relação de domínio ou grupo

(artigo 17.º-C/7):

i. Oficiosamente ou a requerimento do AJP, são apensados aos autos os processos

especiais de revitalização intentados por sociedades comerciais, com as quais a

empresa se encontre em relação de domínio ou de grupo (artigos 486.º a 501.º do

Código das Sociedades Comerciais);

ii. A apensação pode ser requerida até ao início do prazo de negociações previsto no n.º

5 do artigo 17.º-D no processo ao qual os demais devam ser apensados.
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4. A TRAMITAÇÃO DO PER

• Questões:

i. o legislador estipulou a possibilidade de apensação, pelo que parece que não são

admissíveis PER’s de grupo iniciados concorrentemente por referência a um único

processo. Somente após a submissão da declaração de início de PER por cada uma

das empresas, se torna possível promover o PER de sociedades de domínio ou de

grupo, através da sua apensação;

ii. a determinação do tribunal competente (e.g., sociedade-mãe?; ou poderá o processo

tramitar no tribunal competente para o PER de uma filial com pouca relevância no

seio do grupo, mas no âmbito da qual se requereu a apensação?);

iii. procedimento de votação, contagem de votos, termos da aprovação de um único

plano de recuperação do grupo (e.g., duplicação de votos dos credores de duas ou

mais sociedades).
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5. ENCERRAMENTO DO PER E O 
INCUMPRIMENTO DO PLANO

• Na anterior versão do PER previa-se que o fim do PER sem a aprovação de plano

de recuperação impedia o devedor de recorrer ao mesmo pelo prazo de dois anos

(artigo 17.º-G/6).

• Discutia-se, assim, se, tendo o PER sido aprovado, mas não homologado, ou

quando tiver sido homologado, também se aplicava este limite.
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5. ENCERRAMENTO DO PER E O 
INCUMPRIMENTO DO PLANO

• Com o Decreto-Lei n.º 79/2017, mantém-se a impossibilidade de a empresa

recorrer ao PER, nos dois anos após o termo do mesmo sem a aprovação do plano

de recuperação (artigo 17.º-G/6);

• Por força da remissão do artigo 17.º-F/13 para o artigo 17.º-G/6, a empresa não

pode recorrer ao PER nos dois anos a contar da decisão de homologar ou de

recusa de homologação do plano, salvo se a empresa demonstrar que executou

integralmente o plano ou que o requerimento de novo PER é motivado por fatores

alheios ao próprio plano e a alteração superveniente é alheia à empresa.
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5. ENCERRAMENTO DO PER E O 
INCUMPRIMENTO DO PLANO

• O Decreto-Lei n.º 79/2017 aditou ainda o artigo 17.º-J, clarificando o momento

em que o PER se considera encerrado e o fim das funções do AJP.

• Considera-se o PER encerrado:

i. após o trânsito em julgado da decisão de homologação do plano de recuperação; ou

ii. caso o plano não tenha sido aprovado ou homologado, após o cumprimento do

disposto nos n.os 1 a 5 do artigo 17.º-G (e.g., caso a empresa já se encontre em

situação de insolvência, a declaração de insolvência pelo juiz no prazo de três dias

úteis).
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5. ENCERRAMENTO DO PER E O 
INCUMPRIMENTO DO PLANO

• Quanto ao incumprimento do plano, remete-se agora expressamente para o n.º 1

do artigo 218.º do CIRE (artigo 17.º-F/2).

• A moratória ou o perdão previstos no plano de revitalização ficam sem efeito:

i. quanto a crédito relativamente ao qual o devedor se constitua em mora, se a

prestação, acrescida dos juros moratórios, não for cumprida no prazo de 15 dias após

interpelação escrita pelo credor; e

ii. quanto a todos os créditos se, antes de finda a execução do plano, a empresa for

declarada em situação de insolvência.
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6. FUTURAS ALTERAÇÕES -
DIRETIVA REESTRUTURAÇÃO E 
INSOLVÊNCIA

• Directive on preventive restructuring frameworks, on discharge of debt and

disqualifications, and on measures to increase the efficiency of procedures

concerning restructuring, insolvency and discharge of debt.

i. Principais medidas;

ii. Reflexos no PER.
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• Resolução do Conselho de Ministros n.º 11/2012, de 3 de Fevereiro:
PROGRAMA REVITALIZAR

• Decreto-Lei 178/2012, de 3 de Agosto – Sistema de Recuperação de Empresas
por via Extrajudicial (SIREVE);

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 42/2016, de 18 de Agosto:
PROGRAMA CAPITALIZAR

• Lei n.º 8/2018, de 2 de Março – Regime Extrajudicial de Recuperação de
Empresas (RERE).
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• ÂMBITO OBJECTIVO DE APLICAÇÃO (artigo 2.º da Lei 8/2018, de 2 
de Março):

a) Mecanismo Extrajudicial;

b) Voluntário;

c) Negocial;

d) Reestruturação.
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• ÂMBITO SUBJECTIVO DE APLICAÇÃO (artigo 3.º da Lei 8/2018, de 
2 de Março):

Quem pode recorrer ao RERE?
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• PROTOCOLO DE NEGOCIAÇÃO (artigo 6.º e ss. da Lei 8/2018, de 2 
de Março):

a) Percentagem mínima de credores participantes;

b) Processo Especial de Depósito;

c) Prazo de Negociações;

d) Elementos Obrigatórios.
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• EFEITOS DO DEPÓSITO DO PROTOCOLO DE NEGOCIAÇÃO (artigo 
9.º e ss. da Lei 8/2018, de 2 de Março):

a) Para devedor;

b) Para credor;

c) Suspensão de processos judiciais;

d) Prestação de Serviços essenciais.
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• NEGOCIAÇÃO DO ACORDO DE REESTRUTURAÇÃO (artigo 14.º e ss. 
da Lei 8/2018, de 2 de Março):

a) Participação obrigatória da AT, da Segurança Social e das organizações
representativas dos trabalhadores;

b) O encerramento das negociações.
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• ACORDO DE REESTRUTURAÇÃO (artigo 19.º e ss. da Lei 8/2018, 
de 2 de Março):

a) Conteúdo;

b) Forma;

c) Depósito.
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• EFEITOS DO ACORDO DE REESTRUTURAÇÃO (artigo 23.º e ss. da 
Lei 8/2018, de 2 de Março):

a) Regra geral;

b) Sobre as garantias;

c) Processuais;

d) Fiscais;

e) Resolução em benefício da massa insolvente;

f) Articulação com o PER.

REGIME EXTRAJUDICIAL DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS 



Obrigado.

João Mota da Costa

joaocosta@vf-advogados.pt

Rua Fernandes Tomás, 17, 1º andar

3000-168 Coimbra
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O REGIME JURÍDICO DA CONVERSÃO DE CRÉDITOS EM CAPITAL
DR. DAVID SEQUEIRA DINIS E MARIA DE ALMEIDA TEIXEIRA

ADVOGADO

(URÍA MENÉNDEZ - PROENÇA DE CARVALHO)



Conversão de créditos em capital 

– o regime jurídico

David Sequeira Dinis

Maria de Almeida Teixeira



1. Enquadramento

2. Procedimento

3. Direito dos sócios

4. Insolvência da sociedade

5. Inconstitucionalidade / Desconformidade com 

direito comunitário

Índice 



Enquadramento1
• Lei n.º 7/2018, de 2 de março

• Âmbito de aplicação – artigo 2.º:

Territorial: sociedade com sede em Portugal – cfr. n.º 1

Exclusões: créditos detidos sobre instituições de crédito, etc. – cfr. n.º 2

Exclusões: créditos detidos por entidades públicas, etc. – cfr. n.º 3

Exclusões: créditos sobre sociedades cujo volume de negócios seja
inferior a € 1.000.000,00 – cfr. n.º 4

Entidades setor público empresarial: autorização prévia do Governo
– cfr. n.º5.
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2. Procedimento

3. Direito dos sócios
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Procedimento2
• Proposta de conversão (cfr. artigo 3.º)

Sujeitos: credores cujos créditos constituam, pelo menos, dois

terços do total do passivo da sociedade e a maioria dos créditos

não subordinados (credores públicos?) – cfr. n.º 3;

Objecto: conversão de créditos em capital social – cfr. n.º1.



Procedimento2
• Capital próprio inferior ao capital social (cfr. alínea a), n.º1 do art. 3.º);

• Mora superior a 90 dias de créditos não subordinados de valor superior

a 10% do total de créditos não subordinados ou, caso estejam em

causa prestações de reembolso parcial de capital ou juros, desde que

estas respeitem a créditos não subordinados de valor superior a 25%

do total de créditos não subordinados; (cfr. alínea b), n.º1 do art. 3.º);

• O capital próprio da sociedade após operação tem de ser superior ao

valor do capital social – cfr. n.º 11 do art. 3.º.

• Créditos litigiosos?

• Relatório do ROC para verificação de pressupostos– cfr. alínea a), n.º 3

do art. 3.º).;

• Documento contendo as propostas de alteração do capital social (artigo

28.º do CSC) – cfr. alínea b), n.º 3 do art. 3.º).

Requisitos:

Documentos:



Procedimento2
• Proposta de conversão

Outras medidas societárias: redução do capital social,

alteração dos estatutos e transformação, etc. – cfr. n.º 10 do

art. 3.º

• Deliberação dos sócios – artigo 4.º

Convocação da AG: recebida a proposta de conversão, AG

convocada em 60 dias – cfr. n.º 1 do art. 4.º

Quem convoca?

Impugnação? 

Quóruns?



Procedimento2
• Suprimento judicial – artigo 5.º

Pressuposto: (i) recusa da proposta; (ii) não realização da assembleia

geral, não sendo aprovada ou executadas as deliberações em 90 dias –

cfr. n.º 3 do art. 4.º;

Requerimento inicial: requerimento pelos credores propronentes da

alteração do capital social – cfr. n.º 1 do art. 5.º.

Documentos: (i) proposta de conversão; (ii) comprovativo da recusa;

(iii) lista de credores conhecidos – cfr. alíneas a), b) e c) do n.º 1 do

art. 5.º.



Procedimento2
Suprimento judicial

Nomeação do AJP – cfr. n.º 2 do art. 5.º, proémio;

Notificar os credores não proponentes que constem da lista
de créditos – cfr. alínea a) do n.º 2 do art. 5.º;

Publicar lista provisória no Citius – cfr. alínea b) do n.º 2 do

art. 5.º.



Procedimento2
Suprimento judicial

20 dias para qualquer credor relacionar créditos e converter
créditos em capital social – cfr. n.º 3 do art. 5.º;

Elaboração da lista, publicação no Citius, impugnação e

decisão – cfr. n.º 4 e n.º 5 do art. 5.º:

• Produção de prova e julgamento;

• Efeitos da lista.

Decisão de homologação – cfr. n.º 8 do art. 5.º. 
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Direitos dos sócios3
• Direito de preferência – cfr. n.ºs 12, 13 e 14 do art. 3.º

• Direito de aquisição subsequente do capital – cfr. art. 6.º

• Oposição ao procedimento de suprimento? Contraditório?

Invocação de meios de defesa?

• Oposição à nomeação do AJP?

• Impugnação da lista pelos sócios?

• Meios de reacção contra decisão homologatória?

Contraditório prévio? Recurso? Efeito do recurso?

• Decisão do Tribunal em caso de conflito a respeito da

existência dos créditos? Basta decisão das impugnações?
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Insolvência da sociedade4
Caso a sociedade seja declarada insolvente:

(a) Caducam imediatamente a proposta e os seus efeitos

– cfr. alínea a), do n.º 1 do art. 7.º;

(b) Extingue-se a instância do processo de suprimento

judicial – cfr. alínea b), do n.º 1 do art. 7.º.

Caso ainda não haja sido declarada insolvência:

• Comunicação do registo das alterações de capital a

qualquer processo de insolvência pendente – cfr. n.º 2

do art. 7.º.
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2. Procedimento

3. Direito dos sócios

4. Insolvência da sociedade

5. Inconstitucionalidade / Desconformidade com 
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Inconstitucionalidade / Desconformidade 

com direito comunitário5
• Violação do direito de propriedade e expropriação de direito

de privado, sem tutela jurisdicional plena?

• Violação do direito de propriedade e expropriação de direito

de privado sem justa contrapartida?

• Violação da autonomia privada e da liberdade de iniciativa

económica?

• Desconformidade com projecto de Directiva?
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ADMINISTRADOR JUDICIAL VS MEDIADOR DE EMPRESAS
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Administrador Judicial (“AJ”)
vs

Mediador de Recuperação de Empresas (“MRE”)

Bruno Costa Pereira
www.causaefeito.pt 145

24 de maio de 2019.



Notas introdutórias

1. Não faltam em Portugal mecanismos de recuperação no nosso panorama jurídico (PER, RERE,

INSOLVENCIA COM PLANO). Nenhuma empresa encerrará por falta de ferramentas de

recuperação judicial e extrajudicial;

2. Encerram por: i) por incapacidade de gestão do negócio, ii) por fatores externos, como o

aparecimento de novos negócios, com melhor tecnologia e mais eficientes, iii) por incapacidade de

gerir e prever necessidades de fundo de maneio; iv) por inflexibilidade de alguns credores; …

3. É unânime que os empresários, em regra, chegam tarde na busca de mecanismos de recuperação

das empresas. E o que dizer dos credores? Qual o papel destes na antecipação da

implementação dessas medidas de recuperação?

4. A confundibilidade entre o património da empresa e do empresário e a gestão, quase sempre,

emotiva das dificuldades, estão na base de muitos encerramentos de empresas (somos um povo

que acredita que tudo irá correr bem, ainda que fazendo o mesmo de sempre).
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O profissional a nomear nos diferentes mecanismos
de recuperação:

147

Tipo de Processo Profissional 
A quem incumbe

a nomeação?

Nomeação

obrigatória?

Processo Especial de Revitalização (PER) Administrador Judicial Tribunal Sim

Processo de Insolvência Administrador Judicial Tribunal Sim

Regime Extrajudicial de Recuperação Empresas (RERE) Mediador de Recuperação Empresas IAPMEI Não

Porto: Rua Eng. Ferreira Dias, 161, Esc. 330 | Lisboa: Av. Fontes Pereira de Melo, 35, 17.º A e B
@ bcp@brunocostapereira.pt | Tlf.: 223.259.467/8/9



Legislação a considerar:

▪ Lei n.º 6/2018, de 22 de fevereiro, estabelece o estatuto do MRE;

▪ Lei n.º 8/2018, de 2 de março, cria o Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas;

▪ Portaria n.º 309/2018, de 3 de dezembro, regula o regime aplicável à certificação de entidades

formadoras de mediadores de recuperação de empresas

▪ Decreto-Lei n.º 26/2019, de 14 de fevereiro, determina o montante das taxas a pagar pelos

mediadores ao IAPMEI, I. P., para efeitos de inscrição nas listas oficiais de mediadores e

estabelece os termos da remuneração dos MRE.

€ 280,00 tx de inscrição nas listas oficiais + 10% por cada lista adicional de centro de apoio empresarial

em que o candidato se queira inscrever.
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O Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas: 
Breve contextualização 
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Mediador de Recuperação de Empresas:
O que é e quem pode sê-lo?
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É o profissional incumbido de prestar assistência técnica a uma empresa devedora que se

encontre em dificuldade, nomeadamente na coadjuvação de negociações com os seus credores,

visando alcançar um acordo extrajudicial que vise a recuperação.

Podem ser MRE as pessoas que, cumulativamente:

a) Tenham uma licenciatura e experiência profissional adequada ao exercício da atividade (mínimo
de 10 anos em funções de administração, direção ou gestão de empresas, auditoria económica-
financeira ou reestruturação de créditos). Administradores Judiciais e ROCS também poderão
exercer funções de MRE.

b) Frequentem, com aproveitamento, ação de formação em mediação de recuperação de empresas,
ministrada por entidade certificada pela Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ);

c) Não se encontrem em nenhuma situação de incompatibilidade para o exercício da atividade;

d) Sejam pessoas idóneas para o exercício da atividade de mediador.
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Algumas reflexões:
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▪ As funções exercidas por um Administrador Judicial não se confundem com as de um Mediador de
Recuperação Empresas;

▪ As do primeiro deverão ser de equidistância entre o devedor e os credores, as do segundo de apoio direto
ao devedor;

▪ A nomeação do AJ é da incumbência do Tribunal, a do MRE do IAPMEI;

▪ A nomeação de AJ nos processos de PER e INSOLVENCIA é de cariz obrigatório, sendo que a nomeação
do MRE é puramente facultativa para o devedor;

▪ Não é expectável que empresas de alguma dimensão / minimamente profissionalizadas venham a
requerer, no caso de sujeição ao RERE, a nomeação de um MRE. Na base de tal convicção está:

• Nomeação tendencialmente aleatória, o que, atento o cariz facultativo subjacente à nomeação, o
caráter extrajudicial e voluntário do procedimento e o papel da fiura do MRE, de um verdadeiro
consultor / assessor da devedora, poderá não ter razão de ser.

• O valor dos honorários legalmente fixados (que, para processos com passivos acima de um milhão
de euros, poderão ascender a mais de dez mil euros).
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Algumas reflexões:
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▪ Estando as funções de MRE adstritas ao RERE, só um recurso, pelas empresas, acima do que,
historicamente, se tem verificado para este tipo de mecanismos extrajudiciais de recuperação (caso do
extinto SIREVE), levará a que possa ser encarado como uma profissão a tempo inteiro por parte dos
novos profissionais;

▪ O estatuto do MRE já se viu consagrado há mais de um ano, mas, até ao momento, ainda não estão
em funções estes profissionais;

▪ A certificação da primeira entidade formadora ocorreu em 16/04/2019;

▪ A ICFML - Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos é a primeira delas, estando
já a promover três cursos para a formação de MRE (imprescindível para poder aceder à profissão):

• Porto: Junho, 2019 (Universidade Católica do Porto)

• Leiria: Junho, 2019 (Parceiro ICFML)

• Lisboa: Setembro, 2019 (Parceiro ICFML)

Taxa de Inscrição: € 100,00 | Propina: € 960,00 | 52h curso + 8h de certificação
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O caso particular dos honorários devidos aos profissionais:

1. Ao Administrador Judicial, no caso de PER:

▪ Depois de haver nascido em 2012, em 2019 continua, ainda, por publicar a portaria que deveria
estabelecer a remuneração do AJ (levando a que mesma tenha que ser fixada, caso a caso, pelo
Tribunal, o que nem sempre ocorre – e, quando ocorre, já é após a conclusão do processo,
potenciando a incobrabilidade de tais honorários pelos profissionais;

▪ Tal situação, leva a que um número crescente de administradores judiciais recusem
(compreensivelmente) ver-se nomeados para estes processos (já que, muitos deles, acabam por
se traduzir num pagar para trabalhar);

▪ Não deixar claro, por via de fixação legal, quais os honorários destes profissionais, é potenciar a
existência de uma dependência financeira daqueles face aos devedores (de quem terão de
cobrar os respetivos honorários);

▪ Não exigir aos devedores que se queiram apresentar a tal processo, o depósito, ab initio, dos
honorários e custas processuais estimáveis, é potenciar um avolumar das suas dívidas para
futuro.
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2. Ao Mediador de Recuperação de Empresas, no caso de RERE:

▪ Componente fixa:

• No caso de micro-empresas: €    577,50
• No caso de PME: € 1.237,50
• No caso Grandes Empresas: € 2.062,50

A ser paga em 3 prestações:

• Primeira: 30%, com a nomeação;
• Segunda: 20%, com a elaboração do plano;
• Terceira: 50%, após o encerramento do processo.

Primeira prestação da componente fixa (30%) constitui encargo do IAPMEI (equivalerá a dizer que
poderá, muito bem, ser a única a ver-se cobrada pelo profissional).
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2. Ao Mediador de Recuperação de Empresas, no caso de RERE:

▪ Componente variável:

▪ Apenas será devida em caso de aprovação do acordo.

▪ Lei estabelece fórmula de cálculo:

• Valor a liquidar = VN (ano -1) x 0,25% [(Passivo Negociado / Passivo Total x 1%) x 
Passivo Negociado]

▪ Terá que ser liquidada no prazo de 30 dias após a conclusão do acordo de reestruturação;

▪ Pode ser acordado valor e prazo de pagamento diferente do que resulta da lei, entre as
partes.



155
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Simulação dos honorários do MRE:

Caso 1 (micro-empresa):

o Volume Negócios: € 200.000,00
o Passivo total: € 250.000,00
o Passivo Negociado: € 160.000,00

Remuneração fixa: €    537,50 
Remuneração variável: € 1.524,00

Caso 2 (PME):

o Volume Negócios: € 2.500.000,00
o Passivo total: € 1.800.000,00
o Passivo Negociado: € 1.300.000,00

Remuneração fixa: €   1.237,50
Remuneração variável: € 15.639,00
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Uma última nota para a forma prevista para a nomeação do MRE, que aponta para uma nomeação

sequencial, de entre os profissionais que integrem cada uma das listas, o que, levado à letra, levaria a uma

concentração dos processos nos profissionais dispostos nos primeiros lugares daquelas (já que será

expectável que estes profissionais se venham a inscrever em todas, ou pelo menos, em muitos dos

centros distribuídos pelo país).

OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO.

VOTOS DE UM BOM FIM-DE-SEMANA.
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PEAP E RECUPERAÇÃO DE SINGULARES
DRA. ANA FILIPA CONCEIÇÃO 

PROFESSORA ADJUNTA 

(INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

INVESTIGADORA NO OBSERVATÓRIO  PERMANENTE DA JUSTIÇA - CES)



O PEAP E A 
RECUPERAÇÃO DE 

SINGULARES
II Congresso Nacional de Insolvência e Recuperação 

de Empresas



(Pré-)Insolvência de pessoas singulares  
Princípios gerais

Prevenção do endividamento

■ Regulamentação a nível do 

mercado de crédito

■ Formação para a literacia 

financeira

Tratamento da 
insolvência/sobreendividamento

■ Modelo da discharge (anglo-

saxónico)

■ Modelo da recuperação do devedor 

(europeu)

■ Modelos mistos 



(Alguns) Princípios internacionais do 
tratamento da insolvência de pessoas 

singulares
•Regimes insolvenciais como seguro social

•Equilíbrio entre os interesses dos devedores, credores e sociedade em geral

•Preferência por regimes pré-insolvenciais de renegociação  de dívidas

•Políticas integradas de renegociação, com criação de sistemas de apoio aos insolventes

•Existência de uma alternativa de exoneração do passivo restante



Negociação pré-insolvencial

Vantagens

■ Evita o estigma da declaração de 

insolvência

■ Celeridade

■ Redução dos custos processuais

■ Melhor performance na 

recuperação de créditos

Desvantagens

■ Inexistência de políticas integradas 

de renegociação de dívidas

■ Ausência de serviços públicos de 

apoio ao insolvente

■ Parca utilização pelos insolventes

■ Sucesso moderado da aprovação dos 

planos de renegociação de dívidas



As soluções legislativas insolvenciais 
em Portugal (2004-2012)

Introdução em 2004 de medidas específicas para as pessoas singulares no CIRE

Plano de pagamentos Exoneração do passivo restante



Quadro comparativo

Plano de pagamentos

■ Tramita-se antes da declaração de 

insolvência

■ Aconselhado aos devedores com 

rendimentos periódicos

■ Permite ao devedor manter os bens

■ Tramitação rápida

■ Não há publicidade nem efeitos 

negativos da insolvência

■ Menores custos

■ Aplicável a qualquer tipo de insolvência 

(boa ou má-fé)

Exoneração do passivo restante

■ Implica a liquidação dos bens do 
devedor

■ Aconselhável aos devedores que não 
têm bens ou rendimentos

■ Não permite extinguir certo tipo de 
dívidas

■ Aplicável apenas aos devedores de 
boa-fé

■ Critérios de acesso e manutenção mais 
restritos

■ Maiores custos

■ Verificação de todos os efeitos da 
insolvência, incluindo publicidade



CRISE DE 2008  -
INSUFIÊNCIA DAS MEDIDAS 

LEGAIS
Ponto 2.20 Memorando da “Troika” 

Necessidade de reforma da insolvência de 

pessoas singulares



Programa Revitalizar - 2012

Introdução do Processo Especial de Revitalização

Utilização do PER por pessoas singulares 

30% dos processos



Programa Capitalizar (2016)

Eixo III – Reestruturação empresarial

Reserva do PER a pessoas coletivas

Decreto-Lei n.º 79/2017, de 30 de junho 

Processo Especial para Acordo de Pagamento (PEAP)



Regime simétrico para diferentes 
devedores 

PER PEAP



Âmbito subjetivo PEAP

Devedores 
não 

empresários

Pessoas 
Coletivas

Pessoas 
singulares

Patrimónios 
Autónomos



Algumas inquietações legais quanto ao 
regime

■ O pressuposto objetivo

■ A inexistência de mediador/serviço público de 
apoio 

■ Decalque legislativo relativamente ao PER e a 
“manta de retalhos” legislativa

■ O golpe final no plano de pagamentos ?



MAS, E OS NÚMEROS? 
Cerca de 500 PEAP tramitados em dois anos = necessidade de um 

mecanismo de negociação extrajudicial



MUITO OBRIGADA PELA 
ATENÇÃO

Ana Filipa Conceição

Projeto ACURIA – CES/UC

Docente ESTG/IPLEIRIA
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ATUAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS CREDORES PÚBLICOS

DRA. JOANA LOBATO HEITOR 

ADVOGADA

(VIEIRA DE ALMEIDA E ASSOCIADOS)



www.vda.pt

ATUAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS CREDORES PÚBLICOS



CREDORES PÚBLICOS
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Autoridade Tributária

Autarquias Locais

Segurança Social

• Sujeito passivo originário

• Responsáveis tributários subsidiários  
Reversão Fiscal 
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❖ Como intervêm no processo

❖ O Caso da AT

❖ Disponibilidade para aceitação dos termos do plano aprovado pelos credores

❖ Podem inviabilizar o cumprimento de um plano aprovado por demais 
credores?

❖ A articulação dos objetivos de cobrança e salvaguarda da receita fiscal com o 
objetivo de recuperação da empresa e proteção de postos de trabalho
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❖ Art.º 30 LGT – a introdução do n.º 3

❖ Princípio da Igualdade

❖ Princípio da sustentabilidade financeira do Estado

❖ Recusa da homologação do plano de insolvência – Dever do Juiz

❖ Credores públicos não aceitam perdão, redução ou moratória dos seus créditos

❖ Podem votar contra na assembleia de credores e em caso de deliberação opor-se à

homologação do plano de recuperação

❖ O tema da prestação de garantia
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❖ A uma obrigação fiscal corresponde um crédito tributário especialmente garantido.

❖ Privilégios Creditórios

❖ Extinguem-se, com a declaração de insolvência, os privilégios creditórios constituídos mais de

12 meses antes da data do início do processo de insolvência

IRS

IRC

IMI

IS

Segurança Social
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❖ Os créditos fiscais no CIRE não podem ser afetados pelo 

plano de insolvência

❖ Recusa da homologação do plano sempre que o mesmo vá 

para além das regras do CPPT
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❖ Programa Capitalizar

❖ Criação de um ponto único de contacto da Segurança Social e 

da AT para a gestão articulada dos créditos públicos sobre 

empresas em situação económica difícil, em insolvência ou 

em insolvência iminente

❖ A sua implementação estava prevista até ao 3.º trimestre de 

2017 
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❖ Responsabilidade subsidiária

❖ Deveres do administrador de insolvência

❖ Artigo 23.º/7 da LGT – reversão após declaração de insolvência do devedor originário

❖ Pressupostos do artigo 24.º da LGT – As funções do administrador à luz deste regime de 

responsabilidade subsidiária
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❖ Artigo 80.º - citação para reclamação de créditos tributários

❖ Artigo 181.º/2 – deveres tributários do administrador de insolvência

❖ Artigo 180.º - articulação do processo de insolvência com a execução fiscal
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Citação da AT Suspensão PEF
Contabilização do 

PEF, incluindo juros 
de mora

Remessa PEF para 
o Tribunal

Apensação do PEF 
ao Processo de 

Insolvência

MP reclama 
créditos

Devolução do PEF
(8 dias desde o fim 

do processo)

“Se a empresa, o falido ou os responsáveis subsidiários vierem a adquirir bens em qualquer altura, o processo de execução
fiscal prossegue para cobrança do que se mostre em dívida à Fazenda Pública, sem prejuízo das obrigações contraídas por
esta no âmbito do processo de recuperação, bem como sem prejuízo da prescrição”
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• Pagamento em prestações

❖ Artigo 196.º 

❖ Regime geral 36 prestações 

❖ Situações excecionais – 5 anos

❖ N.º 6 – plano de recuperação ou acordo RERE – alargamento até 150 prestações (quer a 

AT seja parte, quer para dívida não incluída no plano)

❖ Dispensa de prestação de garantia
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II Congresso Nacional da 
Insolvência e Recuperação de 
Empresas 
A Reestruturação Empresarial no Programa Capitalizar 

DEBATE
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ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 
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