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RESUMO 
 

No presente estudo é analisado o regime jurídico do Processo Especial de Revitalização 

(PER) aplicado às sociedades comerciais, fazendo-se uma breve referência a algumas das 

medidas que poderão constar no plano de recuperação, sem descurar a análise do regime das 

garantias concedidas aos credores que financiem a atividade do devedor, no âmbito do PER. 

Tendo em conta que, o regime legal do PER é pouco claro e omisso em relação a alguns 

aspetos importantes da sua aplicabilidade à prática judiciária, neste estudo é feita uma 

reflexão crítica sobre o mesmo, dando nota das diferentes posições doutrinárias e 

jurisprudenciais existentes e apresentando possíveis soluções para os problemas levantados. 

Com este estudo é possível concluir que o PER é encarado pelos seus intervenientes 

como uma alternativa ao processo de insolvência, quando o pensamento legislativo que esteve 

na base da redação do seu regime jurídico previa a concessão de um instrumento que 

permitisse a recuperação do devedor que se encontra em situação de pré-insolvência e, não, 

um processo a ser aplicado quando o devedor está já insolvente. Por isso, o regime jurídico do 

PER não se pode considerar um trabalho concluído, requerendo aperfeiçoamentos em relação 

a alguns aspetos, aos quais fazemos referência ao longo da nossa exposição.  

 

ABSTRACT 
 

In this study the legal regime of the Special Revitalization Process applied to commercial 

companies is analyzed, with a brief reference to some of the measures that may be included in 

the recovery plan, without neglecting the analysis of the system of guarantees granted to 

creditors that finance the activity of the debtor, under the Special Revitalization Process. 

Being aware  that the legal regime of the PER is unclear and silent on some important 

aspects of its applicability to judicial practice, a critical reflection is made in this study, noting 

the different doctrinal and jurisprudential positions and presenting possible solutions to the 

problems raised. 

With this study it is possible to conclude that the Special Revitalization Process is viewed 

by its stakeholders as an alternative to the insolvency process, when the legislative thinking 

that was in the basis of the drafting of its legal regime provided for an instrument that would 

allow the recovery of the debtor who is in pre-insolvency and, not, a procedure to be applied 

when the debtor is already insolvent. Therefore, the legal regime of the Special Revitalization 

Process cannot be considered a finished work, requiring refinements in relation to some 

aspects, to which we make reference during our exposition. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como objetivo a análise do regime jurídico do PER aplicado às 

sociedades comerciais, instituído pela Lei 16/2012, de 20 de abril, com as alterações 

introduzidas pelo DL n.º 26/2015, de 6 de fevereiro e que se apresenta como um novo 

instrumento de recuperação de devedores que se encontram numa situação económico-

financeira bastante debilitada. 

A regulamentação minimalista deste instituto juntamente com o seu caráter híbrido, 

inovador neste campo do Direito, colocou desde logo problemas e dificuldades na sua 

aplicabilidade à prática judiciária, que foram sendo resolvidos dentro do seu enquadramento 

próprio, sem deixarem, por isso, de gerar uma acesa discussão tanto na Doutrina como na 

Jurisprudência.  

Com este estudo pretende-se, aqui, fazer uma reflexão crítica sobre todo o regime legal 

do PER, debruçando-nos sobre possíveis soluções para aqueles que são os principais 

problemas da sua tramitação processual, sem descurar uma análise das medidas expectáveis 

de serem incluídas no plano de recuperação, com especial destaque para a questão do reforço 

das garantias dos credores que financiem o devedor.  

À medida que nos formos pronunciando sobre os vários aspetos em análise, iremos dando 

nota das diferentes posições doutrinárias e jurisprudenciais, na expectativa de darmos um 

contributo para a clarificação deste instituto que, sendo muito recente, precisa de 

aperfeiçoamento, por forma, a que, daí, possam emergir melhores soluções para o Direito e 

para a prática do Direito. 

Numa primeira fase da nossa exposição, procederemos a uma breve contextualização da 

consagração legal deste instituto no ordenamento jurídico português, seguindo-se uma 

referência às principais características que o definem, bem como ao seu âmbito de aplicação.  

Tendo em conta que existem duas modalidades de PER, começaremos pela análise da 

tramitação processual do PER que requer a abertura de um período de negociações entre o 

devedor e os seus credores para, posteriormente, centrarmos a nossa atenção na tramitação 

processual do PER definido no art. 17.º-I, onde o acordo é obtido de forma extrajudicial. 

Finalizaremos o nosso estudo com uma breve referência a algumas das medidas que 

poderão ser acordadas no plano de recuperação e à análise do regime das garantias concedidas 

aos credores que financiem a atividade do devedor, no âmbito do PER. 
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CAPÍTULO I - O PROCESSO ESPECIAL DE REVITALIZAÇÃO APLICADO ÀS 

SOCIEDADES COMERCIAIS 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PER 

O PER foi introduzido no nosso ordenamento jurídico pela Lei n.º 16/2012, de 20 de abril e 

resulta das obrigações assumidas pelo Estado Português no Memorando de Entendimento 

sobre as Condicionalidades de Política Económica
1
, celebrado em 2011, com a Troika, no 

quadro do programa de auxílio financeiro a Portugal.  

O Memorando de Entendimento apresentava como um dos principais objetivos o reforço 

do enquadramento legal relativo à restruturação das dívidas das empresas e particulares. 

Como tal, previa a criação de mecanismos, de natureza judicial e extrajudicial, que 

promovessem a celeridade dos processos de restruturação
2
 verificando-se, no entanto, uma 

clara preferência pela via extrajudicial.  

Foi neste contexto que o Governo Português, de modo a fomentar o recurso ao 

procedimento extrajudicial de recuperação de empresas, aprovou a Resolução do Conselho de 

Ministro n.º 43/2011, de 25 de outubro que apresentava um conjunto de Princípios 

Orientadores da Recuperação Extrajudicial de Devedores. 

Na sua sequência, a Resolução de Conselho de Ministros n.º 11/2012, de 3 de fevereiro 

criou o “Programa Revitalizar”, que tinha em vista a “otimização do enquadramento legal, 

tributário e financeiro em que o tecido empresarial em Portugal desenvolve a sua atividade, 

fomentando projetos empresariais operacionalmente viáveis, mas em que a componente 

financeira se encontra desajustada face ao modelo de negócio em que aqueles projetos se 

inserem e às condicionantes existentes no panorama económico-financeiro”.  

Tendo por base os Princípios Orientadores da Recuperação Extrajudicial de Devedores, o 

“Programa Revitalizar” assentou em três pilares fundamentais, dois de natureza processual e 

um de natureza financeira, sendo que, este último não urge aqui analisar. No domínio 

processual, foram instituídos dois instrumentos de adesão voluntária, nomeadamente, 

SIREVE
3
 e o PER, cujo regime jurídico iremos analisar.  

                                                      
1
 Respetiva tradução disponível em: http://www.portugal.gov.pt/media/371372/mou_pt_20110517.pdf. 

2
 Cfr. pontos 2.17 e 2.18 do Memorado de Entendimento sobre as Condicionalidades de Política Económica.  

3
 Criado pelo DL n.º 178/2012, de 3 de agosto, que revogou e substituiu o anterior PEC, instituído pelo DL n.º 

316/98, de 20 de outubro.  
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2. CARATERIZAÇÃO DO PER 

O PER destina-se a ser utilizado pelo devedor que, comprovadamente, se encontre em 

situação económica difícil ou situação de insolvência meramente iminente, mas que ainda seja 

suscetível de recuperação. Assim, visa que o devedor estabeleça negociações com os seus 

credores, de modo a concluir com estes um acordo conducente à sua revitalização. Trata-se, 

pois, de um processo pré-insolvencial, assente no interesse comum em antecipar a adoção de 

medidas adequadas à recuperação do devedor que se encontra numa situação económico-

financeira grave, antes que este se torne efetivamente insolvente. No caso das sociedades 

comerciais, sobre as quais recai concretamente o nosso estudo, a sua recuperação implica 

necessariamente a prossecução de uma atividade previsivelmente lucrativa, com a 

apresentação de resultados líquidos positivos.  

Trata-se de um processo especial, estando em causa a adoção de um modelo processual 

próprio, vocacionado para a adoção de objetivos específicos. Sendo que, por se encontrar 

inserido no CIRE, sendo o processo de insolvência já de si um processo especial, há quem o 

classifique como um processo especialistíssimo
4
, o que nos parece contestável, desde logo, 

pela duvidosa existência de tal categoria.
5
 O PER, ao contrário do defendido por parte da 

Doutrina, não constitui uma modalidade ou subespécie do processo de insolvência. Trata-se, 

sim, de processo autónomo e que vive em paralelo ao processo de insolvência.
6
 Apesar da 

indiscutível proximidade entre o processo de insolvência e o PER, tendo em conta que ambos 

foram criados com o intuito de apresentar soluções perante um contexto de crise económica e 

de se encontrarem regulados no mesmo diploma legal, a verdade é que estes dois 

                                                      
4
 Cfr., expressamente, FÁTIMA REIS SILVA, “A verificação de créditos no processo de revitalização”, in 

CATARINA SERRA (coord.), II Congresso de Direito da Insolvência, Coimbra, Almedina, 2014, p. 255 e 

Processo Especial de Revitalização. Notas práticas e Jurisprudência recente, Porto, Porto Editora, 2014, p. 16. 

No mesmo sentido, BERTHA PARENTE ESTEVES, “Da aplicação das normas relativas ao plano de insolvência ao 

plano de recuperação conducente à revitalização”, in II Congresso de Direito da Insolvência, Coimbra, 

Almedina, 2014, p. 268. Cfr., menos expressamente, ISABEL ALEXANDRE, “Efeitos processuais da abertura do 

processo de revitalização”, in CATARINA SERRA (coord.), II Congresso de Direito da Insolvência, Coimbra, 

Almedina, 2014, p. 236. 
5
 Como refere CATARINA SERRA, O Processo Especial de Revitalização na Jurisprudência, Coimbra, 

Almedina, 2016, p. 15. 
6
 No mesmo sentido, vide: CARVALHO FERNANDES/JOÃO LABAREDA, Código da Insolvência e da 

Recuperação de Empresas anotado. Sistema de Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial (SIREVE) 

anotado. Legislação complementar, 3.ª ed., Lisboa, Quid Juris, 2015, p. 137; CATARINA SERRA, O Processo 

Especial de Revitalização na Jurisprudência, ob. cit., p. 15; JOSÉ GONÇALVES MACHADO, O dever de 

renegociar no âmbito pré-insolvencial. Estudo comparativo sobre os principais mecanismos de recuperação de 

empresas, Coimbra, Almedina, 2017, p. 135; MARIA DO ROSÁRIO EPIFÂNIO, O Processo Especial de 

Revitalização, Coimbra, Almedina, 2015, p. 13; PAULO DE TARSO DOMINGUES, “O Processo Especial de 

Revitalização aplicado às sociedades comerciais”, in CATARINA SERRA (coord.), I Colóquio de Direito da 

Insolvência de Santo Tirso, Coimbra, Almedina, 2014, p. 15; SORAIA CARDOSO, Processo Especial de 

Revitalização. O efeito de standstill, Coimbra, Almedina, 2016, p. 25.  
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instrumentos têm fins, claramente, distintos. Enquanto o primeiro visa dar uma resposta a uma 

situação de insolvência já verificada, a que a ordem jurídica pretende pôr cobro, o segundo 

destina-se a evitá-la, tendo em vista a recuperação do devedor e a satisfação dos interesses dos 

credores. 

O PER é um processo urgente por força do art. 17.º-A, n.º 3 do CIRE
7
, tendo-se 

pretendido criar um processo célere, sendo isso evidente, tantos nos prazos como na 

organização do próprio procedimento, como veremos. Esta exigência de celeridade é 

facilmente compreendida pois, estando em causa a recuperação de um devedor que se 

encontra numa situação económico-financeira bastante debilitada, aquele estará, 

forçosamente, numa verdadeira corrida contra o tempo. Quanto mais tempo se mantiver o 

devedor naquela situação mais difícil se vislumbrará a sua recuperação e, por isso, o tempo 

apresenta-se como uma variável decisiva para o sucesso do PER.
8
  

O PER é, ainda, um processo híbrido
9
, na medida em que é composto por uma forte 

componente extrajudicial, verificando-se, no entanto, a intervenção do Tribunal em alguns 

momentos chave.  

Por outro lado, é um instrumento de caráter voluntário, que se manifesta tanto a nível dos 

poderes do devedor como a nível dos poderes dos credores. Quanto ao devedor, é a ele que 

cabe a iniciativa do processo (art. 17.º-C, n.º 1) e a faculdade de por, a todo o tempo, fim às 

negociações, independentemente de qualquer causa (art. 17.º-G, n.º 5). Quanto aos credores, é 

sobre eles que recai o ónus de reclamação e impugnação de créditos (art. 17.º-D, n.
os

 2 e 3), o 

direito de aderirem a todo o tempo às negociações em cursos, bem como, a faculdade de 

exercerem, ou não, o seu direito de voto. E, caso o exerçam, podem fazê-lo no sentido que 

                                                      
7
 Todas as normativas jurídicas, sem a indicação expressa da legislação a que pertencem, respeitam ao CIRE, 

aprovado pelo DL n.º 200/2004, de 18 de agosto e com as respetivas alterações que se seguiram até às alterações 

introduzidas pelo DL n.º 26/2015, de 6 de fevereiro, inclusive. Na elaboração do presente estudo não são 

consideradas as recentes alterações introduzidas pelo DL n.º 79/2017, de 30 de junho, que apenas entrou em 

vigor no dia 01 de julho de 2017.  
8
 Sucede, porém, que o processo de insolência também é um processo urgente e, nos termos do art. 9.º, n,º 1, 

goza de precedência sobre o serviço ordinário do tribunal. No entanto, tendo em conta o fim visado pelo PER, 

nomeadamente, a recuperação do devedor, antes que este se encontre em situação de insolvência, fará sentido 

que este tenha prevalência sobre o restante serviço do tribunal, incluindo sobre os processos de insolvência
8
. 

Partilhando o mesmo entendimento, vide SALAZAR CASANOVA/SEQUEIRA DINIS, PER. O Processo Especial 

de Revitalização. Comentários aos artigos 17.º-A a 17.º-I do Código da Insolvência e da Recuperação de 

Empresas, Coimbra, Coimbra Editora, 2014, p. 19.  
9
 Para um maior desenvolvimento sobre o assunto, vide CATARINA SERRA, “A contratualização da insolvência: 

hybrid procedures e pre-packs (A insolvência entre a lei e a autonomia privada)”, in II Congresso - Direito das 

Sociedades em Resista, Coimbra, Almedina, 2012, pp. 268 e ss. e O Processo Especial de Revitalização na 

Jurisprudência, ob. cit., pp. 12 e ss.. 
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acharem mais adequado, tendo em vista, naturalmente, a defesa dos seus interesses. Situações 

que iremos ver em pormenor mais adiante. 

 

4. ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO PER 
 

4.1. ÂMBITO DE APLICAÇÃO SUBJETIVO  

Decorre do 17.º-A, n.º 2 que todo e qualquer devedor pode dar início a um PER, o que poderá 

leva à conclusão de que o legislador pretendeu fazer coincidir o âmbito de aplicação subjetivo 

do PER com o âmbito de aplicação subjetivo do processo de insolvência, previsto no art. 2.º. 

Ora, sendo o processo de insolvência aplicável às pessoas singulares, é muito controversa a 

questão relativa à aplicabilidade do PER às pessoas singulares, tanto na Doutrina como na 

própria Jurisprudência. Não nos debruçaremos sobre esta questão, uma vez que, o objeto do 

nosso estudo é o PER aplicado às sociedades comerciais e, sendo pacífica e evidente a sua 

aplicação a estas, não importa aqui um maior desenvolvimento sobre o tema.  

 

4.2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO OBJETIVO 

Quanto ao âmbito de aplicação objetivo, o PER aplica-se aos devedores que se encontrem em 

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

sejam suscetíveis de recuperação, como decorre do art. 17.º-A, n.º 1.  

A situação económica difícil está definida no art. 17.º-B, como a situação em que o 

devedor enfrenta “dificuldade séria para cumprir pontualmente as suas obrigações
10

, 

designadamente por ter falta de liquidez ou por não conseguir obter crédito”.
11

 No entanto, 

esta definição tem sido alvo de diversas críticas por parte da Doutrina.
12

  

                                                      
10

 Como refere JOÃO AVEIRO PEREIRA, estão aqui em causa as obrigações vincendas (cfr. JOÃO AVEIRO 

PEREIRA, “A revitalização económica dos devedores”, in O Direito, Ano 145 (2013), p. 35). 
11

 Nos termos do art. 3.º, n.º 2 do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência, 

aprovado pelo DL n.º 132/92, de 23 de abril, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 315/98, de 20 de 

outubro estaria em situação económica difícil “a empresa que, não devendo considerar-se em situação de 

insolvência, indicie dificuldades económicas e financeiras, designadamente por incumprimento das suas 

obrigações”.   
12

 Para CARVALHO FERNANDES/JOÃO LABAREDA a definição legal é tautológica e envolve conceitos cujo 

conteúdo não é esclarecido, como é o caso do adjetivo “séria”. Para estes Autores, está em situação económica 

difícil “o devedor que, pela ponderação dos diversos fatores que revelam na sua vida económica concreta, 

nomeadamente pela sua liquidez e capacidade de a obter e pela qualidade, consistência e evolução expectável 

das componentes do seu património, se encontre já, ou se anteveja já, na contingência efetiva de não cumprir 

pontualmente as suas obrigações ou, independentemente disso, e tratando-se de entidade abrangida na previsão 

do art. 3.º, n.º 2, de apresentar um passivo manifestamente superior ao ativo” (cfr. CARVALHO 

FERNANDES/JOÃO LABAREDA, Código da Insolvência…, ob. cit., pp. 142-143). Para JOÃO AVEIRO PEREIRA, 

a definição de situação económica difícil “é aberta, exemplificativa, admitindo que outras realidades a integrem” 

(cfr. JOÃO AVEIRO PEREIRA, “A revitalização económica…”, ob. cit., p. 34).  
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Por sua vez, a situação de insolvência meramente iminente não está pura e simplesmente 

definida na lei. No entanto, a lei alemã define-a, sendo que, nos parece ser transponível para o 

direito português tal definição. Assim, podemos dizer que o devedor está em situação de 

insolvência iminente quando “previsivelmente não irá estar em posição de cumprir no 

momento do vencimento as obrigações de pagamento existentes
13

” (§ 18 2 InsO). A Ley 

Concursal espanhola, no seu art. 2, 3 aponta uma definição de situação de insolvência 

iminente no mesmo sentido. E, como facilmente se depreende, nem sempre será fácil fazer a 

distinção entre situação económica difícil, situação de insolvência iminente e situação de 

insolvência atual
14

. 

Por outro lado, como já se viu, não é suficiente que o devedor se encontre em situação 

económica difícil ou em situação de insolvência meramente iminente para poder recorrer ao 

PER, é igualmente exigível que aquele seja suscetível de recuperação. E, de acordo com o 

disposto no n.º 2 do art. 17.º-A, para a satisfação desta exigência basta apenas que o devedor 

apresente uma declaração escrita e assinada, que ateste que reúne as condições necessárias 

para a sua recuperação. Ora, não se compreende que não seja exigida a verificação do 

cumprimento deste requisito, por parte de uma entidade independente do devedor, solução 

esta constava do Anteprojeto que previa a alteração do CIRE, de 24 de novembro de 2011, 

mas, que, entretanto, terá sido abandonada. Em nosso entender, faria todo o sentido que a 

suscetibilidade de recuperação fosse atestada por um TOC ou, sempre que a tal estivesse 

legalmente obrigado, por um ROC, até porque estes dispõem das competências necessárias 

para averiguar se o devedor será ou não recuperável, competências, estas, que o devedor 

poderá não deter. 

Perante a leviandade com que o legislador tratou esta questão, a Doutrina tem alertado 

para o facto de estarem reunidas as condições para a ocorrência de situações de abuso por 

parte do devedor, quando este recorra ao PER estando impedido de o fazer, por se encontrar já 

em situação de insolvência.
15

 De facto, não havendo uma certificação por uma entidade 

                                                      
13

 Tradução de SOVERAL MARTINS (cfr. SOVERAL MARTINS, “O P.E.R. (Processo Especial de 

Revitalização)”, in Ab Instantia, n.º 1, Ano I (2013), p. 19).  
14

 A situação de insolvência está descrita, em termos genéricos, no n.º 1 do art. 3.º como a situação em que o 

devedor e neste caso, qualquer devedor, se encontre impossibilitado de cumprir as suas obrigações vencidas. Por 

sua vez, o n.º 2 da mesma disposição legal, fazendo referência expressa às pessoas coletivas e patrimónios 

autónomos por cujas dívidas nenhuma pessoa singular responda pessoal e ilimitadamente, refere que aqueles se 

encontram em situação de insolvência quando o seu passivo é manifestamente superior ao ativo, sendo estas 

variáveis avaliadas segundo as normas contabilísticas aplicáveis. 
15

 JOSÉ GONÇALVES MACHADO refere que “excetuando os casos em que o devedor tenha sido declarado 

insolvente, e não haja qualquer outro motivo de recusa por parte da secretaria, na prática, o regime permite ao 

devedor, em situação de insolvência atual não declarada, recorrer ao processo de revitalização, não prevendo 
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independente da situação em que se encontra o devedor, poderão ocorrer comportamentos 

abusivos por parte deste. Esta questão ganha dimensão na medida em que da análise do 

regime jurídico do PER não parece existirem evidências claras de que o legislado tenha 

conferido ao Juiz o poder-dever de controlar, em cada caso concreto, a verificação dos 

pressupostos de que depende o acesso ao PER.
16

  

Paralelemente a esta discussão importa, no entanto, ter presente que, embora o legislador 

não preveja qualquer consequência específica para o caso de o devedor recorrer, 

abusivamente, ao PER, em última análise, esta situação estará sempre abrangida pelo disposto 

no art. 17.º-D, n.º 11. Segundo esta disposição legal, é possível responsabilizar o devedor, 

bem como os seus administradores de direito ou de facto, no caso das sociedades comerciais, 

pelos prejuízos causados aos seus credores, em virtude da falta ou incorreção das 

comunicações ou informações prestadas àqueles. Porém, não há consenso na Doutrina quanto 

à culpa exigível para que haja lugar a responsabilidade civil.
17

  

Quanto a nós, estamos em crer que só haverá responsabilidade civil do devedor ou dos 

seus administradores de direito ou de facto quando estivermos perante casos de dolo, 

aplicando-se, analogicamente, o art. 22.º, previsto para o processo de insolvência.  

Sendo ponto assente que, o devedor não poderá recorrer ao PER, quando sejam visíveis 

sinais de que se encontra já em situação de insolvência. No caso de esta se verificar durante o 

decurso do PER, há que ter em conta duas situações distintas. Na possibilidade de a 

insolvência se verificar durante o PER, mas não estando ainda concluído o processo negocial, 

nada obsta a que se lhe de continuidade, reunindo-se esforços para que se proceda à 

aprovação e execução do plano de recuperação. Por sua vez, no caso de se concluir o processo 

                                                                                                                                                                      
qualquer consequência específica para a hipótese de a declaração inicial do devedor se revelar falsa, contrária à 

realidade” (cfr. JOSÉ GONÇALVES MACHADO, O dever de renegociar..., ob. cit., p. 143, nota 211). No mesmo 

sentido, vide SORAIA CARDOSO, Processo Especial..., ob. cit. p. 33.  
16

 Abordaremos esta questão, com maior pormenor, mais à frente, quando nos referirmos à 

possibilidade/impossibilidade de apreciação liminar do requerimento inicial, por parte do Juiz. 
17

 CARVALHO FERNANDES/JOÃO LABAREDA defendem que apenas haverá responsabilidade civil solidária dos 

administradores de direito ou de facto pelos prejuízos causados pela instauração indevida do PER em casos de 

dolo. Estes Autores defendem a aplicação analógica do art. 22.º, previsto para os casos de pedido infundado de 

declaração de insolvência ou de indevida apresentação (cfr. CARVALHO FERNANDES/JOÃO LABAREDA, 

Código da Insolvência…, ob. cit., p.139). No mesmo sentido, vide FERNANDO SILVA PEREIRA, “Recuperação 

extrajudicial de empresas”, in MIGUEL PESTANA DE VASCONCELOS (coord.), Falência, Insolvência e 

recuperação de empresas, I.º congresso de Direito Comercial das Faculdades de Direito da Universidade do 

Porto, de S. Paulo e de Macau, Porto, Faculdade de Direito da Universidade do Porto, 2017, p. 74, nota 43. Por 

sua vez, MENEZES LEITÃO entende que deve aplicar-se o art. 485.º, n.º 2 CC, relativo à responsabilidade por 

informações devidas. Assim, o devedor e os administradores de direito ou de facto, no caso das sociedades 

comerciais, devem ser responsabilizados mesmo a título de negligência (cfr. MENEZES LEITÃO, “A 

responsabilidade pela abertura indevida do processo especial de revitalização”, in II Congresso de Direito da 

Insolvência, Coimbra, Almedina, 2014, p. 150).  
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de negociação sem a aprovação do dito plano de recuperação resulta do art. 17.º-G, n.
os

 3 e 4 

que o AJP deve requerer a insolvência do devedor.
18

  

 

5. INÍCIO DO PROCESSO  

Nos termos do art. 17.º-C, n.º 1, o PER inicia-se pela manifestação de vontade do devedor e 

de, pelo menos, um dos seus credores, por meio de declaração escrita, de encetarem 

negociações conducentes à revitalização daquele por meio da aprovação de um plano de 

recuperação. Esta declaração deve ser assinada por todos os declarantes, da mesma constando 

a data da assinatura.  

Por sua vez, a al. a) do n.º 3 do art. 17.º-C estabelece que o devedor na posse da referida 

declaração deve comunicar, ao Tribunal competente para declarar a sua insolvência, que 

pretende dar início às negociações conducentes à sua recuperação. Ora, estamos perante uma 

das muitas situações muito pouco claras que pautam todo o regime jurídico do PER. Parece-

nos óbvio que a declaração a que alude o n.º 1 do art. 17.º-C não será, só por si, suscetível de 

dar início ao PER, se não for acompanhada da comunicação a que se faz referência na al. a) 

do n.º 3 da mesma disposição legal.
19

 Assim, a declaração a que se faz referência não se 

deverá confundir com a comunicação a fazer ao Juiz.  

Posto isto, o processo terá início com a apresentação do requerimento inicial, 

acompanhado da declaração a que se faz referência do n.º 1 do art. 17.º-C, bem como dos 

documentos aludidos no art. 24.º, n.º 1
20

 e da declaração prevista no n.º 2 do art. 17.º-A. 

Embora o legislador não o preveja expressamente, sendo o devedor uma sociedade 

comercial, ao requerimento inicial deve juntar-se, também, a cópia da ata que documente a 

                                                      
18

 No mesmo sentido, vide: PAULO DE TARSO DOMINGUES, “O Processo Especial…”, ob. cit., p. 17; 

CATARINA SERRA, “Revitalização – A designação e o misterioso objeto designado. O processo homónimo 

(PER) e as suas ligações com a insolvência (situação e processo) e com o SIREVE”, in CATARINA SERRA 

(coord.), I Congresso de Direito da Insolvência, Coimbra, Almedina, 2013, p. 94. 
19

 No mesmo sentido, vide SOVERAL MARTRINS, “O P.E.R…”, ob. cit., p. 21 e Um curso de Direito da 

Insolvência, 2.ª ed., Coimbra, Almedina, 2016, p. 516. Vide, também, MARIA DO ROSÁRIO EPIFÂNIO, O 

Processo Especial…, ob. cit., pp. 21-22. 
20

 Discordamos de CATARINA SERRA, quando afirma que a remissão para o Tribunal dos documentos elencados 

no art. 24.º, n.º 1 pode ocorrer depois de o Juiz proferir o despacho a nomear o AJP, ou seja, depois do início do 

processo (cfr. CATARINA SERRA, “Processo Especial de Revitalização – Contributos para uma rectificação”, 

in Revista da Ordem dos Advogados, Ano 72, abr./set. (2012), p. 721). Já SALAZAR CASANOVA/SEQUEIRA 

DINIS consideram que o envio dos documentos em causa não tem de ocorre, necessariamente, em simultâneo 

com o envio do requerimento. No entanto, defendem que é necessário que os referidos documentos estejam 

disponíveis no tribunal quando o Juiz emitir o despacho de nomeação de AJP (cfr. SALAZAR 

CASANOVA/SEQUEIRA DINS, PER…, ob. cit. p. 29). Partilhando o nosso entendimento, vide JOSÉ GONÇALVES 

MACHADO, O dever de renegociar…, ob. cit., p. 140, nota 207. E, ainda, FÁTIMA REIS SILVA, Processo 

Especial…, ob. cit., p. 25.  
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deliberação da iniciativa do PER, exigência, essa, feita para o processo de insolvência, no art. 

24.º, n.º 2, al. a) e, não se percebe porque terá sido dispensada para o PER.
21

   

O requerimento deverá ser apresentado no Tribunal que seria competente para o processo 

de insolvência, aplicando-se, por isso, o art.
os

 7.º e 128.º, n.º 1, al. a) da LOSJ.
22

 Assim, 

compete aos Juízos do Comércio preparar e julgar os processos de insolvência e os PER.  

Para que o PER se inicie é necessária a manifestação de vontade do devedor mas, 

também, de pelo menos, um credor. Porém, a lei não faz qualquer referência à natureza do 

credor que necessariamente terá de se associar ao devedor, questão esta que tem merecido 

considerações contraditórias por parte da Doutrina e da nossa Jurisprudência. Sendo pacífico 

que poderá associar-se ao devedor tanto um credor garantido, como um credor comum, as 

dúvidas surgem relativamente ao credor subordinado. Ora, em nosso entender e seguindo a 

posição doutrinária maioritária, à exceção do credor de suprimentos, todos os outros credores 

subordinados se poderão associar ao devedor.
23

   

Por outro lado, é de notar que o legislador não estipulou qualquer montante mínimo de 

créditos de que o credor em causa terá de ser titular para se poder associar ao devedor, mais 

uma das muitas situações alvo de críticas por parte da Doutrina. A verdade, é que, a exigência 

de subscrição da declaração a que alude o n.º 1 do art. 17.º-C por qualquer credor, sem 

qualquer estipulação do montante mínimo de créditos de que terá de ser titular, poderá 

revelar-se uma exigência sem quaisquer efeitos práticos e, por isso mesmo, sem qualquer 

utilidade. Facilmente se compreende que, o devedor não terá dificuldades em encontrar um 

credor e, neste caso, um qualquer credor, disposto a colaborar consigo, caso seja sua intenção 

recorrer ao PER. E, caso tal não se verifique, em última análise, poderá sempre “criar” esse 

credor, possivelmente tendo em vista os efeitos previstos no n.
os

 1 e 6 do art. 17.º-E
24

, dos 

quais falaremos adiante. 

                                                      
21

 Como alertam SALAZAR CASANOVA/SEQUEIRA DINIS (cfr. SALAZAR CASANOVA/SEQUEIRA DINIS, 

PER…, ob. cit., p. 28). Por sua vez, FÁTIMA REIS SILVA afirma que tratando-se de uma sociedade comercial é, 

também, essencial a junção da certidão do registo, neste caso, comercial, prevista na al. d) do n.º 2 do art. 23.º 

(cfr. FÁTIMA REIS SILVA, Processo Especial..., ob. cit. p. 24). Já, MARIA DO ROSÁRIO EPIFÂNIO considera que 

também se devem juntar os documentos referido nas als. c) e d) do n.º 2 do art. 23.º (cfr. MARIA DO ROSÁRIO 

EPIFÂNIO, O Processo Especial…, ob. cit., p. 22).  
22

 Aprovada pela Lei 62/2013, de 26 de agosto, posteriormente alterada pela Lei n.º 40-A/2016, de 22 de 

dezembro. 
23

 Neste sentido, vide SALAZAR CASANOVA/SEQUEIRA DINIS, PER…, ob. cit., p. 27. E, ainda, MENEZES 

LEITÃO, Direito da Insolvência, 6.ª ed., Coimbra, Almedina, 2015, p. 297, nota 425. Contrariamente, RUI DIAS 

DA SILVA defende que todos os credores se poderão associar ao devedor, inclusive os credores de suprimentos 

(cfr. RUI DIAS DA SILVA, O Processo Especial de Revitalização, Viseu, Edições Esgotadas, 2012, p. 21).  
24

 Neste sentido, vide SALAZAR CASANOVA/SEQUEIRA DINIS, PER..., ob. cit., p. 28 e CARVALHO 

FERNANDES/JOÃO LABAREDA, Código da Insolvência…, ob. cit., p. 147. 
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6. APRECIAÇÃO LIMINAR  

Muito se tem discutido na Doutrina e Jurisprudência se o legislador investiu o Juiz do poder-

dever de averiguar o cumprimento dos requisitos de que depende o acesso ao PER, 

procedendo, assim, a uma apreciação liminar do requerimento inicial.  

Neste contexto, importa ter aqui em atenção, que, o acesso ao PER depende do 

preenchimento de requisitos materiais/substancias e formais. Os primeiros reportam-se, por 

um lado, à necessidade de o devedor ter de se encontrar em situação económica difícil ou em 

situação de insolvência iminente e, por outro, à necessidade de ser suscetível de recuperação. 

Já os requisitos formais prendem-se, essencialmente, com a necessidade de juntar ao 

requerimento inicial os documentos legalmente exigidos. 

A verdade, é que, o intérprete, ao analisar o regime jurídico do PER relativo à fase de 

prolação do despacho de nomeação de AJP, é confrontado com sinais que ora convergem num 

sentido, ora convergem em sentido contrário.
25

 Nos termos da al. a) do n.º 3 do art. 17.º-C, o 

Juiz, dispondo da declaração a que se faz referência no n.º 1 da mesma disposição legal e da 

comunicação pelo devedor ao Tribunal de que pretende dar início às negociações conducentes 

à sua revitalização, deve nomear, de imediato, por despacho, AJP.
26

 E, nos termos do n.º 4 do 

art. 17.º-C, esse despacho deve ser de imediato notificado ao devedor, sendo-lhe aplicável o 

disposto nos art.
os

 37.º e 38.º. Ora, a primeira disposição legal referida dá a entender que o 

Juiz deve nomear, de imediato, sem qualquer apreciação prévia, o AJP e, assim, dar 

seguimento ao processo. Por sua vez, o n.º 2 do art. 17.º-E com a expressão “caso o Juiz 

nomeie administrador judicial provisório…” parece deixar em aberto a possibilidade de o Juiz 

não nomear AJP.  

Perante esta patente contradição, na Doutrina é possível identificar duas correntes de 

opinião distintas. Uma que defende, ainda que com base em diferentes argumentos, que, 

embora não tenha sido conferido ao Juiz o poder-dever de averiguar o cumprimento dos 

requisitos materiais/substanciais de que depende o acesso ao PER, aquele sempre poderá, em 

situações específicas, indeferir o pedido de acesso ao PER.
27

 Esta é considerada a posição 

                                                      
25

  Tal situação permite-nos evidenciar que a técnica legislativa adotada pelo legislador não se revela, de todo, 

adequada, como teremos oportunidade de demonstrar ao longo de toda a análise do regime jurídico do PER. 

Criticando a técnica legislativa do legislador do PER, em virtude da ausência de vestígios de sistematização, vide 

CATARINA SERRA, “Processo Especial de Revitalização – Contributos para uma “rectificação””, ob. cit., p. 718.  
26

 No Anteprojeto que previa a alteração do CIRE, de 24 de novembro de 2011, propunha-se o prazo de um dia 

para a prolação do despacho.  
27

 Neste sentido, vide: CATARINA SERRA, “Tópicos para uma discussão sobre o Processo Especial de 

Revitalização (com ilustrações jurisprudenciais)”, in Ab Instantia, n.º 4, Ano II (2014), pp. 68 e ss.; CARVALHO 

FERNANDES/JOÃO LABAREDA, Código da Insolvência…, ob. cit., p. 146; FÁTIMA REIS SILVA, Processo 
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maioritária. E, uma outra, minoritária, defende que não poderá ser proferido despacho de 

indeferimento, uma vez que não cabe ao Juiz averiguar se se encontram ou não preenchidos 

os requisitos formais e materiais/substanciais de acesso ao PER.
28

   

Na Jurisprudência, embora também existam decisões que afastam qualquer possibilidade 

de o Juiz averiguar o preenchimento dos requisitos de que depende o acesso ao PER
29

, pode 

dizer-se que, a maioria das decisões reconhece que o Juiz deve fazer uma apreciação liminar 

do requerimento inicial, pelo menos, em relação aos requisitos formais.
30

  

Em nosso entender, apesar de a lei não o prever expressamente, nada obsta a que o Juiz 

possa fazer uma apreciação liminar do requerimento inicial, prevendo-se, assim, a aplicação 

analógica do art. 27.º, previsto para o processo de insolvência.
31

 O Juiz poderá proferir 

despacho de indeferimento, despacho de convite ao aperfeiçoamento e despacho de 

deferimento do requerimento inicial, não estando apenas vinculado a proferir este último, 

como parece decorrer da al. a) do n.º 3 do art. 17.º-C.  

                                                                                                                                                                      
Especial..., ob. cit., p. 20; JOÃO AVEIRO PEREIRA, “A revitalização económica…”, ob. cit., p. 36; MARIA DO 

ROSÁRIO EPIFÂNIO, O Processo Especial…, ob. cit. p. 23; PAULO DE TARSO DOMINGUES, “O Processo 

Especial…”, ob. cit., p. 17; SALAZAR CASANOVA/SEQUEIRA DINIS, PER…, ob. cit. p. 33; SOVERAL 

MARTINS, “O P.E.R…”, ob. cit., p. 23 e Um curso de Direito…, ob. cit., p. 518; JOSÉ GONÇALVES MACHADO, 

O dever de renegociar…, ob. cit., pp. 141 e ss.; NUNO GUNDAR DA CRUZ, Processo Especial de Revitalização. 

Estudo sobre os poderes do Juiz, Lisboa, Petrony Editora, 2016, pp. 37 e ss.; SORARIA CARDOSO, Processo 

Especial…, ob. cit., pp. 31 e ss.. 
28

 Assim, vide ANA PRATA/JORGE CARVALHO/RUI SIMÕES, Código da Insolvência e da Recuperação de 

Empresas, Coimbra, Almedina, 2013, p. 58 e CRISTINA MENEZES/PAULO VALÉRIO, Guia prático da 

recuperação e revitalização de empresas, Porto, Vida Económica, 2012, pp. 81-82.  
29

 No Ac. TRE de 12/09/2013 (PAULO AMARAL), processo 326/13.3TBSTR.E1 pode ler-se “a avaliação da 

situação económica difícil ou da situação de insolvência meramente iminente, a que se refere o art.º 17.º-A, n.º 1, 

CIRE, introduzido pela Lei n.º 16/2012, é feita só pelo requerente, limitando-se o tribunal a proferir o despacho 

determinado pelo artigo 17.º-C, n.º 3, al. a)”.  
30

 O Ac. TRG de 16/05/2013 (CONCEIÇÃO BUCHO), processo 284/13.4TBEPS-A.G1 sustenta que “apresentado 

o requerimento inicial pelo devedor nos termos do artigo 17.º-C do CIRE, ao juiz compete averiguar se o mesmo 

foi apresentado em conformidade com o disposto nos artigos 17º-A e B, e proferir o despacho a que alude o n.º 3 

do citado artigo 17º-C, não lhe competindo averiguar se materialmente se verificam os requisitos de que depende 

o procedimento”. No Ac. do TRP de 15/11/2012 (JOSÉ AMARAL), processo 1457/12.2TJPRT-A.P1 pode ler-se 

que “o juiz, ao proferir o despacho a que se refere a segunda parte da alínea a) do n.º 3 do art.º 17.º-C do CIRE, 

não tem que verificar a existência dos requisitos materiais de que depende o recurso a tal procedimento, nem o 

seu eventual abuso”. Já no Ac. TRL de 09/05/2013 (ISOLETA ALMEIDA COSTA), processo 

1008.12.9TYLSB.L1-8 parecem ser atribuídos ao Juiz poderes de averiguação mais latos quando refere que se 

reserva “a intervenção do juiz à sindicância da justeza da instauração do processo especial de revitalização, ou 

melhor dizendo, à verificação da situação de facto do devedor (estar o mesmo “comprovadamente” numa das 

situações previstas no nº 2 do art. 1º do CIRE) e das condições necessárias para a sua recuperação (cfr. arts. 17º-

A, 17º-B e 17º-C, nº3, al. a) e nº4).” 
31

 Tal como defende PAULO DE TARSO DOMINGUES, “O Processo Especial…”, ob. cit., p. 17. No mesmo, 

sentido, vide SOVERAL MARTINS, Um curso…, ob. cit., pp. 512 e ss. e “O P.E.R…, ob. cit., p. 20. Em sentido 

contrário, o Ac. TRP de 21/04/2006 (FILIPE CAROÇO), processo 356/16.3T8STS.P1 refere que o prazo referido 

no art. 27.º, n.º 1, para apreciação liminar do pedido de declaração de insolvência, para além de ser um prazo 

disciplinador, de ordenação, não perentório, não é aplicável no âmbito de funcionamento do art.º 17.º-C, n.º 3, al. 

a), relativo ao PER. Neste Ac. é, assim, afastada a aplicação do art. 27.º ao PER, em nosso ver erradamente.   
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Deverá proferir despacho de indeferimento quando for verdadeiramente manifesto que o 

pedido de acesso ao PER não pode proceder. Ou seja, não se exige aqui uma apreciação 

minuciosa dos requisitos materiais de acesso ao PER, mas, apenas, uma apreciação que 

permita averiguar se existe algum impedimento notório e por demais evidente de que o pedido 

não poderá prosseguir. Não se pretende que o Juiz avalie, pormenorizadamente, se o devedor 

se encontra de facto em situação económica difícil ou em situação de insolvência iminente e, 

se há ou não uma suscetibilidade real de recuperação. No entanto, poderão existir factos 

notórios que comprovem essa mesma situação, como o facto de o devedor se ter apresentado 

anteriormente à insolvência.
32

 E, se, ainda não tiverem decorrido dois anos sobre a última vez 

que o devedor recorreu ao PER é, uma vez mais, evidente que o pedido também não poderá 

proceder.  

Deverá proferir despacho de convite ao aperfeiçoamento quando se verifique a ocorrência 

de quaisquer vícios suscetíveis de sanação, que só uma apreciação casuística poderá revelar. 

No entanto, estes vícios prendem-se, essencialmente, com a ausência dos documentos 

legalmente exigidos, que devem acompanhar o requerimento inicial.  

Quando não se verifique qualquer situação que justifique o indeferimento do 

requerimento inicial, o Juiz deve, nos termos do art. 17.º-C, n.º 3, al. a), proferir despacho de 

deferimento e nomear AJP, aplicando-se o disposto nos art.
os 

32.º a 34.º.  

O Juiz pode acatar a sugestão do devedor, nomeando o AJP por ele sugerido ou nomear 

aleatoriamente um outro que conste da lista de Administradores Judiciais da respetiva 

Comarca.
33_34

 No mesmo despacho deve o Juiz proceder à fixação da remuneração do AJP, 

como prescreve o art. 32.º, n.º 3. O despacho deverá ser imediatamente notificado ao devedor, 

verificando-se a sua publicação no portal Citius.
35

 

                                                      
32

 O Ac. TRC de 10/07/2013 (CARLOS MOREIRA), processo 754/13.4TBLRA.C1 refere que se nos três meses 

anteriores ao pedido de acesso ao PER, o devedor tiver requerido a sua insolvência, alegando que esta era atual e 

real, o Juiz pode e deve, à míngua de justificação para a alteração da posição/pretensão, rejeitar liminarmente a 

pretensão.  
33

 CATARINA SERRA defende que a proposta a ter em conta deverá ser uma proposta conjunta do devedor e 

dos(s) credores(s) subscritore(s) da declaração a que alude o n.º 1 do art. 17.º-C. (cfr. CATARINA SERRA, O 

regime português da insolvência, ob. cit., p. 183). Da mesma Autora “Revitalização – A designação…”, ob. cit., 

p. 96. 
34

 A este propósito, veja-se o Ac. TRG de 30/03/2017 (MARIA JOÃO MARQUES PINTO DE MATOS), processo 

7370/16.7T8GMR-A.G1 quando refere que “face à especial natureza e finalidade do processo especial de 

revitalização de empresa, elencando esta múltiplas e objectivas razões de preferência na nomeação de dada 

pessoa como seu administrador judicial provisório (por melhor garantir o sucesso da pretendida recuperação), 

deverão as mesmas prevalecer sobre a abstracta e formal preferência legal pela aleatoriedade e equidade na 

nomeação informática de administradores judiciais inscritos na lista oficial”.  
35

 CARVALHO FERNANDES/JOÃO LABAREDA consideram que a publicitação do despacho de nomeação de AJP 

poderá revelar-se um obstáculo significativo ao recurso ao PER, por parte do devedor. Tendo em conta as 
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6.1. SUSCETIBILIDADE DE RECURSO DO DESPACHO INICIAL  

Perante o despacho proferido pelo Juiz, de indeferimento do requerimento inicial ou de 

nomeação do AJP, mesmo quando seja precedido de um despacho anterior de convite ao 

aperfeiçoamento, é necessário averiguar se este é suscetível de recurso e, caso seja, quem 

poderá recorrer do despacho, se o devedor ou se este e os credores. Sendo mais uma das 

questões sobre as quais o legislador não se pronunciou
36

, na Doutrina surgem, mais uma vez, 

posições divergentes.
37

   

Em nossa opinião, o despacho de indeferimento do requerimento inicial é suscetível de 

recurso, já o mesmo não se poderá dizer do despacho de nomeação de AJP. Comportando o 

despacho de indeferimento do requerimento inicial uma decisão desfavorável para o devedor 

e não existindo qualquer disposição legal que o proíba, o devedor poderá dele recorrer. 

Porém, sendo o devedor o único com legitimidade para iniciar o PER, só este poderá recorrer 

dele, excluindo-se, assim, a possibilidade de qualquer credor o fazer. Embora, para dar início 

ao processo, o devedor necessite da manifestação de vontade de encetar negociações de um 

dos seus credores, esta circunstância não permite que lhe que seja atribuída a qualidade de 

sujeito processual. Como tal, nem mesmo este credor poderá recorrer do despacho de 

indeferimento do requerimento inicial.  

Na mesma linha de argumentação, poderá ainda referir-se, que, se o devedor tem, nos 

termos do art. 17.º-G, n.º 5, à sua disposição a possibilidade de desistir, a qualquer momento e 

independentemente de qualquer causa, do PER, não faria qualquer sentido que os credores 

pudessem recorrer do despacho que indefere o acesso ao PER.  

                                                                                                                                                                      
consequências indesejáveis que a publicidade das dificuldades económico-financeiras do devedor poderão 

acarretar. Os Autores sugerem que talvez tivesse sido preferível a aplicação ou adaptação do esquema 

contemplado nos art.
os 

251.º e seguintes, designadamente a notificação dos credores por meio de carta registada 

(cfr. CARVALHO FERNANDES/JOÃO LABAREDA, Código da Insolvência…, ob. cit., p. 148). Por sua vez, JOSÉ 

GONLÇALVES MACHADO considera, que, por forma a evitar a publicidade numa fase precoce do precoce, com 

os consequentes inconvenientes já referidos, o devedor poderá dispor do mecanismo previsto no art. 17.º-I, onde 

a publicidade só ocorre após a assinatura do acordo pela maioria dos credores (cfr. JOSÉ GONÇALVES 

MACHADO, O dever de renegociar…, ob. cit., p. 145, nota 215). 
36

 No Anteprojeto que esteve na origem da Lei n.º 16/2012, de 20 de abril fazia-se expressa referência à 

irrecorribilidade do despacho inicial, solução, esta, que veio a ser abandonada na Proposta de Lei remetida à 

Assembleia da República. 
37

 CATARINA SERRA defende a suscetibilidade de recurso, por parte do devedor, do despacho que indefere o 

requerimento inicial, nos termos do art. 14.º do CIRE e do art. 644.º, n.º 1, al. a) do CPC. No entanto, nega a 

possibilidade de recurso por parte de qualquer credor (cfr. CATARINA SERRA, O Processo Especial de 

Revitalização na Jurisprudência, ob. cit., p. 43). No mesmo sentido, vide: FÁTIMA REIS SILVA, Processo 

Especial…, ob. cit., p. 33; SALAZAR CASANOVA/SEQUEIRA DINIS, PER…, ob. cit., p. 41; CARVALHO 

FERNANDES/JOÃO LABAREDA, Código da Insolvência…, ob. cit., p. 147. Já ISABEL ALEXANDRE parece 

defender a suscetibilidade de recurso pelos credores (cfr. ISABEL ALEXANDRE, “Efeitos processuais…”, ob. cit., 

p. 241). Defendendo a irrecorribilidade tanto do despacho de indeferimento do requerimento inicial como do 

despacho que nomeia AJP, vide JOSÉ GONÇALVES MACHADO, O dever de renegociar…, ob. cit., p. 143, nota 

213.  
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Já quanto ao despacho de nomeação de AJP, tendo o devedor interesse no 

prosseguimento do processo e, como foi anteriormente referindo, sendo este o único com 

legitimidade processual para dar início ao PER, facilmente se compreende que não existem 

vencidos. Assim sendo, o despacho de nomeação de AJP não poderá ser alvo de recurso, 

muito embora existam decisões jurisprudenciais que o aceitem.
38

  

Embora se considere, que, em certas circunstâncias, o início do PER possa acarretar 

efeitos prejudicais para determinados credores, em virtude do efeito de standstill do PER, 

previsto no art. 17.º-E, n.º 1 e ao qual faremos referência mais à frente, deverá ter-se em 

mente, que, os credores nunca poderão ficar numa situação previsivelmente menos favorável 

do que a que resultaria da ausência de qualquer plano (art. 216.º, n.º 1, al. a) por remissão do 

art. 17.º-F. n.º 5).   

 

6.2. EFEITOS DO DESPACHO DE NOMEAÇÃO DE AJP  

Do despacho de nomeação de AJP decorrem importantes efeitos substantivos e processuais, 

que cumpre analisar. 

 

6.2.1. EFEITOS SUBSTANTIVOS 

Nos termos do art. 17.º-E, n.º 2, com o despacho de nomeação de AJP, o devedor fica 

impedido de praticar atos de especial relevo, tal como definidos no art. 161.º, sem que 

previamente obtenha autorização do AJP. Contrariamente ao que se verifica no processo de 

insolvência, o devedor, no PER, não fica desapossado dos poderes de administração e 

disposição do seu património para a generalidade dos atos. Para a prática de atos de especial 

relevo, apenas terá de requerer a devida autorização.  

Segundo o art. 17.º-E, n.º 3, a autorização deverá ser requerida por escrito e concedida 

pela mesma forma. E, o AJP deverá responder ao pedido do devedor no prazo de cinco dias, 

sendo que, a sua falta de resposta daquele corresponde à declaração de recusa de autorização 

para a prática do ato, de acordo com o disposto nos n.
os 

4 e 5 do art. 17.º-E. Porém, mesmo 

depois de decorridos os cinco dias sem resposta por parte do AJP, nada impede que este 

conceda a requerida autorização.
39

 

                                                      
38

 O Ac. TRP de 15/11/2012 (JOSÉ AMARAL), processo 1457/12.2TJPRT-A.P1 admitiu recurso do despacho de 

AJP, interposto por um credor. O mesmo se verificou no Ac. TRE de 12/09/2013 (PAULO AMARAL), processo 

326/13.3TBSTR.E1. 
39

 Como refere JOÃO AVEIRO PEREIRA, “A revitalização económica…”, ob. cit., p. 38 e CARVALHO 

FERNANDES/JOÃO LABAREDA, Código da Insolvência..., ob. cit., p. 164.  
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O legislador remete para o art. 161.º para o apuramento dos atos que devem considerar-se 

de especial relevo. Ora, o n.º 2 do art. 161.º esclarece, que, para a qualificação de um ato 

como sendo de especial relevo, deve atender-se aos riscos associados a esse ato, às suas 

repercussões sobre a tramitação posterior do processo, às perspetivas de satisfação dos 

credores e à suscetibilidade de recuperação da empresa. Por sua vez, o n.º 3 do art. 161.º 

apresenta uma lista meramente exemplificativa de atos considerados de especial relevo.
40

 

Assim, quando esteja em causa a prática de um ato não compreendido na referida lista, deverá 

fazer-se uma análise do caso concreto e, concluindo-se de que se trata de um ato de especial 

relevo, o AJP terá de autorizar a prática do mesmo.  

Relativamente à consequência pela prática de atos de especial relevo sem a respetiva 

autorização do AJP, a Doutrina divide-se entre a nulidade e a ineficácia do ato. É nosso 

entendimento, em linha com a Doutrina maioritária, que no caso de se verificar a situação 

descrita, estaremos perante um ato ineficaz e não nulo, por remissão do art. 17.º-C, n.º 3, al. a) 

para o art. 34.º e na subsequente remissão deste último para o art. 81.º, n.º 6. Consideramos 

ser esta a solução que melhor acautela os interesses em causa, tanto do devedor como dos 

credores já, que, apesar de ineficazes, os negócios são válidos, podendo a ineficácia ser 

suprida por posterior ratificação do AJP.  

 

6.2.2. EFEITOS PROCESSUAIS  
 

6.2.2.1. PROIBIÇÃO DA INSTAURAÇÃO DE AÇÕES PARA COBRANÇA DE DÍVIDAS E 

SUSPENSÃO DAS JÁ EM CURSO  

O art. 17.º-E, n.º 1 consagra aquele que é apelidado de efeito de standstill, que se traduz num 

período durante o qual o direito de ação dos credores para cobrança dos seus créditos sobre o 

devedor se encontra limitado, em virtude da proibição de instauração contra este de ações para 

cobrança de dívidas, bem como a sua suspensão, quando estas estejam já em curso. É, ainda 

de referir, que, as ações para cobrança de dívidas suspensas se extinguem, em definito, com a 

aprovação e homologação do plano de recuperação, exceto se este prever a sua continuidade.  

Relativamente ao início da produção dos efeitos impeditivos e suspensivos, diga-se, que 

estes ocorrem com a prolação do despacho de nomeação de AJP e não com a publicidade ou 

                                                      
40

 RUI PINTO DUARTE advoga que se ponha fim à aplicação da alínea b) do n.º 2 do art. 33.º no âmbito do PER e 

que se reduza a lista de atos de especial relevo que as empresas ficam impedidas de praticar, por forma a não 

retirar o essencial da capacidade de gestão aos administradores da empresa. Para este Autor, os AJP “em 

ambiente de PER, devem ser essencialmente fiscais – não Administradores” (cfr. RUI PINTO DUARTE, 

“Reflexões de política legislativa sobre a recuperação de empresas”, in CATARINA SERRA (coord.), II 

Congresso de Direito da Insolvência, Coimbra, Almedina, 2014, p. 354).  
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notificação desse despacho, como facilmente se depreende pela letra da lei e, a suspensão das 

ações para cobrança de dívidas funciona ope legis. Porém, isso não dispensa o devedor de 

comunicar ao Tribunal, onde estão pendentes essas ações para cobrança de dívidas, de que 

deu início a um PER.
41_42

 Este dever mantem-se mesmo quando, apesar do impedimento, 

forem propostas contra o devedor ações para cobrança de dívidas.
43_44

 

Já quanto ao momento de cessão dos efeitos suspensivos, o legislador refere que eles se 

devem manter durante todo o tempo em que perdurarem as negociações. Assim sendo, com o 

encerramento do processo negocial devem cessar os efeitos suspensivos das ações para 

cobrança de dívidas. Porém, o nosso legislador não considerou o período que medeia entre o 

fim das negociações e a aprovação e homologação do plano de recuperação. É certo, que, 

entre o momento em que se põe termo às negociações e o momento em que é aprovado e 

homologado o plano de recuperação decorrerá um curto espaço de tempo, no entanto, não 

deixa de se poder colocar a questão se, durante esse período de tempo, ainda que curto, se 

encontram ou não suspensas as ações para cobrança de dívidas. Embora a letra da lei possa 

levantar dúvida, acreditamos que o legislador pretendeu estender os efeitos suspensivos até ao 

trânsito em julgado da decisão judicial de homologação ou não homologação do plano de 

recuperação.
45

  

Por sua vez, o legislador ao referir que as ações suspensas se extinguem logo que seja 

aprovado e homologado o plano de recuperação pode, mais uma vez, levar a interpretações 

desconformes com pensamento legislativo tido em conta, aquando da redação do regime 

jurídico do PER. Ora, pode verificar-se, em sede de recurso, a revogação da decisão que 

homolga o plano de recuperação. Assim sendo, coloca-se a questão de saber se as ações 

                                                      
41

 Vide o Ac. TRG de 30/05/2013 (MOISÉS SILVA), processo 178/11.8TCGMR.G1 onde se decidiu que o 

devedor não pode arguir uma nulidade a que deu causa, quando omitiu a comunicação que deveria fazer ao 

Tribunal de que estava em curso um PER, o que configurou a violação dos deveres de cooperação e de lealdade a 

que está adstrito para com o Tribunal. No mesmo sentido, vide o Ac. TRP de 06/01/2014 (JOÃO NUNES), 

processo 1029/10.6TTVNG.P1.  
42

 Todos os atos que forem praticados durante o período em que se encontram suspensas as ações para cobrança 

de dívidas são nulos. No mesmo sentido, vide CARVALHO FERNANDES/JOÃO LABAREDA, Código da 

Insolvência…, ob. cit., p. 162 e ARTUR DIONÍSIO OLIVEIRA, “Os efeitos processuais do PER e os créditos 

litigiosos”, in CATARINA SERRA (coord.), III Congresso de Direito da Insolvência, Coimbra, Almedina, 2015, 

p. 202.  
43

 Neste sentido, vide o Ac. STJ de 17/12/2015 (MARIA DOS PRAZERES PIZARRO BELEZA), processo 

845/13.1TBABF.E1.S1. 
44

 Torna-se notório que, na eventualidade de serem propostas ações para cobrança de dívidas, após o Juiz proferir 

o despacho a que alude a al. a) do n.º 3 do art. 17.º-C, o Tribunal deve pôr-lhes termo, absolvendo o réu da 

instância. Verificar-se-á, de acordo com o disposto nos art.
os

 278.º, n.º 1, al. e) e 576.º, n.º 2 CPC, uma exceção 

dilatória inominada que, em princípio, será de conhecimento oficioso, nos termos do art. 578.º CPC. Neste 

sentido, vide CATARINA SERRA, O Processo Especial de Revitalização na Jurisprudência, ob. cit., p. 49.  
45

 Com defende CATARINA SERRA, O Processo Especial de Revitalização na Jurisprudência, ob. cit., pp. 53-

54. 
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suspensas se extinguem logo após ser aprovado e homologado o plano de recuperação, como 

parece apontar a interpretação literal ou, se, estas apenas se extinguem com o trânsito em 

julgado da sentença homologatória do PER. A nosso ver, só nesta última situação se deverão 

extinguir as ações até então suspensas.
46

 Acreditamos ser esta a melhor solução, na medida 

em que, só com o trânsito em julgado há uma decisão segura e definitiva sobre o sucesso ou 

insucesso do PER e, só nestas circunstâncias, importa o destino a dar às ações suspensas.  

Relativamente ao momento em que cessam os efeitos impeditivos, verificamos que o 

legislador não se pronunciou em relação a esta questão. Terminando as negociações sem a 

aprovação (e possível homologação) de um plano de recuperação, o silêncio da lei não suscita 

dúvidas. Deverá a proibição de instauração de ações para cobrança de dívidas cessar com o 

encerramento do processo negocial. As dúvidas colocam-se quando as negociações terminam 

com a aprovação (e possível homologação) de um plano de recuperação. Em nosso entender, 

a proibição de instauração de ações para cobrança de dívidas, em consonância com as 

situações anteriores, deverá vigorar até ao trânsito em julgado da decisão que homolga o 

plano de recuperação.
47

 

Por outro lado, embora não esteja expressamente referido na lei, deverá entender-se que a 

proibição de instauração de ações pra cobrança de dívidas, bem com a suspensão das mesmas 

se reporta às dívidas existentes naquela data. Ou seja, o que releva em sede de PER são os 

créditos existentes à data e não eventuais créditos futuros.
48

 

Com a consagração daquele “período de graça”, o legislador pretendeu travar possíveis 

tentativas de cobranças de créditos, durante o decurso do PER, favorecendo as negociações 

com os credores e, consequentemente, a recuperação do devedor, que de outra forma poderia 

ficar comprometida. E, neste contexto, revela-se de extrema importância averiguar qual o 

                                                      
46

 Tal como defendido por SALAZAR CASANOVA/SEQUEIRA DINIS, PER…, ob. cit., pp. 107-108 e SORAIA 

CARDOSO, Processo Especial…, ob. cit., pp. 110 e ss.. 
47

 Contrariamente ao defendido por ISABEL ALEXANDRE que considera que no caso de se verificar a 

homologação e aprovação do plano de recuperação, a proibição de instauração de ações para cobrança de dívidas 

permanecerá durante todo o tempo em que vigorar o plano de recuperação (cfr. ISABEL ALEXANDRE, “Efeitos 

processuais…”, ob. cit., p. 248). No mesmo sentido que o por nós defendido, parecem apontar as palavras de 

ARTUR DIONÍSIO OLIVEIRA, “Os efeitos processuais…”, ob. cit., p. 207. Já JOSÉ GONÇALVES MACHADO 

apresenta um entendimento muito próprio acerca do momento em que deverão cessar quer os efeitos 

impeditivos, quer os efeitos suspensivos a que o art. 17.º-E, n.º 1 faz referência. Para este Autor as efeitos 

impeditivos e suspensivos “cessam, por regra, com a publicação da decisão de encerramento do PER, seja por 

via da não aprovação ou homologação do plano de recuperação, seja por via da homologação do mesmo” (cfr. 

JOSÉ GONÇALVES MACHADO, O dever de renegociar…, ob. cit., p. 156). A este respeito, na Jurisprudência, 

vide o TRG de 21/01/2016 (HELENA MELO), processo 1963/14.4TBCL.1.G1 quando refere que “não há que 

vedar a possibilidade de instauração de acções executivas, após a homologação do plano de revitalização”. 
48

 Neste sentido, vide, por exemplo, o Ac. TRP de 07/07/2016 (FILIPE CAROÇO), processo 

2926/15.8T8AVR.P1, o Ac. TRG de 21/04/2016 (SÉRGIO ALMEIDA), processo 4380/15.T8BRG.G1 e o Ac. 

TRP de 17/11/2014 (PAULA LEAL DE CARVALHO), processo 295/14.2TTPNF.P1 
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alcance que o legislador pretendeu conferir à expressão “ações para cobrança de dívidas”, 

tendo em conta que a falta de clareza do legislador tem causado uma profunda controvérsia 

tanto na Doutrina, como na Jurisprudência.  

Embora seja relativamente pacífico que a expressão “ações para cobrança de dívidas” 

abrange as ações executivas, pelo menos algumas delas, a dúvida instala-se quando estão em 

causa as ações declarativas. Enquanto uma parte da Doutrina, que se poderá considerar 

maioritária, defende que a expressão abrange tanto as ações executivas, quanto as declarativas 

(pelo menos algumas delas)
49

, outra parte da Doutrina propende para um entendimento mais 

restrito da expressão, excluindo todas as ações declarativas, bem como a maioria dos 

procedimentos cautelares.
50

  

É nossa opinião, em concordância com o defendido pela Doutrina maioritária, que com a 

expressão “ações para cobrança de dívidas”, o legislador pretendeu abranger tanto as ações 

executivas como as declarativas.
51

 E, a favor deste entendimento temos, antes de mais, o 

argumento literal. O legislado ao utilizar a expressão “ações para cobrança de dívidas” não dá 

sinais de que pretende delimitar o efeito de standstill apenas às ações executivas. Ora, 

partindo do pressuposto de que legislador conhece as espécies de ações existentes no CPC e, 

não existido qualquer espécie de ação para cobrança de dívida
52

, torna-se notório, que, a 

utilização desta expressão pretendeu abranger as duas espécies de ações existentes, as 

executivas e as declarativas. E, sempre se dirá, onde o legislador não distinguiu, não cumpre 

ao intérprete distinguir. Por outro lado, para além do uso da expressão “ações para cobrança 

de dívidas” verifica-se, também, o uso da expressão “ações em curso com idêntica 

                                                      
49

 Sustentando um entendimento mais amplo da expressão “ações para cobrança de dívidas” que inclui as ações 

executivas e as ações declarativas, embora com variações quanto às categorias de ações declarativas abrangidas, 

vide: SOVERAL MARTINS, Um Curso de Direito…, ob. cit., p. 521; ANA PRATA/MORAIS CARVALHO/RUI 

SIMÕES, Código da Insolvência…, ob. cit., p. 51; CARVALHO FERNANDES/JOÃO LABAREDA, Código da 

Insolvência…, ob. cit., p. 161; CATARINA SERRA, “Revitalização – A designação...”, ob. cit., p. 99; FÁTIMA 

REIS SILVA, Processo Especial…, ob. cit., p. 53; ARTUR DIONÍSIO OLIVEIRA, “Os efeitos processuais…”, ob. 

cit., pp. 207 e ss.; JOSÉ GONÇALVES MACHADO, O dever de renegociar…, ob. cit., p. 154; JOÃO AVEIRO 

PEREIRA, “A revitalização económica…”, ob. cit., p. 37; MENEZES LEITÃO, Direito da Insolvência, ob. cit., p. 

299, nota 430.  
50

 Neste sentido, vide: ISABEL ALEXANDRE, “Efeitos processuais…”, ob. cit., p. 245; SALAZAR 

CASANOVA/SEQUEIRA DINIS, PER…, ob. cit., p. 97; MADALENA PERESTRELO, O Processo Especial…, ob. 

cit., p. 718; MARIA DO ROSÁRIO EPIFÂNIO, O Processo Especial…, ob. cit., p. 33; SORAIA CARDOSO, 

Processo Especial…, ob. cit., p. 58. 
51

 Neste sentido, vide, por exemplo, o Ac. STJ de 19/04/2016 (ANA PAULA BOULAROT), processo 

7543/14.7T8SNT.L1.S1, o Ac. STJ de 17/11/2016 (ANA LUÍSA GERALDES), processo 43/13.4TTPRT.P1.S1, o 

Ac. TRL de 13-07-2017 (MARIA JOSÉ MOURO). Sustentando a posição contrária, vide o Ac. TRL de 19/06/2016 

(MARIA TERESA ALBUQUERQUE), processo 1133/13.9TVLSB.L1.-2 e o Ac. TRL de 11/07/2013 (LEOPOLDO 

SOARES), processo 1190/12.5TTLSB.L1-4. 
52

 Como alerta JOÃO AVEIRO PEREIRA, “A revitalização económica…” ob. cit., p. 37.  
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finalidade”, o que mais uma vez evidencia que o que está em causa é a finalidade das ações e 

não as espécies de ações.  

Um outro argumento, que apoia a tese por nós defendida, tem por base a análise do 

regime jurídico do SIREVE, análise, essa, que se revela pertinente na medida em que o 

SIREVE apresenta um enquadramento similar ao do PER. E, se, no SIREVE se prevê a 

proibição de instauração e a suspensão das ações executivas e declarativas
53

, não se 

compreende porquê, perante a utilização da expressão “ações para cobrança de dívidas”, não 

se deva retirar um entendimento idêntico, quando está em causa o PER. E, a verdade é, que, 

só a paralisação de todas as ações que, de forma direta ou indireta, possam comprometer o 

património do devedor promove a viável recuperação deste. 

À tese aqui defendida por nós e pela Doutrina maioritária são, frequentemente, apontadas 

fortes críticas que se prendem com a existência de possíveis créditos litigiosos/ilíquidos. Ora, 

como já foi referido, as ações suspensas extinguem-se depois do trânsito em julgado da 

sentença que homolga o plano de recuperação, exceto se neste se prever a sua continuidade. 

Não sendo feita qualquer referência à possibilidade de algumas das ações poderem prosseguir, 

em princípio, todas as ações se extinguirão, incluindo as ações declarativas onde se discutem 

créditos litigiosos/ilíquidos. Se os créditos são litigiosos é porque o devedor não os reconhece. 

Não os reconhecendo e, verificando-se a extinção das ações onde se discute a sua existência, 

os titulares desses créditos vêm a sua posição bastante desprotegida. Depois do trânsito em 

julgado da decisão que homolga o plano de recuperação, esses credores terão de instaurar 

novas ações, por forma a verem reconhecidos os seus créditos, com as inerentes perdas de 

tempo e dinheiro e sem garantia de voltarem a produzir a prova que, eventualmente, já tinham 

produzido.
54

 

Por forma a ultrapassar estes inconvenientes, tem vindo a ser defendida a tese, segundo a 

qual, no art. 17.º-E, n.º 1 está patente uma lacuna oculta que deve ser preenchida pela via de 

uma redução teleológica.
55

 Esta tese parte do pressuposto, que, o legislador, com o disposto 
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 Art. 11.º, n.º 2 do DL n.º 178/2012, de 3 de agosto, com a redação introduzida pelo DL n.º 26/2014, de 6 de 

fevereiro.  
54

 Como alerta ARTUR DIONÍSIO OLIVEIRA, “Os efeitos processuais…”, ob. cit., p. 223. No mesmo sentido, 

FATIMA REIS SILVA refere que não vê utilidade em fazer extinguir todas as ações de cobrança de dívidas com a 

aprovação e homologação do plano de recuperação. Nas palavras da Autora “nada obstaria a que os processos 

prosseguissem (pode haver créditos litigiosos e se tal não estiver previsto no plano os credores pura e 

simplesmente terão que intentar novas ações) já que sempre o plano aprovado tem efeito sobre tais créditos – cfr. 

Art. 17.º-F, n.º 6” (cfr. FÁTIMA REIS SILVA, Processo Especial…, ob. cit., p. 53). 
55

 Proposta por ARTUR DIONÍSIO OLIVEIRA (cfr. ARTUR DIONÍSO OLIVEIRA, “Os efeitos processuais…”, ob. 

cit., pp. 223 e ss.) mereceu, posteriormente, a concordância de CATARINA SERRA (cfr. CATARINA SERRA, O 

Processo Especial de Revitalização na Jurisprudência, ob. cit., p. 62).  
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no n.º 1 do art. 17.º-E, teve em mente dois objetivos. Num primeiro momento, assegurar as 

condições adequadas ao estabelecimento de negociações entre o devedor e os respetivos 

credores, tendo em a revitalização do primeiro. E, num segundo momento, sujeitar todos os 

créditos ao plano de recuperação acordado e homologado pelo Tribunal. Porém, a promoção 

de condições que favoreçam as negociações entre o devedor e os credores nunca poderá por 

em causa a apreciação judicial e o eventual reconhecimento de créditos litigiosos ou a 

liquidação de créditos ilíquidos. Assim sendo, facilmente se conclui que a letra do preceito vai 

além do pensamento legislativo nele vertido, uma vez que, não expressa uma limitação que 

esteve presente na formulação daquele pensamento.  

É de considerar, que, o legislador ao estabelecer a extinção das ações para cobrança de 

dívidas após a aprovação e homologação do plano de recuperação, não pretendeu a extinção 

das ações relativas a créditos que continuam a necessitar de definição jurisprudencial para que 

possam ser satisfeitos. Aliás, não se pode ignorar que os credores poderão sempre exigir que o 

plano de recuperação preveja a continuidade dessas ações, o que lhes confere, naturalmente, 

uma proteção acrescida.
56

 Quanto a nós, parece-nos que esta é a solução que melhor se 

coaduna com as finalidades tidas em conta aquando da redação do art. 17.º-E, n.º 1 e, que, tem 

vindo já a ser adotada em várias decisões jurisprudenciais.
57

 

Outra questão que importa analisar, relativa aos efeitos processuais do despacho de 

nomeação de AJP, prende-se com a necessidade de averiguar se os efeitos impeditivos e 

suspensivos das ações para cobrança de dívidas se estendem às ações propostas contra os 

garantes. Em nossa opinião, tendo em conta a letra da lei, todos os efeitos previstos no n.º 1 

do art. 17.º-E aplicam-se, exclusivamente, ao devedor. Quer isto dizer que, na eventualidade 

de uma ação para cobrança de dívidas ter vários devedores, entre eles o devedor que deu 

início ao PER, os efeitos impeditivos e suspensivos apenas se aplicam a este último, não 

afetando o prosseguimento da ação quanto aos restantes.
58

 Mas, porque os efeitos impeditivos 

e suspensivos abrangem, como já vimos, tanto as ações executivas como as declarativas, é de 

considerar, que, no caso das ações não executivas, os referidos efeitos afetem todo o processo. 

                                                      
56

 Como referem SOVERAL MARTINS, “O P.E.R…”, ob. cit., p. 25 e Um curso de Direito…, ob. cit., p. 471 e 

CATARINA SERRA, O Processo Especial de Revitalização na Jurisprudência, ob. cit., p. 63.   
57

 Veja-se, nomeadamente, o Ac. TRL de 13/07/2017 (MARIA JOSÉ MOURO), processo 1515/13.6TVLSB.L1-2, 

o Ac. TRG de 04/04/2017 (MARIA CRISTINA DUARTE), processo 2209/14.0TBBRG.G1 e o Ac. TRG de 

19/01/2017 (ANTERO VEIGA), processo 823/13.0TTBCL.G1.  
58

 No mesmo sentido, já se pronunciou a Jurisprudência no Ac. TRE de 15/11/2016 (JOSÉ TOMÉ DE 

CARVALHO), processo 252/13.6TBPTM-A.E1, no Ac. TRC de 03/06/2014 (CATARINA GONÇALVES), 

processo 4541/13.1TBLRA.C1 e no Ac. TRG, de 17/12/2013 (EDGAR GOUVEIA VALENTE), processo 

1582/13.2TBVCT-A.G1.  
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Assim, quando estejam em causa ações não executivas os efeitos impeditivos e suspensivos 

reportam-se tanto ao devedor quanto aos garantes.
59

 

 

6.2.2.2. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS DE INSOLVÊNCIA EM CURSO 

O art. 17.º-E, n.º 6 regula os efeitos do despacho de nomeação de AJP sobre os processos de 

insolvência pendentes à data da prolação do referido despacho. De acordo com esta 

disposição legal, os processos de insolvência em que anteriormente haja sido requerida a 

insolvência do devedor suspendem-se na data de publicação no portal Citius do despacho que 

nomeia AJP
60

, desde que não tenha sido proferida sentença declaratória da insolvência, 

Depois de suspensos, extinguem-se logo que seja aprovado e homologado o plano de 

recuperação.  

É feita referência, expressa, à necessidade de ainda não ter sido proferida sentença 

declaratória da insolvência, para que, o feito suspensivo se verifique. No entanto, julgamos 

que só o trânsito em julgado da sentença declaratória da insolvência impedirá que o efeito 

suspensivo opere.
61

 A decisão que declara a insolvência será sempre recorrível podendo, em 

sede de recurso, vir a alterar-se. Assim, só o trânsito em julgado da referida decisão transmite 

certezas de irreversibilidade, de tal forma que, parece-nos lógico que só nessa circunstância 

não se deverá verificar o efeito suspensivo.  

O mesmo raciocínio se aplica quando estejam em causas os efeitos extintivos dos 

processos de insolvência suspensos. Deverá considera-se que, contrariamente ao que parece 

indicar o elemento literal, os processo de insolvência suspensos apenas se extinguem com o 

trânsito em julgado da decisão que homolga o plano de recuperação pois, sendo esta 

recorrível, poderá vir a ser revogada em sede de recurso.
62

 

Por outro lado, embora não esteja expressamente patente na letra da lei, deve entender-se, 

que, o n.º 6 do art. 17.º-E apenas se aplica quando estão em causa processos de insolvência 
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 Assim, vide CARVALHO FERNANDES/JOÃO LABAREDA, Código da Insolvência…, ob. cit., pp. 161-162 e 

ARTUR DIONÍSIO OLIVEIRA, “Os efeitos processuais…”, ob. cit., p. 203. JOÃO AVEIRO PEREIRA tem um 

entendimento distinto ao considerar, que, “o obstáculo ao avanço destas ações declarativas parece valer tão-só 

para as que foram propostas apenas contra o devedor, pois num litígio contra vários réus incluindo o devedor, já 

nada parece obstar à sua continuação” (cfr. JOÃO AVEIRO PEREIRA, “A revitalização económica…”, ob. cit., p. 

37).  
60

 A suspensão dos processos de insolvência pendentes, contrariamente ao que ocorre com os efeitos previstos no 

art. 17.º-E, n.º 1, só se verifica com publicação do despacho que nomeia AJP no portal Citius e não apenas com a 

prolação do referido despacho. 
61

 Partilhando o mesmo entendimento, vide PAULO DE TARSO DOMINGUES, “O Processo Especial…”, ob. cit., 

p. 21. Em sentido contrário, pronunciou-se o Ac. TRC de 12/03/2013 (ALBERTINA PEDROSO), processo 

6070/12.1TBLRA-A.C1 e o Ac. TRC de 16/10/2012 (CARLOS MOREIRA), processo 421/12.6TBTND.C1 
62

  Assim, também, SALAZAR CASANOVA/SEQUEIRA DINIS, PER…, ob. cit., p. 117. 



26 

 

não desencadeados pelo devedor. Assim, deverá aplicar-se apenas quando os processos de 

insolvência forem propostos por qualquer um dos outros legitimados previstos no art. 20.º. 

Sabendo-se, que, nos termos do art. 28.º, a apresentação do devedor à insolvência 

implica, necessariamente, o reconhecimento da sua situação de insolvência, não poderia ele 

requerer que esta fosse declarada e, depois, dar início ao PER, atestando que reúne os 

requisitos necessários de acesso ao mesmo 

E, diga-se, em linha com o até aqui exposto, que, não será de se considerar a 

possibilidade de suspensão de um processo de insolvência, interposto por qualquer um dos 

legitimados expressamente referidos no art. 20.º, quando o devedor não deduziu a respetiva 

oposição, tendo podido fazê-lo. Deve ter-se aqui presente o estatuído no art. 30.º, n.º 5, que 

refere, que, se não tiver sido dispensada a audiência do devedor e este não deduzir oposição 

ao pedido de declaração de insolvência, os factos constantes da petição inicial consideram-se 

confessados e a insolvência é decretada no dia útil seguinte. Ora, em nosso entender, é 

legítimo que não se suspenda um processo de insolvência não contestado por opção do 

devedor pois, só assim, é possível impedir que o devedor dê início ao PER apenas com o 

intuito de obviar o prosseguimento do processo de insolvência.
63

 

Depois de analisarmos o modo como operam os efeitos suspensivos e extintivos do 

processos de insolvência pendentes no caso de se concluírem a negociações com a aprovação 

e homologação do plano de recuperação, cumpre agora analisar o modo como operam os 

mesmos efeitos mas, no caso de as negociações se concluírem sem a aprovação (e 

homologação) do referido plano.
64

 

Haverá lugar à conclusão do processo negocial sem a aprovação do plano de recuperação 

quando o devedor ou a maioria dos credores prevista no n.º 3 do art. 17.º-F concluam 

antecipadamente não ser possível alcançar acordo, quando seja ultrapassado o prazo previsto 

para as negociações, quando o devedor decida, por sua vontade por termo às negociações, nos 

termos do art. 17.º-G, n.º 5 e, ainda, quando o plano não for aprovado por unanimidade, nem 

pelas maiorias previstas no art. 17.º-F, n.º 3. Ora, verificando-se uma destas situações, temos 

que ter em conta se o parecer emitido pelo AJP, nos termos do art. 17.º-G, n.º 4, se pronuncia 
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 Neste sentido, também, CARVALHO FERNANDES/JOÃO LABAREDA, Código da Insolvência…, ob. cit., p. 

163.  
64

 No ponto 12 do capítulo I deste estudo iremos debruçar-nos, com maior pormenor, sobre a tramitação do PER, 

no caso de se concluírem as negociações sem a aprovação e homologação do plano de recuperação. Por agora 

apenas nos importa analisar as consequências do encerramento do processo negocial sem a aprovação e 

homologação do plano de recuperação em relação aos efeitos suspensivos e extintivos dos processos de 

insolvência pendentes, previstos no art. 17.º-E, n.º 6.   
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no sentido da solvência ou da insolvência do devedor. Se o AJP considerar que o devedor se 

encontra em situação de insolvência deve requerer a sua insolvência e esta deve ser declarada 

pelo Juiz nos três dias úteis seguintes, de acordo com o disposto no art. 17.º-G, n.º 3.  

Neste contexto, importa averiguar, se, aquando do encerramento das negociações, havia 

ou não algum processo de insolvência suspenso. Caso exista, então deverá ter aplicação o 

disposto no art. 8.º. Ora, como já vimos, os processos de insolvência podem ser iniciados não 

só a pedido do devedor, como de outros legitimado no art. 20.º. Assim, pode ocorrer que 

contra o mesmo devedor possam ser instaurados dois processos de insolvência, situação que o 

n.º 2 do art. 8.º regula. Segundo esta disposição legal, correndo contra o mesmo devedor dois 

processos de insolvência, o Juiz deverá suspender a instância do processo que der entrada em 

segundo lugar e declarar a insolvência no primeiro. Assim, será de se aplicar o art. 8.º, n.º 2 

quando se põe termo ao processo negocial e há um processo de insolvência suspenso, tendo 

em conta os efeitos suspensivos regulados no art. 17.º-E, n.º 6. Deverá suspender-se o PER e 

declarar-se a insolvência no processo de insolvência até então suspenso.
65

  

Se, aquando o encerramento das negociações, não existir qualquer processo de 

insolvência suspenso, então deverá suspender-se o PER e remeter-se à distribuição o 

requerimento do AJP onde é requerida a insolvência do devedor, sendo neste novo processo 

declarada a insolvência. E, o PER deverá ser apenso ao processo de insolvência, como se 

prevê no art. 17.º-G, n.º 4.
66

 

Concluídas as negociações sem que tenha existido aprovação e homologação do plano de 

recuperação mas, resulte do parecer emitido pelo AJP, nos termos do art. 17.º-G, n.º 4, que o 

devedor não se encontra em situação de insolvência atual, o encerramento do processo 

negocial acarreta a extinção de todos os seus efeitos, como previsto n.º 2 do art. 17.º-G. 

Assim, os processos de insolvência suspensos deverão prosseguir.  

Por último, deve dizer-se, que, o legislador nada previu quanto à possibilidade de 

poderem ou não ser propostos processos de insolvência depois da publicação do despacho que 
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 Neste sentido, vide o Ac. STJ de 08/09/2015 (JOÃO CAMILO), processo 5649/12.6TBLRA-N.C1.S1. 
66

 Com o mesmo entendimento, vide: CARVALHO FERNANDES/JOÃO LABAREDA, Código da Insolvência…, 

ob. cit., p. 177; FÁTIMA REIS SILVA, Processo Especial…, ob. cit., p. 56; MARIA DO ROSÁRIO EPIFÂNIO, O 

Processo Especial..., ob. cit., p. 80. Na Jurisprudência, no Ac. TRL de 15/11/2013 (ONDINA CARMO ALVES), 

processo 16680.13.4T2SNT-D.L1-2 foi proferido o mesmo entendimento. Em sentido contrário pronunciou-se o 

Ac. TRC de 12/03/2013 (ALBERTINA PEDROSO), processo 6070/12.1TBLRA-A.C1 onde se pode ler que “ 

quando ali seja apresentado pelo próprio administrador judicial provisório parece no sentido de ser decretada a 

insolvência do devedor, a mesma é imediatamente decretada pelo Juiz no próprio PER, que se converte em 

processo de insolvência, ficando os autos iniciais apensos a este”. Parece-nos que nesta decisão o Juiz teve em 

conta o disposto na primeira versão do regime jurídico do PER, que previa que o PER se convertesse em 

processo de insolvência, e não o disposto na redação atual do art. 17.º-G, n.º 4.  
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nomeia AJP, possibilidade, essa, a que se referiu quando estatuiu os efeitos das ações para 

cobrança de dívidas. Porém, é de presumir que possam ser instaurados (novos) processos de 

insolvência depois da publicação do despacho que nomeia AJP, uma vez que, tal situação não 

foi expressamente proibida, como acontece com as ações para cobrança de dívidas. Porém, 

estes processos devem ver-se, igualmente, suspensos até ao trânsito em julgado da decisão 

que homolga o plano de recuperação, extinguindo-se de seguida.
67

 

 

7. RECLAMAÇÃO DE CRÉDITOS  

Nos termos do art. 17.º-D, n.º 1, uma vez recebida a notificação do despacho que nomeia AJP, 

o devedor comunica, de imediato e por carta registada, a todos os seus credores que não 

tenham subscrito a declaração a que se faz referência no n.º 1 do art. 17.º-C, de que deu início 

ao PER, convidando-os a participar nas negociações em curso. E, deverá informá-los de que a 

documentação a que se refere o art. 24.º, n.º 1 se encontra, para consulta, na secretaria.   

Qualquer credor dispõe, de acordo com o disposto no n.º 2 do art, 17.º-D, de um prazo de 

vinte dias para reclamar os seus créditos. As reclamações devem ser dirigidas ao AJP
68

, sendo 

que, devem reclamar os seus créditos todos os credores, tantos os credores que subscreveram 

a declaração a que se refere o n.º 1 do art. 17.º-C, como os que o não fizeram.
69

 E, repare-se, 

que, a contagem desse prazo perentório se inicia com a publicação do despacho que nomeia 

AJP no portal Citius e não com a comunicação feita pelo devedor aos seus credores, a que faz 

referência o art. 17.º-D, n.º 1.  

O art.17.º-C, n.º 4 determina, por sua vez, a aplicação ao despacho que nomeia AJP do 

disposto nos art.
os

 37.º e 38.º, preceitos que prescrevem a citação de credores e outros 

interessados no âmbito do processo de insolvência. Ora, a aplicação destes preceitos ao 
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 FÁTIAM RESIS SILVA também considera que poderão ser instaurados (novos) processos de insolvência após a 

publicação do despacho de nomeação de AJP, mantendo-se suspensos até à aprovação e homologação do plano 

de recuperação e, não, até ao trânsito em julgado da decisão que homolga o plano de recuperação, como nós 

defendemos. Defende, ainda, contrariamente ao por nós defendido, que os processos de insolvência interpostos 

depois da publicação do despacho que nomeia AJP não se extinguem com a aprovação e homologação do plano 

de recuperação, o que não compreendemos (cfr. FÁTIMA REIS SILVA, Processo Especial…, ob. cit., pp. 54-55). 

Defendendo a proibição de instauração de processos de insolvência depois da publicação do despacho que 

nomeia AJP, vide SALAZAR CASANOVA/SEQUEIRA DINIS, PER…, ob. cit., p. 118. 
68

 CARVALHO FERNANDES/JOÃO LABAREDA consideram que o requerimento de reclamação deve obedecer 

aos requisitos fixados no art. 128.º, aplicável analogicamente (cfr. CARVALHO FERNANDES/JOÃO LABAREDA, 

Código da Insolvência…, ob. cit., p. 152). No mesmo sentido, vide JOSÉ GONÇALVES MACHADO, O dever de 

renegociar…, ob. cit., p. 145, nota 216.  
69

 Como refere PAULO DE TARSO DOMINGUES, “O Processo Especial…”, p. 19. No mesmo sentido, vide, 

também: SOVERAL MARTINS, Um curso de Direito…, p. 524 e O “P.E.R…”, ob. cit., p. 26; MARIA DO 

ROSÁRIO EPIFÂNIO, O Processo Especial…, ob. cit., p. 45. E, ainda, o Ac. TRL de 09/05/2013 (ONDINA 

CARMO ALVES), processo 2134/12.0TBCLD-B.L1-2.  
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despacho de nomeação de AJP tem levantado muitas questões que contribuem, mais uma vez, 

para uma profunda divisão tanto na Doutrina como na Jurisprudência. Questiona-se, se, a 

publicação do despacho de nomeação do AJP no portal Citius pode ser considerada uma 

forma de citação dos credores, tendo em conta que o devedor está adstrito do dever de 

comunicar aos seus credores que deu início ao PER.  

Entendemos, que, a comunicação a que o devedor está vinculado consubstancia um mero 

convite à participação nas negociações, não substituindo a citação dos credores nos termos do 

art. 37.º.
70

 Desde logo, porque o prazo que o legislador concede ao devedor para realizar a 

referida comunicação se revela verdadeiramente irreal. O legislador ao estabelecer que o 

devedor, após ser notificado do despacho que nomeia AJP, deve comunicar imediatamente 

aos seus credores que deu início ao PER, não considerou as possíveis vicissitudes que 

poderão levar ao incumprimento desse dever, nesse espaço de tempo. Pense-se, por exemplo, 

no caso de o devedor não dispor dos endereços atualizados dos seus credores ou na 

circunstância de o devedor apresentar um elevado número de credores, que inviabilize a 

comunicação imediata a todos eles. Tendo em conta que podem recorrer ao PER pequenas, 

médias ou grandes empresas, poderá dar-se o caso de serem necessários alguns dias e, até, 

alguns meios, para dar cumprimento a esse dever.  

Por outro lado, note-se que o legislador não estabelece qualquer consequência processual 

no caso de essa comunicação ser omitida, o que, nos leva a crer que não implicará uma 

nulidade processual. Ora, esta conclusão sedimenta a posição por nós defendida. Se o 

legislador tivesse pretendido que a citação dos credores se desse por mera comunicação do 

devedor teria, evidentemente, estabelecido uma consequência que julgasse gravosa, para o 

não cumprimento desse dever. Sempre se poderá dizer que essa omissão por parte do devedor 

dará lugar a responsabilidade civil dos seus administradores de direito ou de facto, nos termos 

do art. 17.º-D, n.º 11. E, embora estejamos certos de que isso deverá ocorrer, consideramos 

que a omissão do dever de comunicação aos credores de que deu início ao PER não é passível 

de causar a nulidade do PER.  

O sentido e alcance com que é interpretada a remissão feita pelo art. 17.º-C, n.º 4 para o 

art. 37.º tem relevância prática quanto ao momento da citação mas, também, quanto à 
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 Neste sentido, vide SALAZAR CASANOVA/SEQUEIRA DINIS, PER…, ob. cit., pp. 45 e ss.. FÁTIMA REIS 

SILVA considera duvidoso que exista, no PER, lugar à citação dos credores e de outros interessados, 

considerando que a publicação no despacho no portal Citius apenas chama os credores a reclamar os seus 

créditos, por forma a habilitarem-se a formar o quórum de votação da proposta de plano de recuperação (cfr. 

FÁTIMA REIS SILVA, “A verificação de créditos…”, ob. cit., pp. 256-257). 
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aplicação da dilação prevista no n.º 7 deste último preceito. Assim, terá de averiguar-se, se, ao 

prazo concedido para a reclamação de créditos (vinte dias) é aplicável a dilação de cinco dias 

prevista no art. 37.º, n.º 7. A nosso ver não se justifica tal possibilidade.
71

 No PER, ao 

contrário do que se verifica no processo de insolvência, o prazo para a reclamação de créditos 

conta-se, como já vimos, da publicação do despacho que nomeia AJP no portal Citius e não 

da notificação dos credores. E, diga-se, que, a dilação prevista no art. 37.º, n.º 7 foi pensada, 

exclusivamente, para os credores citados por edital ou anúncio, em contraposição com os 

credores citados por carta. Como último argumento, pode dizer-se, que, tendo em conta a 

natureza urgente do PER, o prazo de vinte dias é suficiente para os credores reclamarem os 

seus créditos. 

 

8. ELABORAÇÃO DA LISTA PROVISÓRIA DE CRÉDITOS  

Findo o prazo para a reclamação de créditos, o AJP deve, no prazo de cinco dias
72

, elaborar a 

lista provisória de créditos, entregando-a no Tribunal e, sem qualquer intervenção do Juiz, 

deve aquela ser publicada no portal Citius. Porém, tendo em conta o curto prazo de tempo de 

que o AJP dispõe para elaborar a lista provisória, não é pacífica a questão relativa aos créditos 

que deve incluir nela. 

Em primeira análise, idear-se-á, que, o AJP deve inclui na lista provisória de créditos, 

todos aqueles de que tenha conhecimento, quer tenham sido reclamados, quer não tenham. 

Tendo presente, que, com o PER, o devedor visa a obtenção de um acordo com os seus 

credores, por forma a viabilizar a sua recuperação, é de extrema importância potenciar a 

intervenção de todos os seus credores no processo. Só, assim, será possível equacionar a sua 

revitalização. Caso a lista provisória de créditos não reflita as características reais do passivo 

do devedor não poderá ser utilizada como instrumento de auxílio durante o decorrer das 
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 No mesmo sentido, vide: CATARINA SERRA, O Processo Especial de Revitalização na Jurisprudência, ob. 

cit., p. 74; SALAZAR CASANOVA/SEQUEIRA DINIS, PER…, ob. cit., p. 50; MARIA DO ROSÁRIO EPIFÂNIO, O 

Processo Especial…, ob. cit., p. 43. Tendo em conta que esta é uma questão que levanta dúvidas, FÁTIMA REIS 

SILVA aconselha que, à cautela, os credores contem os prazos simples (cfr. FÁTIMA RESIS SILVA, Processo 

Especial…, ob. cit., p. 38 e “A verificação de créditos…”, ob. cit., p. 257). Na Jurisprudência, vide a decisão do 

Ac. TRG de 14/02/2013 (MANSO RAINHO), processo 2812/12.3TBGMR-A.G, onde se considerou que havia 

lugar à dilação prevista no art. 37.º, n.º 7. Por sua vez, vide o Ac. TRC de 19/12/12 (MARIA INÊS MOURA), 

processo 3327/12.5TBLRA-B.C1, onde se decidiu a aplicação das formalidades do art. 37.º, sem qualquer 

afastamento ou particularidade.  
72

 SALAZAR CASANOVA/SEQUEIRA DINIS afirmam que o prazo é contínuo e preclusivo, devendo o Juiz 

encerrar o processo, se for excedido (cfr. NUNO CASANOVA/DAVID DINIS, PER…, ob. cit., pp. 71-72). 

Criticando a escassez de tempo vide FÁTIMA REIS SILVA, “A verificação de créditos…”, ob. cit., p. 258. 
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negociações pois, não permitirá a tomada de decisões por parte dos credores quanto às 

medidas concretas a adotar, para que seja possível a recuperação do devedor.  

Sabendo-se, que, o AJP tem, nos termos do art. 33.º, n.º 3 (aplicável por remissão da al. 

a) do n.º 3 do art. 17.º-C), acesso às instalações e à contabilidade do devedor, tem-se 

questionado, se, o primeiro está adstrito a incluir na lista provisória de créditos, aqueles que 

resultem de elementos da contabilidade do segundo.  

Dispondo de um período de tempo tão curto para elabora a lista provisória tem-se 

defendido de que o AJP não está vinculado a incluir na lista, os créditos que constem ds 

elementos da contabilidade do devedor. Embora, seja certo, que é um prazo escasso, julgamos 

que aquilo que está aqui em causa é uma obrigação de meios e não uma obrigação de 

resultados.
73

 Ou seja, o AJP está adstrito a incluir na lista provisória todos os créditos de que 

tenha conhecimento, incluindo os que resultem da contabilidade do devedor mas, não lhe 

sendo possível naquele curto espaço de tempo conhecer todos os créditos existentes, deve 

conhecer os possíveis e inclui-los, consequentemente, na lista. Assim, consideramos que o 

AJP deverá incluir na lista provisória todos os créditos reclamados e todos os outros de que 

tenha conhecimento, incluindo os que constem de elementos da contabilidade do devedor. 

 

9. IMPUGNAÇÃO DA LISTA PROVISÓRIA DE CRÉDITOS  

Depois de elaborada a lista provisória de créditos, esta deve ser imediatamente apresentada 

pelo AJP na secretaria do Tribunal e publicada no portal Citius.
74

 Após a publicação, a lista 

pode, nos termos do art. 17.º-D, n.º 2, ser impugnada
75

, no prazo de cinco dias úteis
76

. E, 

                                                      
73

 Tal como defende CATARINA SERRA, O Processo Especial de Revitalização na Jurisprudência, ob. cit., pp. 

64 e ss.. 
74

 No Ac. TRP de 04/02/2014 (ANABELA DIAS DA SILVA), processo 622/13.0TBCHV-A.P1 pode ler-se, que, 

após a publicação da lista provisória de créditos no portal Citius, esta não pode vir a ser alterada, senão em 

consequência da eventual procedência de qualquer impugnação contra ela deduzida. Já o Ac. TRC de 04/04/2017 

(CARLOS MOREIRA), processo 738/16.0T8ACB.C1 refere que a lista não pode ser alterada, por aplicação 

analógica do art.º 130.º n.º 3, alegando-se a existência de “erro manifesto”, sem prejuízo de este ser constatado e 

corrigido pelos credores na fase das negociações.  
75

 SALAZAR CASANOVA/SEQUEIRA DINIS consideram que os credores não reclamantes não têm legitimidade 

para impugnar a lista provisória de créditos mas, por sua vez, reconhecem essa legitimidade ao AJP (cfr. 

SALAZAR CASANOVA/SEQUEIRA DINIS, PER…, ob. cit., pp. 75-76). Já FÁTIMA REIS SILVA defende que os 

credores não reclamantes só podem impugnar a lista provisória de créditos se constarem da lista de credores 

junta pelo devedor e, mesmo assim, não foi reconhecido a seu crédito (cfr. FÁTIMA REIS SILVA, Processo 

Especial…, ob. cit., p. 42 e “A verificação de créditos…”, ob. cit., pp. 260-261). 
76

 FÁTIMA REIS SILVA refere que não se aplica ao prazo concedido para a impugnação da lista provisória de 

créditos o disposto no art. 139.º, n.º 5 CPC (cfr. FÁTIMA REIS SILVA, Processo Especial…, ob. cit., p. 41 e “A 

verificação de créditos…”, ob. cit., p. 259). No mesmo sentido se pronunciou o Ac. TRC de 02/02/2016 (MARIA 

JOÃO AREIAS), processo 2935/15.7T8CBR.C1. 
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embora o legislador não o refira expressamente, as impugnações devem ser dirigidas ao Juiz, 

pois é este que as decide.  

Esgotado o prazo para impugnar a lista provisória de créditos, o Juiz dispõe, também, de 

cinco dias úteis para decidir as impugnações.
77

 Caso a lista provisória não seja impugnada, 

transforma-se em definitiva, nos termos do art. 17.º-D, n.
º 

4, não dependendo de qualquer 

declaração ou publicidade. Assim, créditos que não sejam impugnados são tidos por assentes. 
 

Relativamente à decisão sobre as impugnações da lista provisória de créditos, surge a 

questão de saber se esta produz efeitos fora do PER, sendo mais uma das questões que tem 

divido a nossa Doutrina e Jurisprudência.
 

Embora seja difícil elencar, entre as várias posições vertidas na Doutrina, verdadeiras 

correntes de pensamento seguidas por mais do que um Autor, é possível identificar duas
78

 

principais tendências de opinião. A primeira, considerada maioritária, defende que a decisão 

sobre as impugnações da lista provisória de créditos não produz efeitos fora do PER, tendo 

como pressuposto que aquela decisão se baseia num análise perfunctória dos factos e do 

Direito, a qual não é compatível com um contraditório amplo e, em princípio, com uma 

produção de prova que não seja documental.
79

 A segunda defende que o Juiz deve admitir a 

produção de prova necessária e adequada à conformação da lista de créditos, sendo que, 

existindo uma lista definitiva, esta produz efeitos fora do PER, não podendo os créditos voltar 

a ser apreciados em processo de insolvência.
80

 
 

A nosso ver e, em concordância com a posição doutrinária maioritária, a decisão sobre as 

impugnações só produzem efeitos no âmbito do PER, por várias ordens de razão. Em primeiro 
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 SALAZAR CASNOVA/SEQUEIRA DINIS consideram que o prazo de 5 dias úteis concedido ao Juiz para decidir 

as impugnações é meramente indicativo (cfr. SALAZAR CASANOVA/SEQUREIRA DINIS, PER…, ob. cit., p. 77). 

Também nos parece que este prazo seja meramente indicativo pois, tendo em conta o disposto no art. 17.º-F, n.º 

3, o legislador parece ter previsto a possibilidade de este prazo não ser cumprido, como veremos mais à frente.  
78

 Poderia, ainda, acrescentar-se uma terceira tendência de opinião, preconizada por LUIS M. MARTINS que 

considera que, havendo impugnação da lista provisória de créditos, se necessário, poderá abrir-se um incidente 

de natureza declarativa dentro do PER, que culminará na prolação de uma sentença de verificação e graduação 

de créditos (cfr. LUIS M. MARTINS, Recuperação de pessoas singulares, Vol. I, 3.ª ed. Coimbra, Almedina, 

2013, p. 41). 
79

 Neste sentido, vide: CARVALHO FERNANDES/JOÃO LABAREDA, Código da Insolvência…, ob. cit., pp. 156 e 

161; FÁTIMA REIS SILVA, Processo Especial…, ob. cit., p. 43 e ss.; JOÃO AVEIRO PEREIRA, “A revitalização 

económica…”, ob. cit., p. 41; MARIA DO ROSÁRIO, O Processo Especial…, ob. cit., p. 47; NUNO GUNDAR DA 

CRUZ, Processo Especial…, ob. cit., p. 56; SALAZAR CASANOVA/SEQUEIRA DINIS, PER…, ob. cit., p. 78. Na 

Jurisprudência veja-se o Ac. STJ de 01/07/2014 (SALRETA PEREIRA), processo 2852/13.5TBBRG-A.G1.S1, o 

Ac. TRG de 19/03/2015 (MARIA DA PURIFICAÇÃO CARVALHO), processo 6245/13.6TBBRG.G1 e o Ac. TRC 

de 24/06/2014 (JORGE ARCANJO), processo 288/13.7T2AVR-F.C1.  
80

 Com este entendimento, vide CATARINA SERRA, “Tópicos para uma discussão…”, ob. cit., p. 80 e RITA 

SOARES, “As consequências da não aprovação do plano de recuperação”, in CATARINA SERRA (coord.), I 

Colóquio de Direito da Insolvência de Santo Tirso, Coimbra, Almedina, 2014, p. 112 e ss.. Em sentido próximo, 

veja-se, na Jurisprudência, o Ac. TRL de 20/02/2014 (FÁTIMA GALANTE), processo 1390/13.0TBTVD-A.L1-6. 
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lugar, porque não existe um verdadeiro contraditório pois, não prevendo o legislador a 

possibilidade de resposta às impugnações, pressupõe-se que esta não seja admitida.
81

 E, por 

outro lado, não nos parece credível que o legislador tenha pensado em que sejam admissíveis, 

no PER, outros meios de prova, que não a prova documental.
82

 Não sendo conferidas às partes 

todos os meios de defesa e prova, com a mesma amplitude com que o seriam nos processos 

cíveis, não estão reunidas as condições para que o Juiz possa formular um juízo de certeza 

quando profere a decisão sobre as impugnações. Quando decide, o Juiz terá que se basear, 

essencialmente, na credibilidade que possa retirar da prova documental apresentada por uma 

das partes, a impugnante ou a impugnada.
83

  

Repare-se, ainda, que, o processo de reclamação de créditos tem, essencialmente, como 

finalidade a determinação das maiorias necessárias para a aprovação do plano de recuperação. 

E, assim sendo, não se vislumbra que o legislador tenha querido atribuir efeitos à decisão 

sobre as impugnações fora do âmbito do PER, embora da análise do art. 17.º-G, n.º 7
84

 possa 

resultar o contrário. Nesta disposição legal, é estabelecido, que, havendo lista definitiva de 

créditos reclamados e, sendo o PER convertido em processo de insolvência, por aplicação do 

disposto no n.º 4 do art. 17.º-G, o prazo de reclamação de créditos previsto na al. j) do n.º 1 do 

art. 36.º destina-se apenas à reclamação de créditos não reclamados nos termos do n.º 2 do art. 

17.º-D.  

À primeira vista, parece resultar do art. 17.º-G, n.º 7, à luz do princípio de economia 

processual, que os credores que reclamaram os seus créditos no PER estão impedidos de o 

fazer em processo de insolvência. Ora, julgamos que não deve ser essa a interpretação a ser 

feita. Em nossa opinião, esta norma jurídica deve ser interpretada no sentido, de que, tendo já 
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 No mesmo sentido, vide: CARVALHO FERNANDES/JOÃO LABAREDA, Código da Insolvência…, ob. cit., p. 

154; FÁTIMA REIS SILVA, Processo Especial…, ob. cit., p. 43 e “A verificação de créditos…”, ob. cit., p. 261; 

PESTANA DE VASCONCELOS, Recuperação de empresas: o processo especial de revitalização, Coimbra, 

Almedina, 2017, p. 55; JOÃO AVEIRO PEREIRA, “A revitalização económica…”, ob. cit., p. 41; SALAZAR 

CASANOVA/SEQUREIRA DINIS, PER…, ob. cit., p. 78. 
82

 Neste sentido, vide FÁTIMA REIS SILVA, Processo Especial…, ob. cit., p. 46 e CARVALHO 

FERNANDES/JOÃO LABAREDA, Código da Insolvência…, ob. cit., p. 155. Contrariamente, SALAZAR 

CASANOVA/SEQUREIRA DINIS (cfr. SALAZAR CASANOVA/SEQUEIRA DINIS, PER…, ob. cit., p. 78) e 

CATARINA SERRA (cfr. CATARINA SERRA, “Tópicos para uma discussão…”, ob. cit., p. 81) consideram 

admissível todo o tipo de produção de prova, até a testemunhal.  
83

 Tal como refere NUNO GUNDAR DA CRUZ, Processo Especial…, ob. cit., pp. 55-56. 
84

 A redação deste preceito é um tanto ou quanto infeliz, na medida em que, fala em conversão do PER em 

processo de insolvência, quando do estabelecido no art. 17.º-D, n.º 4 resulta inequivocamente que, caso o 

devedor se encontre insolvente aquando do encerramento das negociações sem a aprovação do plano de 

recuperação, é instaurado um processo de insolvência ao qual o PER é apensado.  
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reclamado os seus créditos no PER, aqueles credores estão dispensados de o fazer em sede de 

processo de insolvência, no entanto, nada impede que o façam.
85

 

Posto isto, tudo nos leva a crer que a decisão sobre as impugnações e a lista definitiva de 

créditos que daí emerja não faz caso julgado e, por isso, só produz efeitos no PER.  

 

10. NEGOCIAÇÕES 

Os credores que decidam participar nas negociações devem declará-lo ao devedor, por carta 

registada, podendo fazê-lo durante todo o tempo em que perdurarem as negociações, sendo 

tais declarações juntas ao processo, nos termos do art 17.º-D, n.º 7. Assim, podem participar 

nas negociações todos os credores, constem ou não da lista provisória de créditos ou da 

definita, caso já exista, em virtude da inexistência de impugnações.  

Para além dos credores que tenham manifestado interesse em participar nas negociações, 

participam nelas o AJP, bem como os peritos que os intervenientes entendam ser necessários. 

Porém, os custos decorrentes da intervenção destes últimos são, de acordo com o disposto no 

n.º 8 do art. 17,º-D, da responsabilidade de quem requereu a sua intervenção, a não ser que 

outra coisa seja estipulada no plano de recuperação, que venha a ser aprovado. Ora, este 

direito de requisição da intervenção destes profissionais visa garantir que todos os 

intervenientes tenham a devida assistência técnica no decurso das negociações.  

Nos termos do art. 17.º-D, n.º 5, as negociações poderão decorrer durante dois meses, 

contando-se este prazo desde o fim do prazo para impugnações e não da decisão final sobre 

estas. No entanto, este prazo de dois meses pode ser prorrogado, ainda que, por uma só vez e 

por apenas um mês, mediante acordo prévio e escrito entre o AJP e o devedor. Este acordo 

deve ser junto aos autos e publicado no portal Citius e, só deverá ser considerado válido e 

eficaz se concluído antes de terminar o prazo inicial.  

Posto isto, cumpre analisar qual a natureza deste prazo, nomeadamente, averiguar se este 

é ou não um prazo perentório, questão que não tem gerado consensos na nossa Jurisprudência. 

Existem decisões jurisprudenciais onde se defende que o prazo concedido para as negociações 

assume, inequivocamente, natureza perentória e preclusiva, pelo que, o seu decurso implica, 

necessariamente, o encerramento do processo.
86

 Já outras referem que o 
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  Aderimos, assim, à posição formulada por FÁTIMA REIS SILVA, Processo Especial…, ob. cit., p. 44. 
89

 Neste sentido, vide o Ac. TRL de 23/03/2017 (EZAGÜY MARTINS), processo 2340/16.8T8BRR.L1-2 e o Ac. 

TRC de 16/02/2017 (FONTE RAMOS), processo 5781/16.7T8VIS-A.C1. No mesmo sentido, vide JOSÉ 

GONÇALVES MACHADO, O dever de renegociar…, ob. cit., p 146 e CARVALHO FERNANDES/JOÃO 

LABAREDA, Código da Insolvência…, ob. cit., p. 158. 
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mencionado prazo  não tem natureza perentória, pelo que, prolongando-se as negociações 

para além do período legalmente fixado e, sendo alcançado o acordo pretendido com os 

credores, esta circunstância não constitui fundamento para a recusa de homologação do 

plano de recuperação.
87

 

Tendo em conta o disposto no art. 17.º-G, n.º 1 que prescreve, expressamente, que há 

lugar ao encerramento do PER quando seja ultrapassado o prazo concedido para as 

negociações, não se compreende que sejam proferidas decisões que consideram que aquele 

prazo não tem natureza perentória.   

Relativamente à forma como devem tramitar as negociações, o legislador não previu 

qualquer regra. Assim, considera-se que elas se devem desenrolar de acordo com o que for 

acordado pelos seus intervenientes, mas nunca descurando a observância dos Princípios 

Orientadores aprovados pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 43/2011, de 25 de 

outubro, como estabelece o n.º 10 do art. 17.º-D.
88

 Na falta de acordo em relação às regras que 

devem reger o processo negocial, estas devem ser fixadas pelo AJP, sendo que, a intervenção 

deste tanto pode ser pontual, definindo um aspeto específico da tramitação, ou global, 

definindo todo o processo. Ao AJP é reservado um papel ativo, a quem cabe orientar e 

fiscalizar as negociações e por cobro a todas as condutas que tenham em vista expedientes 

meramente dilatórios, inúteis ou, em geral, prejudiciais à boa marcha do processo negocial, tal 

como estabelecido no art. 17.º-D, n.º 9. 

Nos termos do art. 17.º-D, n.º 6, recai sobre o devedor o dever de prestar todas as 

informações que sejam relevantes para o processo negocial, tanto ao AJP, como aos credores, 

assegurando a transparência de todo o processo. Todas as informações devem ser prestadas, 

de forma completa, desde o início do processo e ser devidamente atualizadas, quando 

necessário, por forma, a que, tanto os credores, como o AJP, tenham uma visão precisa da 

situação económico-financeira do devedor.  

Este dever de prestar informação é de extrema importância no PER pois, o sucesso das 

negociações depende, em larga medida, da colaboração e boa-fé do devedor. Só transmitindo 

uma imagem credível é possível que os credores confiem no devedor e com ele colaborem, 
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 Neste sentido, vide os Ac. TRL de 10/04/2014 (MARIA DO ROSARIO MORGADO), processo 

8972.13.9T2SNT.L1-7 e os Acórdãos do TRG de 09/04/2015 (FERNANDO FERNANDES FREITAS), processo 

958/14.2TBGMR.G1 e de 17/12/2015 (ANTÓNIO SANTOS), processo 3245/14.2T8GMR.G1.  
88

 O Ac. STJ de 03/03/2015 (JOÃO CAMILO), processo 1480/13.0TYLS.L1.S1 faz referência, expressa, à 

violação de um dos Princípios Orientadores aprovados pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 43/2011, de 

25 de outubro.  
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com vista à sua recuperação. Assim é, que, o devedor e os seus administradores são, de 

acordo com o preceituado no art. 17.º-E, n.º 11, solidária e civilmente responsáveis pelos 

prejuízos causados aos seus credores em virtude da falta ou incorreção das informações 

prestadas. 

 

11. CONCLUSÃO DAS NEGOCIAÇÕES COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO 

Concluídas as negociações, o plano de recuperação poderá ou não ser aprovado
89

 e, neste 

último caso, terá que se distinguir conforme ele tenha sido ou não aprovado unanimemente 

por todos os credores.  

Nos termos do n.º 1 do art. 17.º-F, caso a totalidade dos credores intervenha na aprovação 

do plano de recuperação, verificando-se uma aprovação unânime, o plano deve ser assinado 

por todos e enviado para o Juiz, para que este se pronuncie no sentido da homologação ou não 

homologação do referido plano. O devedor
90

 deverá, ainda, proceder ao envio de toda a 

documentação que comprove a aprovação do plano.  

Não sendo o plano de recuperação aprovado por unanimidade, este, é, nos termos do art 

17.º-F, n.º 2, remetido ao Tribunal e o Juiz irá averiguar se se encontram preenchidas as 

maiorias exigidas no n.º 3 do art. 17.º-F. Ora, este preceito legal prescreve duas soluções 

alternativas.
91

 Numa primeira hipótese, o plano de recuperação é aprovado sempre que votem 

credores cujos créditos representem, pelo menos, um terço dos créditos relacionados com 

direito de voto, contidos na lista de créditos provisória ou na lista definita, se já existir, 

recolhendo votos favoráveis de credores que representem dois terços dos votos emitidos, 

                                                      
89

 Embora o legislador não seja claro, consideramos que a votação e consequente aprovação do plano de 

recuperação ainda fazem parte integrante das negociações, razão pela qual, a votação do plano tem de ocorrer 

dentro do prazo máximo concedido para as negociações. No mesmo sentido, vide SOVERAL MARTINS, Um 

curso de Direito…, ob. cit., p. 535. Na Jurisprudência, vide o Ac. TRP de 09/10/2014 (DEOLINDA VARÃO), 

processo 974/13.1TBPFR.P1. Em sentido contrário, vide FÁTIMA REIS SILVA, Processo Especial..., ob. cit., p. 

59.  
90

 O legislador não esclarece a quem incumbe enviar o plano de recuperação para o Tribunal, no entanto, 

considera-se que a competência pertence ao devedor e não ao AJP, à semelhança do disposto no art. 17.º-F, n.º 3.  
91

 A redação inicial do art. 17.º-F, n.º 3, introduzida pela Lei n.º 16/2012, de 20 de abril, dispunha que o plano de 

recuperação era aprovado se reunisse a maioria dos votos previstos no n.º 1 do art. 212.º, sendo o quórum 

deliberativo calculado com base nos créditos relacionados contidos na lista de créditos a que se referem os n.
os

 3 

e 4 do art. 17.º-D, podendo o Juiz computar os créditos que tivessem sido impugnados se considerasse que havia 

probabilidade séria de tais créditos serem reconhecidos, caso a questão ainda não se encontrasse decidida. A 

redação inicial deste preceito suscitava o problema de saber se o disposto no art. 212.º, n.º 1 se aplicava ao PER 

em toda a sua extensão, ou seja, suscitava a questão de saber se era ou não exigido um quórum constitutivo. A 

atual redação do art. 17.º-F, n.º 3, introduzida pelo DL n.º 26/2015, de 06 de fevereiro, afasta esse problema, 

tornando-se claro a necessidade de constituição de um quórum constitutivo, tal como sucede no processo de 

insolvência.  
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sendo que, mais de metade dos votos emitidos devem corresponder a créditos não 

subordinados. Numa segunda hipótese, o plano de recuperação é aprovado se votarem 

credores cujos créditos representem, pelo menos, um terço dos créditos relacionados com 

direito de voto, contidos na lista de créditos provisória ou na lista definita, se já existir, 

recolhendo votos favoráveis de credores que representem mais de metade da totalidade dos 

créditos relacionados com direito de voto e mais de metade destes votos correspondam a 

créditos não subordinados.
92

 E, repare-se, que, em nenhuma das hipóteses, as abstenções se 

devem contabilizar como votos emitidos.  

Na primeira hipótese, o legislador previu a aprovação do plano de recuperação através de 

uma maioria qualificada, ao passo que, na segunda hipótese, previu a aprovação do plano de 

recuperação através de uma maioria simples. E, note-se, que, na eventualidade de ainda não 

existir uma lista definitiva de créditos, por não ter sido ainda tomada uma decisão sobre as 

impugnações interpostas, o Juiz pode incluir no cômputo dessas maiorias os créditos sobre os 

quais preveja que há uma probabilidade séria de serem reconhecidos.
93

 A questão ganha 

relevância, na medida, em que, a contabilização dos votos correspondentes aos titulares 

daqueles créditos, ainda não reconhecidos, seja imprescindível para o apuramento das 

maiorias exigidas para a aprovação do plano de recuperação. E, embora o legislador não o 

refira, julgamos que quando estiver em causa a aprovação unânime do plano por todos os 

credores, será também de se incluir, no cálculo dos votos emitidos, os votos dos titulares dos 

créditos impugnados, sobre os quais ainda não há uma decisão definitiva, embora o Juiz 

preveja que eles venham a ser reconhecidos.  

Diga-se, ainda, que, em face do disposto no n.º 3 do art. 17.º-F, não será necessário que 

os titulares desses créditos impugnados requeiram ao Juiz que lhes seja atribuído direito de 
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 Como refere CATARINA SERRA, a al. b) do n.º 3 do art. 17.º terá, sobretudo, utilidade nos casos em que 

participem na votação todo os credores ou credores que representem uma parte considerável dos créditos 

relacionados (cfr. CATARINA SERRA, O Processo Especial de Revitalização na Jurisprudência, ob. cit., p. 85). 

Nestes casos, ao abrigo da al. b), para que se considere que o plano foi aprovado, são suficientes os votos 

favoráveis de mais de metade, em vez, dos dois terços que se exigiria se estivesse, exclusivamente, prevista a a) 

do n.º 3 do art. 17.º-F.  
93

 Como refere FÁTIMA REIS SILVA a possibilidade de serem incluídos créditos impugnados e sobre os quais 

ainda não há uma decisão definitiva no cômputo das maiorias exigidas para a aprovação do plano está apenas 

pensada para as situações em que estão em causa impugnações de créditos incluídos na lista provisória de 

créditos e não para impugnações de indevida exclusão de créditos. No entanto, como refere a Autora, tal não 

significa que, no segundo caso, não se deva aplicar o mesmo raciocínio. Ou seja, será de se atribui direito de 

voto a créditos não listados mas que o Juiz preveja que existe probabilidade séria de virem a ser reconhecidos 

(cfr. FÁTIMA REIS SILVA, Processo Especial…, ob. cit., p. 62).  
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voto.
94

 Existido uma disposição legal que regula o cômputo desses créditos no PER, julgamos 

não ser de se aplicar o disposto no art. 73.º, n.º 4, pensado para o processo de insolvência.  

Na votação do plano têm direito de voto os credores titulares de créditos reconhecidos na 

lista provisória de créditos ou na lista definita, na eventualidade de não existirem 

impugnações, mas, também, os titulares de créditos impugnados mas já reconhecido pelo Juiz 

e os titulares de créditos impugnados, sobre os quais ainda não foram decididas as 

impugnações mas que o Juiz considerou haver possibilidade séria de serem reconhecidos.
95

 

Porém, não é pacífica a questão da atribuição do direito de voto a credores cujos créditos não 

sejam afetados pelo plano de recuperação. Não obstante o silêncio da lei, consideramos, que, 

mesmo os créditos não afetados pelo conteúdo do plano de recuperação conferem direito de 

voto.
96

 

Quanto aos votos que cabem a cada credor, na falta de norma própria, haverá de se 

aplicar, analogicamente, o disposto na primeira parte do n.º 1 do art. 73.º. Assim, deverá ser 

atribuído um voto por cada euro ou fração de créditos. Equaciona-se, também, a 

aplicabilidade do art. 73.º, n.º 2, referente à fixação do número de votos correspondentes aos 
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 No mesmo sentido, vide CATARINA SERRA, O Processo Especial de Revitalização na Jurisprudência, ob. cit., 

p. 84 e FÁTIMA REIS SILVA, Processo Especial…, ob. cit., p. 62. Em sentido contrário, vide: CARVALHO 

FERNANDES/JOÃO LABAREDA, Código da Insolvência…, ob. cit., p. 169; SALZAR CASNOVA/SEQUEIRA 

DINIS, PER..., ob. cit., pp. 131 e ss.; BERTHA PARENTE ESTEVES, “Da aplicação das normas…”, ob. cit., p. 

272.  
95 MARIA DO ROSÁRIO EPIFÂNIO considera que a possibilidade de os credores poderem, durante todo o tempo 

em que durarem as negociações, manifestar interesse em participar nelas, apenas se aplica aos credores que 

constem da lista definitiva de créditos ou, se, ainda não existir, da lista provisória (cfr. MARIA DO ROSÁRIO 

EPOFÂNIO, O Processo Especial…, ob. cit., pp. 54-55 e Manual de Direito…, ob. cit., p. 278, nota 903). 

Discordamos desta posição, considerando que todos os credores poderão, durante todo o tempo em perdurarem 

as negociações, manifestar interesse em participar nelas, não tendo necessariamente de estar incluídos na lista 

definita de créditos, quando já exista, ou na provisória. A não reclamação ou não consignação dos créditos 

apenas impede os seus titulares de votar o plano de recuperação. No mesmo sentido, vide PAULO DE TARSO 

DOMINGUES, “O Processo Especial…”, ob. cit., p. 20 e SOVERAL MARTINS, “O P.E.R…”, ob. cit., p. 28 e Um 

curso de Direito…, ob. cit., p. 528. 
96

 O art. 17.º-F, n.º 3, na sua redação inicial, remetia para o n.º 1 do art. 212.º, o que suscitava a questão da 

aplicabilidade do n.º 2 do art. 212.º ao PER, mais concretamente do art. 212.º, n.º 2, al. a), segundo o qual os 

créditos que não forem modificados pelo disposto no plano não conferem direito de voto. Com a alteração do art. 

17.º-F, n.º 3, operada pelo DL n.º 26/2015, de 06 de fevereiro, o legislador continuou sem esclarecer se os 

credores cujos créditos não sejam afetados pelo conteúdo do plano de recuperação têm ou não direito de voto, 

aquando da aprovação do plano. Em nossa opinião, não será de se aplicar, analogicamente, o disposto no art. 

212.º, n.º 2, previsto para a aprovação do plano de insolvência, devendo-lhes ser, igualmente, atribuído direito de 

voto. No mesmo sentido, vide: PAULO DE TARSO DOMINGUES, “O Processo Especial…”, ob. cit., pp. 24-25, 

nota 33; CARVALHO FERNANDES/JOÃO LABREDA, Código da Insolvência…, ob. cit., pp. 173-174; BERTHA 

PARENTE ESTEVES, “Da aplicação das normas…”, ob. cit., p. 272. Em sentido contrário, vide: CATARINA 

SERRA, O Processo Especial de Revitalização na Jurisprudência, ob. cit., p. 86; MARIA DO ROSÁRIO 

EPIFÂNIO, O Processo Especial…, ob. cit., pp. 61-62; SALAZAR CASANOVA/SEQUEIRA DINIS, PER…, ob. cit., 

pp. 69 e 137.   
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créditos sob condição suspensiva, tendo em conta a probabilidade de verificação da 

condição.
97

    

Embora o legislador não o preveja expressamente, o plano de recuperação deve ser 

também aprovado pelo devedor. Só esta conclusão é possível, na medida, em que, o PER é 

um processo voluntário e consensual, não podendo iniciar-se nem prosseguir sem a 

concordância do devedor que, nos termos do art. 17.º-G, n.º 5, pode a todo o tempo por fim ao 

PER.  

De acordo com o disposto no n.º 4 do art. 17.º-F, a votação do plano deve efetuar-se, 

imperativamente, por escrito, aplicando-se o disposto no art. 211.º, com as necessárias 

aplicações. Assim, a votação terá de ter lugar em prazo não superior a dez dias, após o fim das 

negociações. E, os votos devem ser emitidos sem qualquer proposta de modificação do plano 

de recuperação ou condicionamento do voto. Caso uma destas situações se verifique, deverá 

considerar-se rejeitada a proposta de plano.  

O AJP deverá apresentar e submeter a votação a proposta de plano de recuperação 

existente, sendo os votos emitidos posteriormente e dirigidos ao AJP, que os abre em conjunto 

com o devedor.
98

 Contabilizados os votos, o AJP deverá elaborar e remeter para o Tribunal 

um documento com o resultado da votação. Tal documento servirá de base à análise judicial 

do plano, pelo que, deverá ser elaborado com o maior rigor. Deve indicar cada um dos 

credores votantes, o sentido do voto dos mesmos, o número de votos de cada um, o montante 

de créditos e a graduação dos mesmos.  

Parece resultar da análise do regime jurídico estabelecido para a votação do plano de 

recuperação a desnecessidade de existir uma Assembleia de Credores, por forma a ser 

apresentada e votada a proposta de plano. Até, porque, para além de o legislador estabelecer, 

especificamente, que a votação do plano terá de ocorrer por escrito, o PER é um processo em 

que a intervenção judicial é mínima e, como tal, não será de se prever que as Assembleias de 

Credores sejam presididas pelo Juiz, como ocorre no processo de insolvência. No entanto, não 

havendo norma específica que regule os trâmites segundos os quais deve decorrer a 
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 No mesmo sentido, vide: SOVERAL MARTINS, Um curso de Direito…, ob. cit., p. 543, nota 91; FÁTIMA REIS 

SILVA, Processo Especial…, ob. cit., p. 63; BERTHA PARENTE ESTEVES, “Da aplicação das normas…”, ob. 

cit., p. 272. 
98

 Apesar de a lei não o referir, julgamos que devem ser admitidos a estar presentes na altura do escrutínio 

representantes dos credores. No mesmo sentido, vide PAULO DE TARSO DOMINGUES, “O Processo Especial…”, 

ob. cit., p. 25, nota 37.  
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apresentação e votação da proposta de plano de recuperação, nada obsta a que seja convocada 

uma Assembleia de Credores, para esses efeitos.
99

  

 

12. CONCLUSÃO DAS NEGOCIAÇÕES SEM A APROVAÇÃO DO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO 

Como já foi referido anteriormente, haverá lugar à conclusão do processo negocial sem a 

aprovação do plano de recuperação quando o devedor ou a maioria dos credores prevista no 

n.º 3 do art. 17.º-F concluam antecipadamente não ser possível alcançar acordo, quando seja 

ultrapassado o prazo previsto para as negociações, quando o devedor decida por por termo às 

negociações, nos termos do art. 17.º-G, n.º 5 e, ainda, quando o plano não for aprovado por 

unanimidade, nem pelas maiorias previstas no art. 17.º-F, n.º 3. Quando se verifique uma 

destas situações descrita, o AJP deve, de acordo com a parte final do n.º 1 do art. 17.º-G, 

comunicar o encerramento do processo negocial ao Tribunal, se possível, por meios 

eletrónicos e publicá-lo no portal Citius.  

O AJP deverá, ainda, nos termos do art. 17.º-G, n.º 4, averiguar se o devedor se encontra 

ou não em situação de insolvência atual e, após ouvir o devedor e os credores, emitir um 

parecer sobre a situação de solvência ou insolvência do devedor.
100

 E, se, após a análise que 

fizer, concluir que o devedor se encontra em situação de insolvência atual deve, aquando da 

emissão do seu parecer, requerer a insolvência do devedor, aplicando-se, com as necessárias 

adaptações, o disposto no art. 28.º. O processo de insolvência deverá correr em ação 

autónoma ao PER, sendo este apenso ao processo de insolvência. Nos termos do art. 17.º-G, 

n.º 3, o Juiz deverá proferir sentença declaratória da insolvência nos três dias úteis seguintes à 

receção da comunicação previsto no n.º 1 do art. 17.º-G e do parecer e requerimento previstos 

no n.º 4 do mesmo preceito legal. 

Posto isto, há algumas observações a fazer. Ora, o legislador diz-nos que ao requerimento 

do AJP para que seja declarada a insolvência do devedor se deve aplicar o disposto no art. 
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 Neste sentido, vide SOVERAL MARTINS, Um Curso de Direito…, ob. cit., p. 536 e SALAZAR 

CASANOVA/SEQUEIRA DINIS, PER…, ob. cit., p. 135. Na Jurisprudência, a este propósito, vide o Ac. TRC de 

29/10/2013 (ALBERTINA PEDROSO), processo 2329/12.6TBPBL-A.C1 onde se pode ler que “ a não realização 

de Assembleia de Credores pelo Juiz no âmbito do PER não constitui preterição de qualquer formalidade legal, e 

muito menos, de formalidade essencial “não negligenciável”, ao dizer da lei, razão por que, não configura 

qualquer nulidade”. 
100

 Relativamente à obrigatoriedade de emissão do parecer do AJP acerca da situação de solvência ou insolvência 

do devedor, vide o Ac. TRP de 23/06/2015 (JOÃO DIOGO RODRIGUES), processo 169/15.0T8AMT-C-P1 e o 

Ac. TRP de 09/10/2014 (DEOLINDA VARÃO), processo 974/13.1TBPFR.P1.  
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28.º, ainda que com as necessárias adaptações. Acontece que esta disposição legal estabelece 

o regime aplicável quando o devedor se apresenta à insolvência.  

À primeira vista, parece que o legislador com a remissão do art. 17.º-G, n.º 4 para o art. 

28.º, parece admitir que o requerimento apresentado pelo AJP para que seja declarado 

insolvente o devedor equivale ao requerimento apresentado pelo devedor, nos termos do art. 

28.º. Porém, esta é uma situação que não será aceitável, na medida, em que, se revela 

inconstitucional, por violação do art. 20.º CRP.
101

 E, do mesmo vício padece o n.º 3 do art. 

17.º-G quando prescreve que o Juiz deve, sem a prévia audição judicial do devedor, declarar a 

sua insolvência nos três dias úteis seguintes à receção da documentação referida no art. 17.º-

G, n.
os

 1 e 4. Parece resultar deste preceito legal que a declaração de insolvência proferida 

pelo Juiz é automática, excluindo por completo qualquer apreciação que este possa fazer para 

averiguar a real situação do devedor. Assim, o Juiz parece estar vinculado ao parecer do AJP, 

sem que lhe seja conferida qualquer margem de apreciação sobre a solvência ou insolvência 

do devedor. Na Doutrina e na Jurisprudência são várias as vozes que partilham deste 

entendimento, considerando que o Juiz está de facto vinculado ao parecer do devedor.  

Em nosso entender, este não deverá ser o entendimento a retirar do art. 17.º-G, n.
os

 3 e 4, 

muito embora eles padeçam de inconstitucionalidade, como vimos. Ora, o dever que o art. 

17.º-G, n.º 3 imprime sobre o Juiz de declarar a insolvência do devedor nos três dias após a 

receção da documentação prevista no art. 17.º-G, n.
os

 1 e 4 não significa que o Juiz não tenha 

qualquer margem de apreciação sobre a real situação do devedor. Ou seja, o art. 17.º-G, n.º 3 

deve ser interpretado no sentido que, se o Juiz concluir, após a apreciação adequada da 

situação do devedor, que este se encontra insolvente, deve proferir sentença declaratória da 

insolvência no prazo de três dias úteis.
102

 É verdade que sempre se poderá argumentar que o 

prazo concedido pelo legislador para o Juiz proferir a declaração de insolvência é demasiado 

escasso para se proceder ao apuramento da real situação do devedor. No entanto, se é certo 

que a apreciação da situação de solvência ou insolvência do devedor, à partida, implicará um 

juízo de elevada complexidade que não se coadunará com aquele curto espaço de tempo 

concedido ao Juiz para proferir sentença declaratória, sempre se poderá equacionar a 

possibilidade de esse prazo poder ser ultrapassado, sem que daí advenham graves prejuízos 
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 No mesmo sentido, vide: PAULO DE TARSO DOMINGUES “O Processo Especial…”, ob. cit., p. 27, SOVERAL 

MARTINS, “O P.E.R...”, ob. cit., p. 38 e Um curso de Direito, ob. cit., p. 550; PESTANA DE VASCONCELOS, 

Recuperação de empresas: o processo…, ob. cit., p. 74. Na Jurisprudência, vide o Ac. STJ de 17/11/2015 (JOSÉ 

RAINHO), processo 801/14.2TBPBL-C.C1.S1.  
102

 No mesmo sentido vide SOVERAL MARTINS, “O P.E.R...”, ob. cit., p. 37, nota. 41 e Um curso de Direito, ob. 

cit., p. 548, nota 100.  
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para a celeridade processual. Porque estamos já na fase final do PER, o facto de o Juiz não se 

pronunciar pela solvência ou insolvência do devedor no prazo de três dias úteis, não implicará 

um atraso no andamento do processo. Embora não seja desejável que o prazo seja 

ultrapassado, julgamos que será de admitir tal possibilidade, tal como se prevê para o prazo 

estabelecido no art. 17.º-D, n.º 3, referente à decisão das impugnações à lista provisória de 

créditos. Posto isto, somos da opinião que o Juiz não está vinculado ao parecer do AJP, 

podendo retirar as suas próprias conclusões mediante as informações que lhe sejam prestadas 

pelo AJP e daí se retira a utilidade da emissão desse parecer, visto que, parte-se do 

pressuposto de que o AJP tem um especial conhecimento sobre a situação económico-

financeira do devedor   

Por último, diga-se, que, a conclusão das negociações sem a provação do plano de 

recuperação acarreta, nos termos do art. 17.º-G, n.º 2, a extinção de todos os efeitos do PER, 

aos quais já tivemos oportunidade de nos referir no ponto 6.2.2. do capítulo I e para os quais 

remetemos. E, é ainda de referir, que, a conclusão das negociações sem a provação do plano 

de recuperação impede o devedor de recorrer ao PER pelo prazo de dois anos, de acordo com 

o disposto no n.º 6 do art. 17.º-G.  

 

13. HOMOLOGAÇÃO OU NÃO HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO  

Efetuada a votação, o AJP remete a ata da mesma para o Tribunal e o devedor envia o plano 

de recuperação, tendo o Juiz, nos termos do art. 17.º-F, n.º 5, o prazo máximo de dez dias para 

se pronunciar no sentido da homologação ou não homologação do plano de recuperação e, só 

após a homologação judicial, o plano produzirá os seus efeitos. Mas, antes de se pronunciar 

no sentido da homologação ou não homologação do plano de recuperação, o Juiz realiza uma 

apreciação da legalidade do plano, à luz do regime jurídico aplicável no âmbito do PER.  

A homologação é regulada pelas regras previstas no CIRE para o plano de insolvência, 

aplicando-se, em especial, os art.
os 

215.º e 216.º, com as necessárias adaptações. A primeira 

disposição legal regula os casos de não homologação oficiosa e a segunda os casos de não 

homologação a pedido dos interessados. No entanto, mesmo nos casos previstos no art. 215.º 

qualquer interessado poderá requerer ao Juiz a não homologação do plano, sendo tal pedido 

indispensável nos caos previstos no art. 216.º.  

O art. 17.º-F não prevê qualquer prazo para a formulação do pedido de não homologação 

do plano, a ser realizado pelos interessados. No entanto, depois de conhecido o conteúdo do 

plano, que certamente ocorrerá antes da votação, qualquer interessado poderá já nesse 
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momento requerer ao Juiz a não homologação do plano, isto se previr que há uma grande 

probabilidade de vir a ser aprovado. De qualquer forma, poderá sempre fazê-lo conjuntamente 

com o exercício do seu voto, embora o pedido de não homologação seja dirigido ao Juiz e o 

seu voto dirigido ao AJP.
103

 

Atente o disposto no art. 215.º, o Juiz deve recusar a homologação do plano de 

recuperação quando, independentemente de tal lhe ter sido requerido por qualquer legitimado, 

se verifique a violação não negligenciável de regras procedimentais ou de normas aplicáveis 

ao conteúdo do plano e, ainda, quando, no prazo que se estabeleça, não se verifiquem as 

condições suspensivas do plano ou não sejam praticados os atos ou executadas as medidas 

que devam procedem a homologação. Importa, aqui, apurar o que se deve entender por 

violações não negligenciáveis. A nosso ver, serão as violações relevantes para o decurso do 

processo, por porem em causa os interesses do devedor ou dos credores.
104

 No entanto, só 

uma apreciação casuísta poderá revelar se se verificou ou não alguma violação não 

negligenciável. 

Quanto à remissão legal prevista no art. 17.º-F, n.º 5, para o art. 216.º, terá de ser feita à 

luz das necessárias adaptações, como a própria lei indica. Desde logo, porque ao contrário do 

que se verifica no processo de insolvência, o devedor nunca poderá solicitar ao Juiz a não 

homologação do plano de recuperação. E, em relação aos credores, os pedidos de não 

homologação do plano só serão aceitáveis quando feitos pelos credores que se opuseram à 

aprovação do plano. Se é verdade que o PER é um instrumento que visa criar condições para a 

recuperação dos devedores, esta, não poderá, no entanto, ocorrer a qualquer custo, sem 

qualquer consideração pelos interesses dos credores, mesmo que dos minoritários.  

Nos termos das als. a) e b) do n.º 1 do art. 216.º, os interessados, à exceção do devedor, 

poderão requer ao Juiz a não homologação do plano de recuperação, contanto que 

demonstrem, em termos plausíveis, que, a sua situação ao abrigo do PER é previsivelmente 

menos favorável do que a que existiria na ausência de qualquer plano de revitalização ou, que, 
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 Assim, vide FÁTIMA REIS SILVA, Processo Especial…, ob. cit., p. 64 e MARIA DO ROSÁRIO EPIFÂNIO, O 

Processo Especial…, ob. cit., p. 60. SALAZAR CASANOVA/SEQUEIRA DINIS consideram que o pedido de não 

homologação do plano deve ser dirigido ao AJP e não ao Juiz, o que não compreendemos (cfr. SALAZAR 

CASANOVA/SEQUEIRA DINIS, PER…, ob. cit., pp. 145-146). Em nossa opinião, se a decisão de homologação 

ou não homologação do plano de recuperação é da competência do Juiz, não se percebe porque haveria o pedido 

de ser dirigido ao AJP.  
104

 No mesmo sentido, vide o Ac. TRP de 15/12/2016 (MIGUEL BALDAIA DE MORAIS), processo, 

5371/15.1T8OAZ.P1. Ainda sobre a distinção de violações negligenciáveis ou não negligenciáveis, vide o Ac. 

TRC, de 29/10/2013 (CARVALHO MARTINS), processo 5697/12.6TBLRA.C1.  
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o plano de recuperação em causa propicia a algum credor um valor económico superior ao 

montante nominal dos seus créditos, acrescido do valor de eventuais contribuições a prestar. 

No referente ao art. 216.º, n.º 1, al. a), há que dizer que, o termo de comparação usado, 

tanto poderá ser a situação do credor, se o devedor se mantiver no curso normal dos seus 

negócios, não estando insolvente, como a situação do credor se o devedor for declarado 

insolvente, tendo em consideração a probabilidade de uma e outra situação sucederem.
105

Já 

quanto ao art. 216.º, n.º 1, al. b), o que a lei prescreve é que se proceda a um juízo 

comparativo entre o valor nominal dos créditos, acrescidos dos desembolsos que ainda se 

devam fazer e o que os credores em causa irão receber ao abrigo do plano e revitalização.
106

  

Não há qualquer previsão de contraditório para o pedido de não homologação do plano de 

recuperação, seja este realizado nos termos do art. 215.º ou do art. 216.º, pelo que, será de 

considerar-se que não haverá lugar ao mesmo. E, em face do disposto no art. 17.º-F, n.º 6, o 

plano de recuperação homologado vincula todos os credores, mesmo que não tenham 

participado na votação.
107

  

Deverão tecer-se algumas considerações quando estejam em causa credores públicos, 

entenda-se a Autoridade Tributária e a Segurança Social. Pois, apesar de o legislador nada 

dispor, em específico, quanto a estes credores no âmbito do PER, decorre do art. 30.º, n.º 2 da 

LGT
108

 que os créditos tributários são indisponíveis, só podendo fixar-se condições para a sua 

redução ou extinção com respeito pelo princípio da igualdade e da legalidade tributária. Já o 

n.º 3 da LGT refere que o disposto no n.º 2 prevalece sobre qualquer legislação especial. 

Perante estas disposições da LGT, a nossa Jurisprudência tem entendido que os créditos 

tributários são imodificáveis em sede de PER e os planos de recuperação que prevejam 

qualquer redução ou extinção dos mesmos, ainda que aprovados, não poderão ser 

homologados pelo Juiz, por violação não negligenciável de normas aplicáveis ao conteúdo do 

plano, nos termos do art. 215.º.
109

 Ora, esta solução compromete a recuperação do devedor e, 
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 Como referem SALAZAR CASANOVA/SEQUEIRA DINIS, PER…, ob. cit., p. 149. 
106

 Como, também, referem SALAZAR CASANOVA/SEQUEIRA DINIS, PER…, ob. cit., p. 149. 
107

 A este propósito veja-se o Ac. TRC de 06/06/2017 (CARLOS MOREIRA), processo 505/16.1T8FND.C1 que 

refere que “o segmento normativo do nº 6 do art.º 17º-F do CIRE, na parte em que estipula que «a decisão do 

juiz (que homologa o PER) vincula os credores, mesmo que não hajam participado nas negociações» deve ser 

interpretado no sentido de que abrange todos os credores do devedor, mesmo os que não constem na lista e no 

plano”. 
108

 Introduzida pelo DL n.º 398/88, de 17 de dezembro, na redação atual.  
109

 O n.º 3 do art. 30.º LGT apenas foi introduzido pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, sendo que, até 

então, a Jurisprudência, de forma praticamente uniforme, considerava possível que um plano de insolvência 

aprovado pudesse prever regras, para o pagamento dos créditos públicos, diversas das previstas nas legislações 

respetivas. Com a introdução do n.º 3 do art.º 30 LGT, a Jurisprudência teve de rever seu entendimento sobre a 

admissibilidade de modificação dos créditos tributários, colocando-se a questão, nos mesmos termos, em sede de 
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por isso, começaram a surgir na Jurisprudência decisões que defendem que os planos de 

recuperação podem e devem ser homologados, desde que, se preserve a imodificabilidade dos 

créditos tributários, sendo que, a solução adotada pela Jurisprudência se desdobra em duas. 

Existem decisões que defendem a ineficácia relativa do plano de recuperação em relação aos 

credores públicos
110

 e decisões que defendem nulidade parcial e redução do plano.
111

 No 

entanto, a tese prevalecente é a que considera que os planos de recuperação devem ser 

homologados, decretando-se, que, quanto aos créditos tributários, a decisão homologatória é 

ineficaz, pelo que não é oponível aos credores públicos, cujos créditos não são afetados. 

E, em nossa opinião, a tese maioritária é a que melhor acautela os interesses em causa. 

Por um lado, possibilita a homologação do plano de recuperação, viabilizando a recuperação 

do devedor e, por outro, respeita a intransigência do legislador fiscal quanto à 

imodificabilidade dos créditos tributários. No entanto, não é isenta de críticas. Deverá 

ponderar-se a possibilidade de o devedor e os credores privados não terem interesse em que 

seja homologado um plano de recuperação, cujo conteúdo, aquando da respetiva aprovação, 

afetava, igualmente, os créditos tributários e, que, após homologação isso já não se verifica. 

Por isso, seria conveniente que o devedor e os credores privados fossem convidados a se 

pronunciarem no sentido, de que, não obstante a decisão homologatória ser ineficaz em 

relação aos créditos tributários, o plano continua a ser desejado pela generalidade dos 

credores privados e pelo devedor.
112

 

Outro dos problemas que se tem vindo a colocar com bastante frequência prende-se com 

os efeitos que a sentença homologatória do plano de recuperação poderá ter relativamente aos 

condevedores e garantes do devedor. Suscitam-se dúvidas se o plano de recuperação poderá 

conter previsões que afetem os direitos dos credores sobre os condevedores e terceiros 

garantes do devedor e se terá ou não aplicabilidade, nesta situação, o disposto no art. 217.º, n.º 

4.  

Em nossa opinião, não se vêm razões para afastar a aplicabilidade do art. 217.º, n.º 4 ao 

PER e, assim, as providências previstas no plano de recuperação não afetam nem a existência 

                                                                                                                                                                      
PER. Assim, passou a nossa Jurisprudência a defender a imodificabilidade daqueles créditos, recusando a 

homologação de planos de recuperação que não respeitasse aquele princípio.  
110

 Veja-se o Ac. STJ de 24/03/2015 (ANA PAULA BOULAROT), processo 664/10.7TYVNG.P1.S1, o Ac. STJ de 

13/11/2014 (FONSECA RAMOS), processo 217/11.2TBBGC-R.P1.S1 e o Ac. STJ de 18/02/2014 (FONSECA 

RAMOS), processo 1786/12.5TBTNV.C2.S1. 
111

 Veja-se o Ac. STJ de 13/11/2014 (SALRETA PEREIRA), processo 3970/12.2TJVNF-A.P1.S1 e o Ac. TRP de 

14/04/2015 (VIEIRA E CUNHA), processo 1529/14.9TBPRD.P1. 
112

 Como dá conta, também, CATARINA SERRA, O Processo Especial de Revitalização na Jurisprudência, ob. 

cit., p. 85 
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nem o montante dos direitos dos credores contra os condevedores e terceiros garantes. Mas, 

repare-se, a lei apenas refere que as providencias adotadas não podem afetar a existência nem 

o montante dos créditos. Por outras palavras, o que a lei estabelece é que nem o perdão 

concedido ao devedor extingue a responsabilidade dos condevedores e garantes, nem a 

redução do valor da dívida desonera os codevedores e os garantes da responsabilidade do 

pagamento da sua totalidade. Assim, a lei não impede que outras providências que se incluam 

no plano de recuperação e, que, não implique nem o perdão nem a redução da dívida, se 

possam estender aos condevedores e terceiros garantes. Tal situação só não se poderá verificar 

quando a extensão das modificações dos créditos aos garantes seja incompatível com a 

natureza da garantia. Enquanto na fiança e no aval nada obsta a que as modificações se 

estendam ao condevedores e terceiros garantes, no caso das garantias autónomas isso não se 

poderá verificar, uma vez que, a característica da autonomia implica que sejam inoponíveis, 

pelo garante ao beneficiário da garantia, as exceções derivadas tanto da sua relação com o 

devedor garantido, como da relação entre o devedor garantido e os beneficiário.
113

  

Por último, é de referir, que, da sentença homologatória ou não homologatória do plano 

caberá sempre recurso para o Tribunal da Relação, nos termos dos art.
os 

14.º e 17.º.
114

  

 

14. O PER DO ARTIGO 17.º-I 

O art. 17.º-I, n.º 1 regula uma modalidade PER, mais abreviada e rápida, destinada à 

homologação de acordos extrajudiciais de recuperação. Neste caso, antes da abertura do PER, 

o devedor já celebrou um acordo com os seus credores que representam, pelo menos, a 

maioria de votos prevista no n.º 1 do art. 212.º, ou seja, mais de dois terços, sendo que, mais 

de metade dos votos emitidos corresponde a créditos não subordinados.  

O processo inicia-se com a presentação do acordo ao Tribunal, acompanhado dos 

documentos previstos nos art.
os

 17.º-A, n.º 2 e 24.º, n.º 1. Recebido o pedido devidamente 

documentado, o Juiz profere despacho liminar, o qual, à semelhança do PER, pode ser de 

                                                      
113

 Aderimos, assim, à tese preconizada por CATARINA SERRA, O Processo Especial de Revitalização na 

Jurisprudência, ob. cit., pp. 113 e ss.. Na Jurisprudência, vide o Ac. TRG de 8/01/2015 (ANA CRISTINA 

DUARTE), processo 703/14.2TBBRG.G1. Em sentido contrário, vide JANUÁRIO DA COSTA GOMES, “Sobres os 

poderes dos credores contra os fiadores no âmbito de aplicação do CIRE. Breves notas”, in CATARINA SERRA, 

in CATARINA SERRA (coord.), III Congresso de Direito da Insolvência, Coimbra, Almedina, 2015, pp. 333 e 

ss..   
114

 A propósito da não homologação do plano de recuperação, veja-se o Ac. TRP de 17/06/2014 (JOÃO DIOGO 

RODRIGUES), processo 148/12.9TBCDR.P2 onde se refere que “no âmbito do processo de revitalização, sendo 

judicialmente recusada a homologação do plano e recuperação do devedor, não pode reabrir-se o processo 

negocial entre ele e os respectivos credores, com vista à correção desse plano”. 
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indeferimento liminar, de convite ao aperfeiçoamento e de deferimento. Proferindo este 

último, procede, também, à nomeação do AJP.  

O despacho de deferimento e nomeação de AJP tem os mesmos efeitos que os previstos 

para o PER dos art.
os

 17.º-A a 17.º-G e a sua tramitação processual é a mesma, mas com as 

adaptações necessárias. Desde logo, porque no PER do art. 17.º-I não haverá período de 

negociações pois, as negociações já se verificaram antes da apresentação do acordo ao 

Tribunal.  

A secretaria deve notificar os credores não intervenientes no acordo e que constam da 

lista de credores relacionados, da existência do acordo. Seguidamente, os credores dispõem 

do prazo de vinte dias, contados a partir da publicação no portal Citius do despacho de 

nomeação de AJP, para reclamar os seus créditos, sendo que, as reclamações devem ser 

remetidas ao AJP, que dispõe de cinco dias para elaborar a lista provisória de créditos. Esta, 

depois de apresentada na secretaria do Tribunal e publicada no portal Citius, pode ser 

impugnada no prazo de cinco dias úteis, dispondo, em seguida, o Juiz de idêntico prazo para 

decidir sobre as impugnações formuladas. Não sendo impugnada, converte-se em definitiva, 

sendo que, o Juiz dispõe de dez dias para analisar o acordo e pronunciar-se no sentido da 

homologação ou não homologação do mesmo. A homologação do plano de recuperação está 

dependente, em primeiro lugar, da aprovação dos credores, pela maioria prevista no art. 212.º, 

n.º 2 e, em segundo lugar, da não verificação de nenhuma das situações previstas nos art.
os 

215.º e 216.º, como dispõe o n.º 4 do art. 17.º-I. Caso o Juiz não homologue o acordo, aplica-

se, com as necessárias adaptações, o disposto no art. 17.º-G, n.
os

 2 a 4 e 7.   
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CAPÍTULO II - O CONTEÚDO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO 

 

1. A AMPLA LIBERDADE DE FIXAÇÃO DO CONTEÚDO DO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO  
 

Como vimos, o PER visa o estabelecimento de negociações entre o devedor e seus credores, 

por forma, a que, celebrem um acordo conducente à revitalização do primeiro, acordo esse 

que será plasmado no chamado plano de recuperação. No entanto, o legislador não 

estabeleceu quais as medidas de recuperação que poderão ser acordadas no âmbito do PER, 

deixando, assim, uma grande margem de liberdade ao devedor e aos seus credores, para a 

conformação do conteúdo do plano de recuperação. Vale, aqui, o princípio da liberdade 

contratual, expressamente consagrado no art. 405.º CC.  

Enquanto no processo de insolvência, o legislador ainda teve o cuidado de prever 

algumas das medidas em que poderá haver interesse que sejam adotadas por empresas 

insolventes, com vista à sua recuperação, nomeadamente, as constantes do art. 198.º, no PER 

descurou por completo esse cuidado, deixando o trabalho de equacionar as possíveis medidas 

a adotar em exclusivo ao devedor e aos seus credores. No entanto, o elenco das medidas ali 

previstas, que implicam, necessariamente, alterações societárias, não visa ser taxativo, mas 

apenas exemplificativo e, nada obsta a que possam ser adotadas em sede de PER 

Outras das medidas que poderão ser acordadas no plano de recuperação e que, certamente 

serão aplicadas na maioria dos processos de revitalização, são medidas relacionadas com a 

restruturação do passivo. Entre estas, consta o perdão ou redução dos créditos de capital ou de 

juros, bem como, o alargamento dos prazos de vencimento ou a redução das taxas de juro. 

Poderá, ainda, acordar-se que se proceda ao trespasse da empresa, por norma parcial, 

nomeadamente, através da dação em cumprimento a um dos credores ou à constituição de 

uma nova sociedade, de que serão sócios os credores e cujas entradas serão os seus créditos 

sobre o devedor e à qual o devedor cederá depois alguns dos seus ativos.  

Ainda a título de exemplo, poderão ser acordadas operações de fusão ou cisão, que, 

embora estejam expressamente proibidas no âmbito do processo de insolvência, como decorre 

dos art.
os 

97.º, n.º 3 e 120.º CSC, não se vêm motivos para serem afastadas no PER.  

Note-se, que, estamos no mero campo das possibilidades que o devedor e os seus 

credores têm ao seu dispor e, só uma avaliação do caso concreto poderá revelar quais as 
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medidas mais indicadas a adotar, sendo relevantre ter em conta se estamos perante uma micro, 

pequena, média ou grande empresa.  

Por último, será importante fazer constar no conteúdo do plano de recuperação soluções 

para alguma situações-tipo que se caraterizam por um iminente incumprimento do mesmo.  

 

2. O ARTIGO 17.º-H  

 

2.1. PROIBIÇÃO DE RESOLUÇÃO DAS GARANTIAS CONVENCIONADAS DURANTE O 

PER 

De acordo com art. 17.º-H, n.º 1, as garantias convencionadas entre o devedor e os seus 

credores durante o PER, com a finalidade de proporcionar àquele os necessários meios 

financeiros para o desenvolvimento da sua atividade, mantem-se mesmo que, findo o 

processo, venha a ser declarada, no prazo de dois anos, a insolvência do devedor.  

Para que compreendamos o sentido desta norma é importante, antes de mais, fazer uma 

abordagem do que prescreve o art. 120.º, n.º 1, segundo o qual, podem ser resolvidos em 

benefício da massa insolvente ao atos prejudicais à massa praticados dentro dos dois anos 

anteriores à data do início do processo de insolvência
115

. Por sua vez, o n.º 2 refere quais os 

atos considerados prejudiciais à massa insolvente, nomeadamente, os que diminuam, 

frustrem, dificultem, ponham em perigo ou retardem a satisfação dos credores da insolvência. 

Ora, do estatuído no art. 17.º-H, n,º 1, conclui-se, que, o legislador quis acautelar as 

garantias convencionadas durante o PER, por forma, a torna-las irresolúveis, mesmo que, 

findo o processo, venha a ser declarada, no prazo de dois anos, a insolvência do devedor. Ou 

seja, quis afastar a aplicação do previsto no art. 120.º, n.º 1. Porém, se tivermos em conta o 

disposto no n.º 6 do art. 120.º percebemos que a irresolubilidade daquelas garantias já se 

encontra aí prevista pois, esta disposição refere que são insuscetíveis de resolução os negócios 

jurídicos celebrados no âmbito do PER, cuja finalidade seja prover o devedor com meios de 

financiamento suficientes para viabilizar a sua recuperação.  

Fazendo uma análise comparativa entre o art. 17.º-H, n.º 1 e o art. 120.º, n.º 6 percebemos 

que o primeiro refere que são insuscetíveis de resolução as garantias convencionadas entre o 

devedor e os seus credores durante o decurso do PER e o segundo refere que são insuscetíveis 

                                                      
115

 Quanto ao regime geral da resolução dos atos pelo AJP, vide FERNANDO DE GRAVATO MORAIS, Resolução 

em benefício da massa insolvente, Almedina, Coimbra, 2008 e MENEZES LEITÃO, Direito da Insolvência, ob. 

cit., pp. 202 e ss.. 
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de resolução os negócios jurídicos celebrados no âmbito do PER. Isto leva-nos a constatar que 

o art. 120.º, n.º 6 abrange os casos previstos no art. 17.º-H, n.º 1, indo, aliás, mais além.
116

  

Um aspeto importante a ter em conta é, que, aquela proteção apenas é conferida às 

garantidas acordadas durante o PER., serão de se excluir desta proteção as garantias que 

sejam anteriores ou posteriores ao PER e as garantias, que, ainda que acordadas durante o 

processo negocial, respeitem a créditos anteriores ao PER. Por outro lado, as garantias que 

sejam convencionadas à margem do PER e, que, consequentemente, não constem do plano de 

recuperação, embora possam ter sido fixadas enquanto decorria o processo negocial, não 

poderão, igualmente, beneficiar daquela proteção. Assim, devemos limitar as garantias objeto 

daquela proteção às garantias que resultem das negociações e que constem do plano aprovado 

e homologado e que sejam referentes a créditos novos, constituídos no decorrer das 

negociações.
117

 

Importa, também, averiguar quais são os credores abrangidos pela norma do art. 17.º-H, 

n.º 1. Embora a letra da lei aponte no sentido de que apenas os credores financeiros, ou seja, 

aqueles que disponibilizem capital, serão suscetíveis de beneficiar do regime estatuído no art. 

17.º-H, n.º 1, é importante ter em conta, que, estando em causa sociedades comerciais, 

poderão existir outros meios de financiamento capazes de garantir o desenvolvimento da sua 

atividade, que não apenas o capital. Assim, deverão considerar-se abrangidos, também, os 

credores que forneçam matérias-primas ou quaisquer outros valores que equivalham à 

obtenção de capital.
118_119

 Não seria razoável, por exemplo, que para o credor/fornecedor de 

matérias-primas poder beneficiar do regime garantístico em causa tivesse que, primeiro, 
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 CARVALHO FERNANDES/JOÃO LABAREDA consideram que os créditos concedidos para financiar o devedor 

sem, contudo, ter sido convencionada, quanto a eles, a constituição de qualquer garantia especial são 

irresolúveis, da mesma forma que o são os novos créditos tutelados por garantias acordadas, mantendo-se mesmo 

que venha a ser declarada, no prazo de dois anos, a insolvência do devedor (cfr. CARVALHO FERNANDES/JOÃO 

LABREDA, Código da Insolvência…, ob. cit., p. 181). 
117

 No mesmo sentido, vide: JOÃO AVEIRO PEREIRA “A revitalização económica…”, ob. cit., p. 39; JOSÉ 

GONÇALVES MACHADO, O dever de renegociar…, ob. cit., p. 159; SOVERAL MARTINS, Um curso de 

Direito…, ob. cit., p. 530. CATARINA SERRA (cfr. CATARINA SERRA, O regime português da insolvência..., ob. 

cit., p. 186 e “Processo Especial de Revitalização – contributos para uma “rectificação”, ob. cit., p. 732) e 

SALAZAR CASANOVA/SEQUEIRA DINIS (cfr. SALAZAR CASANOVA/SEQUEIRA DINIS, PER…, ob. cit., pp. 

180-181) consideram que as garantias convencionadas durante o PER em favor de créditos pré-existentes 

deverão ser abrangidas pela proteção conferida no art. 17.º-H, n.º 1.   
118

 Esta tese sai reforçada se tivermos em conta que o legislador no art. 17.º-H, n.º 2 se refere a financiamento 

através da disponibilização de capital, restringindo as formas de financiamento, o que não faz no n.º 1.   
119

 No mesmo sentido, vide: CATARINA SERRA, O regime português da insolvência…, ob. cit., p. 185 e 

“Processo Especial de Revitalização – contributos para uma “rectificação””, ob. cit., p. 731; CARVALHO 

FERNANDES/JOÃO LABREDA, Código da Insolvência…, ob. cit., p. 182; JOSÉ GONÇALVES MACHADO, O 

dever de renegociar…, ob. cit., p. 160.  
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financiar o devedor com capital para, em seguida, o devedor usar esse dinheiro para pagar o 

fornecimento de matérias-primas a esse credor. 

É de referir que as garantias devem ser prestadas aos credores que concedem os meios 

financeiros e não a terceiros, sob pena de violação do princípio da igualdade de credores.
120

 E, 

este regime garantístico não deve, ainda, ser aplicado aos créditos concedidos pelos sócios ou 

por pessoas especialmente relacionadas com o devedor, sob pena de se estar a colocar em 

causa o regime dos suprimentos.
121

  

Este sistema garantístico só vigorará se for aprovado e homologado o plano de 

recuperação, não o sendo, nos termos do art. 17.º, n.º 2 cessam todos os efeitos do PER, entre 

eles, certamente consta o regime garantístico analisado.
122

 

 

2.2. A CONCESSÃO DE UM PRIVILÉGIO MOBILIÁRIO GERAL AOS NOVOS CAPITAIS 

– FRESH MONEY 

O art. 17-º-H, n.º 2 refere que, os credores que no decurso do PER financiem a atividade do 

devedor disponibilizando-lhe capital para a sua revitalização, gozam de privilégio creditório 

mobiliário geral, graduado antes do privilégio creditório mobiliário geral concedido aos 

trabalhadores.  

Aqui, ao contrário do que se verifica no n.º 1, do art. 17.º-H, apenas estão abrangidos os 

credores que disponibilizam capital à sociedade comercial e não os credores que 

disponibilizem quaisquer outros valores, ainda que estes sejam aptos a promover direta ou 

indiretamente o seu financiamento. Como causa da atribuição deste privilégio está a 

disponibilização de fresh money, aquilo a que no jargão económico se costuma designar de 

“dinheiro fresco”. Esta ideia sai reforçada quando, na exposição de motivos da Proposta de 

Lei n.º 39/XII se fala em credores que “aportem capital para refinanciar o devedor”, o que 

mostra a preocupação do legislador em dotar o regime do PER de incentivos para os credores 

que proporcionem liquidez às empresas.  

                                                      
120

 No mesmo sentido, vide ANA MARIA PERALTA, “Os “novos créditos no PER E SIREVE…”, ob. cit., p. 297. 

Em sentido contrário, vide SALAZAR CASANOVA/SEQUEIRA DINIS, PER…, ob. cit., pp. 179-180. 
121

 Com o mesmo entendimento, vide: MARIA PERALTA, “Os “novos créditos no PER E SIREVE…”, ob. cit., p. 

300; PAULO DE TARSO DOMINGUES, “O Processo Especial…, ob. cit., p. 23. Em sentido contrário, vide 

SALAZAR CASANOVA/SEQUEIRA DINIS, PER…, ob. cit., pp. 181-183. 
122

 Neste sentido, vide PAULO DE TARSO DOMINGUES, “O Processo Especial…”, ob. cit., p. 23 e SOVERAL 

MARTINS, Um curso de Direito…, ob. cit., p. 531. Em sentido contrário, vide ANA MARIA PERALTA, “Os 

“novos créditos no PER E SIREVE…”, ob. cit., p. 297.  
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A disponibilização de capital às empresas é especialmente complicada, quando estas se 

encontram já numa situação económica difícil ou em situação de insolvência iminente. Assim, 

o legislador com a concessão deste privilégio creditório mobiliário geral, a ser graduado antes 

do privilégio creditório mobiliário geral concedido aos trabalhadores, visa reforçar a posição 

destes credores que disponibilizam capital à empresa, no caso de ser vir a verificar a 

insolvência da mesma. No entanto, não poderá deixar de se referir que a concessão deste 

privilégio é bastante frágil, na medida, em que, cede perante outras garantias já existentes, de 

igual ou superior grau.  

Vale no âmbito do n.º 2 do art. 17.º-H a restrição que fizemos quanto ao n.º 1, não 

podendo os créditos concedidos pelos sócios ou por pessoas especialmente relacionadas com 

o devedor beneficiar deste privilégio. 

Por último, diga-se que, em nenhum momento o legislador exclui a possibilidade de 

recurso aos meios gerais de tutela dos credores para atacar os atos de que resulte, por força do 

estatuído no art. 17.º-H, a constituição de garantias irresolúveis ou a constituição de um 

privilégio mobiliário geral com prevalência sobre o privilégio mobiliário geral concedido aos 

trabalhadores. Assim, estes atos poderão ser objeto de impugnação pauliana ou ação de 

nulidade, caso se verifiquem os respetivos pressupostos.
123

 Tal será importante por forma a 

possibilitar o combate a abusos que serão suscetíveis de se verificarem como, por exemplo, o 

caso de se celebrarem determinados negócios jurídicos e concederem determinadas garantias 

através de combinações entre o devedor e determinado credor, com o objetivo de tirarem 

proveito próprio, em prejuízo de outros credores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
123

 No mesmo sentido, vide: CATARNA SERRA, O regime português da insolvência…, ob. cit., p. 187 e 

“Processo Especial de Revitalização – contributos para uma “rectificação””, ob. cit., p. 733; CARVALHO 

FERNANDES/JOÃO LABREDA, Código da Insolvência…, ob. cit., pp. 183-184. Em sentido contrário, vide ANA 

MARIA PERALTA, “Os “novos créditos no PER e SIREVE…”, ob. cit., p. 297. 
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CONCLUSÃO 

 

Com a reforma introduzida pela Lei n.º 16/2012, de 20 de abril, o legislador alterou os 

princípios sobre os quais assentava o Direito da Insolvência português, consagrando o 

primado da recuperação do devedor em detrimento da liquidação do seu património, tendo em 

vista a recuperação do tecido empresarial português. E, é aplaudir esta mudança de 

paradigma, que reconhece que o desaparecimento dos agentes económicos tem consequências 

indesejadas na economia portuguesa, contribuído para o empobrecimento do tecido 

económico português e gerando problemas sociais, como o desempego. Porém, não pode 

deixar de se dizer, que, só se operou esta mudança, em virtude, das imposições feitas pela 

Troika, aquando da celebração do Memorando de Entendimento em 2011, o que nos leva a 

pensar que o Direito Empresarial português não está a ser alvo do devido acompanhamento e 

evolução no quadro legislativo.  

O PER foi pensado como um instrumento, predominantemente, extrajudicial, que de 

forma célere e flexível permitisse a recuperação do devedor, em situação de pré-insolvência. 

Ou seja, pretendeu-se criar um mecanismo que habilitasse o devedor a promover a sua 

recuperação, sem que, para isso, tivesse de ser declarada a sua insolvência, com as nefastas 

consequências que isso acarreta para a sua imagem e para a sua possibilidade de recuperação. 

Mas, repare-se, foi pensado com o cuidado de obviar a ocorrência de alguns dos problemas 

que ocorrem em sede processo de insolvência mas, não, como uma alternativa a este. O PER 

foi concebido como um processo a ser acionado em caso de pré-insolência, não, em caso de 

insolvência.   

O facto de este ser um processo híbrido, com uma forte componente extrajudicial, é 

patente ao longo de todo o processo, onde apenas se verifica a intervenção pontual do Juiz em 

determinados momentos e, sempre que esta intervenção é requerida, da letra da lei, poderá 

retirar-se a conclusão de que os poderes do Juiz se encontram bastante limitados. Esta é a 

conclusão possível quer, porque, do seu regime legal parece resultar que o Juiz não tem o 

poder-dever de fazer uma apreciação minuciosa das diversas situações com que se depara e 

sobre as quais tem de se pronunciar, quer, porque, tendo em conta os curtos prazos 

estabelecidos nos diversos momentos do processo não parece ser plausível que o Juiz faça 

essa minuciosa apreciação. É certo, que, o PER é um processo urgente, ao qual tem de ser 

impressa a necessária celeridade mas, julgamos que esta não deverá ocorrer a qualquer custo. 

A consagração do princípio do Juiz ativo não poderá ser posto em causa, sem razão 
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devidamente justificativa. E, por isso, defendemos, que, embora da análise do regime legal do 

PER pareça resultar que, em determinadas situações do processo, não é conferida nenhuma 

margem de apreciação ao Juiz, tal não poderá ser um impedimento a que este o faça. E, diga-

se, são várias as situações em que o intérprete terá de fazer uma análise cuidada do regime 

jurídico do PER, sob pena de apenas se restringir ao expressamente consagrado na lei, o que 

poderá levar a resultados absurdos e totalmente desconformes com a ordem jurídica. A este 

propósito deve dizer-se que a técnica legislativa adotada aquando da redação do PER deixa 

muito a desejar, verificando-se, muitas das vezes, patentes contradições, como as consagradas 

nos art.
os

 17.º-C, n.º 3, al. a) e 17.º-E, n.º 2 e as consagradas nos n.
os

 4 e 7 do art. 17.º-G, a que 

já tivemos oportunidade de nos referir. Por outro lado, o estabelecimento de prazos tão 

reduzidos ao longo dos vários estádios do processo, muitas das vezes irrealistas, denota o 

alheamento do legislador em relação à complexidade do assunto em causa e às normais 

delongas de um processo desta natureza, que visa gerar consensos em situações pouco 

propícias a isso. Se há momentos em que a celeridade se justifica, outros existem, em que, um 

processo equitativo e justo não se compadece com ela. E, ainda em relação ao 

estabelecimento de prazos tão escassos, terá que se dizer que não se compreende porque 

estabelece prazos tão curtos, quando posteriormente equaciona a possibilidade de eles não se 

cumprirem, como se verifica no art. 17.º-F, n.º 3. E, a falta da consagração de um verdadeiro 

contraditório em determinadas fases do processo poderá colocar em causa o respeito pelos 

direitos constitucionalmente consagrados, falamos, pois, do estabelecido no art. 17.º-G, n.
os

 3 

e 4.  

Com o PER pretende-se um instrumento que faça o equilíbrio entre os interesses do 

devedor e o interesse dos credores sendo, no entanto, dada prevalência aos interesses do 

primeiro que consequentemente se traduzirá na defesa dos interesse dos segundos pois, a 

recuperação do devedor também interessa aos credores.  

No entanto, cumpre avaliar se o PER é um instrumento capaz de gerar o resultado que 

promete, a recuperação do devedor. E, na apreciação desta questão, não podemos deixar de 

referir que o PER tem o seu regime jurídico consagrado no CIRE e, que, este regime é muitas 

das vezes insuficiente para regular todas as situações que surgem no decurso do processo, 

sedo necessário a aplicação de preceitos pensados, em exclusivo, para o processo de 

insolvência. Assim, pergunta-se se, não obstante a mudança de filosofia que enaltece a 

recuperação do devedor em detrimento da sua liquidação, o legislador concebeu um 

verdadeiro processo inovador que visa a recuperação do devedor em situação de pré-
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insolvência ou concebeu apenas um processo alternativo ao processo de insolvência. Tendo 

em conta o espírito que lhe está subjacente, acreditamos que o legislador pretendeu que o PER 

fosse um processo que visa-se impedir a entrada do devedor em situação de insolvência, 

promovendo a sua recuperação, não que o PER fosse um processo a atuar quando a 

insolvência já se verifica. E, por isso, não se compreende que não sejam impostos verdadeiros 

obstáculos a que um devedor em situação de insolvência recorra ao PER. Pois, como vimos, a 

avaliação da situação económica difícil, da situação de insolvência meramente iminente ou da 

situação de insolvência atual cabe, em exclusivo, ao devedor, para não falar da nebulosa 

fronteira que separa cada uma destas situações. O devedor tem todo o interesse em dar início 

ao PER, ainda que se encontre já em situação de insolvência, em virtude dos efeitos extintivos 

e suspensivas previstos no art. 17.º-E, de que já falamos. É certo que, os benefícios 

concedidos por esta disposição legal são meramente temporários mas, mesmo assim, deverá 

pergunta-se se é legítimo o legislador facilitar o acesso a um processo, em que o seu Autor 

tem como principal objetivo frustrar a defesa dos interesses dos seus credores. 

Por outro lado, é constatável que o legislador promove a recuperação do devedor mas, 

apenas, à custa dos interesses dos credores privados. Pois, os credores públicos estando 

imunes a qualquer modificação dos seus créditos, transferem para a esfera dos credores 

privados toda a responsabilidade que acarreta a recuperação do devedor. Ora, poderá 

questionar-se até que ponto está ou não assegurado o respeito pelo princípio da igualdade de 

credores  

Em relação ao conteúdo do plano de recuperação, apesar de ser compreensível que este 

beneficie de uma ampla liberdade na sua conformação, acreditamos que o legislador deveria 

ter assegurado que fossem cumpridos alguns pressupostos, como o estabelecimento de 

soluções a adotar quando o plano não for, por algum motivo, cumprido. Com esta previsão 

deveria ter-se em causa, sobretudo, a ocorrência de eventuais situações supervenientes que 

dificultem o cumprimento do plano de recuperação. E, seria ainda recomendável que o 

legislador estabelecesse o acompanhamento da execução do plano de recuperação por uma 

entidade independente, por forma, a assegurar o acautelamento dos direitos dos credores.  

Em jeito de conclusão, diga-se que, a introdução do PER no ordenamento jurídico 

português é de louvar, no entanto, o seu regime jurídico não é um trabalho concluído, requer 

alguns aperfeiçoamentos que só a prática poderá revelar, até, porque, neste momento o PER é 

uma alternativa ao processo de insolvência. Devia sê-lo? Estamos convictos que não.  
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