
O NOVO REGIME INSOLVENCIAL
DA COMPRA E VENDA

L. MIGUEL PESTANA DE VASCONCELOS (*)

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. O regime do CPEREF. 2.1. O regime geral da compra e
venda no CPEREF. 2.1.1. A falência do comprador. 2.1.2. A falência do vendedor.
2.2. Os casos especialmente previstos. 2.2.1. A venda ao falido de certos bens por
preço de mercado ou de bolsa. 2.2.2. A venda com reserva de propriedade ao falido.
2.2.3. A venda de coisas já remetidas ao comprador na data da declaração de falên-
cia deste (art. 164.º CPEREF). 2.2.4. A venda a crédito ao falido de mercadorias
que já lhe tivessem sido entregues. 3. O regime do CIRE. 3.1. Aspectos gerais.
3.2. O regime geral da compra e venda no CIRE. 3.2.1. A compra e venda em que
ainda não se transmitiu o direito de propriedade (sem que se tenha pactuado a reserva
de propriedade). 3.2.1.1. A insolvência do comprador. 3.2.1.2. A insolvência do
vendedor. 3.2.2. A compra e venda em que já se transmitiu o direito de propriedade.
3.2.2.1. A insolvência do comprador. 3.2.2. A compra e venda em que já se transmitiu
o direito de propriedade. 3.2.2.1. A insolvência do comprador. 3.2.2.2. A insolvên-
cia do vendedor. 3.3. Os casos especialmente previstos. 3.3.1. A compra e venda que
tenha por objecto uma prestação divisível em que o outro contraente tenha já reali-
zado parte da sua prestação. 3.3.2. A venda de coisas não facilmente substituíveis entre
as quais exista uma conexão funcional (art. 103.º CIRE). 3.3.3. As operações a
prazo (art. 107.º CIRE). 3.3.4. A venda com reserva de propriedade (art. 104.º CIRE).
4. Alterações de disciplina.

1. INTRODUÇÃO

Em 2004 entrou em vigor o novo Código da insolvência e da recupe-
ração das empresas (CIRE), substituindo o Código dos processos espe-
ciais de recuperação da empresa e de falência (CPEREF), que vigorou,
embora alterado em 1998, uns escassos 11 anos.

(∗) Professor da Faculdade de Economia e da Faculdade de Direito da Universidade
do Porto.
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O novo diploma (1) (2) revela uma filosofia básica diversa do anterior,
centrando-se unicamente na satisfação do interesse dos credores, conside-
rados no próprio preâmbulo do Dec.-Lei n.º 53/2004, de 18-3, que aprova
o Código (3), como “os proprietários económicos da empresa”. A recupe-
ração da empresa (4), privilegiada no Código precedente, é meramente um
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(1) Sobre o CIRE, em geral, ver: JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, Insolvência: efeitos
sobre os negócios em curso, in Themis, 2005, edição especial, Novo direito da Insolvên-
cia (coord. J. LEBRE DE FREITAS, e os restantes artigos incluídos nessa obra), pp. 105, ss.;
ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Introdução ao direito da insolvência, Dir., 2005, pp. 465, ss.;
IDEM, Litigância de má fé, abuso de direito e culpa “in agendo”, Almedina, Coimbra,
2005, pp. 178, ss.; LUÍS CARVALHO FERNANDES / JOÃO LABAREDA, Código da insolvência
e da recuperação de empresas anotado, vols. I e II, Quid iuris, Lisboa, 2005; LUÍS CAR-
VALHO FERNANDES, Profili generali del nuovo regime dell’insolvenza nel diritto portoghese,
Dir. Fall., 2004, pp. 1418, ss.; JORGE M. COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial,
vol. I, 5.ª ed., Almedina, Coimbra, 2004, pp. 112, ss., pp. 322, ss.; LUÍS MENEZES LEITÃO,
Código da insolvência e da recuperação de empresas. Anotado, 2.ª ed., Almedina, Coim-
bra, 2005; PEDRO DE ALBUQUERQUE, Declaração da situação de insolvência, Dir., 2005,
pp. 507, ss.; CATARINA SERRA, O novo regime português da insolvência. Uma introdução,
Almedina, Coimbra, 2004; JOÃO LABAREDA, O novo código da insolvência e da recuperação
de empresas. Alguns aspectos mais controversos, in Miscelâneas, n.º 2, Instituto de direito
das empresas e do trabalho, Almedina, Coimbra, 2004, pp. 9, ss.; MARIA DO ROSÁRIO EPI-
FÂNIO, El nuevo derecho concursal portugués, RDCP, 2005, pp. 385, ss.; FÁTIMA REIS
SILVA, Algumas questões processuais no código da insolvência e da recuperação de empre-
sas. Uma primeira abordagem, in Miscelâneas, n.º 2, Instituto de direito das empresas e
do trabalho, Almedina, Coimbra, 2004, pp. 53, ss.

Quanto ao anteprojecto do Código: JOSÉ LEBRE DE FREITAS, Pedido de declaração de
insolvência, in Código da insolvência e da recuperação de empresas, Ministério da Jus-
tiça/Gabinete de política legislativa e planeamento, Coimbra Editora, Coimbra, 2004,
pp. 11, ss.; RUI PINTO DUARTE, Classificação de créditos sobre a massa insolvente no pro-
jecto do código da insolvência e da recuperação de empresas, in Código da insolvência e
da recuperação de empresas, Ministério da Justiça/Gabinete de política legislativa e planea-
mento, Coimbra Editora, Coimbra, 2004, pp. 51, ss.; L. MENEZES LEITÃO, Os efeitos da
declaração de insolvência sobre os negócios em curso, in Código da insolvência e da recupe-
ração de empresas, Ministério da Justiça/Gabinete de política legislativa e planeamento, Coim-
bra Editora, Coimbra, 2004, pp. 61, ss.; MARIA JOSÉ COSTEIRA, Verificação e graduação de
créditos, in Código da insolvência e da recuperação de empresas, Ministério da Justiça/Gabi-
nete de política legislativa e planeamento, Coimbra Editora, Coimbra, 2004, pp. 69, ss.

(2) Para uma análise desenvolvida da evolução do direito falencial e agora insol-
vencial entre nós, e nos ordenamentos mais próximos, ver A. MENEZES CORDEIRO, Intro-
dução ao direito da insolvência, cit., pp. 472, ss.

(3) Alterado ainda antes de entrar em vigor pelo Dec.-Lei n.º 200/2004, de 18-8.
(4) Sempre que uma empresa esteja incluída na massa, o que, dada a amplitude do

âmbito subjectivo da insolvência (o insolvente não tem que ser empresário), pode perfei-
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instrumento para o referido fim. Não, como no CPEREF, o resultado a ser
alcançado de forma prioritária sempre que a empresa declarada insolvente
fosse economicamente viável e financeiramente recuperável.

A generalidade dos casos de processos de recuperação não terá tido o
melhor sucesso (5) e o actual Código tem em vista, além de maximizar a
massa a ser distribuída pelos credores, promover o saneamento do pró-
prio mercado, retirando daí as empresas insolventes.

É que, convém não esquecer, a insolvência tem efeitos sobre os cre-
dores desse sujeito, podendo conduzir à sua própria insolvência. Mesmo
quando se trate de empresas em boa saúde económica e financeira (trata-se
do conhecido fenómeno das “falências por arrastamento”). A protecção do
tecido empresarial e da própria economia do país passa, numa economia
de mercado, na nossa perspectiva, por salvaguardar os projectos empresa-
riais viáveis (que assumem a veste de credores do insolvente), criando
estímulos à rápida retirada do mercado daqueles que já não podem cum-
prir. Este aspecto é particularmente importante para as pequenas empre-
sas que têm maior dificuldade em avaliar as suas potenciais contrapartes
negociais.

A lei da insolvência deve, pois, desempenhar desta forma uma função
preventiva no sentido de evitar que, ao proteger demais o insolvente, tenha
como resultado indirecto conduzir à insolvência sujeitos solventes e viáveis
(credores e potenciais credores).

Também não parece ajustado impor, a não ser dentro de limites estri-
tos, em nome da recuperação de uma empresa sacrifícios aos seus credo-
res que os debilitem. Nessa medida, a orientação da lei parece, em geral,
adequada.

De todo o modo, certo é que com este diploma se produziu um pro-
fundo corte em muitas matérias com o direito anterior, alterando-se múl-
tiplos regimes e mesmo noções básicas. O esforço de tratamento dogmá-
tico do Código, que é extenso e complexo, demorará muitos anos.

A este propósito refira-se, desde já, um elemento essencial a ter em
conta nessa tarefa. O CIRE é profundamente influenciado pela Insolven-
zordnung (InsO) alemã (na versão de 1999), tanto na sua estrutura básica,
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tamente não acontecer. Ver J. M. COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, vol. I,
cit., p. 114, e quanto à recuperação da empresa no CIRE, pp. 322, ss.

(5) Cfr. MARIA DO ROSÁRIO EPIFÂNIO, El nuevo derecho concursal portugués, cit.,
p. 386.
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como em múltiplos regimes, e mesmo definições (basta ver a noção de
insolvência), que foram daí retirados e depois adaptados com maiores ou
menores alterações (nalguns aspectos muito pequenas). Neste ponto, por-
tanto, o intérprete nacional terá necessariamente que conhecer a doutrina
e, por vezes mesmo, a jurisprudência germânicas (ao abrigo da Konkur-
sordnung) para o correcto entendimento das soluções do Código (o que não
quer dizer, como é claro, que não os resultados interpretativos tenham
depois que ser os mesmos, atenta a integração de cada norma num diploma
que constitui um subsistema que, embora bastante próximo, é diferente
do alemão, e que se integra num sistema nacional, mais amplo, também,
evidentemente, diverso) (6). Elas são, aqui, parte integrante do elemento
histórico de interpretação (7).

O que se visa neste pequeno estudo é dar um contributo nessa tarefa,
tomando como objecto o contrato de compra e venda (8), através do qual
se trocam os mais diferentes direitos (9) (10) por dinheiro e que assume,
assim, uma importância central na vida comercial e mesmo financeira (11).
Por isso, é muito vulgar, diríamos até o mais natural, que o insolvente
seja parte de diversos contratos de compra e venda sobre bens distintos, o
que lhe confere, igualmente, uma grande relevo em sede de insolvência.
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(6) Quanto a este aspecto, ver A. MENEZES CORDEIRO, Introdução ao direito da
insolvência, cit., p. 469.

(7) Escrevia JOÃO BAPTISTA MACHADO (Introdução ao direito e ao discurso legiti-
mador, Almedina, Coimbra, 1983, p. 184), a propósito das “fontes da lei”, que uma “inda-
gação monográfica no domínio do Direito Português coenvolve as mais das vezes uma
investigação de Direito Comparado”. O que, claro, é verdade em termos gerais, mas
assume uma particular pertinência para o novo direito da insolvência.

(8) Quanto a este, entre nós, ver: PIRES DE LIMA / ANTUNES VARELA, Código civil
anotado, vol. II, Coimbra Editora, Coimbra, 1997, pp. 160, ss.; PEDRO ROMANO MARTI-
NEZ, Direito das obrigações (parte especial). Contratos. Compra e venda, locação,
empreitada, 2.ª ed., reimpressão, Almedina, Coimbra, 2003, pp. 19, ss.; L. MENEZES LEI-
TÃO, Direito das obrigações, vol. III, Contratos em especial, 3.ª ed., Almedina, Coimbra,
2005, pp. 11, ss.

(9) Sobre estes, ver PIRES DE LIMA / ANTUNES VARELA, Código civil anotado, vol. II,
cit., p. 162.

(10) Ou mesmo situações jurídicas complexas como a posição contratual, cfr.
L. MENEZES LEITÃO, Direito das obrigações, vol. III, Contratos em especial, cit., p. 13.

(11) No âmbito da compra e venda de valores mobiliários e como garantia finan-
ceira (referimo-nos aos contratos de compra e venda com obrigação de revenda, que são
alienações fiduciárias em garantia, por sua vez uma das modalidades dos contratos de
garantia financeira — Dec.-Lei n.º 105/2004, de 8-5). Ver, infra, n.º 3.3.3.
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Ora a matéria dos negócios jurídicos em curso (quando o contrato de
compra e venda possa ser enquadrado nesse seio e não se trate, em termos
insolvenciais, de um simples crédito sobre a insolvência ou mesmo um
crédito integrante da massa (12)) foi uma daquelas em que maiores altera-
ções foram introduzidas e também onde mais de perto se nota a sombra da
Insolvenzordnung (13), no que constitui uma motivo adicional para o seu
estudo.

Para o efeito, seguiremos o seguinte percurso: começar-se-á por uma
análise (necessariamente sumária) do tratamento que o CPEREF dava à
compra e venda (2), para, em seguida, com esse pano de fundo, traçarmos
a disciplina do CIRE (3). Ficaremos assim em posição de verificar em que
pontos se afasta a nova disciplina da que até há pouco vigorou e de deter-
minar quais as traves mestras que neste âmbito atravessam o CIRE (4). Dei-
xamos só uma breve advertência: a compra e venda é um contrato extre-
mamente rico e complexo, não sendo possível no presente estudo abordar
todas as questões que levanta em sede insolvencial. Limitamo-nos aque-
las que nos parecem as mais relevantes.

2. O REGIME DO CPEREF

No anterior código (14), o contrato de compra e venda era regulado em
geral no art. 161.º (disciplina que se estendia à venda com entregas perió-
dicas e ao contrato de fornecimento ao falido, que se encontrassem em
execução à data da declaração da falência, art. 162.º CPEREF), sendo
depois objecto de tratamento particular, a venda ao falido de certos bens
por um preço de mercado ou de bolsa em que o cumprimento das obri-
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(12) Ver, para estas distinções, infra, n.º 3.2.1.1.
(13) O que justifica o recurso que fazemos à doutrina alemã.
(14) Quanto ao regime da compra e venda no CPEREF, ver: JOSÉ DE OLIVEIRA

ASCENSÃO, Efeitos da falência sobre a pessoa e os negócios do falido, ROA, 1995, pp. 662,
ss.; LUÍS CARVALHO FERNANDES, Efeitos substantivos da declaração de falência, DJ, 1995,
t. 2, pp. 48-49; LUÍS CARVALHO FERNANDES / JOÃO LABAREDA, Código dos processos espe-
ciais de recuperação da empresa e de falência anotado, 3.ª ed., 2.ª reimpressão, Quid
iuris, Lisboa, 2000, pp. 422, ss.; CATARINA SERRA, Efeitos da declaração de falência sobre
o falido (após a alteração do DL 315/98, de 20 de Outubro, ao CPEREF), SI, 1998,
pp. 299, ss.; e, em especial, com amplo desenvolvimento e interesse, MARIA DO ROSÁRIO
EPIFÂNIO, Os efeitos substantivos da falência, Publicações Universidade Católica, Porto, 2000,
pp. 222, ss.
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gações das partes (15) se verificasse em determinada data ou decorrido um
prazo e em que a data ocorresse ou prazo se extinguisse depois de ser
declarada a falência (art. 163.º, n.º 1, primeira hipótese, CPEREF) e a
venda com reserva de propriedade (art. 163.º, n.º 1, segunda hipótese,
CPEREF) (16).

Eram ainda objecto de regulamentação própria, os casos da venda de
coisas já remetidas ao comprador na data da declaração de falência deste,
mas ainda não recebidas, sem que outrem tivesse adquirido direitos sobre
elas (art. 164.º CPEREF), assim como a venda a crédito ao falido de mer-
cadorias que já lhe tivessem sido entregues, encontrando-se no seu arma-
zém, desde que pudessem ser identificadas e separadas das que perten-
cessem à parte restante da massa (art. 201.º, n.º 5, CPEREF).

De realçar, ainda, a profunda influência que o Código das falên-
cias italiano, de 1942, teve na conformação desta disciplina (arts. 72.º
e segs.) (17).
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(15) A fórmula legal referia-se “a venda … em determinada data ou dentro de certo
prazo, e em que a data ou o prazo se extinga depois de declarada a falência.” A doutrina
nacional, no entanto, interpretava esta norma na linha de L. CARVALHO FERNANDES /
J. LABAREDA (Código dos processos especiais de recuperação de empresa e de falência ano-
tado, cit., p. 426) de acordo com os quais seria a execução do contrato que deveria veri-
ficar-se em determinada data ou dentro de certo prazo a “ocorrer ou extinguir-se depois da
declaração de falência.”

(16) Colocava-se a dúvida no âmbito do CPEREF se teria sido revogado o art. 468.º
do Código Comercial. No sentida da revogação, J. OLIVEIRA ASCENSÃO, Efeitos da falên-
cia sobre a pessoa e os negócios do falido, cit., p. 663. Contra, L. CARVALHO FERNANDES /
/ J. LABAREDA, Código dos processos especiais de recuperação de empresa e de falência
anotado, cit., pp. 422-423.

(17) Sobre a disciplina dos negócios em curso do direito transalpino de 1942, em que
se inspirou, em grande parte, o legislador do CPEREF, ver: PIERO PAJARDI, Manuale di diritto
fallimentare, 4.ª ed., Giuffrè, Milão, 1993, pp. 433, ss.; FRANCESCO FERRARA Jr. / ALESSANDRO
BORGIOLI, Il fallimento, 5.ª ed., Giuffrè, Milão, 1995, pp. 371, ss.; SALVATORE SATTA, Diritto
fallimentare, 3.ª ed. (aggiornata ed ampliata da Romano Vaccarella e Francesco P. Luiso),
Cedam, Pádua, 1996, pp. 285, ss.; ANDRE TORRENTE / PIERO SCHLESINGER, Manuale di
diritto privato, Giuffrè, Milão, 1999, pp. 783, ss.; ALBERTO MAFFEI ALBERTTI Commenta-
rio breve alla legge fallimentare, Cedam, Pádua, 2000, pp. 282, ss.

Acrescente-se só a este propósito que a lei falencial italiana está em revisão. Ver sobre
este ponto: MASSIMO DI LAURO, Il nuovo diritto fallimentare: che fini ha fatto la grande
riforma, Dir. Fall., 2005, pp. 793, ss.; e os diversos estudos incluídos em La riforma
della legge fallimentare (coordenado por SIDO BONFATTI e GIOVANNI FALCONE), Giuffrè,
Milão, 2005.
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2.1. O regime geral da compra e venda no CPEREF

2.1.1. A falência do comprador

Declarada a falência do comprador, haveria que distinguir os casos
em ele ou o vendedor já tivessem cumprido totalmente a respectiva pres-
tação sem que o outro contraente, por sua vez, tivesse realizado a sua,
daquelas hipóteses em que o contrato não estivesse na íntegra cumprido
por ambas as partes (nenhuma delas tivesse cumprido totalmente a sua
prestação).

Na primeira eventualidade, estaríamos face a um crédito integrante
da massa (art. 146.º CPEREF), se o comprador/falido já tivesse comple-
tamente cumprido, mas o vendedor não o tivesse feito, ou, no caso inverso,
perante um crédito (comum ou eventualmente garantido) a ser satisfeito pelo
produto da liquidação da massa de que o vendedor seria titular e que,
consequentemente, teria que reclamar para ver depois satisfeito de acordo
com as regras (e limitações) falenciais.

Já na hipótese de o contrato não ter sido ainda totalmente cum-
prido pelo vendedor e pelo comprador/falido, estávamos perante um
negócio em curso ao qual se aplicava o regime do art. 161.º, n.os 1 e 2,
CPEREF (18).

O efeito real decorrente deste contrato, repare-se, poderia já ter-se
verificado de imediato com a conclusão do mesmo, como em regra acon-
teceria, embora também pudesse não se ter operado, se estivéssemos face
a uma das hipóteses do n.º 2 do art. 408.º, ou tratando-se de obrigações
genéricas.

O vendedor podia realizar ou completar a sua prestação (art. 161.º,
n.º 1, CPEREF) embora se sujeitasse a receber o preço pelas forças da
massa como credor comum. A lei permitia-lhe, no entanto, não realizar a
sua prestação, cabendo então ao liquidatário optar pela execução ou reso-
lução do contrato (art. 161.º, n.º 2, CPEREF). A contraparte do falido
podia fixar um prazo razoável ao liquidatário para este realizar a sua esco-
lha, decorrido o qual o contrato se considerava resolvido (art. 161.º, n.º 2,
in fine, CPEREF).
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(18) Cfr. J. OLIVEIRA ASCENSÃO, Efeitos da falência sobre a pessoa e os negócios do
falido, cit., p. 662; MARIA DO ROSÁRIO EPIFÂNIO, Os efeitos substantivos da falência, cit.,
pp. 224-225.
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Se o liquidatário escolhesse o cumprimento, o vendedor teria que rea-
lizar a sua prestação, impondo-se, no entanto, nesse caso, à massa o paga-
mento integral do preço; se o resolvesse, o vendedor ficava liberado de rea-
lizar a sua prestação, e, caso já se tivesse transmitido a propriedade sobre
o bem objecto da venda, readquiri-la-ia (19). Não teria é direito a ser
indemnizado pela resolução (como credor comum).

Caso o vendedor tivesse realizado parcialmente a prestação, sendo
resolvido o contrato, entendia a doutrina que mais se debruçou sobre
esta matéria (20) que ele teria direito à restituição, mas como crédito
comum.

O regime que acabámos de ver era também aplicável à venda com entre-
gas periódicas e ao contrato de fornecimento ao falido que se encontrassem
em execução à data da declaração de falência (art. 162.º CPEREF) (21).

2.1.2. A falência do vendedor

Declarada a falência do vendedor, tendo sido transmitida a propriedade
sobre a coisa, o contrato não se extinguia, tendo o liquidatário que reali-
zar a prestação, entregando a coisa (22), e exigindo o pagamento do preço
pela outra parte.

Não tendo ainda havido transmissão da propriedade, cabia ao liqui-
datário optar entre o cumprimento e a resolução do contrato. Decidindo-se
pelo cumprimento, tinha que cumprir pontualmente; escolhendo a resolu-
ção, ambas as partes ficavam liberadas das respectivas obrigações e a con-
traparte do falido teria ainda direito a ser indemnizada pelo dano sofrido
(art. 161.º, n.º 3, in fine, CPEREF).

L. Miguel Pestana de Vasconcelos528

(19) Esta é uma consequência necessária do efeito retroactivo da resolução
(arts. 433.º e 434.º). Sobre a “retroactividade real” da resolução, ver JOSÉ CARLOS BRAN-
DÃO PROENÇA, A resolução do contrato no direito civil, BFDUC, suplemento XXII,
Coimbra, 1975, pp. 403, ss.

(20) MARIA DO ROSÁRIO EPIFÂNIO, Os efeitos substantivos da falência, cit., p. 235.
(21) Quanto a esta remissão, e as necessárias adaptações da referida disciplina a

estes contratos (assim como a hipótese da declaração de falência do vendedor — não
directamente prevista), ver MARIA DO ROSÁRIO EPIFÂNIO, Os efeitos substantivos da falên-
cia, cit., pp. 261, ss.

(22) A coisa, que pertence já ao comprador, terá que ser entregue na íntegra, não se
tratando de um crédito comum a reclamar no processo. Neste sentido, MARIA DO ROSÁ-
RIO EPIFÂNIO, Os efeitos substantivos da falência, cit., pp. 254-256; S. SATTA, Diritto fal-
limentare, cit., p. 292.
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2.2. Os casos especialmente previstos

2.2.1. A venda ao falido de certos bens por preço de mercado
ou de bolsa

O art. 163.º CPEREF regulava dois grupos de casos bastante distintos
entre si. No primeiro hipótese, que é aquela que agora directamente nos
interessa, disciplinava-se o caso da venda ao falido(/comprador) de cer-
tos bens por um preço de mercado ou de bolsa em que o cumprimento
das obrigações das partes (23) se verificasse em determinada data ou
decorrido um prazo, que ocorresse ou se extinguisse depois da declara-
ção de falência, sendo o preço dos bens fixado pelo preço de mercado ou
de bolsa nesse momento (24) (25) (art. 163.º, n.º 1, primeira hipótese,
CPEREF) (26).

Cabia ao liquidatário a opção entre o cumprimento e a resolução
do contrato de acordo com os interesses da massa (art. 163.º, n.os 2 e 3,
CPEREF). Se se decidisse pela primeira via, teria que cumprir pontualmente
o contrato, ou seja, pagar o preço integralmente; optando pela resolução,
a outra parte, ao contrário do regime do art. 161.º, n.º 2, teria direito a ser
indemnizada, mas “como crédito comum a cargo das forças da massa
falida”, estipulando logo a lei o critério para fixar essa indemnização
(art. 163.º, n.º 3, CPEREF).

2.2.2. A venda com reserva de propriedade ao falido

O segundo grupo de casos regulado no art. 163.º, n.º 1, CPEREF, era
o da venda a prestações com reserva de propriedade ao falido (a que se
equiparava a locação venda e por interpretação extensiva deveria também
equiparar-se a locação financeira). Entendíamos que embora a lei se refe-
risse à venda a prestações com reserva de propriedade, se pretendia tam-
bém regular a venda com reserva de propriedade, mesmo que o preço não
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(23) Ver, supra, nota 15.
(24) MARIA DO ROSÁRIO EPIFÂNIO, Os efeitos substantivos da falência, cit., p. 279.
(25) Para esta forma de fixação do preço, ver P. ROMANO MARTINEZ, Direito das obri-

gações (parte especial). Contratos. Compra e venda, locação, empreitada, cit., p. 50.
(26) O segundo caso dizia respeito à venda ao falido com reserva de propriedade, e

será visto no número subsequente.
34
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estivesse fraccionado em prestações (27). O elemento decisivo que levava
aqui à consagração de um regime particular era a manutenção do direito
de propriedade na esfera do vendedor, como instrumento de garantia, até
ao pagamento (ou ao pagamento integral) do preço. Esse aspecto justifi-
cava o tratamento favorável concedido ao vendedor, face ao regime geral
do art. 161.º, n.os 1 e 2, CPEREF.

Dessa forma, o liquidatário poderia optar entre o cumprimento do
contrato e a sua resolução (art. 163.º, n.º 1, CPEREF). Na primeira hipó-
tese teria que pagar o preço integralmente de forma a que a coisa vendida
passasse a integrar a massa (art. 163.º, n.º 2, CPEREF); seguindo a via reso-
lutiva, a propriedade não se transmitiria, e o vendedor teria ainda direito
a exigir como crédito comum uma indemnização calculada nos termos do
art. 163.º, n.º 3, CPEREF, ao contrário do que sucedia no regime geral
do art. 161.º, n.º 2, CPEREF.

Acrescente-se, por fim, a este propósito, que era necessário que a
cláusula de reserva de propriedade tivesse sido estipulada por escrito até
ao momento da entrega da coisa para ser oponível à massa (art. 155.º,
n.º 4, CPEREF).

2.2.3. A venda de coisas já remetidas ao comprador na data da
declaração de falência deste (art. 164.º CPEREF)

Previa-se no art. 164.º um caso particular, adaptado do art. 75.º da lei
falimentar italiana (28), por sua vez inspirado no stoppage in transitu do
direito anglo-saxónico (29), em que permitia ao vendedor, que já tivesse
remetido as coisas, recuperá-las.

Elementos da facti-species da norma em análise eram os seguintes:
cumprimento por parte do vendedor da obrigação de remessa de coisas
móveis à data da declaração de falência, a sua não recepção por parte do
comprador/falido e a não aquisição de terceiros de direitos sobre elas.
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(27) Em sentido diverso: MARIA DO ROSÁRIO EPIFÂNIO, Os efeitos substantivos da
falência, cit., pp. 273-274; CATARINA SERRA, Efeitos da declaração de falência sobre o
falido, cit., p. 302, nota 107.

(28) Quanto a este, ver: F. FERRARA Jr. / A. BORGIOLI, Il fallimento, cit., pp. 382, ss.;
S. SATTA, Diritto fallimentare, cit., pp. 299, ss.

(29) GIUSEPPE RAGUSA MAGGIORE, Istituzioni di diritto fallimentare, 2.ª ed., Cedam,
Padova, 1994, p. 293; P. PAJARDI, Manuale di diritto fallimentare, cit., p. 466, nota 62.
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O vendedor poderia então optar entre a manutenção do contrato, sendo
pago como credor comum, ou a recuperação das coisas enviadas, tomando
então a seu cargo as despesas de retorno dos bens e a restituição dos
adiantamentos recebidos (art. 164.º, n.º 1, CPEREF) (30). Nesta último
caso, ou seja, para evitar esse resultado, o liquidatário podia opor-se à
“sustação do contrato”, mas teria então que pagar o preço integral (art. 164.º,
n.º 2, CPEREF).

Tratava-se de um tratamento mais favorável do vendedor do que
aquele que decorria do regime geral. De facto, o art. 161.º, n.os 1 e 2,
CPEREF, dado o cumprimento por parte do alienante da obrigação de
envio, não seria aqui aplicável o que implicaria, nessa medida, a limita-
ção do alienante a reclamar o pagamento do preço pelas forças da massa.
Esta disposição permitia-lhe recuperar esses bens, ou mesmo, concedia-lhe
o pagamento integral dos mesmos, se o liquidatário pretendesse evitar
esse resultado (31).

2.2.4. A venda a crédito ao falido de mercadorias que já lhe
tivessem sido entregues

Esta figura, prevista no art. 201.º, n.º 5, CPEREF, era semelhante à
anterior, diferindo nela, no entanto, no que toca à exigência dos seus pres-
supostos, ao mesmo tempo que conferia uma tutela mais extensa. De
facto, a hipótese desta disposição acrescentava aos restantes pressupostos
do art. 164.º CPEREF a venda a crédito, isto é, em que a obrigação de pagar
o preço se vencesse só depois da obrigação de entregar as coisas (situação
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(30) A recuperação das coisas implicava a resolução do contrato (contra, negando que
haja uma resolução do contrato, FRANCESCO FERRARA Jr. / ALESSANDRO BORGIOLI, Il falli-
mento, cit., p. 383), com a consequente reaquisição da propriedade sobre elas e a libera-
ção das obrigações de ambas as partes emergentes desse contrato. A obrigação de supor-
tar o pagamento das despesas de retorno e da restituição dos adiantamentos recebidos
inseria-se já na relação de liquidação. Cremos, como defendia MARIA DO ROSÁRIO EPIFÂ-
NIO (Os efeitos substantivos da falência, cit., p. 287, nota 696), que o vendedor deveria fixar,
de forma idêntica do art. 161.º, n.º 2, CPEREF, um prazo ao liquidatário para este se pro-
nunciar sobre o destino do contrato (mas informando-o, também, que pretendia, nos termos
do art. 164.º, recuperar as coisas e, consequentemente, resolver o contrato, se ele não
usasse da faculdade que o n.º 2 do art. 164.º lhe concedia, que conduzia à conversão do preço
em dívida da massa).

(31) Tratava-se, claro, de um tratamento privilegiado do vendedor, cfr. S. SATTA,
Diritto fallimentare, cit., p. 300.
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muito vulgar no comércio, designada como “venda com espera de
preço” (32)). Permitia, no entanto, que o vendedor pudesse reclamar as mer-
cadorias vendidas, não só enquanto estivessem em trânsito, mas mesmo
depois de terem entrado no armazém do falido, se pudessem ser identifi-
cadas e separadas das que pertenciam à parte restante da massa.

Claro está que, na maior parte das vezes, o vendedor só enviava a
coisa antes de ter recebido o preço exactamente por se terem fixado pra-
zos diversos para o vencimento de ambas as obrigações. Porém, podia
também dar-se o caso de o vendedor, não sendo embora negocialmente
obrigado a isso, ter cumprido a sua obrigação ainda antes de receber o
preço. Nessa eventualidade, estavam preenchidos os requisitos do art. 164.º
CPEREF, mas não do art. 201.º, n.º 5, CPEREF, não podendo, desta
forma, o vendedor valer-se da protecção mais ampla concedida por esta
norma (33).

A lei remetia para o art. 164.º CPEREF no que toca ao regime. Assim,
o vendedor poderia reaver as coisas, pagando as despesas de retorno e a
restituição dos adiantamentos recebidos (34), reservando-se ainda ao liqui-
datário o direito de se opor ao exercício dessa faculdade, hipótese em que
teria que cumprir o contrato pontualmente.

Consistia, como se vê, num importante meio de defesa do vendedor
(que nem sequer era novo, uma vez que estava já previsto já no Código de
Processo Civil — art. 1237.º, n.º 5 (35)), permitindo-lhe, naqueles casos em
que tivesse já cumprido, recuperar, readquirindo a propriedade, as merca-
dorias já recebidas pelo comprador/falido, desde que as pudesse identifi-
car e separar dos restantes bens da massa. Ou então, opondo-se o liqui-
datário, receber o preço por inteiro.
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(32) Cfr. JORGE RIBEIRO DE FARIA, Direito das obrigações, vol. I, Almedina, Coim-
bra, 1990, p. 220.

(33) Nessa medida não acompanhávamos L. CARVALHO FERNANDES / J. LABAREDA
(Código dos processos especiais de recuperação de empresa e de falência anotado, cit.,
p. 427) na articulação que faziam entre as duas normas. Assim como, por razões idênti-
cas, não acompanhávamos igualmente J. OLIVEIRA ASCENSÃO, Efeitos da falência sobre a
pessoa e os negócios do falido, cit., p. 666.

(34) O que implicava, como já se referiu a propósito do art. 164.º CPEREF, e den-
tro do quadro aí definido, a resolução do contrato, com a consequente reaquisição das
mercadorias pelo vendedor.

(35) PEDRO DE SOUSA MACEDO, Manual de direito das falências, vol. II, Almedina,
Coimbra, 1968, pp. 170, ss.
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3. O REGIME DO CIRE

3.1. Aspectos gerais

O novo Código da insolvência regula a matéria dos efeitos da decla-
ração de insolvência sobre os negócios jurídicos (36) em curso no Capí-
tulo IV do Título IV relativo, por sua vez, aos efeitos da declaração de
insolvência.

A estrutura a que se recorre é a seguinte: começa por se estabelecer
um princípio geral relativo aos negócios não cumpridos do insolvente
(embora, como veremos, não é exactamente disso que se trata, tendo a
disposição um âmbito de aplicação mais restrito) no art. 102.º (37), regu-
lando-se depois, no todo ou em parte, os efeitos da declaração de insolvência
sobre um conjunto de negócios de que o insolvente seja parte, negócios
esses que são geralmente contratos, mas também negócios unilaterais (pro-
curações, art. 112.º), ou partes de negócios jurídicos (como a cessão de cré-
ditos (38) futuros do insolvente, art. 115.º). A disciplina imposta pela
Código é imperativa, sendo “nula qualquer convenção das partes que exclua
ou limite a aplicação das normas” deste capítulo (art. 119.º, n.º 1) (39).
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(36) Sobre esta matéria, entre nós, ver: J. OLIVEIRA ASCENSÃO, Insolvência: efeitos
sobre os negócios em curso, in Themis, 2005, edição especial, Novo direito da Insolvên-
cia (coord. J. LEBRE DE FREITAS), pp. 105, ss.; L. CARVALHO FERNANDES / J. LABAREDA,
Código da insolvência e da recuperação de empresas anotado, vol. I, Quid Iuris, Lisboa,
2005, pp. 392, ss.; L. MENEZES LEITÃO, Código da insolvência e da recuperação de empre-
sas, anotado, cit., pp. 116, ss.

(37) Disposição inspirada no § 103 InsO. Sobre esta, ver: OTHMAR JAUERNIG,
Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzrecht, 21.ª ed., C. H. Beck, Munique, 1999, pp. 224,
ss.; GERHARD KREFT/Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, vol. 2, §§ 103-269
(Herausgegeben von Kirchhof, Lwowski, Stürner), C. H. Beck, Munique, 2002, § 103,
pp. 6, ss.; MICHAEL HUBER/Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, vol. 2, §§ 103-269
(Herausgegeben von Kirchhof, Lwowski, Stürner), C. H. Beck, Munique, 2002, § 103,
pp. 25, ss.; HARALD KROTH/Insolvenzordnung (InsO) Kommentar (herausgegeben von Eber-
hard Braun), C. H. Beck, Munique, 2002, § 103, pp. 527, ss.

(38) Cfr. L. MIGUEL PESTANA DE VASCONCELOS, Dos contratos de cessão financeira
(factoring), Studia iuridica, BFD, Coimbra Editora/Universidade de Coimbra, Coimbra,
1999, p. 281.

(39) Permite-se, porém, que, em certos casos, atendendo à “natureza e conteúdo das
prestações contratuais” a situação de insolvência possa configurar “justa causa de resolu-
ção ou de denúncia” (art. 119.º, n.º 3).
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No que diz respeito à compra e venda, o seu regime está repartido por
diferentes normas: o art. 102.º, para a venda sem transmissão do direito real
à data da declaração da insolvência; o art. 105.º, quando o direito real já
se tenha transmitido nessa data (40); o art. 51.º, al. f), que regula as parti-
cularidades dos contratos de compra e venda do insolvente que tenham
por objecto prestações divisíveis (no sentido das Teilbare Leistungen do
§ 105 InsO); o art. 103.º, relativo ao caso particular da prestação que seja
fraccionável na entrega de várias coisas, não facilmente substituíveis, entre
as quais exista uma conexão funcional; o art. 107.º, em que se disciplina
a entrega de determinados bens que tenham um preço de mercado ou de
bolsa em que a entrega tenha de se efectuar em determinada data ou den-
tro de certo prazo, e a data ocorrer ou o prazo se extinguir depois de
declarada a insolvência (as chamadas “operações a prazo”); e o art. 104.º,
cujo objecto é a venda com reserva de propriedade.

Como se afirmou logo no início, esta disciplina (ou melhor: toda a dis-
ciplina dos efeitos da declaração de insolvência sobre os negócios em
curso, e não só a da compra e venda) é fortemente tributária da Insolven-
zordnung que entrou em vigor em 1999.

De seguida, iremos analisar o que denominamos o regime geral da
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(40) Parece hoje não haver grandes interrogações para a generalidade da doutrina (que
se levantaram no âmbito do CPEREF) quanto a saber se o art. 468.º do Código Comercial
continua em vigor. Responde-se pela negativa. Cfr. J. OLIVEIRA ASCENSÃO, Insolvência:
efeitos sobre os negócios em curso, cit., pp. 123-124; L. CARVALHO FERNANDES / J. LABA-
REDA, Código da insolvência e da recuperação de empresas anotado, vol. I, cit., p. 403. Com
dúvidas, MENEZES LEITÃO, ob. últ. cit., p. 122. A questão face ao CIRE não tem, de todo
o modo, importância. O caso regulado pelo art. 468.º do Código Comercial era o seguinte:
o vendedor obrigava-se a entregar a coisa vendida antes de lhe ser pago o preço. Decla-
rada a falência do comprador antes de a outra parte ter realizado a entrega, esta estaria exo-
nerada da referida obrigação, salvo prestando-se caução do respectivo cumprimento. A res-
posta é hoje dada em termos satisfatórios pelo disposto no art. 102.º CIRE e art. 105.º, n.º 1,
al. b), CIRE, quando a propriedade da coisa se tenha já transmitido aquando da declaração
de insolvência.

Estão preenchidos os pressupostos do art. 102.º, n.º 1, CIRE (ver infra em texto,
com detalhe sobre eles), suspendendo-se o cumprimento. O administrador terá que esco-
lher entre o cumprimento e a recusa. Na primeira hipótese, transformará em dívida da massa
a dívida do preço; na segunda, o vendedor não terá que entregar a coisa, readquirirá a
propriedade se ela já se tinha transmitido e verá a sua posição conformada pelo disposto
no art. 102.º, n.º 3, CIRE (em particular no que toca à indemnização) e, eventualmente, pelo
art. 104.º, n.º 5, no caso do art. 105.º, n.º 1, al. b). Não será pois prejudicado pela insol-
vência do comprador, que era justamente aquilo a que a referida disposição do Código
Comercial pretendia obstar.
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compra e venda e que consta dos arts. 102.º e 105.º conforme o direito não
se tenha transmitido (sem que se tenha convencionado a reserva de pro-
priedade) ou essa transferência já se tenha operado aquando da declaração
de insolvência, passando em seguida aos casos particularmente regulados
deste contrato.

3.2. O regime geral da compra e venda no CIRE

3.2.1. A compra e venda em que ainda não se transmitiu o direito
de propriedade (sem que se tenha pactuado a reserva de
propriedade)

3.2.1.1. A insolvência do comprador

A transmissão do direito real produz-se no nosso sistema por mero
efeito do contrato e, em geral, aquando da sua celebração. Pode dar-se o
caso, porém, de, tendo já sido celebrado o contrato de compra e venda e
não tendo o comprador/insolvente pago o preço, nem o vendedor entregue
a coisa, a propriedade sobre o bem negociado não se ter ainda transmitido.
É o que acontece com as obrigações genéricas em que a concentração e a
transferência de propriedade, coincidem, em regra, com o cumprimento (41).
Nessa hipótese estaremos face a um negócio em curso no sentido do
art. 102.º, n.º 1, CIRE (42), ficando o cumprimento em suspenso até que o
administrador da insolvência declare optar pela execução ou pelo cumpri-
mento do contrato.

De facto, esta disposição aplica-se aos contratos bilaterais sinalag-
máticos não especialmente regulados nos artigos seguintes quando não
haja ainda integral cumprimento tanto do insolvente como da outra parte.
Portanto, há aqui três requisitos a reter: inexistência de regulação especial
do negócio nos artigos seguintes; contrato bilateral sinalagmático; não
cumprimento integral nem pelo insolvente nem pela outra parte. Expli-
quemo-los brevemente.
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(41) Ver, por todos, LUÍS MENEZES LEITÃO, Direito das obrigações, vol. I, Introdu-
ção. Da constituição das obrigações, 4.ª ed., Almedina, Coimbra, 2005, pp. 134, ss.

(42) Quanto a esta disposição, ver: JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, Insolvência:
efeitos sobre os negócios em curso, cit., pp. 111-113; L. CARVALHO FERNANDES /
J. LABAREDA, Código da insolvência e da recuperação de empresas anotado, vol. I,
cit., pp. 392-395.
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O negócio, mesmo verificando-se os restantes requisitos da norma
(contrato bilateral sinalagmático não integralmente cumprido por ambas
as partes), não pode estar especialmente regulado numa outra disposição
deste capítulo. É por isso, diga-se a título de exemplo, que a locação
(art. 108.º e art. 109.º CIRE) e o mandato (art. 110.º CIRE) estão fora do
âmbito de aplicação do preceito.

Temos, em seguida, que estar perante um contrato bilateral em que
se estabeleça um nexo de reciprocidade, ou nexo sinalagmático (43),
entre as obrigações das partes. Na verdade, é a uma das manifestações
do sinalagma funcional, a excepção de não cumprimento do contrato,
que justifica o particular regime estatuído (44): qualquer das partes, neste
caso o vendedor, pode recusar a realização da sua prestação, a não ser
contra a realização integral da contraprestação da outra parte/insolvente.
Ora para tal (para poder cumprir integralmente a prestação do insol-
vente e integrar a prestação da outra parte na massa, evidentemente,
quando vir vantagem nessa troca), o administrador tem que transformar
a esse crédito sobre a insolvência em crédito sobre a massa (na hipótese
em análise o crédito ao preço), optando pelo cumprimento (45), sendo
ainda preciso que a massa esteja em condições de pagar integralmente o
preço (46).
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(43) Sobre este, por todos, J. RIBEIRO DE FARIA, Direito das obrigações, vol. I, cit.,
pp. 226, ss.

(44) Na doutrina alemã discute-se se esta norma é um efeito ou uma repercussão insol-
vencial do § 320 BGB relativo à excepção de não cumprimento do contrato, ou uma regra
especial do direito insolvencial (que toma em conta o sinalagma funcional). Cfr. O. JAUER-
NIG, Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzrecht, cit., pp. 224-225 (que considera a questão
sem importância — “belanglos”); MICHAEL HUBER/Münchener Kommentar zur Insolven-
zordnung, vol. 2, §§ 103-269 (Herausgegeben von Kirchhof, Lwowski, Stürner), C. H.
Beck, Munique, 2002, § 103, pp. 27-28; LUDWIG HÄSEMEYER, Insolvenzrecht, 3.ª ed., Carl
Heymanns Verlag, Colónia, Berlim, Bona, Munique, 2003, p. 439.

(45) O administrador não pode satisfazer créditos sobre a insolvência fora das regras
do concurso. Tratando-se créditos comuns e não sendo, como acontecerá na esmagadora
maioria dos casos, a massa suficiente para os satisfazer a todos na totalidade, vigoram
as regras do rateio (art. 176.º CIRE), que o administrador não pode deixar de observar.
O art. 51.º, al. f), CIRE é necessário porque só dessa forma o administrador pode cumprir
integralmente a dívida do insolvente, trazendo para a massa a prestação da outra parte.
Sem tal disposição, o administrador não o poderia, como se apontou, fazer.

(46) Sem o que não pode sequer optar pelo cumprimento. Na realidade, nos termos
do art. 102.º, n.º 4, CIRE, a opção pela execução é abusiva se o “cumprimento pontual” das
obrigações por parte “da massa insolvente for manifestamente improvável”.
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Dito isto, o terceiro requisito percebe-se sem dificuldade: é neces-
sário que a contraparte do devedor insolvente esteja em condições de se
poder valer da excepção de não cumprimento do contrato e, por isso, nem
ela nem este último podem ter cumprido integralmente, o que significa
que não realizaram (ou não o fizeram na totalidade) a prestação principal
ou uma prestação secundária acessória da prestação principal (47) incluída
no sinalagma (48).

Nesta hipótese, ou seja, na compra e venda, nem o compra-
dor/insolvente pode ter pago (totalmente) o preço nem o vendedor entre-
gue a coisa (ou, totalmente, as coisas); ou então, como se disse, e este
aspecto tem aqui relevância para o vendedor, não foi realizada uma pres-
tação secundária acessória da prestação principal inserida no sinalagma.

Se assim não fosse, ou seja, se estivéssemos perante um contrato de
compra e venda em que o vendedor já tivesse cumprido (integralmente),
estaríamos perante um crédito sobre a insolvência, enquanto que se o com-
prador tivesse realizado a sua prestação (integralmente) estaríamos face a
um crédito integrante da massa (art. 46.º CIRE — cujo cumprimento o
administrador teria que exigir à outra parte) (49).

Do exposto decorre que o âmbito de aplicação desta norma é menos
extenso do que a sua epígrafe indica (“princípio geral quanto a negócios
ainda não cumpridos” (50)): ele limita-se aos contratos bilaterais sinalag-
máticos, não integralmente cumpridos por ambas as partes, quando não
sejam objecto de regulação particular nos restantes artigos do Capítulo IV
do Título IV do CIRE, estando assim excluídos os negócio unilaterais, os
contratos unilaterais, os contratos bilaterais imperfeitos (51), assim como
aqueles contratos bilaterais sinalagmáticos em que uma das partes já tenha
cumprido na íntegra.
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(47) Para a terminologia adoptada, ver CARLOS MOTA PINTO, Cessão da posição
contratual, Almedina, Coimbra, reimpressão, 1982, p. 337.

(48) Sobre este ponto, ver J. RIBEIRO DE FARIA, Direito das obrigações, vol. I, cit.,
p. 124, p. 228.

(49) Cfr. REINHARD BORK, Einführung in das Insolvenzrecht, 3.ª ed., Mohr Siebeck,
Tubinga, 2002, p. 75.

(50) Sublinhando a restrição da “extensão aparente do art. 102/1 CIRE”, J. OLI-
VEIRA ASCENSÃO, Insolvência: efeitos sobre os negócios em curso, cit., p. 113. Também
L. CARVALHO FERNANDES / J. LABAREDA, Código da insolvência e da recuperação de
empresas anotado, vol. I, cit., pp. 393.

(51) O. JAUERNIG, Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzrecht, cit., p. 225.
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Preenchidos os requisitos do art. 102.º, n.º 1, CIRE, o cumprimento fica
suspenso, podendo o administrador optar pela execução ou recusar o cum-
primento (52). O vendedor não pode optar como no CPEREF (art. 161.º,
n.º 1) por realizar ou completar a sua prestação. Pode, no entanto, fixar-lhe
um “prazo razoável” para que este exerça a sua opção (53), findo o qual “se
considera que recusa o cumprimento” (art. 102.º, n.º 2, CIRE).

Se o administrador se decidir pela primeira via, o que fará sempre que
a veja interesse na integração na massa da coisa vendida e esta tiver meios
para pagar o preço (sendo a escolha da execução pelo administrador abu-
siva, quando o cumprimento pontual das obrigações contratuais for “mani-
festamente improvável”, art. 102.º, n.º 4, CIRE), a obrigação do compra-
dor transforma-se num dívida da massa insolvente insolvente [art. 51.º,
n.º 1, al. f), CIRE].

Recusado o cumprimento (54), a posição do vendedor é conformada
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(52) O regime geral para os contratos bilaterais não integralmente cumpridos por
ambas as partes do art. 102.º CIRE inspira-se, de uma forma muitíssimo clara, no § 103
InsO. Todavia, importa salientar uma relevante diferença. De acordo com o art. 102.º, n.º 1,
CIRE, nestas hipóteses (contratos bilaterais em que à data de declaração de insolvência não
haja ainda total cumprimento nem pelo insolvente, nem pela outra parte), o cumprimento
fica suspenso até o administrador optar (pela execução ou pela recusa).

Contudo, na lei alemã não se estatui a suspensão do cumprimento, dividindo-se a dou-
trina quanto aos efeitos da declaração de insolvência, e da própria opção do administrador,
relativamente aos direitos emergentes do contrato. A corrente dominante e adoptada pela
jurisprudência do BGH nos últimos anos do século passado sustenta que a declaração de
insolvência provoca a extinção dos direitos ao cumprimento (Erfüllungsansprüche), que
poderão depois renascer, mas com efeitos ex nunc, se o administrador optar pelo cumpri-
mento. Cfr. H. KROTH/Insolvenzordnung (InsO) Kommentar, cit., § 105, pp. 528-529 (para
a caracterização das diversas posições doutrinais, em particular aquelas que não seguem a
linha sustentada pelo BGH); R. BORK, Einführung in das Insolvenzrecht, cit., pp. 76, ss.;
M. HUBER/Insolvenzrechts-Handbuch, cit., § 34, pp. 481, ss..
Ver, porém, para a jurisprudência mais recente, a este propósito, do BGH (acórdão do BGH
de 25/4/2002, in KTS, 2002, pp. 693, ss.), HANSJÖRG BERRISCH, Neuere Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs zum Insolvenzrecht, KTS, 2003, pp. 219-220.

Por isso, muitas das questões insistentemente debatidas na doutrina alemã, e que vem
radicar justamente a este ponto, ou melhor, na extinção (com a declaração de insolvência) e
subsequente renascimento ex nunc dos direitos das partes com a escolha pelo cumprimento
do administrador, não tem reflexo entre nós. Este aspecto é de uma importância central.

(53) De forma crítica quanto a esta solução, L. CARVALHO FERNANDES / J. LABAREDA,
Código da insolvência e da recuperação de empresas anotado, vol. I, cit., p. 394.

(54) J. OLIVEIRA ASCENSÃO (Insolvência: efeitos sobre os negócios em curso, cit.,
p. 125) entende que a recusa de cumprimento pelo administrador conduz a uma “reconfi-
guração da relação”.
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pelo disposto no art. 102.º, n.º 3, CIRE, o que significa desde logo que
nenhuma das partes tem direito à restituição do que prestou [art. 102.º,
n.º 3, al. a), CIRE]. Contudo, só será assim se houver cumprimentos par-
ciais de ambas as partes e uma correspectividade entre as prestações já efec-
tuadas por elas. Por exemplo, se se tiver acordado a entrega parcelar da
mercadoria vendida, entrega essa acompanhada pelo pagamento de parte do
preço correspondente às coisas entregues e essas prestações parciais já
tiverem sido realizadas.

Pode dar-se o caso, porém, de o comprador/insolvente ter antecipa-
damente pago parte do preço. Nessa hipótese, dispõe o art. 102.º, n.º 3,
al. b), CIRE que a massa insolvente (isto é, o administrador) tem o direito
de exigir o valor da contraprestação correspondente (55) à prestação já
efectuada pelo devedor na medida em que não tenha sido ainda realizada
pela outra parte [art. 102.º, n.º 3, al. b), CIRE]. Ou seja, sendo a contra-
prestação do vendedor a entrega das coisas vendidas, o vendedor terá que
devolver o valor das coisas correspondentes a essa parte do preço paga.

No entanto, essa entrega acabará, na generalidade dos casos, por não
se efectivar, uma vez que o vendedor, na eventualidade de recusa de cum-
primento por parte do administrador, terá direito, por um lado, a um cré-
dito sobre a insolvência, calculado nos termos da al. c) do n.º 3 do art. 102.º
CIRE e, por outro, a uma indemnização pelos prejuízos sofridos [mas que
existe apenas até ao valor da referida obrigação do vendedor — isto é, cal-
culada nos termos da al. b) do n.º 3 deste preceito — e a que se abate o
montante do crédito do vendedor mencionado — ou seja, aquele calculado
nos termos da al. c) do n.º 3 do preceito em análise], podendo recorrer à
compensação desses créditos [sobre a insolvência, art. 102.º, n.º 3, al. c),
e al. d), iii), CIRE] com o crédito da massa à restituição [art. 102.º, n.º 4,
al. e), CIRE] (56).

Além de não ter, em princípio, e nos termos que acabámos de ver, de
restituir as prestações recebidas, o vendedor, ao contrário do que sucedia
no CPEREF (art. 161.º, n.os 1 e 2), tem o direito de exigir, como crédito
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(55) O que implica que esta correspondência entre a prestação parcial realizada pelo
devedor insolvente, antes de ser declarada a insolvência, e parte da contraprestação do
outro contraente se possa estabelecer. O que no caso analisado em texto é verdade (parte
do preço/parte das coisas).

(56) O sistema esta estruturado para que esta compensação se possa realizar. Por isso,
a al. b) do n.º 3 do art. 102.º CIRE impõe a restituição do valor e não das próprias coi-
sas, quando diferentes de dinheiro, objecto da contraprestação.
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sobre a insolvência, o valor da prestação do devedor, na parte incumprida,
deduzido do valor da contraprestação correspondente que ainda não tenha
sido realizada [art. 102.º, n.º 3, al. c), CIRE]. Trata-se da aplicação aqui
da teoria da diferença (57).

Ainda, o vendedor terá direito à indemnização pelos prejuízos sofri-
dos com o incumprimento. Esta indemnização implica, nos termos gerais,
que a outra parte, ou seja, o vendedor, prove o montante dos danos sofri-
dos. De todo o modo, está limitada ao valor da obrigação decorrente da
al. b) do n.º 3 do art. 102.º CIRE, sempre que ela exista, o que, conforme
se viu, implica que o insolvente/comprador tenha realizado parte da sua pres-
tação sem que a outra parte/vendedor tenha realizado, por sua vez, a con-
traprestação correspondente. Nos outros casos, não haverá lugar a ela e a
indemnização não sofre também este limite. Na fixação do montante
indemnizatório haverá que abater a quantia a que a outra parte tem direito
por força da al. c) do n.º 3 do art. 102.º CIRE.

Do critério legal resulta que, no fundo, a intenção do legislador parece
ter sido a de estabelecer na al. c) do n.º 3 do art. 102.º CIRE um meca-
nismo que possibilite a fixação de forma rápida do valor indemnizatório
(recorrendo à teoria da diferença (58)), permitindo, no entanto, ao vende-
dor exigir um montante superior, sempre que os prejuízos que a recusa do
cumprimento pelo administrador tenha gerado sejam superiores ao valor
acima apurado [para o que existe em, certos casos, ou seja, quando hou-
ver lugar à obrigação prevista no art. 102.º, n.º 3, al. a), um limite] (59).
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(57) Sobre esta, ver, entre nós, ver J. RIBEIRO DE FARIA, Direito das obrigações,
vol. II, cit., p. 394. Na Alemanha, donde é originária, ver HANS BROX / WOLF-DIETRICH
WALKER, Allgemeines Schuldrecht, 29.ª ed., C. H. Beck, Munique, 2003, p. 222.

(58) Para a adopção neste critério na Alemanha como forma de determinar a indem-
nização da outra parte no caso de recusa do cumprimento pelo administrador, O. JAUERNIG,
Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzrecht, cit., p. 225.

(59) O sistema do Código na determinação da indemnização [que constitui um cré-
dito comum sobre a insolvência e não sobre a massa — art. 102.º, n.º 3, al. d), iii), CIRE]
a que a contraparte do insolvente tem direito naqueles casos em que nenhuma das partes tenha
ainda realizado sequer parte da sua prestação parece ser o seguinte: a lei abre a porta a
que se possa fixar de forma simples (e rápida) a indemnização através da aplicação da teo-
ria da diferença entre prestação e contraprestação [art. 102.º, n.º 3, al. c), CIRE]; permite-se
ainda que a outra parte faça a prova de danos superiores, razão pela qual ao montante
indemnizatório se retira a quantia obtida através da diferença [art. 102.º, n.º 3, al. d), ii), CIRE].

A vantagem do recurso ao primeiro critério sobre o segundo é que, neste, o credor não
terá que provar o montante efectivo dos danos sofridos, enquanto na fixação do montante
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3.2.1.2. A insolvência do vendedor

Aplica-se aqui também, conforme se disse, o art. 102.º CIRE, cujos
requisitos nos dispensámos de voltar a referir, remetendo para o número
anterior. Claro está que, como se apontou, naqueles contratos de compra
e venda em que seja declarada a insolvência do vendedor e este já tenha
integralmente cumprido, se está perante um crédito da massa, e, verifi-
cando-se a hipótese inversa, teremos um crédito do comprador sobre a
insolvência.

Havendo inexecução das prestações por ambas as partes, o adminis-
trador pode optar pelo cumprimento (art. 102.º, n.º 1, CIRE), caso em que
terá que entregar as coisas vendidas (que fazem parte da massa), sendo essa
obrigação uma obrigação da massa, e exigir o preço (sem que a outra
parte se possa recusar a cumprir). Cumprindo o administrador, trans-
mite-se a propriedade das coisas.

O administrador pode ainda recusar o cumprimento. Nessa eventua-
lidade, de forma paralela ao que dissemos no número anterior, não haverá
lugar à restituição das mercadorias recebidas (cumprimento parcial). Con-
tudo, nos termos do art. 102.º, n.º 3, al. b), o administrador poderá exigir
o valor da contraprestação do comprador correspondente à parte da pres-
tação que já foi realizada pelo vendedor/insolvente, se o adquirente ainda
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indemnizatório, ao abrigo das regras gerais, como decorre da al. d) do n.º 3 do art. 102.º
CIRE, será o credor que terá que provar o montante dos danos provocados pelo incum-
primento a indemnizar.

A indemnização pode ter como limite o valor da obrigação imposta à outra parte
nos termos da al. b) do n.º 3 do art. 102.º CIRE [art. 102.º, n.º 3, al. d), i), CIRE]. Porém,
conforme se diz em texto, tal só sucederá se se verificarem os requisitos que levem à
constituição da referida obrigação, ou seja, que o devedor, antes da declaração de insolvência,
tenha cumprido parcialmente sem que o outro contraente, por sua vez, tenha realizado a parte
correspondente da sua contraprestação, podendo estabelecer-se uma correspectividade entre
uma e outra. Assim, p. ex., se o vendedor depois declarado insolvente tiver entregue parte
das mercadorias vendidas, sem que o comprador (a outra parte) tenha pago a parte do
preço a elas correspondente.

Trata-se de uma obrigação eventual e, portanto, eventual é também o limite indem-
nizatório do art. 102.º, n.º 3, al. c), i), CIRE. Nos casos em que não se constitua a refe-
rida obrigação, não há qualquer limite, tendo a outra parte, se pretender uma indemniza-
ção de valor superior ao que resulta da al. c) do n.º 3 do art. 102.º CIRE (que consagra um
critério indemnizatório), que provar esses danos. Não acompanhamos pois, com a devida
vénia, neste ponto, J. OLIVEIRA ASCENSÃO, Insolvência: efeitos sobre os negócios em curso,
cit., p. 128.
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não a tiver realizado. Mais uma vez, este pode recorrer à compensação,
valendo-se dos créditos resultantes das als. c) e d) do n.º 3 do art. 102.º
CIRE [art. 102.º, n.º 3, al. e), CIRE].

O comprador terá ainda o crédito decorrente da al. c) do n.º 3 do
art. 102.º CIRE (teoria da diferença), se a coisa tiver um valor de mercado
superior ao preço acordado, bem como, acompanhando o que acima dis-
semos, poderá exigir uma indemnização, demonstrando o montante dos
danos que o incumprimento lhe causou [art. 102.º, n.º 3, al. d), CIRE].

3.2.2. A compra e venda em que já se transmitiu o direito de
propriedade

3.2.2.1. A insolvência do comprador

Esta hipótese está regulada nos arts. 102.º e 105.º, n.º 1, al. b), CIRE.
A disciplina aplicável é essencialmente a do art. 102.º CIRE, com uma
pequena particularidade decorrente do art. 104.º, n.º 5, CIRE na eventua-
lidade de recusa por parte do administrador (60).
Tanto mais que o referido art. 104.º, n.º 5, CIRE — para onde o art.
105.º, n.º 2, al. b), CIRE remete —, remete por sua vez para o art. 102.º,
n.º 3, CIRE. Daí que: sempre que for declarada a insolvência do comprador,
não tendo sido ainda cumprida a obrigação de entrega do vendedor, se a
propriedade já se tiver transmitido e o insolvente também não tiver pago
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(60) Com ressalva do disposto no art. 107.º CIRE (art. 105.º, n.º 1, CIRE).
(61) O art. 105.º CIRE, quer na al. a), quer na al. b), pressupõe o art. 102.º CIRE,

isto é, que se trate de um contrato não integralmente cumprido nem pelo insolvente nem
pela outra parte (cujo fundamento, a exceptio, apontamos em texto). Esta disposição
limita-se a introduzir algumas especialidades que só assumem particular relevo na even-
tualidade de insolvência do vendedor, em que se afasta a escolha do administrador (que é
pressuposta e que ele só poderia ter por aplicação do art. 102.º, n.º 1, CIRE cujos requi-
sitos, portanto o incumprimento por qualquer dos contraentes teriam, pois, de estar preen-
chidos), tendo em atenção que a propriedade é já do comprador. Na hipótese de insolvência
do adquirente, conforme se diz em texto, a especialidade introduzida é de importância
bem mais diminuta e limita-se a consagrar um critério particular de cálculo do montante
objecto do crédito do art. 102.º, n.º 3, al. c), CIRE.

Por isso, se o preço já tiver sido pago não se aplica esta disposição, não podendo o
administrador optar (sendo a opção, decorrente do art. 102.º CIRE, claramente pressuposta
por esta norma, conforme se tem sublinhado) pela recusa (ou o cumprimento) do contrato.
Efectivamente, dessa compra resta o crédito à entrega da coisa, que faz parte da massa
(art. 46.º, n.º 1, CIRE), cujo cumprimento o administrador terá que exigir (e o vendedor,
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o preço (61), o cumprimento fica em suspenso até que o administrador
decida optar pela execução do contrato ou recuse o cumprimento (mais uma
vez ao contrário do CPEREF, ao vendedor não é conferida a faculdade
de realizar ou completar a sua prestação). O vendedor pode fixar ao admi-
nistrador um prazo razoável para o exercício da opção.

Escolhendo o cumprimento, a obrigação de pagar o preço passa a ser
dívida da massa [art. 51.º, al. f), CIRE].

Na eventualidade de optar pela recusa, então, por força do disposto no
art. 105.º, n.º 1, al. b), CIRE, deverá aplicar-se o disposto no art. 104.º, n.º 5,
CIRE, que, por sua vez, remete para o art. 102.º, n.º 3, CIRE com a espe-
cialidade de o cálculo do crédito da al. c) se fazer nos termos aí definidos
(no art. 104.º, n.º 5, CIRE).

O caso aí previsto (no art. 104.º, n.º 5, CIRE) é essencialmente,
embora a lei não o diga, o da venda a prestações com reserva de proprie-
dade e entrega da coisa. Por isso colhe o seu principal relevo, aqui, na hipó-
tese de venda a prestações em que a propriedade da coisa já se tenha
transmitido à outra parte. O crédito decorrente do art. 102.º, n.º 3, al. c),
CIRE determina-se pela diferença, se positiva, entre o montante das pres-
tações previstas até ao final do contrato, actualizadas para a data da decla-
ração de insolvência por aplicação do estabelecido no n.º 2 do art. 91.º, e
o valor da coisa na data da recusa (art. 104.º, n.º 5, CIRE).

Se a venda não tiver sido realizada a prestações, o critério do art. 104.º,
n.º 5, CIRE coincidirá essencialmente com o do próprio art. 102.º, n.º 3,
al. c), CIRE (62) (63) Neste ponto, também, verifica-se um afastamento do
regime do CPEREF (art. 161.º, n.os 1 e 2).
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tendo já recebido a contraprestação — o preço —, não pode recusar). Como, aliás, de forma
inversa, se a coisa já tivesse sido entregue, e o vendedor cumprido totalmente, mas o
preço não tivesse sido pago, estaríamos, não perante um negócio em curso no sentido do
art. 102.º, n.º 1, CIRE, mas face a um crédito sobre a insolvência, a reclamar pelo vende-
dor e a ser satisfeito de acordo com as regras do concurso. Por esse motivo, não podemos
neste ponto acompanhar L. CARVALHO FERNANDES / J. LABAREDA, Código da insolvência e
da recuperação de empresas anotado, vol. I, cit., p. 403.

(62) O valor da prestação do devedor/insolvente/comprador é o preço, a que se sub-
trai o valor da contraprestação da outra parte/vendedor, ou seja, o valor da coisa (essen-
cialmente o que se verifica aqui é a diferença de valor entre a atribuição patrimonial do deve-
dor/insolvente/comprador e aquela da outra parte/vendedor)

(63) O que nos leva a pensar que o caso tido em vista pelo legislador, e que justi-
fica a remissão para o art. 104.º, n.º 5, CIRE, foi o da venda de coisa certa e determinada
a prestações, embora não o tenha dito.
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A recusa de cumprimento, como sublinha Oliveira Ascensão (64), con-
figura nesta hipótese uma verdadeira resolução, com efeitos retroactivos.
Na verdade, o bem faz já parte da massa (art. 46.º, n.º 1, CIRE), uma vez
que o insolvente era o seu proprietário, tendo a recusa pelo administrador
como efeito a reaquisição da propriedade pelo vendedor (65).

3.2.2.2. A insolvência do vendedor

O aspecto central nesta hipótese é a da transmissão da anterior à decla-
ração de insolvência da propriedade da coisa ao comprador. Esta não inte-
gra a massa, uma vez que se trata de um bem de terceiro. A lei, ao contrário
do regime geral aplicável aos contratos bilaterais sinalagmáticos não inte-
gralmente cumpridos nem pelo insolvente nem pela outra parte do art. 102.º
CIRE, retira ao administrar o poder de escolha entre o cumprimento e o
não cumprimento. Por conseguinte, este tem sempre que cumprir, entre-
gando a coisa. A dívida passa a ser dívida da massa insolvente [art. 51.º, n.º 1,
al. e), CIRE]. O preço, por sua vez, constitui um crédito da massa.

3.3. Os casos especialmente previstos
3.3.1. A compra e venda que tenha por objecto uma prestação

divisível em que o outro contraente tenha já realizado parte
da sua prestação

O Código da Insolvência, ao contrário do que sucedia com o ante-
projecto (art. 96.º), só em parte e de forma limitada apresenta uma disci-
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(64) J. OLIVEIRA ASCENSÃO, Insolvência: efeitos sobre os negócios em curso, cit., p. 119.
(65) O que significa que, neste caso, a lei articula uma resolução com efeito

retroactivo (embora desencadeada pelo administrador), com uma indemnização que com-
preende o que a outra parte teria obtido se o contrato tivesse sido integralmente cumprido.
Este aspecto é importante, uma vez que a doutrina tradicional no seio da interpretação do
art. 801.º, n.º 2, do Código Civil nega que a indemnização possa ser calculada pelo inte-
resse contratual positivo, exactamente devido aos efeitos retroactivos da resolução, o que
é contrariado com especial ênfase por J. RIBEIRO DE FARIA, A natureza do direito de indem-
nização cumulável com o direito de resolução dos arts. 801.º e 802º. do Código Civil,
DJ, 1994, t. 1, pp. 57, ss.; IDEM, A natureza da indemnização no caso de resolução do con-
trato. Novamente a questão, in Estudos em comemoração dos cinco anos (1995-2000) da
Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Coimbra Editora, Coimbra, 2001, pp. 11, ss.
Recentemente, neste sentido, P. ROMANO MARTINEZ, Da cessação do contrato, Almedina,
Coimbra, 2005, pp. 203, ss., p. 213.
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plina particular para aqueles contratos de compra e venda do insolvente que
tenham por objecto prestações divisíveis no sentido das Teilbare Leistun-
gen do § 105 InsO (66), em que a outra parte tenha já parcialmente cum-
prido. Este regime decorre dos arts. 51.º, n.º 1, al. f), e 102.º CIRE.

Trata-se, essencialmente, de contratos de compra e venda em que o
vendedor se obriga a entregar à outra parte diversas coisas em que as par-
tes fraccionaram essa entrega ao longo de um determinado período de
tempo, tendo o vendedor já realizado parte da sua prestação antes da decla-
ração de insolvência do comprador sem que este lhe tenha entregue a parte
do preço a ela correspondente, ou mesmo naqueles contratos em que o
vendedor simplesmente já cumpriu parcialmente antes da declaração de
insolvência, sem que o comprador também tenha realizado parcialmente a
sua contraprestação (67).

Aplica-se então a estes casos a regra geral do art. 102.º CIRE, cabendo
ao administrador optar entre o cumprimento e a recusa de cumprimento do
contrato.

Seguindo a primeira via, exigirá a entrega das restantes coisas vendi-
das, mas o preço só passa a dívida da massa na parte relativa às coisas ainda
não entregues. No valor restante, ou seja, que diga respeito à prestação já
realizada, será simplesmente um crédito sobre a insolvência e, portanto, em
regra, com escassas possibilidades de ser integralmente satisfeito [art. 51.º,
n.º 1, al. f), CIRE].

Optando o administrador pela recusa de cumprimento, o vendedor
não poderá exigir a restituição das coisas já entregues [art. 102.º, n.º 3, al. a),
CIRE] e adquire o crédito calculado nos termos do art. 102.º, n.º 3, al. c),
isto é, pela diferença entre o valor da prestação do devedor, na parte
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(66) Quanto a estas, ver: W. MAROTZKE/Heidelberger Kommentar zur Insolvenzord-
nung, cit., § 105, p. 377 (seguindo o BGH); G. KREFT/Münchener Kommentar zur Insol-
venzordnung, vol. 2, cit., § 105, p. 89. p. 91; H. KROTH/Insolvenzordnung (InsO) Kommentar,
cit., § 105, pp. 545, ss.

Conquanto nos interessem somente as prestações divisíveis, no sentido apontado,
que sejam objecto de um contrato de compra e venda, estes não são os únicos contratos a
que é aplicável este regime. Cfr. G. KREFT/Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung,
vol. 2, cit., § 105, p. 91; H. KROTH/Insolvenzordnung (InsO) Kommentar, cit., § 105, p. 546;
W. MAROTZKE/Heidelberger Kommentar zur Insolvenzordnung, cit., § 105, p. 37.

(67) A hipótese é diferente (é inversa) daquela vista anteriormente (n.º 3.2.1.1.) em
que quem cumpriu já parcialmente sem que a contraparte tenha realizado a contrapresta-
ção correspondente, foi o devedor — o comprador/insolvente antecipadamente pagou parte
do preço [art. 102.º, n.º 3, al. c), CIRE].
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incumprida (eventualmente na totalidade), deduzida do valor da contra-
prestação correspondente que não tenha ainda sido realizada (o valor das
coisas por entregar), assim como um crédito indemnizatório fixado de
acordo com o disposto na al. d) do n.º 3 do art. 102.º CIRE (o que implica,
como se referiu, o abatimento da quantia objecto do direito antes apontado).

As soluções neste âmbito consagradas divergem, aparentemente (68),
sendo menos favoráveis para o vendedor, do disposto no CPEREF. Efec-
tivamente, nas vendas com entregas periódicas, a escolha do cumprimento
por parte do liquidatário, dada a remissão do art. 162.º para o art. 161.º,
n.os 1 e 2, onde se estatuía que a escolha pelo cumprimento levava
à manutenção de “todas as obrigações do vendedor” (art. 161.º, n.º 2,
CPEREF), parecia conduzir a que toda a contraprestação passasse a ser
dívida da massa, mesmo relativamente às coisas já entregues (69).

3.3.2. A venda de coisas não facilmente substituíveis entre as
quais exista uma conexão funcional (art. 103.º CIRE)

Se for celebrado um contrato de venda do qual decorra a obrigação para
a outra parte, ou para o insolvente, de realizar uma prestação que seja
fraccionável na entrega de várias coisas, não facilmente substituíveis, entre
as quais exista uma conexão funcional, é aplicável o regime do art. 103.º
CIRE (70).

A primeira distinção a fazer a este propósito diz respeito ao sujeito que
tem que realizar essa prestação: a outra parte (art. 103.º, n.os 1 a 3, CIRE)
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(68) Fazemos esta ressalva porque a interpretação da referida disposição do CPEREF
não era líquida. Repare-se que, face ao CPC, onde não existia uma disposição equivalente
à que veio a ser consagrada no CPEREF, entendia P. SOUSA MACEDO (Manual de direito
das falências, vol. II, cit., p. 170) ser necessário distinguir na venda com entregas par-
ciais entre a parte já cumprida pelo vendedor, relativamente à qual a contraprestação era um
crédito sobre a falência, da parte por cumprir, em relação à qual “tudo se passará como se
fosse, por si, um contrato autónomo, isto é, a administração decidirá pelo cumprimento ou
não cumprimento com indemnização”.

(69) MARIA DO ROSÁRIO EPIFÂNIO (Os efeitos substantivos da falência, cit., p. 267)
defendia esta posição, embora o caso analisado pela Autora nos pareça dizer só respeito
à eventualidade de a contraparte do comprador/falido não ter ainda realizado parte da sua
prestação.

(70) Quanto a esta disposição, ver: J. OLIVEIRA ASCENSÃO, Insolvência: efeitos sobre
os negócios em curso, cit., p. 117-118; L. CARVALHO FERNANDES / J. LABAREDA, Código da
insolvência e da recuperação de empresas anotado, vol. I, cit., pp. 396-399; L. MENEZES
LEITÃO, Código da insolvência e da recuperação de empresas. Anotado, cit., pp. 119-120.
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ou o insolvente (art. 103.º, n.os 4 e 5, CIRE). Começamos pela primeira
hipótese.

O administrador da insolvência pode optar entre o cumprimento e a
recusa de cumprimento. Nesta última hipótese, as diversas alíneas do
n.º 1 do art. 103.º CIRE estabelecem um conjunto de especialidades em rela-
ção ao regime geral de recusa do cumprimento estatuído no n.º 3 do
art. 102.º CIRE [assim: a al. a) do n.º 1 do art. 103.º em relação à al. b)
do n.º 3 do art. 102.º, e a al. b) do n.º 1 do art. 103.º relativamente à
al. c) do n.º 3 do art. 102.º]. O vendedor tem ainda direito à restituição
do valor da parte da prestação realizada antes da declaração de insolvên-
cia [art. 103.º, n.º 1, al. c), CIRE], evidentemente na hipótese de cumpri-
mento parcial. Terá igualmente direito a ser indemnizado nos termos do
art. 102.º, n.º 3, al. d), CIRE. O art. 103.º, n.º 1, CIRE não o diz expres-
samente, mas esta disposição visa completar, estabelecendo especialida-
des, ao regime daí decorrente que, nessa medida, quando o art. 103.º CIRE
não estatuir em contrário, se aplica (71).

Na eventualidade de recusa por parte do administrador, e agora ao
contrário do regime geral do art. 102.º, n.º 1, CIRE, a outra parte pode com-
pletar a sua prestação, o que pressupõe que parte das coisas tenham já
sido entregues (72), exigindo, como crédito sobre a insolvência, a parte da
contraprestação em dívida (art. 103.º, n.º 2, CIRE).

O administrador pode escolher o cumprimento, transformando o cré-
dito da outra parte em crédito sobre a massa, mas só no que exceda o
valor do que seria apurado por aplicação do disposto na al. c) do n.º 1 do
art. 103.º CIRE, isto é, o valor da prestação já realizada pela outra parte
(e a cuja restituição ele tem direito como credor da insolvência). Estamos
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(71) Neste sentido, J. OLIVEIRA ASCENSÃO, Insolvência: efeitos sobre os negócios
em curso, cit., p. 117, p. 118.

(72) Neste ponto há uma aproximação aquele que era o regime geral da compra e
venda no CPEREF quando o falido fosse o comprador com duas diferenças.

Em primeiro lugar, na disciplina pregressa, o vendedor poderia realizar ou comple-
tar a sua prestação (art. 161.º, n.º 1, CPEREF). Nesta hipótese, de forma coerente com a
natureza desta prestação, o vendedor só a pode completar, o que implica, como é claro, que
ela já tenha em parte sido realizada.

Em segundo lugar, cabia ao vendedor em primeiro lugar exercer essa faculdade; só
depois, se não o fizesse, o liquidatário poderia optar entre o cumprimento e a recusa de cum-
primento (art. 161.º, n.º 2, CPEREF). Face ao regime do art. 103.º, n.º 2, CIRE, a esco-
lha do vendedor só terá que ser realizada se o administrador optar pela recusa de cumpri-
mento.
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aqui face a uma adaptação do critério que preside ao art. 51.º, n.º 1, al. f),
CIRE (73).

A segunda hipótese aqui regulada é a de ser o insolvente aquele que
tem que realizar a prestação com as características apontadas. O admi-
nistrador pode igualmente optar pela recusa ou pelo cumprimento.

Se recusar o cumprimento, rege o disposto no n.º 4 do art. 103.º CIRE
que, mais uma vez, consagra um conjunto de especialidades à disciplina geral
decorrente do art. 102.º, n.º 3, CIRE: quanto à al. b) do n.º 3 do art. 102.º,
pela al. a) do n.º 4 do art. 103.º CIRE, isto na eventualidade de o insolvente
ter realizado já parte da prestação, e quanto à al. c) do n.º 3 do art. 102.º,
pelas als. b) do n.º 4 e b) do n.º 1 do art. 103.º CIRE, no que diz respeito
ao apuramento do montante da diferença. A outra parte tem ainda o direito
à devolução do que tiver prestado como crédito sobre a insolvência
[art. 103.º, n.º 4, al. b), CIRE], bem como de ser indemnizada, pelas razões
que temos vindo a apontar, nos termos do art. 102.º, n.º 3, al. d), CIRE.

Escolhendo o administrador o cumprimento, o direito da outra parte
à contraprestação em dívida constitui, integralmente, crédito sobre a massa
(art. 103.º, n.º 5, CIRE).

3.3.3. As operações a prazo (art. 107.º CIRE)

No art. 107.º CIRE, a lei regula as chamadas operações a
prazo (74) (75), ou seja, aquelas que tenham por objecto a entrega de mer-
cadorias (76), ou a realização de prestações financeiras (de que se faz uma
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(73) Sobre ele ver, supra, número anterior em texto.
(74) O regime daqui decorrente segue de perto aquele do § 104 InsO. Sobre este,

ver: UWE JAHN/Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, vol. 2, §§ 103-269 (Heraus-
gegeben von Kirchhof, Lwowski, Stürner), C. H. Beck, Munique, 2002, § 104, pp. 60, ss.;
W. MAROTZKE/Heidelberger Kommentar zur Insolvenzordnung, cit., § 10, cit., pp. 367, ss.;
O. JAUERNIG, Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzrecht, cit., p. 229; H. KROTH/Insolven-
zordnung (InsO) Kommentar, cit., § 104, pp. 541, ss.; M. HUBER, Insolvenzrechts-Handbuch,
cit., § 38, pp. 527, ss.

(75) Quanto a esta matéria, entre nós: L. CARVALHO FERNANDES / J. LABAREDA, Código
da insolvência e da recuperação de empresas anotado, vol. I, cit., pp. 406-408; L. MENEZES
LEITÃO, Código da insolvência e da recuperação de empresas, anotado, cit., p. 124.

(76) O conceito de mercadorias aqui usado é, de acordo com a doutrina alemã, bas-
tante amplo, abrangendo as coisas móveis fungíveis. Cfr. U. JAHN/Münchener Kommentar
zur Insolvenzordnung, vol. 2, cit., § 104, p. 64; H. KROTH/Insolvenzordnung (InsO), cit.,
§ 104, pp. 542.
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enumeração exemplificativa no n.º 3 do art. 107.º CIRE), que tenham um
preço de mercado (77) e tiverem de se efectuar em determinada data ou den-
tro de certo prazo (78), e essa data ocorrer ou esse prazo se extinguir
depois de ser declarada a insolvência (79).
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(77) Sustentando que a noção de preço de mercado deve ser interpretada em sentido
lato, bastando que possa ser objectivamente fixado, U. JAHN / Münchener Kommentar zur
Insolvenzordnung, vol. 2, cit., § 104, p. 67; H. KROTH / Insolvenzordnung (InsO) Kommentar,
cit., § 104, pp. 542.

(78) Há neste ponto, no que toca à letra da lei, uma diferença relevante face ao
direito alemão que, como se disse, esta disposição segue de perto: no § 104 InsO relati-
vamente às mercadorias (mas não no que diz respeito às prestações financeiras) exige-se
que estejamos perante negócios fixos (U. JAHN / Münchener Kommentar zur Insolven-
zordnung, vol. 2, cit., § 104, p. 64; M. HUBER, Insolvenzrechts-Handbuch, cit., § 38, p. 528;
para esta noção, na doutrina nacional, ver J. RIBEIRO DE FARIA, Direito das obrigações, vol. II,
cit., pp. 315-316) o que não se passa entre nós.

Este aspecto, em particular no que diz respeito à venda de mercadorias com um preço
de mercado, alarga (aparentemente, pelo menos) bastante o âmbito de aplicação do preceito.

Dir-se-á, e é verdade, que o art. 163.º, primeira hipótese, CPEREF, também não con-
tinha esta limitação. Todavia, objecto de regulação (como se aponta já de seguida em
texto) era a venda ao falido(/comprador) de certos bens por um preço de mercado ou de
bolsa em que o cumprimento das obrigações das partes se verificasse em determinada data
ou decorrido um prazo, que ocorresse ou se extinguisse depois da declaração de falência,
sendo o preço dos bens fixado pelo preço de mercado ou de bolsa nesse momento (ver,
supra, com indicações, 2.2.1.), enquanto aqui se trata da venda de mercadorias que tenham
um preço de mercado, sendo o preço de venda fixado directamente pelas partes (o “preço
ajustado”). Portanto, mais lato. Depois, enquanto antes o regime não era fundamentalmente
diverso do regime geral, com a atribuição, conforme se viu, do poder de escolha ao liqui-
datário, agora é, uma vez que esse poder é retirado ao administrador, cessando imediata-
mente estes contratos.

Tanto mais que ela parece ser ampliada, na intenção do legislador, se bem a com-
preendemos, pelo disposto no n.º 5 do art. 107.º CIRE (que não existe na lei alemã e não
constava também do anteprojecto, art. 95.º). Este número remete, no que diz respeito às
operações a prazo não abrangidas pelo n.º 1 do mesmo artigo, para o art. 104.º, n.º 5,
CIRE, segundo cremos para o cálculo diferencial aí previsto (diferença entre o preço em
dívida, actualizado, e o valor da coisa e vice-versa). É que as operações a prazo não
abrangidas pelo n.º 1 do art. 107.º CIRE serão, em princípio, aquelas em que o bem não
tenha um preço de mercado (numa concepção restritiva de preço de mercado), que é essen-
cial para se fixar o crédito que resulta depois da cessação do contrato (diferença entre o preço
ajustado e o preço de mercado do bem ou prestação financeira no segundo dia posterior ao
da declaração de insolvência, relativamente a contratos com a mesma data ou prazo de cum-
primento).

Ora, a intenção do legislador com a introdução deste número e remissão para o
art. 104.º, n.º 5, foi, segundo nos parece, a de recorrer a outro critério que permita fixar esse

Rev
ist

a d
a F

ac
uld

ad
e d

e D
ire

ito
 da

 U
niv

ers
ida

de
 do

 P
ort

o



Nesses casos, tratando-se de contratos não inteiramente cumpridos
por qualquer das partes (80), a lei retira ao administrador o direito de opção
do art. 102.º CIRE, impondo a cessação do contrato, de forma a fixar de
forma rápida o destino destes negócios (81), convertendo-os em créditos.

O regime é pois substancialmente diverso daquele do CPEREF em que
o administrador, nos casos da primeira parte do art. 163.º CPEREF, podia
optar entre o cumprimento e a resolução do contrato (e a indemnização,
nessa eventualidade era bastante generosa — metade do preço médio de
compra em mercado ou bolsa nos dois dias seguintes aos da declaração de
falência, art. 163.º, n.º 3, CPEREF). Mas a hipótese regulada também era
diferente — bem mais restrita —, uma vez que se referia somente à decla-
ração de falência do comprador quando este tivesse adquirido certos bens
por um preço de mercado ou de bolsa em que o cumprimento das obri-
gações das partes se verificasse em determinada data ou decorrido um
prazo, que ocorresse ou se extinguisse depois da declaração de falência,
sendo o preço dos bens fixado pelo preço de mercado ou de bolsa nesse
momento.
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valor: a diferença entre o preço em dívida, actualizado, e o valor da coisa. Digamos, a remis-
são é necessária para se determinar o crédito em que estes contratos se transformam (rec-
tius, cessam, fixando-se o valor da diferença entre preços ou entre o preço ajustado e o valor
da coisa, nesta última hipótese).

Neste quadro parece-nos que será aconselhável, atendendo à ratio da disposição e ao
elemento histórico retirado as “fontes da lei”, uma interpretação restritiva do art. 107.º, n.º 1,
CIRE, excluindo do âmbito do preceito a venda de mercadorias (estamos a referir-nos
aqui, por ora, somente às mercadorias, não às prestações financeiras) que não estejam
sujeitas a rápidas e frequentes alterações de valor, a não ser que sejam objecto de negócios
fixos. É que nestes há também a considerar o interesse da outra parte em definir de forma
bastante rápida a situação de maneira a poder realizar um “negócio de cobertura”.

A necessidade de fixar rapidamente o destino do negócio (cfr. W. MAROTZKE/Hei-
delberger Kommentar zur Insolvenzordnung, cit., § 104, p. 367), que constitui na essência
a razão de ser do preceito e que marca as suas particularidades face ao regime geral, não
se verifica no que diz respeito a mercadorias com as características apontadas se o negó-
cio não for fixo. Nessa medida, devem estar sujeitas ao regime geral o que é dizer, na gene-
ralidade dos casos, o de escolha por parte do administrador de acordo com os interesses (e as
disponibilidades) da massa.

(79) Que nos interessam agora só na medida em que sejam objecto de contratos de
compra e venda.

(80) Cfr. M. HUBER, Insolvenzrechts-Handbuch, cit., § 38, p. 527.
(81) Retirando também ao administrador da insolvência qualquer possibilidades de

especular com a variação de valores. Cfr. H. KROTH/Insolvenzordnung (InsO) Kommentar,
cit., § 104, p. 542.
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Agora, como se viu, os casos regulados são mais amplos e as conse-
quências são também diferentes: o contrato cessa e a lei estabelece o cri-
tério de cálculo da (eventual) indemnização ao insolvente (pela teoria da
diferença), e impõe ao vendedor a restituição das quantias já recebidas.

Sendo o comprador o insolvente, o vendedor terá direito ao paga-
mento da diferença entre o preço acordado e o preço de mercado do bem
ou da prestação financeira no segundo dia posterior ao da declaração de
insolvência relativamente a contratos com a mesma data como crédito
sobre a insolvência (art. 107.º, n.º 1, CIRE), se a diferença de valores lhe
for desfavorável. Se o preço ajustado para a venda for inferior ao preço
de mercado do bem ou prestação financeira nessa data, será o vendedor que
terá que entregar a diferença à massa (crédito da massa) (82), sob pena de
recolher um benefício com a declaração de insolvência do comprador.

Na medida em que o vendedor tenha recebido alguma importância à
data da declaração de insolvência, ele terá que restituir à massa essa quan-
tia. Porém, a lei abre-lhe a via da compensação (repare-se: com créditos
da massa constituídos depois da declaração de insolvência), se for credor
da insolvência pela diferença de preços, até à concorrência dos respectivos
montantes (art. 107.º, n.º 2, CIRE).

Quando for o vendedor o insolvente, o comprador adquirirá um cré-
dito sobre a insolvência, tendo por objecto a diferença de preços, quando
esta lhe seja desfavorável; pelo contrário, quando a diferença de preços lhe
for favorável, será devedor da massa por esse valor (trata-se de um crédito
da massa). Se tiver realizado pagamentos ao vendedor antes da declara-
ção de insolvência, será credor da insolvência nesse montante (art. 107.º,
n.º 2, CIRE).

Por fim, se os negócios sobre prestações financeiras se integrarem
num contrato quadro (83) ao qual só possa pôr-se termo unitariamente no
caso de incumprimento, o conjunto de tais negócios é havido como con-
trato bilateral “para efeitos deste artigo e do art. 102.º”, quando esta última
disposição seja de aplicar (art. 107.º, n.º 4, CIRE) (84). Esta disposição visa
permitir o netting.
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(82) Cfr. M. HUBER, Insolvenzrechts-Handbuch, cit., § 38, p. 529.
(83) Quanto a estes contratos, ver U. JAHN/Münchener Kommentar zur Insolven-

zordnung, vol. 2, cit., § 104, pp. 76, ss.
(84) Trata-se de uma ficção, cfr. H. KROTH/Insolvenzordnung (InsO) Kommentar,

cit., § 104, pp. 543.
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3.3.4. A venda com reserva de propriedade (art. 104.º CIRE)

O regime da venda com reserva de propriedade (85) (86) no CIRE
varia, tanto no caso de declaração de insolvência do vendedor, como
do comprador consoante a coisa tenha ou não sido entregue à outra
parte.

Os primeiros casos — em que a coisa tenha sido entregue — são os
mais vulgares correspondendo à figura comercial da venda a prestações com
reserva de propriedade e entrega da coisa. O vendedor pretende entregar
a coisa há outra parte, permitindo que ela a use (decorrendo daí muitas vezes
os próprios proveitos que irão permitir o pagamento do bem), sem que
lhe seja vedada a possibilidade de recuperar a coisa vendida na eventua-
lidade de incumprimento da outra parte (art. 886.º, art. 435.º, n.º 1) ou
mesmo da sua declaração de insolvência.

Começamos por analisar os casos de insolvência do vendedor, que
tem agora uma regime particular, para em seguida passarmos à insolvên-
cia do comprador.

Tendo a coisa sido entregue ao comprador na data da declaração
de insolvência, ele pode exigir o cumprimento do contrato (art. 104.º,
n.º 1, CIRE). Protege-se assim, de forma expressa, o que não acontecia no
CPEREF, em termos insolvenciais a sua expectativa de aquisição.

Se a coisa não tiver sido entregue, estaremos face a um contrato bila-
teral não integralmente cumprido por qualquer das partes, com aplicação
do regime do art. 102.º, n.º 1, CIRE que confere o poder de escolha ao
administrador entre o cumprimento e a recusa de cumprimento. Deci-
dindo-se pela recusa, o comprador não adquirirá o bem — que perma-
nece na massa e será liquidado —, vendo a sua posição conformada pelo
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(85) A que é equiparada, correctamente, segundo nos parece, a locação venda e a loca-
ção financeira (art. 104.º, n.os 2 e 3, CIRE). A actual disciplina da venda com reserva de
propriedade inspira-se fortemente no § 107 InsO. Todavia, na Alemanha não se faz a
equiparação legal à locação venda e à locação financeira e o regime do § 107 InsO refere-se
só a coisas móveis, o que não se verifica entre nós. Quanto ao regime do § 107 InsO, ver:
W. MAROTZKE/Heidelberger Kommentar zur Insolvenzordnung, cit., pp. 387, ss.; O. JAUER-
NIG, Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzrecht, cit., pp. 227, ss.

(86) Quanto a esta disciplina, entre nós, ver: J. OLIVEIRA ASCENSÃO, Insolvência:
efeitos sobre os negócios em curso, cit. pp. 122-123; L. CARVALHO FERNANDES / J. LABA-
REDA, Código da insolvência e da recuperação e empresas anotado, vol. I, cit., pp. 400-401;
L. MENEZES LEITÃO, Código da insolvência e da recuperação de empresas, anotado, cit.,
p. 121.
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disposto no art. 102.º, n.º 3, CIRE. Optando o administrador pelo cum-
primento, terá que cumprir a obrigação do vendedor, acabando a outra
parte, depois de ter pago o preço na totalidade, por adquirir a propriedade
da coisa, que sai então da massa.

Passemos então à insolvência do comprador. Em primeiro lugar,
importa dizer que, de forma idêntica ao CPEREF, a cláusula só é oponí-
vel à massa na eventualidade de ter sido estipulada por escrito até ao
momento da entrega da coisa (art. 104.º, n.º 4, CIRE).

Depois, caso a coisa tenha já sido entregue ao comprador, o prazo a
fixar ao administrador da insolvência nos termos do art. 102.º, n.º 2, CIRE
não pode esgotar-se antes de terem passado cinco dias sobre a data da
assembleia de apreciação do relatório, a não ser que o bem seja passível
de desvalorização considerável durante esse período e a outra parte adver-
tir expressamente o administrador da insolvência dessa circunstância
(art. 104.º, n.º 3, CIRE). A razão de ser deste alargamento do prazo, antes
do qual o administrador não pode ser forçado a decidir, prende-se com o
destino dos estabelecimentos integrados na massa, em que os referidos
bens, adquiridos com reserva de propriedade, se inserem.

Com efeito, só nessa assembleia se decidirá sobre o encerramento ou
continuação em actividade do estabelecimento ou estabelecimentos com-
preendidos na massa insolvente (art. 156.º, n.º 2, CIRE) (87). É necessário,
para que a decisão da assembleia não tenha quase necessariamente que
ser negativa, que os referidos bens, muito frequentemente de grande rele-
vância para o funcionamento dos referidos estabelecimentos, não lhes
sejam retirados. A referida norma visa assegurar esse resultado (88).

De todo o modo, mesmo dispondo de um período de tempo mais
alargado, o administrador terá que decidir, uma vez que o regime do
art. 104.º, n.os 3 e 5, pressupõe necessariamente o do art. 102.º CIRE.
Nessa medida ou opta pelo cumprimento, eventualidade em que a obriga-
ção de pagar o preço passa a dívida da massa [art. 51.º, n.º 1, al. f), CIRE],
devendo ser integralmente satisfeito, ou recusa. Se o fizer, a posição do
vendedor passa a estar conformada pelo disposto no art. 102.º, n.º 3, por
remissão do art. 104.º, n.º 5, CIRE.
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(87) O administrador só poderá proceder ao encerramento dos estabelecimentos dos
estabelecimentos do devedor, ou de algum deles, compreendido na massa, antes da assem-
bleia de apreciação do relatório, nas condições previstas no art. 157.º CIRE.

(88) Cfr. W. MAROTZKE/Heidelberger Kommentar zur Insolvenzordnung, cit., p. 394,
p. 396.
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Desde logo, não há lugar a restituições e o vendedor poderá exigir à
outra parte a diferença calculada nos termos do art. 104.º, n.º 5, CIRE, como
crédito sobre a insolvência. Ainda, o alienante terá direito a ser indemni-
zado, também como crédito sobre a insolvência [art. 102.º, n.º 3, al. d), iii),
CIRE], dos prejuízos resultantes do incumprimento, a que se terá que aba-
ter o quantitativo a que este tenha direito, em resultado da aplicação do cri-
tério anterior [art. 102.º, n.º 3, al. d), ii), CIRE]. A propriedade do bem,
no entanto, mantém-se na sua esfera, consistindo desta forma num eficaz
instrumento de garantia.

4. ALTERAÇÕES DE DISCIPLINA

Com base na exposição anteriormente feita, podemos concluir o
seguinte no que toca àquelas alterações de disciplina da compra e venda,
decorrentes do CIRE, que nos parecem mais relevantes:

1.º O vendedor deixa de poder optar pelo cumprimento (realizar ou
completar a sua prestação) na insolvência da outra parte, quando ambos não
tivessem cumprido por inteiro as suas obrigações, embora sujeitando-se a
receber o preço pelas forças da massa. Agora, a escolha cabe só ao admi-
nistrador (art. 102.º, n.º 1, CIRE), a não ser no caso específico do art. 103.º
CIRE (prestação que seja fraccionável na entrega de coisas, não facil-
mente substituíveis, entre as quais exista uma conexão funcional), onde
dada a natureza da prestação se afigura uma faculdade inteiramente justi-
ficada.

Contudo, passa a ter direito a ser indemnizado na eventualidade de
recusa de cumprimento por parte do administrador (art. 102.º, n.º 3, CIRE) ao
contrário do que sucedia no CPEREF, em que a outra parte só tinha direito
a ser indemnizada quando o liquidatário decidisse pela resolução do con-
trato, no caso da falência do vendedor (art. 161.º, n.º 3, CPEREF). Optando-se
pela concessão da indemnização no caso de recusa do cumprimento por parte
do administrador, então não se deve tratar de forma diversa o comprador e o
vendedor. Portanto, nessa medida (89), a escolha realizada é correcta.
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(89) Diz-se nessa medida pelo seguinte: entendendo-se adequado conferir ao credor
um direito a ser indemnizado na eventualidade de recusa pelo administrador do cumprimento
do contrato, então não se deverá distinguir entre o vendedor e o comprador (como suce-
dia com o regime pregresso). A questão é se na eventualidade de recusa do cumprimento
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A lei recorre para se fixar de forma rápida a quantia indemnizatória
à teoria da diferença (o que não sucedia no CPEREF), permitindo-se, no
entanto, que a outra parte possa exigir uma indemnização superior.

A recusa de cumprimento não consiste numa resolução com efeito
retroactivo, como sucedia com o CPEREF (90), excepto no caso do art. 105.º,
n.º 1, al. b), CIRE (insolvência do comprador na venda sem entrega da
coisa com transmissão da propriedade). Pelo contrário, a recusa de cum-
primento não dá lugar a restituições e quando de forma excepcional surja
um direito à restituição do valor da contraprestação correspondente à pres-
tação já realizada pelo devedor insolvente [o que só acontecerá quando o
insolvente tenha efectivamente prestado parcialmente primeiro e se possa esta-
belecer uma relação de correspectividade entre essa parte da prestação rea-
lizada e uma parte da contraprestação do outro contraente — al. b) do n.º 3
do art. 102.º CIRE], esse crédito está sujeito a compensação com os créditos
da outra parte à diferença e à indemnização [respectivamente, als. c) e d)
do n.º 3 do art. 102.º CIRE], que o legislador pretendeu facilitar.

2.º Em termos gerais pode afirmar-se que o mecanismo de tutela do
contraente (comprador ou vendedor) na eventualidade de declaração de
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pelo administrador, em qualquer dos casos, se deverá conferir à outra parte uma indem-
nização, mesmo que só como crédito comum. É que em relação aos outros credores que
não se possam valer da excepção de não cumprimento do contrato (porque já cumpriram
integralmente), esse credor, ao ser-lhe permitido valer-se da exceptio mesmo depois da
declaração de insolvência da outra parte, encontra-se, é-lhe reconhecida, numa posição
protegida. Salva a sua prestação e perde só o benefício que teria obtido daquele contrato
(ou de um negócio alternativo que não chega a concluir). Os credores que já cumpriram
sacrificaram a sua prestação e só obtém a contraprestação em moeda insolvencial, o que sig-
nifica que, tratando-se, como será o mais vulgar, de créditos comuns só uma pequena frac-
ção dos mesmos será satisfeita. Deverá essa fracção ser diminuída ao incluírem-se entre
os créditos comuns também os créditos indemnizatórios resultantes da recusa do cumpri-
mento pelo administrador? Ou deverá limitar-se a protecção de uns para aumentar as pos-
sibilidades de satisfação dos outros? Se o quadro fosse somente este, não hesitaríamos em
responder negativamente à primeira questão e afirmativamente à segunda. Simplesmente,
se perspectivarmos, como parece que fez o legislador, a posição do credor que se pode valer
da exceptio como uma posição garantida (num sentido amplo), que indubitavelmente é em
termos insolvenciais, então haverá que ter em conta os regimes das outras figuras que
desempenham funções de garantia (como a compensação) e aquele das garantias (agora em
sentido estrito). E daqui resulta que o Código as pretendeu favorecer (como decorre do dis-
posto em sede de compensação, por um lado, de garantias reais, por outro). Nesse contexto,
e desse prisma, o regime do art. 102.º CIRE no que toca à indemnização explica-se.

(90) Cfr. MARIA DO ROSÁRIO EPIFÂNIO, Os efeitos substantivos da falência, cit., p. 234.
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insolvência da outra parte limita-se ao regime da excepção de não cum-
primento tal como está consagrado no seio insolvencial pelo art. 102.º
CIRE, assim como nos arts. 103.º, 105.º e 107.º CIRE (91), uma vez que
estes pressupõem igualmente um contrato bilateral não integralmente cum-
prido nem pelo insolvente nem pela outra parte.

Se a contraparte do insolvente não a poder invocar porque já cum-
priu integralmente a sua prestação, terá que se contentar em ver o seu
crédito satisfeito como crédito sobre a insolvência, com as limitações daí
resultantes (arts. 174.º e 176.º CIRE), que serão mais fortes se estiver-
mos, como será frequente, face a um crédito comum.

Este aspecto é bem claro no regime das prestações divisíveis quando
a contraparte do insolvente tiver já realizado parcialmente a sua prestação
antes da declaração de insolvência, sem que tenha sido realizada a parte da
contraprestação correspondente. Só relativamente à parcela da prestação
do outro contraente ainda não efectuada, e que ela terá que realizar se o
administrador escolher o cumprimento, se transforma a contraprestação do
insolvente em dívida da massa; no que toca à parte restante (a parte da pres-
tação já realizada, em relação à qual houve renúncia à excepção), con-
siste num simples crédito sobre a insolvência.

Neste ponto, a disciplina é substancialmente diversa da vigente com
o CPEREF. Não que o art. 161.º não consagrasse em geral de igual forma
a defesa da exceptio, como se viu. Simplesmente, nem sempre era este o
fundamento para a tutela, ou sua ausência, da contraparte do falido. Este
aspecto resultava claro do disposto, por exemplo, nos arts. 162.º, 164.º,
e 201.º, n.º 5, CPEREF, que passamos, de uma forma muitíssimo sintética
(uma vez que eles já foram expostos), do prisma que agora nos interessa,
a ver.

Nas vendas com entregas periódicas, a escolha do cumprimento por
parte do liquidatário levava, segundo parece (não era, como se disse,
líquido), a que toda a contraprestação passasse a ser dívida da massa,
mesmo relativamente às coisas já entregues.

O regime do art. 164.º CPEREF permitia ao vendedor depois de ter
cumprido a sua obrigação de remessa de coisas móveis à data da declara-
ção de falência, desde que elas não tivessem sido recebidas por parte do
comprador/falido e terceiros não tivessem adquirido direitos sobre elas, a
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(91) Mas não o art. 104.º CIRE, que continua a ser uma excepção quando a coisa
já tiver sido entregue.
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sua recuperação. Alternativamente, se o liquidatário se opusesse, teria
que pagar o preço integralmente.

O art. 201.º, n.º 5, CPEREF, num regime que na sua essência transi-
tava já do Código de Processo Civil, embora limitado, como se viu, às ven-
das a crédito, permitia ir ainda mais longe, podendo o vendedor que tinha,
por força da venda a crédito cumprido primeiro, renunciando nessa medida
à exceptio, reclamar as mercadorias enviadas ao falido, mesmo depois de
entrarem no seu armazém, se pudessem ser identificadas e separadas das
outras que integravam a massa. Na eventualidade de o liquidatário se
opor, o vendedor teria que receber o preço por inteiro e não como um
crédito comum.

A adopção quase exclusiva da exceptio como meio de defesa do con-
traparte do insolvente na compra e venda (mas não só, claro), debilita de
forma evidente a posição do vendedor (evidentemente, se este não tiver
recorrido à constituição de garantias). Face ao novo regime, só em cir-
cunstâncias de particular tutela, ou de necessidade, aceitará este cumprir pri-
meiro, pois dessa forma corre um risco acrescido, que, provavelmente (se
puder), reflectirá no preço. O que não deixa de ser um resultado um
pouco estranho, sabendo-se que as vendas com espera de preço são extre-
mamente vulgares no comércio, consistindo a diferença entre o venci-
mento das obrigações contratuais uma forma de crédito que o vendedor con-
cede ao comprador. O chamado “crédito comercial” (92) sai, nessa medida,
prejudicado.

Mas daqui decorre também a importância deste meio de “coerção
defensiva” (93), uma vez que se confirma por esta via a extensão do seu
manto de tutela ao credor, mesmo no caso de declaração de insolvência da
outra parte. O que não é necessário nem óbvio, podendo ser afastado se
se pretender alargar o igual tratamento de credores na insolvência. Não o
fazendo, confere-se à excepção de não cumprimento um papel de meca-
nismo de garantia no nosso sistema com um vigor assinalável.

3.º Operou-se um alargamento da disciplina das operações a prazo (se
se recusar, ao contrário do que nos parece aconselhável, uma interpretação
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(92) Quanto a este, ver LUÍS MIRANDA DA ROCHA, A teoria financeira no contexto das
pequenas e médias empresas. O caso do sector têxtil e de vestuário em Portugal, 2001,
BVLP, Série Moderna Finança, pp. 111-112.

(93) J. CALVÃO DA SILVA, Cumprimento e sanção pecuniária compulsória, Separata
do vol. XXX, do suplemento do BFDUC, Coimbra, 1987, p. 329.
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restritiva do art. 107.º CIRE), com a consequente extinção do negócio,
sem que o administrador possa optar pelo cumprimento ou pela recusa de
acordo com os interesses da massa. Neste ponto tanto os casos regula-
dos como o regime para eles previsto são bastante diferentes daqueles do
CPEREF.

Na venda de mercadorias que tenham um preço de mercado, que
abrange a grande maioria das vendas comerciais, sempre que seja fixado
um prazo (mesmo que não essencial, ao contrário do que sucede no direito
alemão) para o cumprimento da obrigação de entrega de mercadorias com
vencimento depois de ter sido declarada a insolvência o regime aplicável
é o do art. 107.º, n.º 1, CIRE, com a consequente cessação do contrato.

No CPEREF não era assim: exigia-se (na venda ao falido) ainda que
as partes tivessem fixado o preço através do preço de mercado ou de bolsa
na data da execução do contrato (sendo que a maioria das vendas não
reveste esta característica, pois o preço é antes directamente ajustado pelas
partes) e conferia-se, de todo o modo, ao liquidatário o poder de escolha
entre o cumprimento e a resolução.

Hoje a generalidade das vendas comerciais estarão abrangidas do
art. 107.º, n.º 1, CIRE (mais uma vez: se não se sustentar, como fazemos,
uma interpretação restritiva desta norma), com a sua consequente extinção
sem que seja atribuído o poder de escolha ao administrador, como sucedida
no CPEREF. O que pelas razões apontadas não cremos ser correcto.

As prestações financeiras são também reguladas — correctamente —
de forma diversa daquela do CPEREF. A hipótese é mais ampla (presta-
ções financeiras que tenham um preço de mercado, mas sendo o preço da
compra directamente ajustado pelas partes; insolvência do comprador ou do
vendedor) e a disciplina diferente com a cessação do contrato, restando
somente, por aplicação da teoria da diferença, um crédito sobre a massa ou,
eventualmente, da massa.

4.º A venda com reserva de propriedade (a que correctamente se
passou a equiparar a locação financeira e não só a locação venda, como
sucedia no CPEREF) foi objecto de uma disciplina cuidada. Regula-se tanto
o caso da insolvência do comprador (hipótese mais comum), como, o que
não acontecia directamente no regime pregresso, o do vendedor. Em
ambos as situações, parte-se daquela que é a hipótese mais frequente em
termos comerciais que consiste na venda (frequentes vezes a prestações, o
que é pressuposto pelo art. 104.º, n.º 5, CIRE) com reserva de propriedade
e entrega da coisa ao comprador.

L. Miguel Pestana de Vasconcelos558
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Na eventualidade de declaração de insolvência do vendedor, intro-
duz-se uma disposição para proteger de forma expressa a expectativa de
aquisição da outra parte. No que diz respeito à insolvência do comprador,
dois aspectos há a destacar: em primeiro lugar, o tempo concedido para a
escolha do administrador alarga-se, sendo assim mais extenso o prazo de
indefinição quanto ao destino do contrato; depois, permite-se estabelecer
de uma forma mais simples e rápida (em particular, através do recurso à
teoria da diferença tal como ela é especialmente prevista no art. 104.º,
n.º 5, CIRE) a posição do vendedor na eventualidade de recusa de cum-
primento do que o que se verificava no art. 163.º, n.º 3, do CPEREF. Esta
figura, que é um marcante instrumento de tutela do alienante, saí assim
reforçada.

Dada a limitação introduzida quanto aos meios de defesa do vendedor
que cumpre primeiro (portanto, renunciando à tutela que lhe confere a excep-
tio), o recurso à reserva de propriedade aparece cada vez mais como ins-
trumento de tutela necessário para quem queira vender com espera de preço.
Simplesmente, a reserva de propriedade não é para quem quer… é para
quem pode (ou seja, para quem tem força económica para a impor).

Porto, Dezembro de 2005.
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