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Informação elaborada nos termos do regime legal em vigor
A partir de Abril de 2022, entram em vigor as alterações decorrentes 
da Lei n.º 9/2022 de 11 de Janeiro.



Construir relações de confiança 
motiva-nos a alcançar o sucesso 
dos nossos clientes

A Cerejeira Namora, Marinho Falcão é uma Sociedade 
de Advogados Portuguesa com actuação transversal 
em todo o território nacional.

Assumiu-se como um parceiro das organizações com 
quem lida diariamente, numa perspectiva holística de 
melhoria contínua e visão 360º.

A dinâmica multidisciplinar, aliada ao rigor científico e 
capacidade técnica, continuam a ser a pedra angular 
de uma equipa jovem e dinâmica que procura um 
compromisso comum: relações inovadoras e de 
confiança.

Atenta às necessidades dos seus clientes, construiu 
uma rede de parceiros e referências que lhe permitem 
uma actuação nacional e internacional comprometida 
com a sua génese.

Nuno Cerejeira Namora
Sócio Fundador da Cerejeira Namora, Marinho Falcão
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PEVE
PROCESSO EXTRAORDINÁRIO 
DE VIABILIZAÇÃO DE EMPRESAS
Medida com vigência temporária até 30 de Junho de 2023

Quem pode recorrer?
Empresa que se encontre em situação económica difícil ou de insolvência, iminente ou atual, em 
virtude da COVID-19, que à data da apresentação do requerimento não tenha pendente processo 
especial de revitalização ou processo especial para acordo de pagamento, que reúna as condições 
necessárias para a sua viabilização; e que de acordo com a escrituração legal obrigatória, demonstre 
ter, em 31 de dezembro de 2019, um ativo superior ao passivo.

Podem igualmente recorrer a PEVE qualquer micro ou pequena empresa que não tivesse, em 31 
de dezembro de 2019, um ativo superior ao passivo, desde que:

 a.   Não tenha pendente processo de insolvência, processo especial de revitalização ou 
processo especial para acordo de pagamento à data da apresentação do requerimento 
inicial;

 b.  tenha recebido um auxílio de emergência no âmbito do quadro temporário relativo a 
medidas de auxílio estatal em apoio da economia no atual contexto da pandemia da 
doença COVID-19 e o mesmo não tenha sido reembolsado nos termos legais; ou 

 c.  esteja abrangida por um plano de reestruturação ao abrigo das regras em matéria de 
auxílios estatais.
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Como se inicia?

Tramitação

·   O PEVE inicia com o requerimento de adesão e, imediatamente, com o acordo de viabilização.

·   Este acordo deve ser pré-votado por, pelo menos, 1/3 dos credores da empresa e, destes, 2/3 
devem dar o seu parecer favorável.

·   Alternativamente, basta ser pré-aprovado por credores cujos créditos representem mais de 
metade da totalidade dos créditos. 

·   Ou seja, no momento em que o processo entra no Tribunal, a empresa deve já ter o seu acordo 
de viabilização aprovado pelas maiorias referidas.

—
Nota
Como no RERE, o Devedor não é obrigado a indicar todos os seus Credores para os vincular o 
acordo no caso de aprovação, com excepção da AT e Segurança Social que são sempre informados 
da pendência do PEVE.

·  O PEVE inicia com o acordo de viabilização.

·   Logo que este acordo entre no Tribunal, é nomeado o Administrador Judicial Provisório e 
publicada no portal Citius a relação de credores e o acordo de viabilização.

·   Logo que tome conhecimento da sua nomeação, o administrador judicial provisório deve 
informar a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), o Instituto da Segurança Social, I. P., e o 
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P., da pendência do processo extraordinário 
de viabilização, identificando a empresa requerente e comprovando tal ato nos autos.

·   Os credores o prazo de 15 dias para impugnar a relação de credores e/ou requerer a não 
homologação do acordo.
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·   No mesmo prazo, o AJP pronuncia-se sobre a viabilidade do acordo.

·   Esgotados os prazos acima referidos, o juiz dispõe do prazo de 10 dias para decidir sobre as 
impugnações e decidir homologar ou não o acordo.

Efeitos
O DESPACHO DE NOMEAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL PROVISÓRIO

·   Obsta à instauração de quaisquer ações para cobrança de dívidas contra a empresa e, até ao 
trânsito em julgado da sentença de homologação ou de não homologação, suspende, quanto 
à empresa, as ações em curso com idêntica finalidade, extinguindo-se as mesmas logo que seja 
homologado o acordo de viabilização, salvo quando este preveja a sua continuação ou quando 
os créditos em causa naquelas ações não estejam abrangidos pelo acordo;

·   Impede a empresa de praticar atos de especial relevo, tal como definidos no artigo 161.º do CIRE, 
sem que previamente obtenha autorização para a realização da operação pretendida por parte 
do administrador judicial provisório;

·   Suspende os processos de insolvência em que anteriormente haja sido requerida a insolvência 
da empresa;

·   Determina a suspensão de todos os prazos de prescrição e de caducidade oponíveis pela empresa 
até à prolação da sentença de homologação ou de não homologação;

·    Impõe a não suspensão de serviços essenciais de viabilização, identificando a empresa requerente 
e comprovando tal ato nos autos.

A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO

·    vincula a empresa e os credores subscritores do acordo e os credores constantes da relação 
de credores, mesmo que não hajam participado na negociação extrajudicial, relativamente aos 
créditos constituídos à data em que foi proferido o despacho de nomeação do AJP.
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·    O acordo homologado que preveja, na sua execução, financiamentos de terceiros 
constituiu a favor dos financiadores privilégio creditório mobiliário geral, graduado antes 
do privilégio creditório mobiliário geral concedido aos trabalhadores.

APÓS A DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO J FASE DE ADESÃO

·    Qualquer credor que não conste da relação de credores definitiva dispõe do prazo de 30 dias, 
contados da publicitação da decisão de homologação do acordo de viabilização, para, por mera 
declaração, manifestar no processo a sua intenção de aderir ao acordo homologado. 

K

·    Decorrido o prazo a que alude o número anterior, a empresa é notificada das declarações dos 
credores, devendo, no prazo de cinco dias, informar se aceita a adesão destes ao acordo (silêncio 
equivale a aceitação).

·    A adesão ao acordo dos credores, que mereça a concordância da empresa, vincula-os sem 
necessidade da intervenção do juiz.

Perdões e Benefícios Fiscais
Nos planos prestacionais de créditos tributários são aplicáveis reduções da taxa de juros de mora, 
que não são cumuláveis com as demais reduções previstas noutros diplomas, nos seguintes 
montantes:
 a. 25 % em planos prestacionais de 73 até 150 prestações mensais;

 b. 50 % em planos prestacionais de 37 e até 72 prestações mensais;

 c. 75 % em planos prestacionais até 36 prestações mensais;

 d.  Totalidade de juros de mora vencidos, desde que a dívida se mostre paga nos 30 dias 
seguintes à homologação do acordo.
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Desde que compreenda a reestruturação de créditos correspondentes a, pelo menos, 30% do total 
do passivo, a homologação do acordo de viabilização confere às partes os seguintes benefícios 
fiscais:

·    ISENÇÃO DE IMPOSTO DE SELO em operações destinadas à recuperação da empresa;
·    ISENÇÃO DE IMT nas seguintes transmissões de bens imóveis, integradas em qualquer plano de 

insolvência, de pagamentos ou de recuperação:

 a)  as que se destinem à constituição de nova sociedade ou sociedades e à realização do seu 
capital;

 b) as que se destinem à realização do aumento do capital da sociedade devedora;

 c)  as que decorram da dação em cumprimento de bens da empresa e da cessão de bens 
aos credores;

 d)  estão igualmente isentos de imposto municipal sobre as transmissões onerosas de 
imóveis os atos de venda, permuta ou cessão da empresa ou de estabelecimentos desta 
integrados no âmbito de planos de insolvência, de pagamentos ou de recuperação ou 
praticados no âmbito da liquidação da massa insolvente
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RERE
REGIME EXTRAJUDICIAL DE 
RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS

O que é?
·  O RERE regula os termos e os efeitos das negociações e do acordo de reestruturação que seja 
alcançado entre um devedor e um ou mais dos seus credores.

·  Procedimento livre e voluntário.

·  Vincula, apenas, os credores que forem chamados a negociar e que aceitem o plano proposto.

·  Autoridade Tributária e Segurança Social participam obrigatoriamente nas negociações.

·  Natureza extrajudicial, correndo termos na Conservatória do Registo Comercial.

·  Procedimento Confidencial excepto se as partes pretenderem dar-lhe publicidade.

·   O devedor pode recorrer ao auxílio de um mediador de recuperação de empresas acreditado 
pelo IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I. P.

·   Pode ser nomeado um credor líder que será o interlocutor dos credores junto do devedor e/ou 
um comité de credores para acompanhamento da actividade e negociações.
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A quem se destina?

Objectivo

Tramitação

Podem recorrer ao RERE, entre outros, as empresas que se encontrem em situação económica 
difícil ou em situação de insolvência iminente.

Alcançar acordo de reestruturação que consagre a reestruturação financeira da empresa.

·   O conteúdo do acordo de reestruturação é fixado livremente pelas partes;

·   O acordo pode incidir sobre a totalidade ou só sobre parte dos créditos dos credores participantes.

·   Protocolo de negociação assinado pelo devedor e credores que representem pelo menos 15 % 
do passivo.

·   Depósito na Conservatória;

·   As adesões de credores podem ser feitas a todo o tempo.

·   O prazo de negociações não pode exceder os três meses.

Noção de situação económica difícil e situação de insolvência iminente – Indicadores

·   Previsão futura do gerente ou administrador sobre a insuficiência económica e incapacidade 
de, a curto prazo, cumprir obrigações assumidas e ainda não vencidas;

·   Dificuldades sérias em cumprir pontualmente as suas obrigações;
·   Falta de liquidez;
·   Dificuldade/impossibilidade no acesso ao crédito.
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·   Dever de apresentação aos credores do diagnóstico económico-financeiro da empresa (pode 
ser obtido através do IAPMEI). 

·   As negociações encerram:
 X   Com o depósito do acordo de reestruturação;
 X   Com o depósito de declaração do devedor que considere não existirem condições para 

prosseguir as negociações;
 X  Com o decurso do prazo de negociações;
 X   Se o devedor se apresentar ou for declarado insolvente.

·   O encerramento das negociações com menção da respectiva causa está sujeito a registo 
comercial.

Quais os efeitos que resultam da 
instauração do RERE e do acordo 
alcançado a final?
Do depósito do protocolo de negociações

·   Devedor fica impedido de praticar actos de especial relevo, excepto se autorizado pelos credores;

·   Suspensão de processos de insolvência em que esta não tenha sido ainda declarada;

·   Os prestadores de serviços essenciais ficam impedidos de interromper o fornecimento durante 
o prazo máximo de três meses;

·   O prazo de apresentação à insolvência apenas inicia após encerramento das negociações.
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Do depósito do acordo de reestruturação

·   O acordo produz efeitos entre o devedor e cada credor participante;

·   Extinção dos processos judiciais declarativos, executivos ou de natureza cautelar, que respeitem 
a créditos incluídos no acordo de reestruturação e dos processos de insolvência, desde que a 
mesma não tenha ainda sido declarada, que hajam sido instaurados por entidade que seja parte 
no acordo de reestruturação;

·   Isenções de IRS e IRC (para determinados negócios celebrados no âmbito do acordo);

·   Isenção de imposto de selo em operações de modificação de prazos, constituição de novas 
sociedades, operações de financiamento, trepasse, cessão de exploração, locação de bens e 
outras, na emissão de letras ou livranças;

·   Isenção de IMT nas transmissões de onerosas de imóveis que se destinem a fins aprovados no 
plano.
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PER
PROCESSO ESPECIAL DE 
REVITALIZAÇÃO 

O que é?
·   O PER é um instituto integrado no CIRE que regula os termos das negociações e os efeitos do 

acordo de revitalização alcançado entre o devedor e os seus credores;

·  Processo de natureza urgente;

·   Todos os credores do devedor são, obrigatoriamente, chamados a reclamar os seus créditos e a 
participar nas negociações.

·   É nomeado um Administrador Judicial Provisório (AJP) que acompanha as negociações, recebe 
as reclamações de créditos e atesta a aprovação do plano.

·   Tem natureza desjudicializada: é apresentado em Tribunal e regressa a final para homologação 
mas as negociações correm extrajudicialmente entre devedor e credores com a intervenção do 
AJP.

·   Processo público.
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A quem se destina?

Objectivo

Tramitação

O PER é um processo destinado a empresas que se encontrem numa situação económica difícil ou 
de insolvência meramente iminente, mas que sejam susceptíveis de recuperação por terem 
viabilidade económica.

·   Aprovar um plano de recuperação que evite a situação de insolvência, permitindo à empresa a 
continuação da actividade e a protecção dos postos de trabalho. 

·   O plano de recuperação deve descrever as modificações que dele decorrem para a esfera 
jurídica dos credores, as medidas adequadas à sua implementação e todos os demais elementos 
que sejam importantes para a sua aprovação pelos credores. 

·   Deve incluir a calendarização dos pagamentos aos credores.

1.    Requerimento subscrito pela empresa e por um ou mais credores;
2.  Tribunal nomeia imediatamente um Administrador Judicial Provisório;
4.  A empresa tem o dever de informar todos os seus credores do início do PER;
5.  Os credores têm o prazo de vinte dias para reclamação de créditos:
6.   O AJP recebe as reclamações e elabora a lista provisória de créditos que pode ser impugnada 

por qualquer credor reclamante;
7.  O prazo para negociações é de dois meses, podendo ser prorrogado por mais um mês;.
8.  No final das negociações, a proposta é colocada aos credores para votação.

Regras de votação
-  forma escrita;
- votos remetidos ao AJP;
- quórum constitutivo de 1/3 dos créditos;

-  plano é aprovado quando reúna 2/3 dos 
votos emitidos;

-  AJP elabora o mapa de votação e envia 
para o Tribunal homologar.
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Quais os efeitos da instauração do PER e 
do acordo que vier a ser alcançado?
Efeitos da instauração do PER

·   Suspensão das diligências executivas por um período máximo de 4 meses*;

·   Suspensão dos processos de insolvência em que haja sido requerida a insolvência da empresa, 
desde que não tenha sido proferida sentença, por um período máximo de 4 meses*;

·   Impossibilidade de instauração de novas acções de cobrança por um período máximo de 4 
meses*;

·   Os prestadores de serviços essenciais (água, energia elétrica, gás natural, etc) ficam impedidos 
de interromper o fornecimento por um período máximo de 4 meses*.

·   A empresa fica impedida de praticar actos de especial relevo sem autorização prévia do AJP.

Efeitos da aprovação e homologação do PER

·   Extinção de processos de cobrança de dívida e de processos de insolvência pendentes;

·   Impedimento à instauração de novas acções enquanto se mantiver a execução do plano.

*  Este alargamento temporal (de 2/3 para 4 meses, resulta da aprovação do pacote de medidas de apoio e agilização dos processos de 
restruturação das empresas e dos acordos de pagamento e transpõe a Diretiva (UE) 2019/1023, legislação já promulgada pelo PR e a 
aguardar publicação para breve.
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INSOLVÊNCIA

O que é?
É considerado em situação de insolvência o devedor que se encontre impossibilitado de cumprir 
as suas obrigações vencidas.

·   O processo tem natureza urgente e é público;

·   É obrigatoriamente nomeado um Administrador de Insolvência;

·   Pode ser nomeada uma Comissão de Credores. Os trabalhadores são, obrigatoriamente, 
representados na Comissão.

·   A Assembleia de Credores – que reúne todos os credores – é o órgão máximo da insolvência.

·   O devedor deve requerer a declaração da sua insolvência dentro dos 30 dias seguintes à data do 
conhecimento da situação de insolvência (excetuam-se do dever de apresentação à insolvência 
as pessoas singulares que não sejam titulares de uma empresa na data em que incorram em 
situação de insolvência).

OS INDÍCIOS DE INSOLVÊNCIA E O COVID-19

O regime da insolvência não dá resposta à crise que se adivinha, desde logo, no que concerne 
aos factos que indiciam a situação de insolvência actual que poderão ter cabimento num 
quadro de normalidade mas que se revelam injustos e desajustados da realidade do momento. 
Compete e impõe-se ao legislador definir os factos objectivos de que depende a verificação 
da situação de insolvência actual no contexto de uma pandemia ou reduzir o leque que a 
lei já oferece aos que se mantenham adequados. Competirá, por outro lado, aos Tribunais 
avaliar casuisticamente as insolvências que lhes sejam apresentadas ou requeridas, evitando 
as insolvências fáceis e oportunistas.
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Indícios de situação de insolvência
·   Suspensão generalizada do pagamento das obrigações vencidas;

·   Falta de cumprimento de uma ou mais obrigações que, pelo seu montante ou pelas circunstâncias 
do incumprimento, revele a impossibilidade de o devedor satisfazer pontualmente a generalidade 
das suas obrigações;

·   Fuga do titular da empresa ou dos administradores do devedor ou abandono das instalações;

·   Dissipação, abandono, liquidação apressada ou ruinosa de bens e constituição fictícia de créditos;

·   Insuficiência de bens penhoráveis para pagamento do crédito do exequente verificada em 
processo executivo movido contra o devedor;

·   Incumprimento de obrigações previstas em plano de insolvência ou em plano de pagamentos;

·   Incumprimento generalizado, nos últimos seis meses, de dívidas ao Estado ou emergentes de 
contrato de trabalho;

·   Incumprimento no pagamento de renda ou prestações de empréstimo empréstimo garantido 
por hipoteca sobre o local onde se realize a sua actividade ou tenha a sua sede;

·   Manifesta superioridade do passivo sobre o activo segundo o último balanço aprovado;

·   Atraso superior a nove meses na aprovação e depósito das contas, se a tanto estiver legalmente 
obrigado.
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Tramitação
1.   APRESENTAÇÃO OU REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA

·   Apresentação pelo próprio devedor. Equivale a confissão dos factos, pelo que, implica a 
imediata declaração de insolvência pelo Tribunal.

·   Requerimento por um credor legitimado que deve justificar a origem, natureza e montante 
do seu crédito. O devedor pode opor-se.

2.   SENTENÇA

·   É dada publicidade à insolvência e ao devedor;

·   São identificados publicamente os administradores ou gerentes de facto e de direito;

·   Se o Tribunal entender haver indícios de que a situação de insolvência foi causada ou 
agravada pelos gerentes ou administradores:

 • Abre incidente de qualificação de insolvência no processo;
 •  Remete para o Ministério Público os elementos que indiciem a prática do crime 

de insolvência dolosa.

·   É fixado prazo para os credores reclamarem os seus créditos, normalmente, trinta dias.

3.   RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR DE INSOLVÊNCIA

Depois de decretada a insolvência, o Administrador elabora um dossier que inclui:

·   RELATÓRIO com parecer sobre uma das seguintes soluções:
 •  manutenção da empresa e da conveniência em ser aprovado um plano de 

insolvência, ou 
 • liquidação imediata do activo e encerramento do estabelecimento ou
 •  encerramento imediato do processo por insuficiência da massa insolvente  

(= valor dos bens apreendidos não ultrapassa os cinco mil euros).
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·   INVENTÁRIO dos bens e direitos integrados na massa insolvente na data anterior à do 
relatório

·   LISTA DE CREDORES que constem da contabilidade do devedor ou que tenham reclamado 
os seus créditos ou que sejam por outra forma do seu conhecimento.

4.   EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA

Sobre o devedor
·   Privação dos poderes de ADMINISTRAÇÃO e DISPOSIÇÃO dos bens integrantes da massa 

insolvente;

·   Dever de entrega imediata de documentos relevantes para o processo;

·   Perda dos créditos sobre a insolvência.

PLANO DE INSOLVÊNCIA

Plano que permite regular o pagamento dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da 
massa insolvente e a sua repartição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor, bem 
como a responsabilidade do devedor depois de findo o processo de insolvência.

Permite aprovar e manter a actividade da empresa e que o pagamento aos credores se faça 
pelos rendimentos assim obtidos.

MASSA INSOLVENTE
É constituída por todo o património do devedor à data da declaração de insolvência, bem 
como os bens e direitos que ele adquira na pendência do processo.

Destina-se à satisfação dos credores da insolvência, depois de pagas as suas próprias dívidas, 
por exemplo, custas judiciais do processo.
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Efeitos Processuais
·   Impossibilidade de instauração de novas acções de cobrança;

·   Suspensão das acções de cobrança e das acções cujo resultado possa influenciar o valor 
da massa;

·   Apensação dos processos em que tenha sido declarada a insolvência de sociedades que a 
insolvente domine ou com ela se encontrem em relação de grupo;

·   Apensação dos processos de insolvência de pessoas que legalmente respondam pelas 
dívidas do insolvente ou, tratando-se de pessoa singular casada, do seu cônjuge (excepto 
no caso de separação de bens);

·   Suspensão da eficácia das convenções arbitrais.

Efeitos sobre negócios em curso (exemplos correntes)
·   Suspensão do cumprimento dos contratos até opção do administrador da insolvência pelo 

cumprimento ou recusa;

·   Regra do cumprimento do contrato promessa de compra e venda com eficácia real e 
tradição, caso o insolvente seja o promitente-vendedor;

·   Em caso de recusa do cumprimento dos contratos promessa, a outra parte tem direito 
a exigir, como crédito sobre a insolvência, o valor da prestação do devedor, na parte 
incumprida, deduzido do valor da contraprestação correspondente que ainda não tenha 
sido realizada;

·   Operações a prazo não cumpridas implicam, apenas, o pagamento da diferença entre o 
preço ajustado e o preço de mercado do bem;

·   Locação em que o locatário é o insolvente: contrato não suspende mas o administrador da 
insolvência pode denunciá-lo com um pré-aviso de 60 dias. Excepção: o locado destinar-se 
à habitação do insolvente.
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·   Locação em que o locador é o insolvente: contrato não suspende e a denúncia por qualquer 
das partes apenas é possível para o fim do prazo em curso. 

·   Encerramento imediato de contas correntes.

5.   LIQUIDAÇÃO DO ACTIVO

·   O Administrador procede à liquidação dos bens apreendidos para a massa insolvente;

·   A liquidação deve ficar concluída no prazo de um ano, salvo se se verificarem razões que 
justifiquem o prolongamento;

·   O produto da venda do activo é depositado numa conta aberta em nome da massa 
insolvente;

·   Após encerramento da liquidação é elaborado o mapa de rateio com a distribuição das 
verbas pelos credores pela ordem de graduação;

Natureza dos créditos e gradução (pode sofrer alterações em virtude dos bens 
afectados pelo privilégio ou pela garantia)

o Dívidas da massa;
o Créditos garantidos, se os houver 
o Créditos privilegiados, se os houver;
o Créditos comuns;
o Créditos subordinados.
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6.   ENCERRAMENTO DO PROCESSO E EFEITOS

Causas de encerramento do processo:
·   Rateio final;

·   Homologação de plano de insolvência;

·   A pedido do devedor quando deixe de se encontrar numa situação de insolvência;

·   Insuficiência da massa insolvente.

Efeitos do Encerramento
·   O devedor singular retoma o direito de disposição dos seus bens e a livre gestão dos seus 

negócios;

·   Os credores da insolvência poderão exercer os seus direitos contra o devedor, excepto se 
tiver sido deferida a exoneração do passivo restante não pago no âmbito da insolvência;
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Equipa

A Cerejeira Namora, Marinho Falcão tem uma 
equipa preparada para qualquer desafio e está 
pronta para dar resposta aos seus. 
Conte connosco.

Nuno Cerejeira Namora
Sócio
ncn@sociedadeadvogados.eu

Zita Xavier de Medeiros
Associada Principal
zitaxaviermedeiros@sociedadeadvogados.eu

Miguel Cunha Machado
Associado Principal
mcm@sociedadeadvogados.eu
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