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DIRETIVA (UE) 2019/1023 DO PARLAMENTO EUROPEU E
DO CONSELHO, de 20 de junho de 2019, sobre os regimes de
reestruturação preventiva, o perdão de dívidas e as inibições, e sobre
as medidas destinadas a aumentar a eficiência dos processos relativos
à reestruturação, à insolvência e ao perdão de dívidas, e que altera a
Diretiva (UE) 2017/1132 (Diretiva sobre reestruturação)

INTRODUÇÃO
São inúmeras as vezes em que as dificuldades económicas, a existência de processos
judiciais de cobrança de dívidas e / ou mesmo de execução levam as pessoas singulares
e colectivas a verem no processo de insolvência a solução para todos os problemas.
O mesmo se diga do credor que, exasperado por não conseguir receber o que lhe
é devido, confia estar perante uma via milagrosa para a resolução do seu problema.
Trata-se porém de decisão a ser ponderada com enorme cuidado, pelas consequências
futuras para o devedor, para o credor e até para eventuais terceiros.
Com efeito, sob a epígrafe “dedução de pedido infundado”, o artº 22º CIRE dispõe
como segue: “A dedução de pedido infundado de declaração de insolvência, ou a
indevida apresentação por parte do devedor, gera responsabilidade civil pelos
prejuízos causados ao devedor ou aos credores, mas apenas em caso de dolo.” Ou
seja: o pedido infundado de insolvência é aquele que carece de fundamento, que
é deduzido sem que ocorram os factos que integram a previsão legal de insolvência,
sendo a apresentação indevida o pedido do devedor tendente à sua própria declaração
de insolvência sem que esteja verificada a situação de impossibilidade de cumprimento
das obrigações vencidas.
E para o devedor, contrariamente ao que se pensa, a insolvência não resolve tudo:
não suspende nem põe fim a processos de execução fiscal ou relativos a dívidas à
segurança social, e é possível que sejam “desfeitos” actos ou negócios praticados
dentro dos dois anos anteriores à data do início do processo de insolvência, desde
que sejam prejudiciais à massa insolvente, entendendo-se por estes, como dispõe o
artº 120º/2 CIRE, aqueles que «diminuam, frustrem, dificultem, ponham em perigo
ou retardem a satisfação dos credores da insolvência» e sendo que todos os actos
aludidos no artº 121º CIRE se presumem prejudiciais.
O presente trabalho não é um manual jurídico do Direito da Insolvência: reúnem-se
aqui ALGUMAS algumas das principais minutas utilizadas em processo insolvencial;
NãO estão todas as minutas possíveis, e as que estão poderão nem sequer ser as
melhores: cabendo à Autora a responsabilidade da escolha, foram escolhidos aquelas
que pareceram mais frequentes ou com maior relevância prática.
Quem consultar este livro ou qualquer dos seus textos deve estar ciente de que
podem ter ocorrido alterações legislativas ou outros eventos que o desactualizem,

pelo que deve consultar sempre um advogado ou solicitador para se certificar da
actualidade e pertinência dos textos publicados.
Por este motivo, a Autora exclui a sua responsabilidade por quaisquer danos que
possam ocorrer relacionados com a informação contida nesta obra e com a utilização
de qualquer dos conceitos ora publicados sem recurso prévio a um Advogado ou
Solicitador por quem o não seja.
E porque estamos perante uma das decisões mais importante da vida de uma pessoa
ou empresa, é de fundamental importância o recurso prévio a um advogado ou solicitador para análise de toda a situação contabilística e processual da pessoa envolvida:
por exemplo, estará insolvente quem esteja “com a corda na garganta” mas tenha
créditos a receber?
A publicação deste livro não constitui um acto de consultoria jurídica: este livro é
meramente informativo e não tem um conteúdo publicitário pelo que quaisquer
eventuais referências a empresas ou marcas, e ou a produtos, bens ou serviços não
deve ser entendida como patrocínio ou publicidade aos mesmos.

A AUTORA
Lisboa, Maio de 2020.

