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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

 
A Insolvência tem, nos dias de hoje, uma importância muito acentuada devido 

ao facto de ser necessário dar resposta às situações criadas pela nossa “Sociedade 

Global”, numa economia sustentada por transações comerciais, baseada no que 

auferimos através do nosso trabalho e no recurso ao crédito. Sem dúvida esta segunda, o 

crédito concedido pelas instituições bancárias, veio facilitar e alavancar a economia, no 

sentido em que as pessoas singulares e colectivas, dispõem de uma ferramenta que lhes 

permite aceder a coisa ou negócio, que não era viável ou de todo possível, não fosse o 

recurso ao crédito. 

A conduta social deve ser consciente, consciente das nossas possibilidades. De 

facto, devemos “alimentar” a economia, até porque com uma economia forte, há mais 

hipóteses de melhorar e desenvolver áreas fulcrais para uma sociedade em constante 

mudança e crescimento, tecnológico, científico, social. De salientar, no entanto, que  a 

necessidade de criar uma economia forte, não pode  ocorrer a qualquer custo. 

Quando me refiro a “qualquer custo”, refiro-me aos “incentivos ao consumo”, de 

há uns anos a esta parte que tem existido, de certa forma, dando a entender que qualquer 

pessoa poderia ter acesso ao crédito. Criou-se na “Sociedade” a ideia de que poderíamos 

recorrer a um novo crédito caso e por algum motivo, surgisse algum impedimento para 

honrar o compromisso mensal, já assumido. 

Durante alguns anos, as instituições bancárias dispunham de uma maior liquidez, 

por conta de incentivos vindos da Comunidade Europeia, fundos esses, que tinham 

como propósito alavancar a nossa economia. 

Acontece que, todo este “crescimento económico”, ou aumento no consumo, 

teve como base o recurso ao crédito. O que por si só não é forçosamente mau, mau 

torna-se quando por conta deste mesmo recurso ao crédito, deixa de existir liquidez, ou 

seja, todos os valores auferidos estão já adjudicados, a fazer face a todos os 

compromissos que se vencem mensalmente. Daí e a meu ver, mais do que sabermos que 
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temos à nossa disposição, esta ou aquela opção, o mais importante é sabermos se de 

facto podemos mesmo, em consciência, antes de optarmos por determinado passo. 

Tudo na vida tem um risco! Se pensarmos apenas tendo em conta este fator, 

nada faremos. No entanto, devemos ter em conta o que será melhor para nós no amanhã, 

pois teremos que ser capazes de arcar com as consequências dos nossos actos. 

Passar para outros a culpa do mal que nos acontece, apesar de ser essa a 

mentalidade da nossa Sociedade, não é nem nunca foi a melhor postura a ter. É 

precisamente esse, no meu ponto de vista, o problema! Enquanto não assumirmos a 

nossa cota parte de culpa, não iremos de forma nenhuma perceber o porquê dos maus 

resultados. Não é minha pretensão fazer juízos de valor, mas cingir-me aos factos. Há 

cada vez mais pessoas e empresas em dificuldades económicas. Claro que muitas em 

dificuldades, por causa não lhes imputável como os casos de desemprego e divórcio, 

que serão as principais causas de uma possível situação de insolvência.  

Para tentar colmatar, de alguma forma arranjar uma solução favorável para a 

nossa Sociedade, em particular para todos aqueles que estão com muitas dificuldades 

económicas, foi criada a “figura” de Direito da Insolvência, que pese embora, ser um 

processo que nestes últimos anos ter um papel preponderante na nossa sociedade, não é 

novo, de todo, tem é sofrido enumeras alterações, fruto de uma Sociedade em constante 

evolução. O “Direito” tenta acompanhar essa evolução no sentido de poder dar cada vez 

uma melhor resposta e mais eficiente. 

Nesta dissertação, o meu objetivo é tratar o tema de uma forma honesta, sucinta, 

com um cunho muito pessoal, dar a conhecer a Insolvência ou Processo de Insolvência 

tal como está nos nossos dias. No entanto, e tanto quanto possível, dando também um 

enquadramento histórico.      

 

 

  

 

 

   

 

 
 



Exoneração do Passivo Restante na Insolvência 

Nuno Miguel Salvado Duarte Garrett Paixão 

 

8 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The Insolvency has, today, a very strong importance due to the fact that you 

need to respond to situations created by our "Global Society", an economy, sustained by 

commercial transactions, based on what aurimos through our work and resource credit 

undoubtedly this second, the loans granted by banking institutions, has facilitated and 

leverage the economy, in the sense that natural and legal persons, have a tool that allows 

them to access anything or business, it was not feasible or at all possible, would not be 

resorting to credit.  

The social conduct should be conscious, aware of our possibilities. In fact, we 

must "feed" the economy, because with a strong economy, there are more chances to 

improve and develop core areas, to a society in constant change and growth, 

technological, scientific, social, but the need to create an economy strong, can not be at 

any cost. When I refer to "all costs", I refer to "consumer incentives" for a few years 

now, which has existed in some form, implying that anyone could have access to credit, 

making the "Company" the idea that we could use a new credit, and if for some reason, 

some impediment arose, to honor the monthly commitment already made. 

For some years, banking institutions, had greater liquidity due to incentives 

coming from the European Community, these funds, which were intended to jumpstart 

our economy. Turns out, this whole "economic growth" or increase in consumption was 

based on the use of credit, which in itself is not necessarily bad, bad becomes when on 

account of this same resource to credit, stops liquidity exists, ie, all earned values are 

already awarded, to meet all the commitments that fall due monthly.  

And hence in my view, more than knowing that we have at our disposal, this or 

that option, the more important is whether we can in fact even in conscience and before 

we choose, by determined step.  

Everything in life has a risk, of course, if we think only taking into account this 

factor, we do nothing, however, we must consider what is best for us in tomorrow 

because we have to be able to bear the consequences of our acts. Jump to others, guilt, 
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evil happens to us, although it was the mindset of our society, is not and never was the 

best posture to take, it is precisely this, in my view, the problem, a problem which 

mentality is, while we do not assume our share of the blame, will not in any way see 

why the poor results, it is not my intention to make, value judgments, but gird me with 

the facts, these facts, that every since there are more people and companies in economic 

difficulties, but of course in many cases difficult, because not attributable to them, in 

cases of divorce and unemployment, are the main causes of a possible insolvency.  

To try to remedy somehow find a solution favorable to our Company, 

particularly for all those with many economic difficulties, the "figure" of the Insolvency 

Law, which despite, being a process was established that these recent years have a 

major role in our society, is not new at all, it has suffered its countless changes, the 

result of a society in constant evolution and the "law" tries to follow this evolution 

towards increasingly able to give a better answer and more efficient. In this dissertation, 

my goal is to treat the subject in a succinct honestly, with that personal touch, to make 

known the Bankruptcy or Insolvency Proceedings as it stands today, however as much 

as possible and also giving a historical background. 
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INSOLVÊNCIA 

 

 

 
A figura da Insolvência, está espelhada na situação de quem não pode cumprir as 

suas obrigações, em determinado momento, isto é, não há liquidez para fazer face aos 

compromissos assumidos anteriormente. 

Insolvência é o antónimo de solvência, com origem do verbo latino Solvere, que 

significa desatar, livrar, pagar, resolver.
1
 

As Sociedades modernas, tal como estão estruturadas, têm esta figura, sempre 

presente, uma vez que, existe a possibilidade de cumprir determinada obrigação, 

futuramente, ou até mesmo o recurso ao crédito, estando legalmente prevista esta 

possibilidade, abre igualmente “portas”, ao seu incumprimento, não só devido ao sobre-

endividamento, mas também devido a cada vez mais famílias se depararem com o 

desemprego ou situações de divórcio. 

Neste sentido o Direito da Insolvência, contempla, todo o regime jurídico do não 

cumprimento das obrigações por parte do devedor, designadamente: 

 

 A graduação dos direitos dos credores 

 A situação do devedor 

 Quanto à satisfação dos direitos dos credores  

 Estabelecendo medidas para a conservação e a consequente, liquidação 

do património do devedor    

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, “Introdução ao Direito da Insolvência “, em O Direito 137º 

(2005), III, 465-506 (467) e Manual de Direito Comercial, 2ª ed., Coimbra, Almedina, 2007, p. 409. 
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O Direito da Insolvência, abrange um leque muito variado, de normas no seu 

vasto “campo de competências”, nesse sentido podemos indicar o;  

- Direito Comercial, no que refere aos devedores comerciantes 

- Direito Civil, no que diz respeito a outros devedores  

- quanto ao processo de Insolvência, está contido no, Direito Processual Civil 

- Direito Internacional Privado, nas Insolvências Internacionais 

 

Estes são apenas alguns exemplos em que o Direito da Insolvência tem de estar 

preparado e apto para poder tratar e resolver de forma justa e correta, uma vez que 

envolve a vida de várias pessoas, não a do/s devedor/es insolvente, como também a dos 

credores. 

  

“Já em relação aos elementos penais da insolvência, os mesmos residem na 

autonomização da previsão dos crimes insolvenciais. Neste caso, estamos perante 

normas pertencentes ao Direito Penal, cujo tratamento no âmbito do Direito da 

Insolvência ocorre apenas pela afinidade da matéria, sem que exista uma matriz 

dogmática comum. Correctamente, por isso, o legislador as inseriu no Código Penal 

(arts. 227º e ss. CP) e não no Código da Insolvências.”
2
 

  

Ou seja, nestes casos, existem normas específicas, para o “tratamento” e 

resolução, encontrando-se expressamente no nosso Código Penal. 

No entanto, e quando se fala em Direito da Insolvência, para além da sua 

“essência”, do alcance pretendido, fala-se, num conjunto de normas, encadeadas entre 

si, fazendo com que o Direito da Insolvência, seja essencialmente, de cariz processual 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Cfr Luís Manuel Teles Menezes Leitão Direito da Insolvência, 2012 4ª edição Almedina, p. 17 
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PROCESSO DE INSOLVÊNCIA 

 

 
Como todos sabemos, é no CIRE que, o Processo de Insolvência, vem 

“desenhado” ou por outras palavras, o CIRE indica-nos, como proceder, quando e em 

que situações.  

No Processo de Insolvência o principal objetivo, é a satisfação dos créditos, pelo 

devedor através do seu património ou créditos vindouros, é tido como uma execução tal 

como nos indica o art. 4º do CPC nos seus nrº 1 e nrº 3, execução essa, que tem 

características muito especiais uma vez que se trata de uma execução coletiva.  

O processo de insolvência tal como foi concebido, é uma sequência de atos, que 

tem o seu inicio na apresentação à insolvência, art. 18º e 19º, também com o pedido da 

sua declaração art. 20º e ss. O processo é concluído com o pagamento aos credores, art. 

172º e ss. E 230ºa), ou por alguma das causas de extinção do processo, art. 230º b), c), 

d) e e).   

 No entanto, em termos amplos, este processo tem tramitações que surgem no 

processo de insolvência, como consequência da própria declaração: 

 

 Embargos à sentença declaratória da insolvência, art. 40ºe ss.  

 As ações do processo, art. 85º e ss.  

 Benefícios da massa insolvente, art. 120º e ss. 

 Verificação de créditos, art.128º e ss. 

 

Como referi e não obstante de o processo de insolvência, ser considerado 

“execução coletiva”, não é forçoso que, nesse processo de insolvência existam vários 

credores, isto é, não existe nenhum impedimento legal, para a declaração de insolvência, 

nos casos em que haja apenas um credor. 

A insolvência, segue a forma de execução, para pagamento de quantia certa,  
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“Efetivamente, o rateio do património do devedor não é realizado em espécie, 

mas antes envolve normalmente um processo de liquidação, destinado a converter em 

dinheiro os bens do insolvente, e a atribuir aos credores o pagamento respectivo, o que 

implica seguir-se nesse âmbito o regime da execução para pagamento de quantia 

certa.”
3
 

 

A este respeito importa dizer que, pese embora, haja necessidade de se proceder 

à liquidação do património do devedor, não é forçoso que seja sobre todo o património. 

Claro que todo o património do devedor entra no processo de insolvência, o que não é 

obrigatório, é a sua liquidação na totalidade, têm os credores a possibilidade de decidir, 

a melhor forma para poderem ver satisfeitos os seus direitos. 

Tem caráter urgente, todo o processo de insolvência, qualquer apenso ou mesmo 

recursos, conforme dispõe o art. 9º, nº1, correndo inclusivamente no período das férias 

judiciais, por força do 17º aplicando-se o 144º nº1 do CPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3
 Cfr Luís Manuel Teles de Menezes Leitão, Direito da Insolvência, 4ª edição, Almedina, 2012 cit., p.20  
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PRESSUPOSTOS PARA A DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA 

1. OBJECTIVOS 

 

 
Verificando-se a situação de insolvência, ou seja, verifica-se no caso a 

impossibilidade de cumprimento das obrigações, isto é, o devedor deixa de ter liquidez 

para poder pagar tudo aquilo que se comprometeu, neste caso concreto a insolvência é 

atual, cumprindo assim os requisitos que estão estabelecidos no art. 3º nºs 1 e 2. 

Dando como exemplo as pessoas coletivas, patrimónios autónomos, quando o 

seu passivo (dividas) é superior ao ativo (créditos, fundo de caixa, fundo maneio, entre 

outros), quer isto dizer que não tem viabilidade para poder continuar a trabalhar 

saudavelmente. 

Por outro lado existe também a situação de insolvência iminente, ou seja naquele 

exato momento o “possível devedor” ainda não se encontra a incumprir nenhuma das 

suas obrigações. Mas não obstante a isso pode, de facto pode perspetivar que tal possa 

vir a acontecer. 

Neste caso de situação iminente de insolvência, não existe o dever por parte do 

“devedor” de apresentação à insolvência, visto que de facto e naquele momento, não 

está a incumprir nenhuma das suas obrigações, não nos podemos esquecer que pode não 

se verificar tal incumprimento, a qualquer momento a situação pode ser revertida ai 

deixa de se enquadrar juridicamente em situação de insolvência iminente. 

No meu ponto de vista a situação de insolvência iminente pode ser tida como, 

uma preocupação legítima de quem, de uma forma consciente, procura solucionar tal 

situação. 

 O Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, indica-nos exatamente o que 

acima referi e nesse sentido transcrevi o excerto que me pareceu relevante para a 

situação em causa:   

 

“ A iminência da insolvência caracteriza-se pela ocorrência de circunstâncias 

que, não tendo ainda conduzido ao incumprimento em condições de poder considerar-

se a situação de insolvência já actual, com toda a probabilidade a vão determinar a 
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curto prazo, exactamente pela insuficiência do activo líquido e disponível para 

satisfazer o passivo exigível. Neste caso ainda não existe certeza nem convicção 

objectiva por parte do devedor, de que praticamente se encontram esgotadas as 

possibilidades de cumprir as suas obrigações.”
4
  

Havendo uma equiparação por parte do CIRE entre a situação de insolvência 

atual e a situação de insolvência meramente iminente, art.º 3.º, n.º 4,sendo o próprio 

devedor a apresentar-se à insolvência, art.º 18.º, do CIRE, nestes termos é permitido ao 

devedor a apresentação à insolvência sem que estejam reunidos os pressupostos para a 

pretendida, declaração de insolvência. Conforme dispõe o art. 3º nº1 do CIRE (requisito 

de vencimento das dividas).  

Contudo nesta situação a previsão do incumprimento só por si, não legitima a 

declaração de insolvência, sendo para isso, necessário o efetivo incumprimentos das 

obrigações, por parte do devedor. 

Com o CIRE a declaração de insolvência, deixou de ser através da verificação da 

própria inviabilidade do devedor insolvente, ou seja, deixou de ter que se aferir se de 

facto determinada pessoa singular ou coletiva, se encontra em situação de insolvência. 

 No CIRE está previsto que, a situação de insolvência é condição suficiente para 

que o devedor seja declarado insolvente, isto é passa a ser apenas necessário que se 

esteja em incumprimento com determinada obrigação. 

Muito diferente do que sucedia no CPEREF no seu art.º 1.º, através do qual 

vinha estabelecido, que a viabilidade económica ou impossibilidade de recuperação 

financeira, cumulativamente, com a situação de insolvência, requisito para a declaração 

de falência
5
 e com a ausência deste, a referida empresa só poderia dispor como opção do 

regime chamado de recuperação.  

No que refere a um devedor não comerciante, entenda-se como pessoa singular, 

para esses casos o CPEREF previa a possibilidade de declaração de insolvência, no 

                                                           
4
 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 25/06/2009, Relator Carla Mendes, processo n.º 

7214/08.3TMSNT.L1-8, in www.dgsi.pt. 
 

 
5
 O termo Falência era reservado aos comerciantes e o termo insolvência aos não comerciantes. A 

dicotomia Falência – Insolvência desapareceu com a entrada em vigor do CPEREF, in “THEMIS, Novo 

Direito da Insolvência”, pág. 14, 2005, Almedina. 
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entanto, tal poderia ser evitado dependendo para isso, da apresentação de concordata
6
 

que era sempre analisada e homologada pelo juiz, nos termos dos art.ºs 7.º e 240.º do 

CPEREF. 

 Em qualquer dos casos, falados e expostos anteriormente, a situação de 

insolvência, não obstante de terem regimes jurídicos distintos, tinham no entanto uma 

definição igualitária, ou seja a;  

“Impossibilidade de o devedor cumprir pontualmente as suas obrigações”
7
. 

 

Já no CIRE, através do seu art. 3º, nº 1, desta feita, é definido que   

“ é considerado em situação de insolvência o devedor que se encontre 

impossibilitado de cumprir as suas obrigações vencidas
8
”. 

 

 No seu n.º 2, do mesmo art. Acrescenta que;  

“As pessoas colectivas e os patrimónios autónomos por cujas dívidas nenhuma 

pessoa singular responda pessoal e ilimitadamente, por forma directa ou indirecta, são 

também considerados insolventes quando o seu passivo seja manifestamente superior 

ao activo, avaliados segundo as normas contabilísticas aplicáveis”. 

 

À semelhança do que sucedia no Código de Processo Comercial de 1895-1896, 

também o CIRE tem prevista uma norma, de caráter especial para as sociedade, de 

responsabilidade limitada, prevê para o caso, uma analogia para as outras pessoas 

coletivas e aos seus patrimónios autónomos, abarcando assim também as pessoas 

coletivas e os patrimónios autónomos de responsabilidade ilimitada, desde que pelas 

suas dívidas não venha a responder uma pessoa singular, nestes casos tem tratamento 

igualitário, definido todo o seu regime pelo CIRE, tendo como condição primordial, que 

não possa vir a responder pelas dívidas ilimitadamente nenhuma pessoa singular. 

 

                                                           
6
 Concordata é o meio de recuperação de empresa em situação de insolvência ou em situação económica 

difícil que consiste na simples redução ou modificação da totalidade ou de parte dos seus débitos, 

podendo a modificação consistir na simples moratória. 
7
 , “THEMIS,” Novo Direito da Insolvência”, pág. 14, 2005, Almedina, cit. Manuel de Andrade, Teoria 

Geral da Relação Jurídica, II, edição de 1983, pág. 110. 
8
 Obrigações decorrentes de um vinculo jurídico pelo qual uma pessoa/empresa ficou obrigada para com 

outra à realização de uma prestação, cujo prazo de cumprimento já se esgotou ou venceu, (art.º 780.º, do 

C.C.) 
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Tendo em conta o exposto anteriormente, podemos afirmar que, são de facto 

considerados e tidos como insolventes, quando exista um passivo, comprovadamente 

superior aos seus ativos, desde que como verificámos, não recaia sobre ele uma 

responsabilidade ilimitada, pois ai nesses casos poderá vir a responder todo o seu 

património.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exoneração do Passivo Restante na Insolvência 

Nuno Miguel Salvado Duarte Garrett Paixão 

 

19 

 

 

 

 

 

PRESSUPOSTOS PARA A DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA 

2. SUBJECTIVOS 
 

Existem entidades, que podem ser consideradas, como sujeitos passivos de 

insolvência, podendo ser juridicamente consideradas como devedoras, não obstante de 

não terem personalidade jurídica e de verem atribuída a responsabilidade pela divida a 

outro. Vindo previsto no art.º 2.º do CIRE, as entidades que podem ser sujeitos passivos 

do processo de insolvência. 

Neste sentido, transcrevo um teixo, do preâmbulo do DL n.º 53.º/2004, de 18 de 

Março, achado pertinente para melhor entendimento com o consequente enquadramento 

jurídico. 

 

(…) Aí se tem como critério mais relevante para este efeito, não o da 

personalidade jurídica, mas o da existência de autonomia patrimonial, o qual permite 

considerar como sujeitos passivos (também designados por “devedor” ou “insolvente”, 

designadamente sociedades comerciais e outras pessoas colectivas ainda em processo 

de constituição, o estabelecimento individual de responsabilidade limitada, as 

associações sem personalidade jurídica e “quaisquer outros patrimónios autónomos” 

(…)  

Vamos então verificar e tentar analisar tanto quanto possível, ponto a ponto, o 

art. 2º, nº 1, do CIRE. 

 

a) Quaisquer pessoas singulares ou colectivas; 

Nesta alínea, importa referir que quanto às pessoas singulares, estas, podem ser 

declaradas insolventes mesmo tenham a sua personalidade jurídica “beliscada”, nã 

tendo assim, para os devidos efeitos a sua capacidade jurídica plena nos termos do art. 

67º do CC. Como irei aprofundar mais adiante, às pessoas singulares CIRE, faculta a 

possibilidade de estas requererem a Exoneração do Passivo Restante art.s 235º e ss. 

Como sabemos, as pessoas singulares sujeitas ao processo de insolvência podem ser ou 
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não empresários, o regime disposto pelo art.s 249º e ss, é especificamente para pessoas 

singulares, não empresários ou ainda para pessoas singulares, titulares de pequenas 

empresas. 

 Já o regime previsto pelo art. 13º do CCom a principal diferença, é que verá 

todo o seu património ser chamado à massa insolvente para poder fazer face ao 

cumprimento das suas obrigações e a satisfação dos credores, em tudo o restante será de 

acordo com o definido no regime de insolvência. 

Quanto e no que refere às pessoas coletivas, desde já importa referir que, 

normalmente ou na sua maioria dos casos a primeira implicação é desde logo a sua 

dissolução, nos casos em que não haja lugar à recuperação da mesma, conforme 

disposto nos art.s 182º, nº 1, ali. e) e 192º, nº 1, ali c), do CC, art.º 141.º, n.º 1 ali. e), do 

CSC, e art.º 77.º g), do CCoop incluem-se nesta disposição, as associações e fundações, 

as sociedades comerciais, em nome colectivo, por quotas, anónimas e em comandita. 

Como é sabido com a dissolução destas, consequentemente o encerramento de 

liquidação, vêm assim extinta a sua personalidade jurídica, e nesse caso a dissolução de 

determinada sociedade, não obsta à faculdade de se ver declarado insolvente.. 

 

b) A herança jacente; 

 

Também à herança jacente recai a possibilidade é sujeito passivo da declaração 

de insolvência uma vez que tem personalidade jurídica e nesse sentido também ela pode 

ser declarada insolvente, atribui-nos a definição de herança jacente o art. 2046º do CC, 

ou seja uma herança que ainda não foi aceite pelos seus herdeiros nem declarada vaga 

para o Estado. No caso em que da herança jacente, como vimos ainda não foi aceite por 

nenhum dos seus herdeiros, como tal, podemos supor que não haja grande interesse em 

aceitá-la podendo até haver por parte desses herdeiros o repúdio conforme art. 2062º do 

CC, dai que possam os credores dessa herança e uma vez que têm também legitimidade 

para isso, solicitar a declaração de insolvência da herança jacente, até para que possam 

ver satisfeitos os seus créditos através da liquidação da herança, que no caso ainda é 

jacente.  
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A Lei protege impedindo que, pelo facto da herança ser aceite perca a sua 

autonomia patrimonial¸ como se depreende nesse caso, o processo de insolvência sobre 

a herança jacente continua, como dispõe para o caso o art. 10º ali. a) do CIRE,  

subsistindo esta autonomia patrimonial até ao encerramento do processo, é imposta a 

sua indivisão.  Como houve aceitação da herança, estamos portanto, diante de regras 

especificas que são impostas pelo art. 2079º do CC, ou seja, terá de haver um 

administrador da herança que é exercido pelo cabeça-de-casal até á sua liquidação e 

consequente partilha, os patrimónios autónomos, como o CIRE nos indica, através do 

seu art. 2º nº1 ali. h) estão sujeitos à insolvência.  

Nenhum herdeiro, será responsabilizado pelas dívidas da mesma, por força do 

disposto no art. 2071º do CC, como tal não pode sujeito à insolvência pelas dividas da 

herança, em virtude da sua limitação de responsabilidade.  

 

c) As associações sem personalidade jurídica e as comissões especiais; 

Havendo “falta” de personalidade jurídica, quem responde pelas dividas 

contraídas, são as pessoas singulares que a constituem, a responsabilidade de tais 

obrigações é subsidiária, ou seja, respondem todos ou podem vir a responder todas as 

pessoas singulares que dela fazem parte, neste sentido a declaração de insolvência 

também tem cabimento para estas entidades. A insolvência dos seus membros é no caso 

tida como derivada. 

 

d) As sociedades civis; 

As sociedades civis são, ao abrigo do disposto pelo art. 1007º, ali. e), do CC, 

seguem o regime das pessoas coletivas, seguindo os tramites para a sua dissolução 

através da declaração de insolvência.  

 

e) As sociedades comerciais e as sociedades civis sob a forma comercial 

até à data do registo definitivo do contrato pelo qual se constituem; 

As sociedades comerciais seguem o mesmo regime, tal como indicado na ali. 

anterior o das pessoas coletivas.  
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f) As cooperativas, antes do registo da sua constituição; 

As cooperativas também elas podem ser “objeto” de processo de insolvência no 

caso, antes do registo da sua constituição.  

 

g) Quaisquer outros patrimónios autónomos. 

Estamos perante um regime especial de responsabilidade por divida, como tal, o 

processo de insolvência não recai sobre todo o seu património, sendo restrita a apenas 

uma parte do seu património. O processo de insolvência de património autónomo, tendo 

em conta as suas especificidades, tem como é de compreender um carater muito 

particular e especial, tendo em conta outros regimes previstos. 

 É muito importante e mesmo exigido, tratando-se de pessoas coletivas, pessoas 

singulares e de patrimónios autónomos, a identificação dos seus representantes, no 

processo de insolvência uma vez que, em determinados casos pode vir a ser imputadas 

responsabilidades pela administração dos bens caso tenha posto em causa ou mesmo 

agravado a situação do devedor, pela sua má administração. 

O art. 6º do CIRE, define quem pode estar inserida no conceito de administrador 

legal e responsável, são os que disponham do património do devedor, por força de 

negócio jurídico ou atá mesmo da Lei. 

O CIRE no nº 2º, do artº 2.º, estabelece que não estão sujeitos a processo de 

insolvência as: 

- Instituições de crédito, sociedades financeiras
9
; 

- Entidades públicas empresariais
10

;  

- Empresas de seguros
11

; 

- Detenção de fundos ou de valores mobiliários de terceiros e organismos de 

investimento coletivo.
12

 

                                                           
9
 Quanto às instituições de crédito e sociedades financeiras, são reguladas pelo DL 199/2006, de 25 de 

Outubro, que procedeu à transposição da directiva 2001/24/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

24 de Abril, revogando o DL 30689, de 27 de Agosto de 1940, com excepção das normas relativas à 

liquidação aplicáveis às caixas de crédito agrícola de mútuo pertencentes ao Sistemas Integrado de 

Crédito Agrícola Mútuo, nos termos da respectiva legislação especial (art.º 41.º, do DL 199/2006).  
10

 DL 58/99, de 17 de Dezembro, art.º 23.º e Seg. e art.º 34.º (determina que a sua extinção ocorre por 

meio de DL) 
11

 Regime próprio, DL 94-B/98, de 17 de Abril, art.º 108.º-A e Seg. Liquidação, DL 90/2003, de 30 de 

Abril. 
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Estas entidades de facto, não estão sujeitas ao processo de insolvência, uma vez 

que existe regulamentação específica, tal como indicado CIRE. 

Importa também indicar que estas entidades estão de facto abrangidas por 

regulamentação específica, mas não obstante a isso esta não sujeição ao processo de 

insolvência apenas às normas que contrariem os regimes especiais aplicados. Desta 

forma estão “salvaguardados” no que refere à falta de regulamentação para o caso 

concreto que se venha a verificar em tais entidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
12

 Reguladas pelo RJOIC, aprovado pelo DL 252/2003, de 17 de Outubro e regulamentadas pelos art.ºs 

97.º a 99.º do Regulamento da CMVM n.º 15/2003, alterado pelos regulamentos da CMVM n.º 9/2005 e 

n.º 7/2007, de 19 de Dezembro de 2007. 
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LEGITIMIDADE ACTIVA 
 

A declaração de insolvência pode ser requerida pelas pessoas e entidades 

previstas no art. 19º e 20º, do CIRE, a saber: 

a) Pelo devedor enquanto pessoa singular capaz; 

b) Pelo órgão social incumbido da administração, ou, se não for este o caso, 

por qualquer um dos seus administradores, quando o devedor não seja pessoa singular 

capaz; 

c) Por quem seja responsável, por lei, pelas dívidas do devedor; 

d) Por qualquer credor, independentemente da natureza do seu crédito; 

e) Pelo ministério público, em representação das entidades cujos interesses 

lhe estão legalmente confiados. 

 

O CIRE através do seu art. 20º ali.s b) e c) atribui responsabilidades ao 

administrador e ao responsável legal, pelas dividas do devedor, no entanto temos de ter 

sempre presente o conceito que nos é indicado pelo disposto no art. 6º, excluindo no 

caso os sócios de sociedades por quotas, que são de responsabilidade limitada, desde 

que não se tenha constituídos garantes, nem exerçam cargos de administração ou gestão, 

uma vez que apenas serão responsáveis solidariamente pela realização integral do 

capital social, daquela sociedade, não respondendo assim pelas dividas. 

  

Nesse sentido, o acórdão do Tribunal da Relação do Porto
13

, quando refere:  

 

“ (…) O mero sócio de uma sociedade por quotas, enquanto tal e por si só, nos 

termos legais das suas competências, atribuições e legitimidade de intervenção na vida 

societária, não integra o conceito de administrador em processo de insolvência (…). O 

sócio só pode ser considerado administrador da sociedade devedora, caso lhe incumba 

                                                           
13

 Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 16/06/2005, Relator Fernando Batista, processo n.º 

0533110, in www.dgsi.pt. 
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a administração ou liquidação da entidade ou património em causa. Daí que, não se 

enquadrando o sócio na qualidade de titular de órgão social a quem incumba a 

administração ou a liquidação da devedora, não possa ser considerado como seu 

administrador. É óbvio que os sócios não são “irresponsáveis” pelos destinos da 

sociedade. (…) Mas tal não legitima que sejam considerados administradores da 

sociedade/devedora para efeitos do CIRE, uma vez que neste diploma se refere, de 

forma clara, quem – “não sendo o devedor uma pessoa singular” – é considerado como 

administrador.”  

 

Os administradores e ou gerentes podem de facto ser chamados ao processo de 

insolvência nos termos do disposto art. 185º e ss, do CIRE, através do incidente de 

qualificação de insolvência, no entanto e para que isso possa acontecer tais 

administradores ou gerentes, têm de estar legitimados, como titulares daquele órgão 

social, quer por nomeação quer por força do estatuído no contrato de constituição da 

sociedade, constando obviamente no registo comercial da sociedade. Como estes 

praticam atos de gestão, podem e devem ser chamados a responder no incidente de 

insolvência.  

Já a situação é diferente nas sociedades em nome coletivo, uma vez que a 

responsabilidade é ilimitada, como decorre da leitura do disposto no art. 175º nº1, do 

CSC.  
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EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA 
 

Vamos analisar os efeitos que a declaração de insolvência têm, indo tanto 

quanto, possível e viável verificar alguns aspetos que considero importantes no nosso 

ordenamento jurídico. A nossa lei substantiva diz-nos, que as pessoas singulares 

adquirem personalidade jurídica com o seu nascimento com vida, nos termos do artº 66º 

do CC, ou seja, capacidade para ser titular autónomo de relações jurídicas, tendo por 

consequência capacidade negocial de gozo e capacidade negocial de exercício, por 

outras palavras dizendo que, dispomos de capacidade para o exercício de direitos no 

domínio dos negócios jurídicos, na sua plenitude. 

 

No entanto existem em determinados casos, algumas limitações, como sendo: 

  

 A incapacidade negocial de gozo provoca a nulidade dos negócios 

jurídicos e é insuprível, uma vez que para a conclusão destes negócios 

não pode haver a intervenção de uma terceira pessoa nem pelo próprio 

mesmo com autorização de outra entidade. 

 

 A incapacidade negocial de exercício, provoca a anulabilidade, ou seja 

são susceptíveis de anulação, dos negócios jurídicos, no entanto são 

caracterizados como supríveis, por outras palavras os negócios não 

podem ser realizados pelo incapaz, mas podem ser pelo instituto de 

representação legal ou instituto de assistência.   

 

 

 

 

 



Exoneração do Passivo Restante na Insolvência 

Nuno Miguel Salvado Duarte Garrett Paixão 

 

27 

 

O Instituto da Representação legal, é uma forma de suprimento da incapacidade 

de exercício, na qual é admitido que uma pessoa singular designada pela Lei em sua 

conformidade, possa de facto atuar pelo incapaz. 

Por sua vez o Instituto da Assistência, suprime a incapacidade de exercício, 

neste caso a Lei permite que o incapaz neste caso possa agir, no entanto sempre com o 

consentimento de determinada pessoa singular ou entidade. Exemplo desta é a “figura” 

do curador, que vem previsto através do art. 153º do CC.  

Os efeitos da declaração de insolvência, podem assumir um caráter automático 

ou caráter eventual. 

 Este caráter automático é “fruto” de qualquer processo de insolvência que a 

partir da declaração de insolvência produzes efeitos: 

 Pessoais, com função de incapacidade, no sentido da limitação da 

actuação pessoal do insolvente e com função instrumental, fixando-se 

residência, apresentação regular;  

 

 Patrimoniais, que se destinam a satisfazer as obrigações vencidas para 

com os credores, deixa de poder dispor dos seus bens, bem como a 

administração dos mesmos, assumindo o administrador da insolvência o 

exercício dos poderes de administração e disposição, uma vez que estes 

integram a massa insolvente art. 46º do CIRE e os rendimentos futuros, 

mesmo daqueles que venha a adquirir após o encerramento do processo e 

que portanto não integram a massa insolvente
14

 , nos termos do artº 81º 

do CIRE. 

 

 

                                                           
14

“ Relativamente aos rendimentos obtidos ou adquiridos após o encerramento do processo, está apenas 

em causa o impedimento da sua alienação na pendência do processo(…)Encerrado o processo o devedor 

recupera, em regra o poder de disposição, pelo que as limitações quanto à venda de bens ou rendimentos a 

partir daí apenas podem resultar de uma das seguintes hipóteses: inabilitação decretada nos termos do artº 

189º nº 2 al. b); medidas adoptadas em sede de plano de insolvência (ou de pagamento, se for o caso); e, 

quanto aos rendimentos, do que resulta do artº 239º, em sede de regime de exoneração do passivo restante 

– Luís A. Carvalho Fernandes e João Labareda – Código da Insolvência e Recuperação de Empresas – 

Reimpressão – Pag. 340 
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 O carácter eventual, este já depende de cada processo em especial, também este 

tem efeitos a nível: 

 Pessoal, e visam proteger o comércio jurídico, designadamente a inibição para o 

comércio por quem está declarado insolvente, uma vez que já demonstrou 

incapacidade para o mesmo. 

 

 E patrimonial, como a inabilitação no caso de insolvência culposa e condenação 

ao que tenham recebido em pagamento de créditos, mas outras que em sentido 

contrário protegem o insolvente e os seus trabalhadores, como o direito a 

alimentos. 

 

No carácter eventual, também poderemos encontrar entre outros os efeitos 

dependentes da qualificação da insolvência e de entre os que a qualificam como 

culposa, a inabilitação. 

Em princípio todas as pessoas singulares têm capacidade de exercício de 

direitos, no entanto existem incapacidades de exercício estatuídas pelo Código Civil, 

entre elas a inabilitação  

A incapacidade dos inabilitados está prevista no art. 152º do Código Civil, tem 

como característica: 

 

 As inabilitações resultam de uma decisão judicial. 

 Quanto à extensão da inabilitação dispõe o art. 153º do CC - os que forem 

especificados na sentença, 

  Sendo nos termos do mesmo art. assistidos por um curador, podendo nos 

termos do art. 154º a administração do património ser-lhes retirada e 

entregue ao curador 

 

 

 

 

 



Exoneração do Passivo Restante na Insolvência 

Nuno Miguel Salvado Duarte Garrett Paixão 

 

29 

 

 

 

 

MASSA INSOLVENTE 

 

 
Neste sentido e no que refere à Massa Insolvente dispõe o art. 46º indicando-nos 

expressamente o seu conceito, destina-se à total ou parcial satisfação das obrigações do 

devedor insolvente.  

 

“1 – A massa insolvente destina-se à satisfação dos credores da insolvência, 

depois de pagas as suas próprias dívidas, e, salvo disposição em contrário, abrange 

todo o património do devedor à data da declaração de insolvência, bem como os bens e 

direitos que ele adquira na pendência do processo. 

2 – Os bens isentos de penhora só são integrados na massa insolvente se o 

devedor voluntariamente os apresentar e a impenhorabilidade não for absoluta.” 

 

Em relação à sua função dispõe o art. 51º do CIRE, é destinado às dividas da 

própria massa insolvente, ou seja caso haja dividas da massa insolvente, mesma 

responde prioritariamente por essas dividas, só depois é que servirá para pagar os 

créditos da insolvência. 

À massa insolvente, acrescem os bens que o devedor for adquirindo na 

pendência do processo, assim como todos aqueles que forem reintegrados, através do 

administrador de insolvência, em benefício da massa insolvente. 

No caso de uma herança o devedor, jamais poderá repudiá-la, nesse caso seria 

uma disposição dos seus bem e o insolvente não pode dispor livremente dos seus bens, 

herança essa que iria integrar a massa insolvente para fazer face ao cumprimento das 

suas obrigações. 

São excluídos da massa insolvente, a impenhorabilidade absoluta, conforme 

dispõe o art. 822º CPC. 
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Já as impenhorabilidades relativas art. 823º e 824º do CPC podem ser integradas 

na massa insolvente caso o devedor voluntariamente assim o disponha. 

No caso de o insolvente ser casado em regime de comunhão de bem ou de 

adquiridos, aí à massa insolvente entra, não só os bens próprios, mas também a sua 

meação, dos bens comuns, tal como nos indica o disposto no art. 1696º CC. 

Não sendo o cônjuge do insolvente, parte do Processo de Insolvência, tem o 

direto de separar, ou não ver absorvido pela massa insolvente, os bens próprios e a sua 

meação dos bens comuns conforme art. 141º, nº1, b).      
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CAPITULO II 
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EXONERAÇÃO DO PASSIVO RESTANTE 

 

 
A exoneração do passivo restante não tem como fim a satisfação dos credores da 

insolvência tal como está previsto no artigo 1.º do CIRE, mas sim, como objectivo 

primordial, dar uma segunda oportunidade ao indivíduo, permitindo a este que se liberte 

do passivo que possui e que não consiga pagar no âmbito do processo de insolvência, 

ocorrendo aquilo a que se chama na “gíria” de “Fresh-Start”, ou seja, um novo começo 

de vida para o “devedor”, sem qualquer dívida. 

Nesse sentido pode explicar-se que: 

 

 
"Há processos em que os insolventes propõem pagar 80 por cento da dívida e os 

credores recusam e outros que propõem pagar 10 por cento e é aceite", explica. No 

caso da família Pereira (nome fictício), o processo correu bem. O casal conseguiu 

aprovar um plano de pagamentos em que a sua dívida de 200 mil euros ficou reduzida 

a sete mil. Ficaram a pagar 100 euros por mês durante seis anos. Quando o processo 

chegar ao fim, terão a oportunidade de recomeçar uma nova vida”.
15

 

O CIRE tem regulamentação específica para este capítulo da Exoneração do 

Passivo Restante, estando assim previsto do art. 235.º ao art. 248.º, todo o processo está 

previsto nestes artigos. 

Tratando-se da situação em que seja o devedor apresentar, voluntariamente o 

pedido de insolvência antes mesmo da sentença declarativa da insolvência, não há lugar 

à chamada sentença reduzida que se encontra prevista no artigo 39.º n.º 8 do CIRE.
16

 

Este pedido é apresentado juntamente com a petição inicial (no caso de 

apresentação à insolvência), ou no prazo de 10 dias a contar da data da citação (no caso 

de petição apresentada por credor). 

 

 

                                                           
15

  In Público Economia 26/03/2011 artigo de Faria, Ana Rita 
16

  Caso de presumível insuficiência da massa insolvente para satisfazer as custas e as dívidas da massa. 
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Conforme o disposto no art. 156.º do CIRE a assembleia de credores para analise 

e “discussão” sobre o relatório, onde estão presentes não só os credores bem como o 

administrador judicial, são ouvidos pelo Juiz, decidindo então, dando seguimento 

dependendo do caso concreto, optar pelo regime disposto através do art. 238º ou no caso 

de deferimento, pelo art. 239º do CIRE. 

Verificando-se o previsto no art. 239º, após a notificação do despacho, inicial, o 

devedor tem obrigatoriamente de ceder os seus rendimentos disponíveis, a um 

fiduciário, durante o período de cessão, ou seja, tem de ceder os seus rendimentos 

durante os 5 anos seguintes ao encerramento do processo ao fiduciário. 

Após o devedor ter cumprido as regras estabelecidas no processo, e ter terminado 

os 5 anos, o mesmo, o devedor, é exonerado de todas as dívidas reclamadas no processo 

de insolvência, podendo existirem ainda quantias em dívida, fazendo com que o 

devedor, e segundo o art. 237.º do CIRE,  

Em relação ao regime previsto, e apesar de o mesmo apresentar algumas 

vantagens, o mesmo não impede os efeitos do processo de insolvência, no qual o 

devedor é declarado insolvente e o seu património liquidado em benefício dos credores, 

não havendo vantagens para o devedor por em causa os seus rendimentos futuros, se a 

sua situação pessoal de insolvência não venha a sofrer grandes alterações. 

Se em outras medidas de recuperação, cabe aos credores decidir pela aprovação 

ou não pela via da recuperação, já no da exoneração do passivo restante, é o próprio juiz 

que decide, mediante, como é óbvio de despacho, se a exoneração é ou não concedida, 

conforme está estipulado no artigo 237.º do CIRE. 

 

Podem opor-se à exoneração do passivo restante: 

 Os credores 

 O Administrador da Insolvência 

 O Fiduciário  

 

Motivos que vêm dispostos e previstos no art. 243º do CIRE, quando por dolo o 

devedor se encontra em situação de insolvência, por exemplo. 
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No caso de exoneração do passivo restante, há quem defenda que não traz 

grande prejuízo para os credores, uma vez que o devedor já se encontra numa situação 

económica bastante debilitada, uma vez que este por força de uma situação, partindo 

sempre do principio que o devedor está e esteve de boa fé, por causa não impotável, não 

dispõe de recursos financeiros para fazer face aos seus compromissos.  

Existe no caso uma dupla oportunidade, para os credores verem satisfeitos os 

seus créditos, após o encerramento do processo, havendo a repartição do saldo do 

património atual, quer depois através do fiduciário, cuja função falarei mais à frente, 

com os rendimentos futuros do devedor, como se sabe nos cinco anos subsequentes ao 

encerramento do processo de insolvência.  

A Exoneração do Passivo Restante tem como condição sine qua non, ser pessoa 

singular ou comerciantes, profissionais independentes, tendo como exemplo dos 

médicos, advogados, arquitetos entre outras profissões independentes. Todos eles 

podem para o efeito “usufruir” deste preceito legal.  

A Exoneração do Passivo Restante, não pode por isso ser vista como um meio de 

proteção para os consumidores, uma vez que, pode ser usada por todas as pessoas 

singulares.  

Quer isto dizer que, a mentalidade não pode ser, consumir sem que consiga 

acautelar as obrigações que daí advêm, mas sim usar esta medida, como possibilidade 

de voltar a ter uma vida organizada economicamente, por força de algo que aconteceu 

na sua vida, que fez o desequilibrar economicamente sem que tenha tido culpa direta 

nessa situação.  

Uma vez apresentado o pedido de exoneração do passivo restante, têm a 

oportunidade de se pronunciarem, na assembleia para apreciação do relatório elaborado 

pelo Administrador de Insolvência; 

 os credores (pode apenes ser apenas um credor, não sendo forçoso haver 

uma pluralidade de credores) 

 o Administrador de Insolvência 

Nos termos do disposto no art. 236º nº4 do CIRE, ainda que e como sabemos, a 

decisão da conceção ou não da Exoneração do Passivo Restante caiba sempre ao 

Tribunal. 

A Exoneração do Passivo Restante, é resultante de dois despachos: 
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 Despacho inicial – que implica a obrigação de cessão do rendimento 

disponível por cinco anos após o encerramento do processo, conforme 

nos indica o art. 237º alínea b) 

 Despacho de Exoneração – determina a concessão definitiva da 

Exoneração do Passivo Restante, verificados que foram o cumprimento 

das obrigações, constantes no Despacho inicial, art 237º alínea c). 

 

Os pressupostos, para a concessão da Exoneração do Passivo Restante, vêm 

elencadas no art. 237º, sendo desde logo; 

 Não haver fundamento para indeferimento liminar do pedido, nos termos 

do artigo 238º 

 Seja realizada a cessão do rendimento disponível do devedor, art. 239º 

CIRE, devendo constar para tal, constar no Despacho inicial 

 Decorridos que foram os cinco anos, após o encerramento do processo, 

tendo sido cumpridas todas as obrigações e indicações constantes no 

Despacho inicial 

 Que não tenha havido nenhum plano de pagamentos aprovado e 

homologado. 
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CASOS DE RECUSA 

 

  
A decisão de indeferimento liminar, é tida pelo Tribunal, após terem sido 

ouvidos os credores e o administrador da insolvência na assembleia de apreciação do 

relatório (art155º do CIRE). Dispõe o art. 238º do CIRE os casos de indeferimento 

liminar. 

“1 – O pedido de exoneração é liminarmente indeferido se: 

a) For apresentado fora de prazo; 

b) O devedor, com dolo ou culpa grave, tiver fornecido por escrito, nos três 

anos anteriores à data do início do processo de insolvência, informações falsas ou 

incompletas sobre as suas circunstâncias económicas com vista à obtenção de crédito 

ou de subsídios de instituições públicas ou a fim de evitar pagamentos a instituições 

dessa natureza; 

c) O devedor tiver já beneficiado da exoneração do passivo restante nos 10 anos 

anteriores à data do início do processo de insolvência; 

d) O devedor tiver incumprido o dever de apresentação à insolvência ou, não 

estando obrigado a se apresentar, se tiver abstido dessa apresentação nos seis meses 

seguintes à verificação da situação de insolvência, com prejuízo em qualquer dos casos 

para os credores, e sabendo, ou não podendo ignorar sem culpa grave, não existir 

qualquer perspectiva séria de melhoria da sua situação económica; 

e) Constarem já no processo, ou forem fornecidos até ao momento da decisão, 

pelos credores ou pelo administrador da insolvência, elementos que indiciem com toda 

a probabilidade a existência de culpa do devedor na criação ou agravamento da 

situação de insolvência, nos termos do artigo 186º; 

f) O devedor tiver sido condenado por sentença transitada em julgado por 

algum dos crimes previstos e punidos nos artigos 227º a 229º do Código Penal nos 10 

anos anteriores à data da entrada em juízo do pedido de declaração da insolvência ou 

posteriormente a esta data; 
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g) O devedor, com dolo ou culpa grave, tiver violado os deveres de informação, 

apresentação e colaboração que para ele resultam do presente Código, no decurso do 

processo de insolvência. 

2 – O despacho de indeferimento liminar é proferido após a audição dos 

credores e do administrador da insolvência na assembleia de apreciação do relatório, 

excepto se este for apresentado fora do prazo ou constar já dos autos documento 

autêntico comprovativo de algum dos factos referidos no número anterior.” 

 

Como se pode constatar com o transcrito acima, é causa para indeferimento 

liminar, uma conduta que não seja a mais correta, no caso de reincidência por exemplo, 

que no meu ponto de vista, não há razão para se poder exonerar do seu passivo uma 

pessoa que já usufruiu desta medida anteriormente, nem com 10 nem com mais anos de 

intervalo.  

A meu ver essas pessoas, não terão aprendido a “lição” com o que viveram 

anteriormente, a “ideia” pretendida pela figura da Exoneração do Passivo Restante, é 

conceder de facto uma segunda oportunidade e não um cem número de oportunidades 

para começar uma nova vida.  

A nossa vida deve ser pautada, por uma conduta com princípios e onde deve 

prevalecer a honestidade os valores morais, respeito pelo próximo, mas acima de tudo 

por nós próprios e não nos respeitamos sequer se optar-mos por uma situação que á 

partida já sabemos que não vamos poder cumprir. 
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CESSAÇÃO ANTECIPADA DO PROCEDIMENTO DE 

EXONERAÇÃO 
 

Este tema, tem enumeras particularidades sendo desde logo a principal no meu 

ponto de vista, a forma, a questão formal é sem dúvida, crucial para se dar provimento 

ou não, a tal pedido. Por este motivo introduzi, alguns excertos do acórdão do Tribunal 

da Relação de Guimarães, Processo nº1062/12.3TBFAF.G1, que se junta como anexo
17

. 

É no que dispõe o art. 243º do CIRE, que são atribuídos os “limites”, que este 

pedido pode ou não ter lugar. 

Neste sentido pode ler-se, no referido acórdão que;  

“(…)Se admitiu liminarmente o pedido de exoneração do pedido restante. 

Posteriormente, porque o insolvente alegou que não auferia qualquer rendimento, não 

tendo quaisquer bens móveis ou imóveis, nem contas bancárias, sendo sua filha quem 

lhe garante a sobrevivência, decidiu-se não haver qualquer montante a fixar a título de 

rendimento disponível, mais se determinando que o insolvente deveria, de 6 em 6 

meses, informar nos autos da obtenção de qualquer rendimento e demonstrar que se 

encontra a procurar emprego, bem como deveria informar aos autos da aquisição de 

qualquer bem móvel ou imóvel, alertando-se o insolvente para a observação de todos 

os deveres constantes do art.º 239.º do CIRE. 

(…) 

A esta notificação respondeu o insolvente que não auferia rendimentos, nem tinha 

quaisquer bens não conseguindo encontrar emprego apesar das várias tentativas que 

fez para o efeito, juntando declaração da segurança social. 

(…) 

                                                           
17

 ANEXO II 
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Não tendo havido resposta a tal notificação, decidiu-se insistir pelo solicitado no 

requerimento anterior, alertando-se o insolvente que deveria informar nos autos da 

obtenção de quaisquer rendimentos ou bens e demonstrar que se encontra a procurar 

emprego e que não o fazendo a exoneração pode ser recusada, nos termos do art.º 243.º 

do CIRE. 

Respondeu o insolvente que efectivamente não estava inscrito no IEFP mas que tal não 

o impede de procurar emprego. 

Foi determinada a notificação dos credores e do Administrador da Insolvência nos 

termos do disposto no art.º 243.º n.º 1, do CIRE, que, notificados, nada disseram. 

Por despacho posterior e em face do exposto, decidiu-se notificar o insolvente para os 

fins tidos por convenientes, desde logo se alertando que, se “nada fizer, entender-se-á 

que a sua conduta é reiterada, injustificada, culposa e grave no que tange ao 

incumprimento dos seus deveres decorrentes da admissão liminar do pedido de 

exoneração do passivo, em especial o dever de procurar diligentemente uma profissão 

remunerada.” 

Na falta de resposta do insolvente, proferiu-se despacho que recusou a exoneração ao 

insolvente, nos termos do disposto no art.º 243.º n.º 3 do CIRE, face à sua postura 

omissiva e displicente no que respeita ao dever de procurar emprego, incumprimento 

esse reiterado, culposo e grave. 

Inconformado, o Insolvente interpôs recurso de apelação de tal decisão, apresentando 

alegações de onde se extraem as seguintes conclusões:” 

(…) 

Alega também o apelante que a decisão apelada violou o disposto no artº 619º nº1, 

artºs 580º e 581º NCPC e nº1 do artº 238º do CIRE. 

Do teor destes preceitos resulta que, para o recorrente, a decisão recorrida viola o 

caso julgado formado pelo decisão que admitiu liminarmente o pedido de exoneração 

do pedido. 
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(…) 

De acordo com o disposto no art.º 244.º do CIRE, a decisão final da exoneração só terá 

lugar após 10 dias do período de cinco anos da cessão do rendimento disponível após o 

encerramento do processo, sem prejuízo da cessação antecipada do procedimento de 

exoneração nos termos do art.º 243.º do mesmo diploma, verificados que sejam os 

pressupostos ali elencados. 

Só haveria violação do caso julgado se o tribunal, dando o dito por não dito, 

indeferisse liminarmente o pedido de exoneração, sem a verificação do conhecimento 

superveniente de circunstâncias que poderiam fundar o indeferimento liminar o que 

não sucede no caso concreto. 

Analisemos então a questão de saber se o juiz pode oficiosamente recusar a exoneração 

antecipadamente. (…) 

Tal exoneração deve ser pedida pelo insolvente (art.º 236.º do CIRE). 

A concessão efectiva da exoneração do passivo restante pressupõe, para além dos 

demais requisitos elencados no art.º 237.º que não exista motivo de indeferimento 

liminar do pedido, por força das circunstâncias referidas no art.º 238.º. 

No caso concreto foi decidido que tais circunstâncias á data da decisão não se 

verificavam pelo que deferiu liminarmente o pedido de exoneração, determinando-se 

que, durante os cinco anos subsequentes, ao encerramento do processo, (período de 

cessão) o rendimento disponível que o devedor venha a auferir, se considera cedido a 

entidade designada de fiduciário (art.º 239.º n.ºs 1 a 3). 

(…) 

A decisão final da concessão ou não da exoneração, por regra, é decidida como já 

referimos, nos dez dias subsequentes ao termo do período de cessão. 

Mas, pode ocorrer recusa antecipada do procedimento de exoneração, ou seja, antes de 

decorrido o período de sessão, nas circunstâncias referidas no art.º 243.º. 
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Assim sendo e como decorre claramente da letra do n.º 1 do art.º 243.º al a), o juiz só 

poderia recusar a exoneração antecipadamente, na sequência de decisão sobre 

requerimento fundado nesse sentido por credor da insolvência, ou pelo administrador 

da insolvência, se estiver ainda em funções, ou ainda pelo fiduciário, caso este tivesse 

sido incumbido de fiscalizar o cumprimento das obrigações do devedor. 

(…) 

O conhecimento da recusa sem o impulso processual de tais entidades constitui 

fundamento e nulidade processual nos termos do disposto no art.º195.º do NCPC, por 

prática de acto que a lei não permite, sendo certo que, a mesma, por estar acobertada 

pela decisão apelada, pode ser invocada por via de recurso. 

Deve pois anular-se a decisão em crise e todos os actos subsequentes, que deles sejam 

dependentes. 

Fica assim prejudicada a 3.ª questão a decidir. 

Em conclusão: só a requerimento das entidades referidas no n.º 1 do art.º 243.º pode o 

juiz conhecer da recusa antecipada da exoneração fundada nos casos das alíneas a), b) 

e c) deste n.º 1. 

DECISÃO 

Por tudo o exposto, acordam os juízes desta secção cível em julgar a apelação 

procedente, determinando-se a nulidade da decisão recorrida, e dos actos subsequentes 

que deles sejam dependentes.” 

 

 

 



Exoneração do Passivo Restante na Insolvência 

Nuno Miguel Salvado Duarte Garrett Paixão 

 

42 

 

Ao ler este acórdão e não obstante das dúvidas que possam suscitar, até pelas 

diversas “interpelações” por parte do tribunal, na pessoa do Juiz do processo, ao 

devedor, nos “pedidos” que foram feitos, quanto à questão de procura de trabalho. 

Também poderão se levantar, várias questões quanto ao facto, do insolvente não 

se encontrar inscrito no IEFP, qual seria a sua intenção para justificar tal facto e uma 

vez que o insolvente, para os devidos efeitos ainda se encontrava desempregado e a 

depender de terceiros para poder subsistir.  

A questão da legitimidade para o pedido, foi o que ditou, que não fosse julgado 

procedente, a cessação antecipada do procedimento de exoneração.  
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RESPONSABILIDADES DO DEVEDOR INSOLVENTE 

 

 
O devedor no processo de insolvência, tem como principal dever, o ter intentado o 

processo de insolvência de boa-fé. 

Com a leitura do Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 12-06-2012, 

resulta clara a responsabilidade civil decorrente do uso indevido do processo de 

insolvência como meio de pressão sobre o devedor. 

 

“A dedução de um pedido de declaração de insolvência por um credor 

do devedor visando pressionar este ao pagamento de determinado valor no 

quadro da discussão entre os dois do montante de um crédito, consubstancia 

um uso desviado do processo de insolvência, relativamente a um fim 

legítimo: propiciar a execução universal do património de um devedor 

impossibilitado de cumprir as suas obrigações vencidas. 

A dedução desse pedido de insolvência, apurando-se a não verificação 

de qualquer das situações elencadas nas alíneas do nº 1 do artigo 20º do 

CIRE, confere ao comportamento do credor ao requerer essa insolvência a 

natureza de comportamento temerário, expressando uma total indiferença 

pela exposição do devedor aos desvalores normalmente associados pelos 

diversos agentes económicos, à circunstância de alguém (concretamente uma 

empresa) ser sujeito a um processo de insolvência, mesmo quando esta não 

vem a ser decretada. 

A temeridade desta conduta do credor e a indiferença que ela expressa 

quando aos resultados dela previsivelmente decorrentes para o devedor 

colocam tal requerimento infundado de insolvência no domínio do dolo 

eventual. 

Provocando esse requerimento infundado de insolvência danos ao 

devedor, designadamente referidos à percepção do mercado quanto a 
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solvabilidade dele, deve o requerente dessa insolvência indemnizar esses 

danos, nos termos do artigo 22º do CIRE e 483º, nº 1 do CC.” 
18

 

 

No que às pessoas coletivas diz respeito, pode ler-se no preâmbulo do Decreto-Lei 

n.º 53/2004, de 18 de Março, que aprovou o CIRE, que  

“ um objectivo da reforma introduzida pelo presente diploma reside na obtenção 

de uma maior e mais eficaz responsabilização dos titulares de empresas e dos 

administradores de pessoas colectivas.”. 

 

Afirma o n.º 1 do art. 186.º do CIRE que,  

“a insolvência é culposa quando a situação tiver sido criada ou agravada em 

consequência da actuação, dolosa ou com culpa grave, do devedor ou dos seus 

administradores, de direito ou de facto, nos três anos anteriores ao início do processo 

de insolvência”. 

 

Desta forma, para que a insolvência seja classificada como culposa é 

indispensável verificar-se um nexo de causalidade entre a situação de insolvência e 

conduta dos seus administradores nos três anos anteriores ao início do processo de 

insolvência, ou seja, se de facto por terem tido aquela conduta é que de facto foi 

originado tais prejuízos, sendo que esta tem de se qualificar como dolosa ou com culpa 

grave.  

O n.º 2 do mesmo artigo, expressa situações em que, indubitavelmente, a 

insolvência é sempre vista como culposa. São os casos em que os administradores, de 

direito ou de facto, hajam:  

(a) destruído, danificado, inutilizado, ocultado, ou feito desaparecer, no todo ou 

em parte considerável, o património da sociedade;  

(b) criado ou agravado artificialmente passivos ou prejuízos, ou reduzido lucros, 

causando, nomeadamente, a celebração de negócios ruinosos em seu proveito ou no de 

pessoas com eles especialmente relacionadas;  

                                                           
18

 Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 12-06-2012 in 
http://www.trc.pt/index.php/jurisprudencia-do-trc/direito-civil. 
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(c) comprado mercadorias a crédito, revendendo-as ou entregando-as em 

pagamento por preço sensivelmente inferior ao corrente, antes de satisfeita a 

obrigação;  

(d) disposto dos bens do devedor em proveito pessoal ou de terceiros;  

(e) exercido, a coberto da personalidade colectiva da empresa, uma actividade 

em proveito pessoal ou de terceiros e em prejuízo da empresa;  

(f) feito do crédito ou dos bens do devedor uso contrário ao interesse deste, em 

proveito pessoal ou de terceiros, designadamente para favorecer outra empresa na qual 

tenham interesse directo ou indirecto;  

(g) prosseguido, no seu interesse pessoal ou de terceiro, uma exploração 

deficitária, não obstante saberem ou deverem saber que esta conduziria com grande 

probabilidade a uma situação de insolvência;  

(h) incumprido em termos substanciais a obrigação de manter contabilidade 

organizada, mantido uma contabilidade fictícia ou uma dupla contabilidade ou 

praticado irregularidade com prejuízo relevante para a compreensão da situação 

patrimonial e financeira da sociedade;  

(i) incumprido, de forma reiterada, os seus deveres de apresentação e de 

colaboração. 

 

Encontradas situações enquadradas em qualquer das condições atrás referidas, 

presume-se, de forma inquestionável, que a insolvência é culposa.  

Já nos termos do n.º 3 do mesmo preceito são apresentadas presunções juris 

tantum (que admitem prova em contrário) de culpa grave: quando os administradores, 

de direito ou de facto tenham incumprido  

a) o dever de requerer a declaração de insolvência e/ou  

b) a obrigação de elaborar as contas anuais, no prazo legal, de submete-las à 

devida fiscalização ou de as depositar na conservatória do registo comercial. 
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Presume-se, assim, que atuou com culpa grave o administrador que não reclamou 

a insolvência e/ou não convocou a apresentação das contas anuais no prazo legal, não as 

submeteu à devida fiscalização e/ou não as depositou na Conservatória do Registo 

Comercial. Não obstante, nestes casos, para que a insolvência seja classificada como 

culposa, será fundamental verificar-se um nexo de causalidade entre o desempenho do 

administrador e a condição de insolvência.  
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RESPONSABILIDADES DO ADMINISTRADOR 

DE INSOLVÊNCIA 
                                  (ou Administrador Judicial) 

 

A lei estabelece ainda a responsabilidade civil, disciplinar e fiscal dos 

administradores de insolvência pelos danos causados ao devedor e aos credores. 

 O Administrador de Insolvência é um órgão muito importante no processo 

de insolvência pessoal e de insolvência de empresas.     

Na realidade, o Administrador de insolvência é o órgão a quem são conferidos os 

poderes de administração da massa insolvente, que assim, no decorrer do processo, 

deixam de pertencer ao insolvente de facto. 

Os Administradores de Insolvência não têm, porém, o poder de dar início 

ao processo de insolvência. Esse é um poder exclusivo do Advogado: só o Advogado 

pode dar entrada do respectivo processo 

 O Administrador é nomeado pelo Juiz, de entre os Administradores de 

Insolvência inscritos na lista oficial. Caso o processo de recrutamento assuma grande 

complexidade, o juiz pode, a requerimento de qualquer interessado, nomear mais do que 

um Administrador da Insolvência, cabendo nesse caso ao interessado propor a pessoa a 

nomear, e pagar a sua remuneração, caso a massa insolvente não seja suficiente 

   Na primeira Assembleia realizada após a designação efectuada pelo Juiz, por 

maioria de votos e votantes, podem os credores eleger outra pessoa para o cargo de 

Administrador de Insolvência, desde que previamente e à votação se junte aos autos a 

aceitação do proposto 

Essencialmente, o Administrador de Insolvência tem como funções assumir o 

controlo da massa insolvente, proceder à sua administração e liquidação e repartir o 

produto final pelos credores. Deste modo, compete aos Administradores de Insolvência 

preparar o pagamento das dívidas do insolvente à custa das quantias existentes na massa 

insolvente, nomeadamente das que são produto da alienação dos bens que a integram; 

providenciar à conservação e frutificação dos direitos do insolvente e à continuação da 

exploração da empresa se for o caso, evitando quanto possível a deterioração da sua 

situação financeira 

http://www.advogadosinsolvencia.pt/insolvencia/insolvencia-pessoal
http://www.advogadosinsolvencia.pt/insolvencia/de-empresas
http://www.advogadosinsolvencia.pt/mapa/insolvente
http://www.advogadosinsolvencia.pt/insolvencia/processo-de-insolvencia
http://www.advogadosinsolvencia.pt/insolvencia/massa-insolvente
http://www.advogadosinsolvencia.pt/insolvencia/massa-insolvente
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Os Administradores de Insolvência têm também que elaborar um inventário dos 

bens e direitos que integram a massa insolvente, elaborar uma lista provisória dos 

credores e um relatório destinado a ser examinado pela Assembleia de credores. 

Os Administradores de Insolvência podem pedir ao Juiz a convocação da 

Assembleia de credores, têm o direito e o dever de participar nas reuniões 

da Assembleia de credores e podem reclamar para o Juiz das suas deliberações. 

Administrador de Insolvência tem ainda competências relativamente à verificação 

de créditos, cabendo-lhe receber a reclamação de créditos, elaborar a lista de créditos 

reconhecidos e não reconhecidos, responder às impugnações e ser ouvido na audiência. 

No âmbito da liquidação do património do insolvente, compete aos 

Administradores de Insolvência proceder à venda dos bens, optando para tal, pela 

modalidade de venda que entenderem por mais conveniente. Podem ainda, neste 

domínio, proceder à venda antecipada de bens susceptíveis de perecimento ou 

deterioração. 

      Deve igualmente o Administrador de Insolvência proceder ao pagamento das 

dívidas da massa insolvente e dos créditos sobre a insolvência. 

No que concerne ao plano de insolvência, os Administradores de 

Insolvência devem apresentar a proposta de plano em prazo razoável, quanto tal lhes for 

pedido pela Assembleia de Credores; pode também o Administrador de 

insolvência pronunciar-se sobre quaisquer outras propostas de plano que venham a ser 

apresentadas, bem como rejeitar a proposta de plano de insolvência feita pelo devedor. 

No caso de a administração da massa insolvente ser feita pelo devedor, compete 

aos Administradores de Insolvência fiscalizar a administração e comunicar ao Juiz e 

à comissão de credores ou a todos os credores que tenham reclamado os seus créditos 

no caso de não haver comissão de credores, quaisquer circunstâncias que 

desaconselhem a manutenção da administração da massa insolvente pelo devedor. 

       A lei estabelece ainda a responsabilidade civil, disciplinar e fiscal dos 

administradores de insolvência pelos danos causados ao devedor e aos credores. 

 

 

 

 

 

http://www.advogadosinsolvencia.pt/insolvencia/assembleia-de-credores
http://www.advogadosinsolvencia.pt/insolvencia/assembleia-de-credores
http://www.advogadosinsolvencia.pt/mapa/verificacao-e-graduacao-de-creditos
http://www.advogadosinsolvencia.pt/mapa/verificacao-e-graduacao-de-creditos
http://www.advogadosinsolvencia.pt/insolvencia/reclamacao-de-creditos
http://www.advogadosinsolvencia.pt/mapa/insolvente
http://www.advogadosinsolvencia.pt/insolvencia/plano-de-insolvencia
http://www.advogadosinsolvencia.pt/insolvencia/plano-de-insolvencia
http://www.advogadosinsolvencia.pt/mapa/comissao-de-credores
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RESPONSABILIDADES DO FIDUCIÁRIO 

 

 
O fiduciário tem como funções assegurar a administração do património do 

devedor, gerindo os seus rendimentos, tal como consta nos artigos 241.º e 242.º do 

CIRE. 

Tem direito a receber do devedor a remuneração prevista no estatuto do 

administrador de insolvência e o reembolso das despesas por si adiantadas, conforme o 

que está disposto nos artigos 60.º n.º1 e 240.º n.º1 e 2 do Código da Insolvência e da 

Recuperação de Empresas.  

No que refere, ao estatuto do fiduciário, encontra-se regulamentado no artigo 

240.º do CIRE, e são aplicáveis algumas das normas respeitantes ao administrador: 

 Pode ser destituído ou substituído, artigo 56.º do Código da Insolvência e da 

Recuperação de Empresas; 

 Registo e publicidade da nomeação e cessação de funções, artigos 3.º n.º 2 e 

4 e artigo 57.º do CIRE; 

 Responsabilidade dos atos, artigo 59.º do CIRE; 

 Dever de informação anual ao juiz e a cada credor, e o arquivamento dos 

documentos, artigos 61.º n.º1, bem como artigo 240.º parte final do n.º2; 

 Na sua atividade está sujeito à tutela do juiz, devendo prestar todas as 

informações que lhe forem solicitadas e prestar contas, artigo 58.º CIRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exoneração do Passivo Restante na Insolvência 

Nuno Miguel Salvado Duarte Garrett Paixão 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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FRESH START “À LUZ DO DIREITO” 

 

 
Este principio tem origem nos Estados Unidos, que tem finalidade, dar 

oportunidade ao devedor, como o próprio nome indica, de poder começar de novo, sem 

qualquer ónus ou encargo, a exoneração do passivo restante veio “beber” a este 

princípio, uma vez que para ser posta em prática teve este princípio como principal 

inspiração. 

Ao dar ao devedor a possibilidade de poder começar novamente, entrando assim 

novamente ativamente na economia, uma vez que o “Espirito”, no meu entender é de 

que, o devedor aquando do seu processo de Insolvência, teve todo aquele tempo, não só 

para cumprir as obrigações que a ele recaem, mas também, terá tido tempo para 

repensar a sua conduta, no que a parte económica diz respeito. 

Uma segunda oportunidade, é o que o Fresh Start pretende dar, oportunidade 

essa que o insolvente terá de estar a altura, tendo sempre em mente os pontos acima 

referidos e “gozar” dela em pleno de consciência para que os mesmos erros ou não 

tendo sido a insolvência provocada por ele, possa acautelar de forma a não ter de passar 

novamente pelo mesmo “pesadelo”.  
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CONCLUSÃO 

 

 
Pretendi, com este trabalho, indicar e falar de alguns dos pontos que considero 

mais importantes no Direito de Insolvência, mais particularmente, na exoneração do 

passivo restante, que no meu ponto de vista, não pode ser usado como um escape a uma 

situação financeiramente insustentável, sem que se tenha a perfeita consciência das más 

decisões que foram tomadas, tendo tido como resultado, a “situação de Insolvência”. 

A palavra Insolvência, só por si, já não augura nada de bom. Tem uma 

conotação muito pesada na nossa sociedade. No entanto, este “regime jurídico” pretende 

resolver a situação do devedor, podendo desta forma satisfazer os seus credores, a 

alguns integralmente, a outros apenas de forma parcial, na medida das suas 

possibilidades e de acordo com o estipulado, sendo que como teto máximo, o devedor 

insolvente, pode ficar mensalmente, com até três ordenados mínimos nacionais, sendo o 

remanescente, para “entregar aos credores”. 

A exoneração do passivo restante tem pressupostos muito rigorosos, que têm de 

ser verificados e que, no meu ponto de vista, são importantíssimos, uma vez que pode 

residir aí a diferença entre ser ou não concedida a exoneração, pois se o devedor com 

dolo, prestar falsas declarações ou até mesmo alienar os seus bens com a finalidade de 

não pagar aos seus credores. 

Concluí, com o estudo que fiz para poder elaborar esta dissertação da melhor 

forma possível, que nem todas as pessoas que estiveram ou estão insolventes, se 

aperceberam da razão pela qual deu origem a essas dificuldades. Têm, no entanto, noção 

que é como “uma bola de neve”, que com o tempo vai cada vez ficando maior, dívidas 

atrás de dívidas, sem que consigam resolver o problema. Como costumo dizer: na 

esperança de conseguirem pagar uma divida, assumem outra ainda maior, sem que com 

isso pensem que se não conseguiam, ou seja não tinham liquidez, para pagar um valor 

mais pequeno, passaram a assumir um valor ainda maior, não só no valor total, já com 

juros, como também na prestação mensal. 
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Fico desgostoso, ao verificar e constatar que nós enquanto Sociedade andamos 

iludidos, iludidos quanto à forma de resolver os nossos próprios problemas financeiros, 

acalentando a esperança que eles se irão resolver sozinhos e que é apenas uma “questão 

de tempo”. Não há nada mais errado do que isso. Assumirmos a nossa cota parte de 

culpa será, no meu ponto de vista, o “ponto de viragem” para uma situação financeira 

muito mais estável, não só a nível pessoal, mas mais equilibrada financeiramente como 

Sociedade, muito mais “saudável”. 

Muitas outras Insolvências, são originadas pelo “imprevisto”, aliás, como muitas 

situações que nos vão acontecendo ao longo da vida e isso não conseguimos mudar, por 

muito que queiramos. Podemos sim, devemos, tentar estruturar as nossas vidas de forma 

a minimizar, ao máximo, o abalo que poderemos vir a sofrer quando confrontados com 

um novo imprevisto. 

Como é sabido, andávamos, digo andávamos, porque parecem haver indicadores 

que nos mostram que essa situação aos poucos se está felizmente a reverter, a viver 

acima das nossas possibilidades, ou seja, em termos práticos ganhávamos 100 e 

gastávamos 120, 150. Estávamos, como se costuma dizer, “a gastar por conta” e uma 

situação destas é tao sustentável quanto uma “bomba relógio” prestes a explodir, só não 

sabemos exatamente quando e porquê. Parece-me óbvio, o consumismo desmensurado, 

que nos faz querer tudo, até porque vemos que os outros têm determinadas coisas e só 

por si, já faz com que também as queiramos ter. Poderemos, hipoteticamente, pensar 

assim se de facto tivermos possibilidades para isso, digo hipoteticamente porque, a 

razão que nos faz querer determinada coisa não é boa, logo está aqui um problema que 

teremos que saber lidar e contrariar. 

É com profunda tristeza que se constata cada vez mais famílias no “linear da 

pobreza”, que para poderem ter o que comer usam os cartões de crédito. Fico triste com 

a situação, mas não menos triste, com a forma de pensar que os terá levado aquela 

“situação extrema”´. Há cada vez mais famílias a recorrerem a ajudas do banco 

alimentar, por exemplo, mas também nem tudo é mau nesse sentido. Isso deixa-me 

orgulhoso, saber que também há muitas pessoas a ajudar “o próximo”, muitas das vezes, 

são os que têm menos que gostam de partilhar com quem mais precisa. 

O facto de termos uma postura, não diria cautelosa, mas sim realista, do que 

podemos ou não gastar, no meu entender, não faz estagnar a economia, nem revela falta 
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de empreendedorismo, antes pelo contrário, faz com que sejamos e nos tornemos mais 

autónomos, para pormos em prática todos os sonhos, quem é que consegue ter a “mente 

limpa” para poder desenvolver determinado projeto, que de facto até tenha viabilidade e 

ajudar na nossa economia, se não consegue honrar os mais básicos compromissos? 

Há quem defenda que, para se aprender temos de errar, no entanto nem sempre 

se consegue, tirar o melhor aprendizado, eu defendo que, querendo e com predisposição 

para tal, podemos aprender e tirar as melhores lições, dos erros dos que nos rodeiam, 

sem que tenhamos forçosamente passar por tal situação, deixarmos de culpar só o outro 

e assumirmos os nossos erros, quanto a mim é um pequeno grande passo, para 

melhorarmos a nossa vida e isso ficará espelhado na nossa Sociedade.         

Sei e tenho consciência que, tudo aquilo que acabei de referir, pode à primeira 

vista não ter a ver com questões de Direito, mas se o Direito, foi pensado e criado por 

Pessoas e para Pessoas, pessoas essas que têm dificuldades, por isso, deve ser motivo da 

nossa preocupação e reflexão, para que a “nossa Sociedade” tenha um Futuro melhor e 

mais sorridente.           
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