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No âmbito do Programa Capitalizar, aprovado pelo Governo em 
2016, foram lançadas várias medidas de apoio à capitalização das 
empresas, à retoma do investimento e ao relançamento da 

economia. 
 
 

Uma dessas medidas foi concretizada no Decreto-Lei n.º 42/2019, 
publicado em Diário da República no passado dia 28 de Março, que 

vem estabelecer um regime simplificado para a cessão de 
créditos em massa. 
 

 
Este regime tem em vista melhorar os processos e procedimentos 
relacionados com as operações de cessão de créditos em massa, 

dispensando a habilitação processual dos adquirentes em cada um 
dos processos em que o crédito adquirido esteja a ser exigido e 
simplificando as operações registais associadas, o que contribui 

significativamente para a melhoria das condições de financiamento 
das empresas e para a redução dos níveis de créditos não 
produtivos. 

 

REGIME SIMPLIFICADO 

PARA CESSÃO DE CRÉDITOS 

EM MASSA 
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• Objecto 

De acordo com o presente Decreto-lei, para que uma operação 
de cessão de créditos possa ser considerada cessão de créditos 
em massa e, nessa medida, ser abrangida por este regime 

simplificado, é necessário que, cumulativamente, se verifiquem 
os seguintes requisitos: 

a) O cessionário terá de ser uma instituição de crédito, uma 

sociedade financeira ou uma sociedade de titularização de 
créditos; 

b) O preço de alienação global dos créditos a ceder terá de 

ser igual ou superior a € 50.000,00; e 
c) A carteira cedida terá de ser composta por, pelo menos, 

50 créditos distintos. 

 

 
• Habilitação do cessionário 

No que respeita à habilitação do cessionário, o mesmo 
considera-se habilitado em todos os processos em que estejam 

em causa créditos objecto de cessão, competindo-lhe juntar ao 
processo cópia do contrato de cessão. 
Ao cedente, cabe o dever de informar o cessionário sobre 

quaisquer causas que sejam instauradas contra si, respeitantes a 
crédito cedido, no prazo máximo de 5 dias após a sua citação. 

 
 

• Forma 

Ao abrigo deste diploma, a cessão de créditos em massa passa a 

ser formalizada por documento particular, que constitui título 
bastante para efeitos do registo da transmissão dos créditos 
hipotecários, ou das respectivas garantias sujeitas a registo, 

quando contenha o reconhecimento presencial das assinaturas 
do cedente e do cessionário. 
Além de dispensar a cessão de créditos em massa de 

formalidades até agora exigidas, o presente diploma facilita 
ainda o registo das respectivas garantias. 
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• Registo 

Os registos necessários em função das operações de cessão de 
créditos em massa têm natureza urgente e passam a ser 
realizados de forma centralizada, através de um processo 

unitário e expedito, mediante uma única apresentação, ficando a 
prova da situação matricial dispensada.  
 

 
• Entrada em vigor 

O diploma entra em vigor no dia 1 de Julho de 2019. 
 

 
 
 
O presente resumo do DL 42/2019, de 28 de Março, não dispensa a 
consulta do texto integral do diploma, não constituindo o mesmo 
aconselhamento jurídico. 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

  

Gonçalo Vaz Osório 

 
 

 
Registo urgente, com 
única apresentação e 
sem prova matricial 

Carolina Moniz Pinto 
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