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I - REGIME EXCEPCIONAL DE PRORROGAÇÃO  

DE PRAZO DAS NEGOCIAÇÕES 

 

A presente lei estabelece um regime excepcional e temporário de 
prorrogação do prazo para conclusão das negociações encetadas 

com vista à aprovação de plano de recuperação ou de acordo de 
pagamento, bem como de concessão de prazo para adaptação da 
proposta de plano de insolvência, no âmbito da pandemia da 

doença COVID – 19. 

Para tanto, a empresa ou o devedor, consoante os casos e o 
administrador judicial provisório remetem requerimento 
fundamentado ao juiz, que analisa o pedido e pode conceder a 

prorrogação, por uma só vez e por um mês. 
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II - PRIVILÉGIO CREDITÓRIO MOBILIÁRIO GERAL 

 

A presente lei estende o privilégio creditório mobiliário geral 

(graduado antes do privilégio creditório mobiliário geral 
concedido aos trabalhadores) previsto no artigo 17.º-H, n.º 2 do 
CIRE, aos sócios, accionistas ou quaisquer outras pessoas 

especialmente relacionadas da empresa que, disponibilizando-lhe 
capital para a sua recuperação, financiem a actividade da 
empresa durante o PER. 

 

III - REGIME EXTRAJUDICIAL DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS 

 

A empresa devedora que, comprovadamente, se encontre em 

situação de insolvência actual em virtude da pandemia da 
doença COVID – 19 mas que ainda seja susceptível de 
viabilização e que, de acordo com as normas contabilísticas 

aplicáveis, demonstre ter, a 31 de Dezembro de 2019, um activo 
superior ao passivo pode submeter as negociações e os acordos 
de reestruturação ao RERE. 

 

IV - PROCESSO ESTRAORDINÁRIO DE VIABILIZAÇÃO DE EMPRESAS 

 

Esta lei cria um processo extraordinário de viabilização de 

empresas afectadas pela crise económica decorrente da 
pandemia da doença COVID – 19. 

Destina-se às empresas que, comprovadamente, se encontrem 
em situação económica difícil ou em situação de insolvência 
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encontrem em 
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iminente ou actual em virtude da pandemia pela doença COVID – 

19, mas que ainda sejam susceptíveis de viabilização. 

O processo tem carácter urgente, inclusive na fase de recurso, 
assumindo prioridade sobre o processo de insolvência, o PER e o 
processo especial para acordo de pagamento. 

Este processo inicia-se com a apresentação pela empresa, no 

tribunal, de requerimento acompanhado pela documentação 
elencada na presente lei. Recebida a documentação, o juiz 
nomeia, no imediato, por despacho, o administrador judicial 

provisório. 

O referido despacho obsta à instauração de quaisquer acções 
para cobrança de dívidas contra a empresa, suspende as acções 
em curso com idêntica finalidade e impede a empresa de praticar 

actos de especial relevo sem autorização do administrador 
judicial provisório. 

A partir da prolação do aludido despacho e até à prolação da 
sentença de homologação ou não homologação, não pode ser 

suspensa a prestação dos seguintes serviços: 

• Fornecimento de água 
• Fornecimento de energia eléctrica 
• Fornecimento de gás natural e gases de petrólea 

liquefeitos canalizados 
• Comunicações electrónicas 
• Serviços postais 

• Recolha e tratamento de águas residuais 
• Gestão re resíduos sólidos urbanos 

Os credores dispõem do prazo de 15 dias para impugnar a 
indevida inclusão ou exclusão de crédito ou incorrecção do 

montante, ou a qualificação do crédito e solicitar a não 
homologação do acordo. 
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A decisão de homologação vincula a empresa, os credores 

subscritores do acordo e os credores constantes da relação de 
credores, mesmo que não hajam participado na negociação 
extrajudicial. 

Os credores que não constem da relação de credores definitiva 

dispõem do prazo de 30 dias contados da publicação da decisão 
de homologação do acordo de viabilização para manifestarem no 
processo a intenção de aderirem. 

Os créditos tributários e da segurança social são indisponíveis, 

pelo que no âmbito do acordo apenas pode haver redução da 
taxa de juros de mora, nos termos descritos no diploma. 

Este processo extraordinário está isento de custas processuais. 

 

Em todos os processos de insolvência pendentes à data de 
entrada em vigor desta lei, é obrigatória a realização de rateios 

parciais quando: 

i) Tenha transitado em julgado a sentença declaratória 
da insolvência e o processo tenha seguido para 
liquidação do activo; 

ii) Esteja esgotado o prazo de impugnação da relação de 
credores sem que tenha havido impugnações ou, 
tendo havido, já tenha sido decidida 

iii) As quantias depositadas à ordem da massa insolvente 
sejam iguais ou superiores a € 10.000,00. 

 

O diploma estabelece a obrigação da realização de rateios 
parciais em todos os processos de insolvências pendentes em 

que haja produto de liquidação depositado num valor acima de 
€ 10.000,00. 
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Esta lei prevê a atribuição de prioridade na tramitação de 

requerimentos de libertação de cauções ou garantias 
prestadas no âmbito de processo de insolvência, processo 
especial de revitalização ou processo especial para acordo de 

pagamento. 

 

 

 

 

 

A presente lei entrou em vigor no dia seguinte ao da sua 

publicação, ou seja, dia 28 de Novembro de 2021 e vigorará até 

31 de Dezembro de 2021, com possibilidade de prorrogação. 

 

 

 

 

O presente resumo da Lei n.º 75/2020, de 27 de Novembro, não dispensa a 

consulta do texto integral do diploma, não constituindo o mesmo 

aconselhamento jurídico. 

 

 
 

 

Matilde Gameiro Gonçalo Vaz Osório 
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