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PREFÁCIO

Quis a vida e o meu empenho pessoal que cruzasse com as cadeiras de 
Direito Processual e Civil, primeiro como discente e posteriormente 
como docente.

Da nosso experiencia prática enquanto magistrado judiciais, tivemos 
o prazer de na história recente do meu belo país Angola, proferir a 
primeira decisão de um processo de falência.

Da junção dos conhecimentos agregados enquanto cultor de direito 
comercial resultou a decisão pioneira em sede de direito falimentar no 
ordenamento jurídico angolano.

Recebi com imensa satisfação o convite do ilustre Dr. Desidério Visan-
dule para prefaciar a presente obra e regalar-me com os argumentos 
teóricos e práticos da presente obra de direito.

Sobre o conteúdo da presente obra, importa dizer que, tal como é con-
sabido os comerciantes têm um estatuto próprio e resulta deste estatuto 
ser a eles privatisticamente aplicável o direito falimentar.

É definido como estando em falência o comerciante que não cumpra 
ou não esteja em condições de cumprir as suas obrigações.

A falência para pessoas entendidas na matéria vista como a morte do 
comerciante e a sua complexidade envolve variados ramos do direito, 
publico e privado 

Como processo especial que é o nosso direito falimentar encontra-se 
regulado no C.P.C, quer no que concerne a matéria adjectiva, quer no 
que concerne as matérias substantiva e encontra-se assim regulado 
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fruto das alterações legislativas resultante do Código de Processo Civil 
de 1939.

Esta na forja uma lei de Insolvência e recuperação de empresas, que 
revogará o código de processo civil na matéria da falência e insolvên-
cia e trará inovações deveras interessantes para os institutos por ela 
regulados.

Assim, espero a presente obra  traga a elevação do saber nesta matéria.

Osvaldo Malamba - Juiz 

Luanda julho de 2020
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ANGOLA
REGIME FALIMENTAR ANGOLANO

O presente e-book pretende abordar os principais aspectos do regime 
jurídico da falência e da insolvência actualmente em vigor no orde-
namento jurídico angolano, que entendemos ser mais relevantes e 
caracterizadores do mesmo.

Após uma breve contextualização e sistematização do regime em 
apreço, salientaremos o papel dos credores em todo o processo e as 
modalidades de falência legalmente previstas.

Angola ainda aguarda pela aprovação de uma lei exclusivamente 
dedicada aos institutos jurídicos da falência e insolvência. Atualmente, 
esta é uma matéria ainda regulada pelo Código de Processo Civil, na 
redacção de 1961, como um processo especial.

Inseridas no Capítulo XV, do Código de Processo Civil, dedicado à 
liquidação de patrimónios (artigos 1122.º a 1325.º [ 1 ]), as regras que 
regulam o processo de falência dos comerciantes e a insolvência dos 
não comerciantes estão descritas na Secção III, sob a epígrafe “Liquida-
ção em benefício de credores” (arts. 1135.º a 1325.º).

Conforme a epígrafe da Secção III do Capítulo XV já deixa antever, 
este é um regime jurídico centrado na protecção dos interesses dos cre-
dores por via da liquidação, em detrimento da busca de soluções que 
auxiliem o comerciante a restruturar o seu negócio de modo a evitar a 
declaração de falência.

1  Todas as referências a artigos da lei referem-se ao Código de Processo Civil.
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Como passaremos a descrever de modo abreviado, os credores 
assumem um papel essencial neste regime falimentar. Entre outras 
atribuições, a estes foi conferido o poder de dar início ao processo de 
falência e de fiscalizar as acções do devedor na gestão dos seus bens, 
mas, acima de tudo, o poder de evitar que o processo termine com a 
efectiva declaração de falência do devedor, pois a lei só prevê o recurso 
a um dos dois únicos meios preventivos daquela declaração depende 
da vontade dos credores, a concordata e o acordo de credores.

Resumidamente, a concordata consiste num acordo processual entre os 
credores e o devedor e homologado por sentença judicial. Neste acordo 
as partes acordam na redução ou modificação da totalidade ou de parte 
dos débitos do devedor, podendo a modificação reduzir-se à mera con-
cessão de uma moratória para o cumprimento das obrigações em falta.

Já a figura do acordo de credores visa constituir uma sociedade por 
quotas, detida pelos credores sociais, permitindo, por esta via, dar 
continuidade à actividade comercial do devedor comerciante.

Note-se, porém, que estes são mecanismos que só poderão ser acciona-
dos na pendência do processo judicial de falência.

Independentemente de terem sido os autores do impulso processual, 
os credores são sempre convocados para participar activamente nas 
várias fases processo de falência. Mediante despacho, o juiz do proces-
so designa um administrador e um ou mais credores para coadjuvar 
o administrador na prática dos actos incluídos na competência deste, 
designadamente, (i) auxiliar e fiscalizar a acção do devedor na gerên-
cia do seu comércio e na administração dos seus bens; (ii) elaborar o 
relatório com o parecer sobre os créditos relacionados ou reclamados e 
com a apreciação sobre a exactidão do balanço apresentado, a situação 
do giro comercial, as causas do estado de falência, a conduta do apre-
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sentante e sua culpabilidade e o estado da escrituração comercial, com 
vista a ser apresentado à assembleia de credores, e bem assim a lista 
com a classificação dos credores; e (iii) propor ao tribunal as providên-
cias que entendam convenientes para salvarguardar os interesses dos 
credores, quando haja receio de extravio ou dissipação de bens.

Já em sede de assembleia definitiva de credores, qualquer credor pode 
propor concordata (cujo conceito detalharemos adiante) ou sugerir 
alterações à proposta de concordata em apreciação, competindo-lhes 
igualmente aprovar a proposta de concordata em votação, a qual não 
poderá ser aceite sem o voto favorável da maioria absoluta dos cre-
dores com direito a voto, representando pelo menos 75 por cento dos 
créditos correspondentes. Os que não concordarem com a concordata, 
podem, singular ou colectivamente, deduzir embargos.

A um grupo mais restrito de credores, designados pela assembleia, é 
ainda concedido o poder-dever de fiscalizar a execução da concordata, 
com legitimidade para examinar a escrita do devedor e de contra este 
proceder por falta de cumprimento das obrigações assumidas (sem 
prejuízo do direito que individualmente compete a qualquer dos credo-
res lesados).

Na falta de concordata, podem ainda os credores deliberar constituir 
uma sociedade por quotas, tendo como sócios os credores que subscre-
vam o acordo e ainda terceiros, para dar continuidade ao giro comer-
cial.

Caso não seja possível a implementação da concordata ou do acordo 
de credores nos termos expostos, ou se o recurso aos referidos institu-
tos for rejeitado pelo Tribunal, é de imediato declarada a falência do 
devedor, com a consequente liquidação do seu ativo.

Situação semelhante se verifica no caso de insolvência, neste caso, 
o devedor não comerciante com um activo inferior ao seu passivo e 
impossibilitado de cumprir as suas obrigações, só tem ao seu dispor a 
concordata, da qual só se pode socorrer depois de declarada a insol-
vência e de findo o julgamento de verificação dos créditos
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Quanto à qualificação das falências, a lei classifica-as de acordo com 
três tipos: 

(i) falência casual – definida pelo artigo 1275.º como aquela em que o 
falido, tendo procedido na gerência do seu comércio com honestidade 
e diligência normal, foi colocado na impossibilidade de cumprir as 
suas obrigações por causa independente da sua vontade;

(ii) falência culposa – prevista no artigo 1276.º como aquela que pro-
vém de incúria, imprudência ou prodigalidade manifestas do falido, 
quando este tenha consumido parte apreciável do seu património em 
jogo de azar, ou quando o falido tenha deixado de cumprir as disposi-
ções que a lei estabelece para regularidade da escrituração e das tran-
sacções comerciais, salvo se a exiguidade do comércio e as rudimen-
tares habilitações do falido relevarem para o não cumprimento dessas 
disposições. Sendo que a falência do banqueiro que cessa pagamentos e 
a do comerciante que não se apresenta voluntariamente, presumem-se 
culposas.

(iii) falência fraudulenta – (artigo 1277.º) A falência é fraudulenta 
quando (a) o falido, conhecendo a impossibilidade de cumprir as suas 
obrigações, pague a quaisquer credores ou lhes faculte meios de obte-
rem vantagens sobre os outros; (b) haja descrição de créditos fictícios 
ou omissão dolosa de activo nos seus balanços; (c) com o fim de evitar 
ou retardar a falência, o falido tenha feito compra de mercadorias a 
crédito com intenção de revendê-las, antes de pagas, por preço inferior 
ao corrente, se tal revenda se houver efectuado; (d) em geral, quando 
a falência acuse a existência de actos simulados, falsamente datados ou 
por qualquer outra forma praticados de má-fé pelo falido em prejuí-
zo dos credores, e ainda (e) no caso do n.º 2 do artigo 1165.º, i,e., se 
o falido não justificar a regular aplicação dada aos valores do activo 
existentes à data da concordata.

Esta classificação assume particular relevância para efeitos de aplicação 
do regime sancionatório dos órgãos de administração das empresas 
em causa. Assi, quer a falência fraudulenta como a falência culposa se 
encontram tipificadas como crimes, sendo o crime de falência fraudu-
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lenta punido com pena de dois a oito anos de prisão maior e o crime de 
falência culposa punido com pena de prisão (artigo 1278.º).

Cabe ao Ministério Público proceder à instrução para indiciação do 
falido e classificação da falência assim que sejam alegados, ou che-
guem ao seu conhecimento, factos que constituam indício de culpa ou 
fraude. Não havendo indícios de culpa ou fraude, deve o Ministério 
Público requerer que a falência seja julgada como casual.

A instrução e julgamento do processo de indiciação do falido e clas-
sificação da falência seguem as regras do processo penal e corre por 
apenso ao processo de falência. Também aqui os credores assumem um 
papel relevante na medida em que podem intervir como assistentes no 
processo de indiciação do falido e classificação da falência.

Feita esta resenha, resta-nos dizer que, no nosso entendimento, o 
regime jurídico em vigor não atende às exigências actuais do mercado, 
nem é capaz de dar resposta às necessidades dos agentes económicos.

Cremos que esta estagnação legislativa se deve à história recente de 
Angola. Depois de uma guerra colonial, seguida de uma guerra civil 
com mais de 25 anos, a economia Angolana contava com um sector 
empresarial significativamente composto por empresas públicas ou 
de capital público, tendo por isso o regime jurídico da falência pouca 
aplicabilidade.

Parado no tempo, o regime falimentar em vigor é marcadamente de 
falência liquidação, isto é, existe uma maior preocupação pela satis-
fação dos credores da sociedade em situação de falência, do que em 
recuperar esta empresa, mantê-la activa no mercado, e conservar os 
seus postos de trabalho.

Como vimos, como meios preventivos da falência, e tendentes à 
recuperação da empresa, a lei prevê apenas a concordata e o acordo de 
credores.

Numa economia que se pretende mais competitiva e assente na ini-
ciativa privada, nacional e estrangeira, urge uma reforma do regime 

 REGIME FALIMENTAR ANGOLANO | 27



falimentar mais focada no saneamento dos devedores, do que na sua 
penalização por via da liquidação, sem que haja recurso obrigatório à 
via judicial.

Esta é uma reforma que já sabemos estar em curso, no passado dia 
08 Fevereiro o Conselho de Ministros apreciou a Proposta de Lei que 
aprova o Regime Jurídico de Recuperação de Empresas da Insolvência. 

Esta Proposta de Lei pretende criar um regime jurídico mais completo, 
que não vise apenas a mera recuperação de créditos; suprir a actual 
inexistência de procedimentos de reestruturação de empresas econo-
micamente viáveis, pugnado assim não só pela satisfação dos interesses 
dos credores, mas também pela preservação dos agentes económicos, 
pela manutenção do emprego, e pela preservação da actividade econó-
mica no geral.

A discussão desta Proposta de Lei na Assembleia Nacional é aguardada 
com expectativa.
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CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL

SECÇÃO III

Liquidação 
em benefício 
de credores
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SUBSECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 1135.º (Definição do estado de falência)

O comerciante impossibilitado de cumprir as suas obrigações conside-
ra-se em estado de falência.

Artigo 1136.º (Início da instância de falência)

A instância de falência inicia-se por apresentação do comerciante ou a 
requerimento, quer dos credores, quer do Ministério Público.

Artigo 1137.º (Morte do falido ou de qualquer credor)

A morte do devedor ou de qualquer dos credores não suspende o anda-
mento do processo de falência.

Artigo 1138.º (Carácter reservado dos autos de falência)

Os autos de falência não são públicos enquanto não for ouvido ou noti-
ficado o devedor, nem na parte que envolva segredo de justiça segundo 
a lei penal.

 REGIME FALIMENTAR ANGOLANO | 31



Artigo 1139.º (Incidentes processados por apenso)

São processados por apenso aos autos de falência quaisquer incidentes 
que, pelo seu carácter excepcional, ao juiz pareça necessário mandar 
processar em separado.
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SUBSECÇÃO II

Meios preventivos da declaração de falência

DIVISÃO I

Convocação dos credores

Artigo 1140.º (Prazo para a apresentação do comerciante)

1. Todo o comerciante que se encontre impossibilitado de cumprir as 
suas obrigações comerciais deve, antes de cessar efectivamente os paga-
mentos, ou nos dez dias seguintes à cessação, apresentar-se ao tribunal 
competente para a declaração de falência, requerendo a convocação 
dos credores. 
2. Os herdeiros do comerciante podem intervir na instância por ele 
iniciada e podem também instaurá-la nos trinta dias subsequentes ao 
seu falecimento.

Artigo 1141.º (Documentação a juntar ao requerimento)

1. No requerimento há-de o interessado expor as causas determinantes 
do estado de falência, indicar a data da cessação de pagamentos, se já 
tiver ocorrido, e juntar prova documental dos factos alegados.
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2. Com o requerimento serão apresentados:

a) O inventário e o balanço do activo e do passivo;

b) A relação de todos os credores, com indicação dos domicílios, dos 
respectivos créditos, data do vencimento destes e garantias especiais de 
que gozem;

c) A relação e identificação de todas as execuções que haja pendentes 
contra o requerente;

d) A escrita deste, relativa aos três últimos anos do seu comércio ou ao 
tempo por que o tiver exercido, se for mais recente.

3. Os livros da escrita são imediatamente encerrados por meio de ter-
mo assinado pelo juiz e restituídos ao apresentante, com obrigação de 
os exibir quando necessário.

Artigo 1142.º (Despacho inicial)

1. Dentro de quarenta e oito horas, deve o juiz:

a) Designar um administrador e um ou mais credores para os fins 
adiante indicados;

b) Marcar dia, hora e local para a reunião de verificação de créditos, 
que se efectuará entre vinte e sessenta dias, a contar do despacho.

2. A data, hora e local da reunião são imediatamente tornados públicos 
por anúncio inserto num dos jornais mais lidos na localidade e por edi-
tais afixados na porta do tribunal, na porta do domicílio do apresen-
tante e da sede e sucursais do seu estabelecimento. Os credores certos 
são também avisados do dia, hora e local da reunião, por circulares 
expedidas sob registo.

3. Proferido o despacho do juiz, ficam suspensas todas as execuções 
contra o apresentante, com excepção das que tenham por fim a cobran-
ça de créditos com preferência que possa ser atendida no processo de 
falência.
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Artigo 1143.º (Funções do administrador e dos credores designa-
dos)

1. Ao administrador de falências compete auxiliar e fiscalizar a acção 
do devedor na gerência do seu comércio e na administração dos seus 
bens e especialmente:

a) Expedir, em quarenta e oito horas, circulares avisando os credores 
do dia, hora e local da reunião de verificação de créditos, nos termos 
do n.º 2 do artigo anterior;

b) Elaborar o relatório que há-de ser presente à assembleia de credores;

c) Propor ao tribunal as providências que entende convenientes para 
salvaguardar os interesses dos credores, quando haja receio de extravio 
ou dissipação de bens.

2. Os credores designados pelo juiz podem coadjuvar o administrador 
na prática dos actos incluídos na competência deste.

Artigo 1144.º (Condição do apresentante na pendência do processo)

Nesta fase do processo o apresentante conserva administração dos bens 
e a gerência do seu comércio, com o concurso e sob a fiscalização do 
administrador e dos credores designados para o auxiliarem, sendo-lhe, 
porém, vedado praticar actos que diminuam o seu activo ou modifi-
quem a situação dos credores.

Artigo 1145.º (Exibição da escrituração)

1. Os credores ou os seus representantes e o administrador de falências 
podem examinar livremente os livros e documentos do comerciante e 
informar-se do estado dos seus negócios.

2. O administrador pode também examinar a escrituração comercial de 
quaisquer credores, na parte relativa às transacções com o apresentante.
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Artigo 1146.º (Impugnação dos créditos indicados ou reclamados)

1. Os credores que não tenham sido indicados pele apresentante 
podem, até dez dias antes do designado para a reunião, reclamar os 
seus créditos em simples requerimento, mencionando a sua origem e 
natureza.

2. Tanto os créditos indicados pelo apresentante como os reclamados 
podem ser impugnados por qualquer credor, quanto ao seu quantita-
tivo ou à sua natureza, nos cinco dias subsequentes ao termo do prazo 
fixado no número anterior.

3. Neste mesmo prazo podem os credores denunciar quaisquer actos 
culposos ou fraudulentos do apresentante.

4. As reclamações e impugnações são acompanhadas de tantos dupli-
cados quantos os necessários para serem entregues ao administrador e 
aos credores, seus auxiliares. Com elas são oferecidas todas as provas e 
delas é dado imediato conhecimento ao administrador e aos credores 
nomeados, a quem a secretaria fará entrega dos duplicados.

Artigo 1147.º (Proposta de concordata)

1. O devedor que pretenda propor concordata deve fazê-lo por meio de 
requerimento até cinco dias antes da data fixada para a reunião.

2. A secretaria dará imediato conhecimento da proposta ao administra-
dor e aos credores auxiliares, que podem examiná-la na secretaria.

3. Ao comerciante indiciado ou condenado pelo crime de falência frau-
dulenta não é permitido propor concordata enquanto sobre ele pesar 
essa culpa ou não tiver obtido a reabilitação.

Artigo 1148.º (Relatório apresentado à reunião dos credores)

1. O administrador e os credores designados pelo juiz apresentarão, 
conjunta ou separadamente, à assembleia dos credores, no dia desig-
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nado para a sua reunião, o relatório a que se refere o artigo 1143.º, 
acompanhado da lista dos credores, classificados nos termos do n.º 3.

2. No relatório ou relatórios será emitido parecer sobre os créditos 
relacionados ou reclamados e será apreciada a exactidão do balanço 
apresentado, a situação dos negócios, as possibilidades de continuação 
do giro comercial, as causas do estado de falência, a conduta do apre-
sentante e sua culpabilidade e o estado da escrituração comercial. Os 
créditos que não tenham parecer favorável do administrador conside-
ram-se impugnados.

3. Os credores são classificados pela ordem seguinte:

a) Credores indicados pelo apresentante e cujos créditos não tenham 
sofrido impugnação;

b) Credores que contestem a natureza ou quantitativo dos seus créditos 
indicados pelo apresentante;

c) Credores relacionados pelo apresentante, mas cujos créditos tenham 
sido impugnados quanto à sua natureza ou quantitativo;

d) Credores indicados pelo apresentante, mas cujos créditos hajam 
sido totalmente impugnados;

e) Credores reclamantes não indicados pelo apresentante.
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DIVISÃO II

Verificação provisória dos créditos

Artigo 1149.º (Funcionamento da assembleia de credores)

1. A assembleia dos credores reúne sob a presidência do juiz e com a 
assistência do Ministério Público.

2. O apresentante e os credores podem fazer-se representar por manda-
tários judiciais com poderes especiais para deliberar.

3. A reunião começa pela leitura do relatório ou relatórios do adminis-
trador e dos credores designados pelo juiz; em seguida procede-se à 
discussão e votação de cada um dos créditos impugnados, pela ordem 
estabelecida no artigo 1148.º 

4. Só têm direito de voto os credores cujos créditos não tenham sido 
totalmente impugnados pelo administrador, nenhum deles sendo ad-
mitido a votar sobre o seu próprio crédito.

5. Consideram-se reconhecidos os créditos não impugnados e os que 
obtiverem votos favoráveis da maioria dos credores presentes que 
representem a maioria do valor dos respectivos créditos. Quando o 
administrador tiver impugnado o quantitativo de qualquer crédito, é 
considerado para este efeito o valor por ele indicado.

6. No auto far-se-á expressa menção dos credores presentes e dos seus 
votos.

7. A verificação dos créditos a que se refere este artigo só produz efeito 
no tocante à constituição definitiva da assembleia de credores.
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Artigo 1150.º (Prosseguimento da assembleia)

Não sendo possível verificar todos os créditos, o juiz suspende a sessão 
e designa novo dia, dentro dos três imediatos, para o seu prossegui-
mento, sem necessidade de nova convocação e sem prejuízo das delibe-
rações já tomadas.

Artigo 1151.º (Constituição da assembleia definitiva dos credores)

Feita a apreciação de todos os créditos, o juiz declara, oralmente, cons-
tituída a assembleia definitiva de credores, com os titulares dos créditos 
reconhecidos ou aprovados, e designa logo dia para a sua reunião, se 
não puder prosseguir imediatamente.
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DIVISÃO III

Da concordata

Artigo 1152.º (Discussão e votação da proposta de concordata)

1. Na assembleia definitiva de credores, o apresentante justificará a 
proposta de concordata que tiver apresentado, antes de o juiz a pôr à 
discussão dos interessados.

2. A qualquer dos credores é lícito sugerir alterações às bases apresenta-
das ou propor concordata, ainda que o devedor a não tenha proposto.

3. Quando entenda que estão suficientemente discutidas, o juiz subme-
te as bases apresentadas à votação dos credores, com as modificações 
que tiverem sido aceitas pelo devedor, podendo, contudo, oficiosamen-
te ou a requerimento dos interessados, interromper a discussão ou a 
votação para continuar em dia que designará dentro dos três imediatos.

4. São admitidos a votar na assembleia os credores comuns, bem como 
os credores preferentes que tenham renunciado à preferência.

Os credores podem renunciar à preferência apenas em relação a parte 
dos seus créditos e votar como credores comuns sòmente quanto à 
parte abrangida pela renúncia.

5. Quando os seus créditos gozem de garantia constituída por terceiros, 
os credores podem tomar parte na assembleia e votar pela totalida-
de do crédito. Os terceiros que hajam constituído a garantia podem 
exercer este direito em substituição do credor principal, quando ele se 
abstiver.
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6. Não são admitidos a votar sobre a concordata o cônjuge do apresen-
tante nem os parentes deste até ao 2.º grau, por consanguinidade ou 
afinidade.

7. Na acta far-se-á menção dos credores que intervierem nas delibera-
ções e dos seus votos.

Artigo 1153.º (Requisitos necessários para a aprovação da concor-
data)

1. Para que seja aceita é necessário que a concordata obtenha o voto 
favorável da maioria absoluta dos credores com direito a voto, repre-
sentando pelo menos 75 por cento dos créditos correspondentes.

2. Não é permitida concordata com base no perdão total das dívidas, 
sem determinação da época de pagamento destas, com percentagem 
dependente da vontade do devedor ou com cláusulas desiguais para os 
credores comuns; mas a concordata pode consistir em simples morató-
ria relativa aos créditos não preferentes.

3. Não é admitida concordata sem haver decorrido um ano após o 
cumprimento integral de concordata anterior.

4. A concessão de concordata pode ser subordinada pelos credores 
à cláusula «salvo regresso de melhor fortuna», a qual produz efeitos 
durante vinte anos.

O devedor que se sujeite à cláusula fica obrigado, logo que melhore de 
situação económica, a pagar rateadamente aos credores concordatá-
rios, sem prejuízo dos novos credores, que têm preferência.

Artigo 1154.º (Fiscalização da execução da concordata)

1. A assembleia pode designar um ou mais credores para fiscalizarem a 
execução da concordata.
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2. Os credores designados podem examinar a escrita do concordado to-
das as vezes que o julguem necessário e têm legitimidade para proceder 
contra o devedor por falta de cumprimento das obrigações assumidas, 
sem prejuízo do direito que individualmente compete a qualquer dos 
credores lesados.

Artigo 1155.º (Registo da concordata)

1. A concordata é registada provisòriamente na conservatória com-
petente, a requerimento do Ministério Público, logo que termine a 
assembleia de credores que a tenha aprovado e em face de certidão da 
respectiva acta.

2. O registo é convertido em definitivo ou cancelado, conforme a 
concordata seja homologada ou rejeitada por sentença com trânsito em 
julgado.

Artigo 1156.º (Embargos à concordata)

1. Nos oito dias seguintes à aceitação da concordata, é facultado aos 
credores não aceitantes deduzir embargos, singular ou colectivamente, 
alegando o que entenderem do seu direito contra a concordata. Pode 
também deduzi-los, no mesmo prazo, o Ministério Público.

2. Podem, designadamente, servir de fundamento aos embargos:

a) A impugnação da existência, natureza ou quantitativo de qualquer 
crédito que tenha influído na aceitação da concordata;

b) A existência de créditos dos embargantes, não reclamados ou não 
atendidos na assembleia de credores e que influam na maioria legal 
necessária para a aceitação;

c) Quaisquer factos susceptíveis de indiciarem o crime de falência 
fraudulenta ou que afectem a seriedade da concordata.
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Artigo 1157.º (Contestação dos embargos)

1. Os embargos podem ser contestados nos cinco dias seguintes ao ter-
mo do prazo fixado no artigo anterior, observando-se, após a contesta-
ção, os termos do processo sumário.

2. A sentença que julgar os embargos concluirá pela homologação ou 
rejeição da concordata.

Artigo 1158.º  
(Prazo para a homologação ou rejeição da concordata)

Se não forem deduzidos embargos, a sentença de homologação ou 
rejeição da concordata será proferida no prazo de cinco dias.

Artigo 1159.º (Necessidade de nova anuência dos credores)

1. Ocorrendo a morte do devedor, antes de homologada a concordata 
com trânsito em julgado, a homologação carece de nova anuência de 
credores em número e representação legais.

2. Para este efeito é convocada nova reunião dos interessados, sendo os 
credores notificados por meio de carta registada com aviso de recep-
ção.

Artigo 1160.º (Efeitos da homologação da concordata)

1. A homologação torna a concordata obrigatória para todos os credo-
res não preferentes, incluindo os que não tenham reclamado a verifi-
cação dos seus créditos ou não tenham sido indicados no balanço da 
concordata, uma vez que os créditos sejam anteriores à apresentação 
dela ao tribunal, ainda que a obrigação de pagar só venha a tornar-se 
efectiva posteriormente.

2. Após a homologação da concordata, os credores só podem exercer 
contra o devedor os seus direitos relativos à parte que foi abatida aos 
créditos, no caso previsto pelo n.º 4 do artigo 1153.º. Conservam, no 
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entanto, todos os seus direitos contra os co-obrigados ou garantes do 
devedor.

3. Os credores das sociedades só têm acção contra os bens pessoais 
dos sócios de responsabilidade ilimitada, pela parte dos créditos que 
exceder a percentagem aceita através da concordata, se tal direito lhes 
for expressamente assegurado no instrumento concordatário.

Artigo 1161.º (Sanção contra os acordos particulares contrários à 
concordata)

São nulos os actos celebrados entre o devedor e qualquer dos credores, 
que modifiquem de algum modo os termos da concordata ou conce-
dam ao credor benefícios especiais.

Artigo 1162.º (Consequências da homologação)

Homologada a concordata, cessam as atribuições do administrador e 
dos credores seus auxiliares e o devedor recupera o direito de dispo-
sição dos seus bens e a livre gestão dos seus negócios, sem prejuízo da 
fiscalização que tenha sido estabelecida, de harmonia com o disposto 
no artigo 1154.º.

Artigo 1163.º (Emissão de títulos em execução da concordata)

1. Passada em julgado a sentença que homologue concordata, é o 
concordado obrigado para com os credores, que a ela fiquem sujeitos 
e assim o exigirem, a aceitar-lhes letras ou passar-lhes livranças pelas 
quantias e pelos prazos a que, nos termos da concordata, tiverem 
direito, devendo fazer-se expressa menção, em cada um dos títulos, de 
que é valor de concordata e designar-se a percentagem obtida sobre o 
crédito primitivo, que também deve ser indicado.
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2. Havendo mais de uma prestação, designar-se-á ainda a respectiva 
ordem numérica no título relativo a cada uma.

3. Quando o concordado haja aceitado letras ou passado livranças nos 
termos deste artigo, o credor é obrigado a entregar-lhe a declaração de 
recebimento dos títulos.

Artigo 1164.º (Restrições postas à declaração de falência do concor-
dado)

1. Recebida e homologada a concordata, os credores por créditos ante-
riores à sua apresentação só podem requerer a declaração de falência 
do concordado quando se verifique algum dos seguintes casos:

a) Fuga ou ausência do estabelecimento nos termos da alínea b) do n.º 
1 do artigo 1174.º;

b) Dissipação ou extravio de bens ou outro abusivo procedimento que 
revele o propósito de iludir os credores e de frustrar o cumprimento 
das obrigações da concordata 

c) Falta de cumprimento de alguma das obrigações nela estipuladas.

2. No caso da alínea c) do número anterior, são sempre ouvidos o 
concordado e os seus garantes, se os houver, os quais podem, antes de 
proferida a sentença, impedir a declaração de falência, satisfazendo ao 
requerente aquilo a que se haja faltado para com ele. Igual faculdade é 
concedida a qualquer credor concordatário.

Artigo 1165.º (Direitos dos credores no caso de falência do concor-
dado)

1. Se o concordado cair em falência antes de cumprir integralmente a 
concordata, os credores por crédito anterior à apresentação desta não 
podem concorrer à falência senão pela importância que ainda não ha-
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jam recebido da percentagem estipulada. Subsistem, porém, as garan-
tias convencionadas para o pagamento dessa percentagem.

2. A falência é classificada como fraudulenta se o concordado não justi-
ficar a regular aplicação dada aos valores do activo existentes à data da 
concordata.

Artigo 1166.º (Anulação da concordata)

1. A concordata pode ser anulada pelo tribunal que a tenha homologa-
do, nos casos seguintes:

a) A requerimento do credor que, por sentença posterior passada em 
julgado, prove a existência de crédito anterior à apresentação da con-
cordata, quando o crédito apurado influa na maioria legal estabelecida 
no artigo 1153.º;

b) Quando tenha sido obtida por dolo do devedor ou de terceiro a 
aceitação de credores que influam na maioria legal, desde que a anula-
ção seja pedida no prazo de um ano, a contar do trânsito em julgado da 
sentença de homologação.

2. A anulação extingue as garantias prestadas ao cumprimento da con-
cordata. Os credores que tenham aceitado a concordata, renunciando 
no todo ou em parte às suas preferências, readquiri-las-ão.

3. No caso da alínea a) do n.º 1 deste artigo, o pedido de anulação será 
cumulado com o pedido de declaração de falência e seguir-se-á o pro-
cesso estabelecido para esta. No caso da alínea b), será citado o concor-
dado e seguir-se-ão os termos do processo sumário; anulada a concor-
data, a sentença declarará simultâneamente a falência do devedor.
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DIVISÃO IV

Acordo de credores

Artigo 1167.º (Termos e requisitos do acordo de credores)

1. Na assembleia de credores a que se refere o artigo 1152.º, se não hou-
ver proposta de concordata ou se não for aceita a concordata proposta 
pelo devedor ou pelos credores, podem estes, com dispensa do paga-
mento de sisa e de observância do disposto nos §§ 1.º e 2.º do artigo 4.º 
da Lei de 11 de Abril de 1901, deliberar constituir uma sociedade por 
quotas para continuar o giro comercial, nos termos seguintes:

a) Na constituição da sociedade entrarão os credores que subscrevam o 
acordo e podem entrar outras pessoas;

b) As quotas dos credores são representadas, total ou parcialmente, 
pelo que corresponda aos seus créditos, deduzidas as responsabilidades 
subsistentes para com aqueles que não subscrevem o acordo;

c) A sociedade fica com o activo do comerciante na parte que exceder 
o pagamento dos créditos com preferência, mas se os credores que 
tomaram parte no acordo quiserem ficar com bens sobre que recaia 
qualquer direito real de garantia, devem pagar o respectivo crédito ou 
caucionar o pagamento integral no vencimento;

d) A sociedade fica ainda com a obrigação de, no prazo máximo de 
três anos, satisfazer aos credores comuns não aceitantes a percentagem 
fixada no acordo, sendo aplicável o disposto no n.º 2 do artigo 1153.º 
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2. O acordo só é admissível se for aceite pela maioria dos credores 
fixada no n.º 1 do artigo 1153.º.Não é aplicável neste caso o disposto no 
n.º 6 do artigo 1152.º 

3. As cláusulas do futuro pacto social constarão de título assinado pelas 
pessoas que entram na constituição da sociedade e que será apresenta-
do dentro do prazo que o juiz designar. Este prazo pode ser prorrogado 
por motivo justificado.

Artigo 1168.º (Aplicação das disposições relativas às concordatas)

São aplicáveis ao acordo de credores as disposições da divisão ante-
rior, com excepção das que respeitam à fiscalização da concordata e de 
todas as que sejam contrárias ao que especialmente se estabelece nesta 
divisão.

Artigo 1169.º (Embargos ao acordo)

1. Nos oito dias seguintes ao termo do prazo fixado para a apresentação 
das cláusulas do futuro pacto social, ou da sua prorrogação, podem de-
duzir oposição ao acordo, por meio de embargos, tanto o comerciante 
devedor, quando não tenha dado o seu consentimento por documento 
autêntico ou autenticado, como os credores que não tenham entrado 
no acordo, ainda que sejam preferentes, e o Ministério Público.

Podem igualmente deduzir embargos os credores dos sócios de respon-
sabilidade ilimitada da sociedade devedora.

2. Os embargos podem ser opostos com qualquer dos fundamentos do 
artigo 1156.º e, em especial, com o de o acordo dever importar, para 
os credores que nele não tomaram parte, vantagens inferiores às da 
liquidação em processo de falência.

48 | REGIME FALIMENTAR ANGOLANO



Artigo 1170.º (Novas adesões ao acordo)

Até à deliberação do tribunal, ainda que não haja embargos, são 
admitidas novas adesões de credores ao acordo e podem os credores 
aceitantes propor aumento da percentagem oferecida aos credores não 
aceitantes. A sentença tomará estes factos em consideração.

Artigo 1171.º (Não cumprimento de algumas das obrigações assu-
midas no acordo)

Se não forem cumpridas as obrigações assumidas no acordo para com 
os credores que não tenham entrado na constituição da sociedade, 
pode ser declarada a falência desta, a requerimento de qualquer credor 
lesado, observando-se o disposto no n.º 2 do artigo 1164.º.

Artigo 1172.º (Meio de evitar a anulação do acordo)

1. Se for requerida a anulação do acordo com o fundamento indicado 
na alínea a) do n.º 1 do artigo 1166.º, têm os credores aceitantes ou 
a sociedade por eles constituída a faculdade de impedir a anulação, 
oferecendo ao requerente o pagamento, nos termos da alínea d) do n.º 
1 do artigo 1167.º, da quantia que provàvelmente lhe caberia no caso 
de liquidação em processo de falência.

2. O requerente é notificado no processo de homologação do acordo 
para, dentro de cinco dias, impugnar por embargos a quantia ofereci-
da, sob pena de se considerar aceita e de ficar sem efeito o pedido de 
anulação.

Se embargar, seguem-se os termos do artigo 1157.º.

Artigo 1173.º (Declaração de falência do devedor)

1. Se não houver concordata nem acordo de credores, ou se forem 
rejeitados pelo tribunal, é logo declarada a falência do devedor.
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2. Se a concordata ou o acordo forem rejeitados em recurso, a falência 
será declarada pelo tribunal de 1.ª instância.
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SUBSECÇÃO III

Declaração de falência e oposição por embargos

Artigo 1174.º (Motivos de declaração de falência)

1. A declaração de falência, quando não resulte do que especialmen-
te fica disposto na subsecção anterior, tem lugar desde que se prove 
algum dos seguintes factos:

a) Cessação de pagamentos pelo devedor;

b) Fuga do comerciante ou ausência do seu estabelecimento, sem dei-
xar legalmente indicado quem o represente na respectiva gestão;

c) Dissipação e extravio de bens ou qualquer outro abusivo procedi-
mento que revele, por parte do comerciante, manifesto propósito de se 
colocar na situação de não poder cumprir as suas obrigações.

2. Nas sociedades de responsabilidade limitada, a falência pode ser 
declarada com fundamento na insuficiência manifesta do activo para 
satisfação do passivo.

Artigo 1175.º (Prazo dentro do qual a falência pode ser requerida)

1. A declaração de falência pode ser requerida no prazo de dois anos, 
a contar da verificação de qualquer dos factos previstos no artigo ante-
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rior, ainda que o comerciante tenha deixado de exercer o comércio ou 
tenha falecido.

2. Se algum dos factos ocorrer nos primeiros seis meses após a cessação 
do comércio por parte do devedor, a instância de falência pode igual-
mente iniciar-se nos dois anos subsequentes à respectiva verificação.

Artigo 1176.º (Pessoas com legitimidade para provocar a declaração 
de falência)

1. O tribunal pode declarar a falência:

a) A requerimento de qualquer credor, ainda que preferente, e seja qual 
for a natureza do crédito;

b) A requerimento do Ministério Público, no caso da alínea b) do n.º 1 
do artigo 1174.º;

c) Por apresentação do comerciante fora do prazo prescrito no artigo 
1140.º 

2. Aos credores só é lícito requererem a declaração de falência com fun-
damento na cessação de pagamento depois de decorrido o prazo fixado 
no artigo 1140.º, sem que o comerciante se apresente.

3. Não podem requerer a declaração de falência:

a) O cônjuge do devedor;

b) Os seus ascendentes ou descendentes em qualquer grau;

c) Os afins em linha recta no 1.º grau.

Artigo 1177.º (Requerimento ou participação para a declaração de 
falência)

1. O credor que pretenda a declaração da falência deduzirá os funda-
mentos do pedido, justificando a existência do seu crédito, bem como 
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a conveniência, se a houver, de ser feita a declaração sem audiência do 
devedor e oferecerá logo as provas de que pretende usar.

2. Para ser declarada a falência por apresentação do comerciante, fará 
este uma participação escrita, com indicação da sua identidade, quali-
dade de comerciante sua prova, acompanhada do inventário e balanço 
do activo e do passivo e da relação dos credores e respectivos créditos.

Artigo 1178.º (Audiência do devedor)

1. Requerida a declaração de falência, o devedor é citado para responder 
em quarenta e oito horas, salvo se o requerente alegar que a audiência 
dele é inconveniente e o juiz assim o considerar. A citação é feita no prin-
cipal estabelecimento, ainda que nele se não encontre o devedor.

2. O citado pode, com a resposta, juntar documentos e oferecer teste-
munhas, que apresentará na audiência de julgamento. Nesta audiência 
pode também exibir perante o tribunal a sua escrituração comercial.

3. Ainda que não responda, é permitido ao devedor fazer-se represen-
tar na audiência de julgamento.

Artigo 1179.º (Prazo para o julgamento)

1. O julgamento realiza-se dentro dos oito dias seguintes ao recebimen-
to da petição ou ao termo do prazo fixado para a resposta do devedor, 
quando tenha sido ordenada a prévia audiência deste.

2. Para os efeitos do disposto neste artigo, o pedido de falência é sempre 
considerado urgente e tem preferência sobre qualquer outro serviço.

Artigo 1180.º (Audiência de discussão e julgamento)

1. Na audiência de julgamento, que tem lugar mesmo no caso de apre-
sentação do comerciante, produzidas as provas oferecidas, o juiz dará a 
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palavra aos advogados constituídos e proporá quesitos sobre a matéria 
de facto; em seguida, o tribunal responde aos quesitos. A sentença, se 
não puder ser logo proferida, sê-lo-á dentro de cinco dias e será notifi-
cada dentro de quarenta e oito horas aos requerentes e requeridos.

2. Antes de proferida a sentença, pode o requerente ou o apresentante 
desistir do pedido, salvo quando se tenham alegado factos que consti-
tuam indício de culpa ou fraude.

Artigo 1181.º (Publicação da sentença)

1. Se a sentença declarar a falência, nomeará o administrador e 
designará o prazo, entre trinta e noventa dias, para a reclamação dos 
créditos.

2. A sentença, que terá pronta execução, é logo notificada ao Ministério 
Público, registada a requerimento deste na conservatória competente e 
publicada por extracto em um número do Diário da República e num 
dos jornais mais lidos na comarca e por editais afixados na porta da 
sede e sucursais do estabelecimento do falido, na da sua residência e 
ainda na do tribunal. O expediente para estas diligências deve ser feito 
em três dias.

3. Logo que o administrador da falência forneça os elementos necessá-
rios, é remetido ao registo criminal o competente boletim.

Artigo 1182.º (Quem pode apelar)

1. Da sentença podem apelar o falido, o requerente ou apresentante 
e qualquer credor que como tal se legitime, cabendo ao juiz apreciar 
sumàriamente a prova de tal legitimidade, sem prejuízo dos termos 
ulteriores para verificação do passivo.

2. Se a falência tiver sido declarada por fuga ou ausência do comercian-
te, também é lícito apelar a qualquer das pessoas mencionadas no n.º 3 
do artigo 1176.º 
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3. Pode igualmente apelar o cônjuge, herdeiro, legatário ou represen-
tante do que houver sido declarado em falência depois de falecido, ou 
do que falecer antes de findo o prazo em que podia recorrer.

Artigo 1183.º (Dedução de embargos à sentença de falência)

1. Declarada a falência, o falido que a não tenha reconhecido expres-
samente ou que como tal não se tenha apresentado ao tribunal pode, 
dentro dos oito dias seguintes à publicação da respectiva sentença no 
Diário da República, opor-se-lhe por meio de embargos.

2. A mesma faculdade compete a qualquer das pessoas referidas nos 
n.ºss 2 e 3 do artigo anterior, quando se verifiquem as hipóteses que 
neles se encontram previstas.

Nestes casos, o prazo para a dedução dos embargos é de trinta dias, a 
contar da publicação da sentença.

3. O recurso da sentença não obsta à dedução dos embargos, nem estes 
à interposição do recurso, mas não é permitido reproduzir num dos 
meios os fundamentos invocados no outro.

Artigo 1184.º (Fundamentos dos embargos)

1. Só pode servir de fundamento aos embargos:

a) Não ser o falido comerciante, salvo se como tal estiver matriculado;

b) Não ter legitimidade o requerente;

c) Ter caducado o direito de requerer a falência;

d) Achar-se o falido em concordata homologada, se a falência foi 
requerida por credor anterior à apresentação fora dos casos em que é 
lícito requerê-la;

e) Não ter cessado o pagamento de obrigações vencidas ou havidas 
como tais;
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f) Ter motivo legal para não haver feito os pagamentos a que se haja 
referido a declaração da falência;

g) Ser justificada a sua ausência do estabelecimento;

h) Serem inexactos ou justificados os factos alegados como revelação 
do propósito de se colocar na situação de não poder cumprir as suas 
obrigações;

i) Ser o activo superior ao passivo.

2. Os fundamentos mencionados nas alíneas a) a d) do número ante-
rior procedem seja qual for o motivo da declaração da falência.

O fundamento mencionado na alínea i) só procede relativamente às 
sociedades de responsabilidade limitada e quando a causa da respectiva 
falência haja sido a manifesta insuficiência do activo para satisfação do 
passivo.

3. Os restantes fundamentos só podem ser alegados quando estejam em 
relação directa com o facto que tenha servido de base à declaração da 
falência.

Artigo 1185.º (Rejeição liminar dos embargos)

1. Autuados por apenso, os embargos são logo rejeitados:

a) Se tiverem sido deduzidos fora do prazo ou por pessoa manifesta-
mente ilegítima;

b) Se os fundamentos invocados não se ajustarem a qualquer dos fun-
damentos legais;

c) Se for manifesto que os fundamentos invocados não podem proce-
der.

2. O agravo do despacho que rejeite os embargos sobe imediatamente e 
nos próprios autos, que para esse efeito são desapensados.
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Artigo 1186.º (Contestação e julgamento dos embargos)

1. Sendo recebidos os embargos, é ordenada a notificação do adminis-
trador e dos requerentes da falência para os contestarem, querendo, no 
prazo de cinco dias.

2. Com os embargos e suas contestações serão oferecidos os meios de 
prova de que pretenda fazer-se uso.

3. Em seguida à contestação e produzidas as provas que devam ter lu-
gar antes da audiência de discussão e julgamento, proceder-se-á logo a 
esta audiência, observando-se, na parte aplicável, o disposto no artigo 
1180.º

Artigo 1187.º (Termos do processo que os embargos suspendem)

Os embargos só suspendem os termos do processo de falência ulterio-
res à sentença de verificação de créditos, podendo, todavia, ter lugar a 
antecipação da venda de bens nos casos de urgência.

Artigo 1188.º (Apreciação oficiosa da má fé do requerente)

Denegada a declaração de falência ou revogada a sentença que a tenha 
declarado, verificar-se-á sempre se o requerente procedeu de má fé 
para o efeito de, em caso afirmativo, ser condenado em multa e indem-
nização nos termos dos artigos 456.º e seguintes, salva a acção criminal 
a que houver lugar.
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SUBSECÇÃO IV

Efeitos da falência

DIVISÃO I

Efeitos da falência relativamente 
ao falido e aos credores

Artigo 1189.º (Inibição do falido)

1. A declaração da falência produz a inibição do falido para administrar 
e dispor de seus bens havidos ou que de futuro lhe advenham e susta, 
quanto a bens, o prosseguimento do inventário judicial em razão do 
seu óbito.

2. Ao falido é lícito, em qualquer caso, adquirir pelo seu trabalho meios 
de subsistência.

3. O administrador da falência fica a representar o falido para todos 
os efeitos, salvo quanto ao exercício dos seus direitos exclusivamente 
pessoais ou estranhos à falência.
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Artigo 1190.º (Ineficácia dos actos do falido em relação à massa)

1. Os negócios jurídicos realizados pelo falido posteriormente à sen-
tença declaratória da falência são ineficazes em relação à massa falida, 
independentemente de declaração judicial e de registo da sentença de 
falência ou da apreensão dos bens.

2. Esses actos podem, porém, ser ratificados pelo administrador, auto-
rizado pelo síndico, se nisso houver interesse para a massa falida.

3. Os pagamentos feitos ao falido, depois de declarada a falência, são 
liberatórios para os respectivos devedores, se estes provarem que a 
prestação entrou efectivamente na massa falida.

Artigo 1191.º (Proibição do exercício do comércio)

É proibido ao falido exercer o comércio, directamente ou por interpos-
ta pessoa, bem como desempenhar as funções de gerente, director ou 
administrador de qualquer sociedade civil ou comercial.

Artigo 1192.º (Residência do falido)

1. Após a sentença declaratória de falência, o falido assinará no proces-
so termo de residência, não podendo, enquanto durar a acção, ausen-
tar-se do domicílio sem autorização expressa do juiz ou do síndico, a 
quem deve comunicar o lugar para onde se ausenta e o tempo que aí 
permanecerá.

2. Todas as notificações ao falido, quando não tenha constituído man-
datário com domicílio na comarca, são feitas na residência constante 
do termo.

3. O disposto neste artigo não é aplicável aos administradores, gerentes 
e directores de sociedades de responsabilidade limitada, que devem ser 
notificados na respectiva sede.
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Artigo 1193.º (Dever de apresentação pessoal do falido)

O falido é obrigado a apresentar-se pessoalmente no tribunal sempre 
que lhe seja determinado pelo juiz ou pelo síndico, a fim de prestar 
todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos, salvo quando ocor-
ra legítimo impedimento ou quando no despacho que ordene a sua 
comparência lhe seja expressamente permitido fazer-se representar por 
mandatário.

Artigo 1194.º (Sanção penal)

A infracção do disposto nos dois artigos anteriores sujeita o falido a 
procedimento criminal por desobediência.

Artigo 1195.º (Fixação de alimentos ao falido)

1. Se o falido carecer absolutamente de meios de subsistência, pode o 
juiz, ouvido o administrador, arbitrar-lhe temporàriamente um subsí-
dio módico a título de alimentos.

2. Havendo justo motivo, podem os alimentos cessar, em qualquer esta-
do do processo, por decisão tomada oficiosamente ou a requerimento 
do administrador ou de qualquer credor.

Artigo 1196.º (Efeitos da falência quanto aos credores)

1. A declaração da falência produz o encerramento das contas correntes 
do falido, o imediato vencimento de todas as dívidas e a suspensão de 
quaisquer juros contra a massa falida, salvo se estiverem cobertos por 
garantia real.

2. Suspende-se, porém, o decurso de juros cobertos por garantia real 
constituída e registada em época em que o falido não era comerciante, 
se o credor, não tendo concorrido ao processo de falência, deixar de 
intentar, dentro do prazo fixado para as reclamações, a competente 
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acção ou execução, ou se, tendo-a intentado, o respectivo processo 
estiver parado durante mais de trinta dias, por negligência do autor ou 
do exequente em promover os seus termos ou os de algum incidente de 
que dependa o andamento da causa.

3. São inexigíveis da massa quaisquer penas convencionais impostas 
para a hipótese de mora ou cobrança coerciva dos débitos do falido, 
designadamente a elevação da taxa de juro e os honorários de manda-
tário judicial.

Artigo 1197.º (Subsistência dos contratos bilaterais do falido)

1.A declaração da falência não importa a rescisão dos contratos bilate-
rais celebrados pelo falido, os quais serão ou não cumpridos, consoan-
te, ouvido o síndico, for julgado mais conveniente para a massa; se se 
optar pelo não cumprimento, o administrador deve notificar o outro 
contraente, a quem fica salvo o direito de exigir à massa, no processo 
de verificação de créditos, a indemnização pelos danos sofridos.

2. No caso de ser mantido o arrendamento da casa, estabelecimento ou 
armazém do falido, as rendas serão pagas integralmente pelo adminis-
trador da falência. 

3. Exceptuam-se do preceituado neste artigo os negócios que a lei con-
sidere resolvidos por virtude da falência.

Artigo 1198.º (Eleitos da falência sobre as causas em que o falido 
seja parte)

1. Declarada a falência, todas as causas em que se debatam interesses 
relativos à massa são apensadas ao processo de falência, salvo se esti-
verem pendentes de recurso interposto da sentença final, porque neste 
caso a apensação só se faz depois do trânsito em julgado.
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2. Exceptuam-se do disposto neste artigo as causas em que o falido seja 
autor, as acções a que se refere o artigo 73.º, as acções sobre o estado de 
pessoas e aquelas em que, além do falido, haja outros réus.

3. A declaração da falência obsta a que se instaure ou prossiga execução 
contra o falido;

mas se houver outros executados, a execução prossegue contra estes.

Artigo 1199.º (Efeito da falência declarada em país estrangeiro)

A declaração de falência em país estrangeiro não pode ser invocada 
para impedir a instauração ou prosseguimento de acções ou execuções 
da competência dos tribunais portugueses, nem como fundamento de 
impugnação dos actos praticados pelo falido.
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DIVISÃO II

Efeitos da falência relativamente 
aos actos prejudiciais à massa

Artigo 1200.º (Actos anuláveis em benefício da massa)

1. São anuláveis em benefício da massa:

a) Os actos que envolvam diminuição do património do devedor, 
celebrados por título gratuito nos dois anos anteriores à sentença decla-
ratória da falência, incluindo o repúdio da herança ou legado;

b) As fianças de dívidas;

c) As partilhas amigáveis em que o falido haja recebido sòmente va-
lores de fácil sonegação, cabendo aos outros co-interessados todos os 
imóveis ou valores nominativos, quando celebrados no ano anterior à 
declaração da falência.

2. O disposto no n.º 1 não abrange os donativos conformes aos usos 
sociais, nem ao cumprimento das obrigações naturais.

Artigo 1201.º (Impugnação dos actos celebrados em prejuízo dos 
credores)

São impugnáveis até à reabilitação do falido os actos celebrados por 
ele, nos casos dos artigos 610.º e seguintes do Código Civil. 
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Artigo 1202.º (Actos que se presumem celebrados de má fé)

Presumem-se celebrados de má fé pelos interessados que neles inter-
vierem:

a) Os actos por título oneroso efectuados nos dois anos anteriores 
à data da sentença declaratória da falência, em favor do cônjuge, de 
parente até ao 6.º grau, de concubina, de serviçais ou subordinados por 
qualquer vínculo jurídico;

b) Os pagamentos ou compensações convencionais de dívidas não 
vencidas e os das dívidas vencidas, quando tiverem tido lugar dentro 
do ano anterior à data da sentença de declaração de falência e o forem 
em valores que usualmente a isso não sejam destinados;

c) As garantias reais constituídas, por título posterior ao das obrigações 
que asseguram, no ano anterior à data da sentença declaratória da fa-
lência e as constituídas simultâneamente com as obrigações respectivas 
dentro dos noventa dias anteriores à data da mesma sentença;

d) As alienações por título oneroso, em favor de quaisquer pessoas que 
não sejam das mencionadas na alínea a), quando realizadas dentro dos 
noventa dias anteriores à data da sentença de declaração da falência.

Artigo 1203.º (Regime de resolução ou impugnação)

1.Resolvido o negócio ou julgada procedente a impugnação, os valores 
respetivos revertem para a massa falida.

2.Tendo a outra parte direito a restituição, esta é considerada como 
crédito comum.  

Artigo 1204.º (Legitimidade para a resolução ou impugnação)

1. As acções de resolução ou de impugnação serão dependência do 
processo de falência e podem ser propostas pelo administrador, com 
autorização do síndico, ou por qualquer credor.
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2. É permitido impugnar no mesmo processo diversos actos, ou re-
querer a sua resolução, independentemente dos requisitos exigidos no 
artigo 30.º.  
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SUBSECÇÃO V

Providências conservatórias

Artigo 1205.º (Apreensão dos bens)

1. Declarada a falência, procede-se imediatamente à apreensão da es-
crituração e de todos os bens do falido, embora estes se achem arresta-
dos, penhorados ou por qualquer forma apreendidos ou detidos, fican-
do sempre salvos os direitos dos credores e os de legítima retenção.

2. O tribunal da falência deve requisitar do tribunal ou entidade com-
petente a remessa dos processos onde tiver sido feito o arresto, penho-
ra, apreensão ou detenção e a entrega dos respectivos bens ao adminis-
trador, salvo quando os bens tenham sido penhorados pelas execuções 
fiscais ou pela Companhia Geral do Crédito Predial.

3. Não são apreendidos os bens isentos de penhora, salvo se o falido 
voluntàriamente os entregar.

Artigo 1206.º (Apreensão das importâncias pagas)

As importâncias pagas pelo falido, quando a ineficácia do pagamento 
haja sido declarada por sentença, são apreendidas em mão dos que as 
hajam recebido, devendo estes entrar com elas para a massa, sob pena 
de, quando a sentença não tiver declarado a sua boa fé, ficarem sujeitos 
às penas cominadas para os infiéis depositários.
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Artigo 1207.º (Quem assiste à apreensão)

A apreensão efectua-se com assistência do administrador, observando-
-se as formalidades estabelecidas para o arrolamento. Podem também 
assistir os credores que hajam intervindo na declaração da falência.

Artigo 1208.º (Entrega dos bens ao administrador ou depositário)

1. À medida que forem sendo apreendidos, os bens são entregues ao 
administrador. Os bens apreendidos em comarca que não seja a da 
falência são entregues à guarda e administração de depositário judicial 
nomeado na comarca deprecada.

2. O administrador pode ser autorizado a receber os bens particular-
mente do falido, mediante balanço especificado, que é junto ao proces-
so. Tanto o administrador como qualquer dos credores têm a faculdade 
de requerer a avaliação por um louvado de quaisquer verbas do activo, 
justificando a necessidade da diligência.

Artigo 1209.º (Registo da apreensão)

1. O administrador fará registar a apreensão dos bens cuja penhora 
esteja sujeita a registo.

2. Existindo sobre os bens apreendidos inscrição de transmissão, domí-
nio ou mera posse, em nome de pessoa diversa do falido, o administra-
dor juntará ao processo a respectiva certidão e observar-se-á o disposto 
no Código de Registo Predial.
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SUBSECÇÃO VI

Administração da massa falida

Artigo 1210.º (A quem compete a administração)

1. A administração dos bens da massa compete ao administrador, sob 
orientação do síndico, nos termos dos artigos seguintes.

2. São aplicáveis ao administrador as disposições respeitantes a impedi-
mentos e suspeições dos funcionários da secretaria. Oposta a suspei-
ção, o administrador continua em exercício até se decidir a arguição, 
salvo se o síndico propuser ao juiz a sua imediata substituição.

Artigo 1211.º (Poderes do administrador)

1. O administrador pode praticar todos os actos de administração 
geral, ficando dependente de expressa concessão do síndico o exercício 
de quaisquer poderes especiais, e ser-lhe-ão aplicáveis os preceitos que 
regem o mandato, não incompatíveis com as disposições desta subsec-
ção, sendo, além disso, pelo que respeita aos bens da massa, sujeito às 
responsabilidades de depositário judicial.

2. O exercício do cargo de administrador é rigorosamente pessoal, 
excepto nos actos em que por lei seja exigida a intervenção de manda-
tário judicial.

3. O administrador pode confiar a guarda de quaisquer bens da massa 
a pessoa da sua escolha, sob sua responsabilidade.
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Artigo 1212.º (Deveres do administrador)

O administrador deve entrar imediatamente em exercício, praticando 
o que for conveniente à conservação e fruição dos direitos do falido, 
no interesse deste e dos seus credores, e averiguar minuciosamente o 
estado da massa falida, as condições em que o comércio foi exercido 
e as causas determinantes da falência, a fim de evitar, na medida do 
possível, o agravamento da situação económica do falido.

Artigo 1213.º (Cobrança dos créditos)

1. Os créditos do falido devem ser solìcitamente cobrados pelo admi-
nistrador à medida do seu vencimento e até à verificação do passivo, 
podendo para esse efeito propor-se as acções ou execuções necessárias, 
com autorização do síndico.

2. Finda a verificação do passivo, o administrador juntará ao proces-
so principal da falência uma relação dos créditos do falido ainda não 
cobrados, com indicação das diligências empregadas para os cobrar, 
e dará parecer sobre a forma que repute mais segura e conveniente de 
concluir a sua liquidação.

Artigo 1214.º (Venda antecipada de bens)

O síndico pode, por sua iniciativa, por proposta do administrador ou 
a requerimento de algum interessado, autorizar a venda antecipada de 
bens nos casos do artigo 851.º.

Artigo 1215.º (Resgate ou venda de certos bens)

O síndico tem ainda a faculdade de a todo o tempo determinar que os 
bens do falido dados em penhor ou sujeitos a legítima retenção sejam 
resgatados ou vendidos, devendo os credores pignoratícios ser noti-
ficados para os apresentarem no acto da praça, sob pena de imediata 
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apreensão e perda do privilégio, além da responsabilidade criminal em 
que incorram.

Artigo 1216.º (Abertura da correspondência dirigida ao falido)

Toda a correspondência dirigida ao falido até se dar princípio ao rateio 
para pagamento aos credores é entregue ao administrador, para ser 
aberta na presença do falido, ou, estando este ausente, na da pessoa 
por ele indicada para esse fim, e, na falta desta, na presença do síndico, 
entregando-se ao destinatário ou ao seu representante a que não for de 
interesse para a administração da massa e guardando-se sigilo sobre os 
assuntos de ordem privada nela contidos.

Artigo 1217.º (Autorização para o falido praticar certos actos)

1. O síndico, sob proposta do administrador, pode autorizar o falido a 
auxiliar a administração e a praticar determinados actos de gerência, 
fixando-lhe o prazo e a remuneração.

2. A autorização do síndico é revogável a todo o tempo.

70 | REGIME FALIMENTAR ANGOLANO



SUBSECÇÃO VII

Verificação do passivo.  
Restituição e separação de bens

Artigo 1218.º (Reclamação de créditos)

1. Dentro do prazo designado na sentença declamatória da falência têm 
os credores do falido a faculdade de reclamar a verificação dos seus 
créditos, quer comuns, quer preferenciais, por meio de requerimento 
em que indiquem a sua natureza, montante e origem. Podem também 
alegar o que entenderem acerca da falência.

2. O credor que tenha o seu crédito reconhecido por decisão definiti-
va não está dispensado de o reclamar no processo de falência, se nele 
quiser obter pagamento.

3. Considera-se reclamado através da petição inicial o crédito do reque-
rente da falência.

Também se consideram reclamados os créditos exigidos nos processos 
a que se referem o n.º 2 do artigo 1205.º e o n.º 1 do artigo 1198.º, se es-
ses processos houverem sido apensados ao de falência dentro do prazo 
neste fixado para a reclamação.
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Artigo 1219.º (Direito dos credores no caso de falência de devedores 
por obrigações solidárias)

Quando se achem falidos alguns devedores por títulos de obrigações 
solidárias, os respectivos credores concorrem a cada uma das diferen-
tes massas pela totalidade dos seus créditos, mas não podem receber de 
todas elas mais do que o montante desses créditos.

Artigo 1220.º (Compensação de créditos)

1. A compensação legal operada antes da declaração de falência é aten-
dida na verificação de créditos.

2. Quando haja créditos recíprocos não compensáveis nos termos do 
número anterior, pagará o devedor à massa todo o seu débito e, não 
tendo preferência, receberá em pagamento do seu crédito apenas a 
percentagem que lhe competir.

3. O devedor à massa que pretenda compensação há-de provar que os 
seus créditos já lhe pertenciam na data da declaração da falência.

Artigo 1221.º (Desconto dos juros nos créditos não vencidos)

Aos créditos não vencidos, que só por efeito da falência se tornem 
exigíveis, são descontados os juros que neles se achem acumulados ou 
capitalizados, relativos ao prazo que falta para o seu regular vencimen-
to.

Artigo 1222.º (Autuação e junção das reclamações)

A verificação do passivo tem por base a primeira reclamação, autuada 
por apenso, à qual se juntam as demais que sucessivamente forem 
apresentadas e respectivos documentos.
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Artigo 1223.º (Certidão dos direitos, ónus e encargos e aviso aos 
credores)

1. Antes de finda metade do prazo designado para as reclamações, o 
administrador da falência deve juntar ao processo certidão de direitos, 
ónus e encargos inscritos sobre os prédios pertencentes à massa e avi-
sar o termo desse prazo, por meio de carta registada, todos os credores 
inscritos e, além destes, os que constem da escrituração e documentos 
do falido e que não tenham ainda reclamado os seus créditos. 

2. O administrador organizará uma relação donde constem os nomes 
dos credores avisados nos termos deste artigo, seus endereços e núme-
ro do registo do correio relativo a cada um, a qual será junta aos autos 
com o parecer que lhe incumbe formular.

3. A falta de aviso aos credores não inscritos não constitui fundamento 
para reclamação fora do prazo. À falta de aviso aos credores inscritos é 
aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 864.º.

Artigo 1224.º (Relação de créditos não reclamados)

Findo o prazo das reclamações, deve o administrador, dentro de cinco 
dias, apresentar na secretaria, para ser junta ao apenso, a indicação de 
quaisquer créditos não reclamados que constar existirem e lhe pareça 
terem real consistência.

Artigo 1225.º (Contestação dos créditos)

Nos cinco dias seguintes ao termo do prazo fixado no artigo anterior 
podem os credores reclamantes ou o falido contestar a existência ou 
natureza dos créditos reclamados ou indicados pelo administrador.
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Artigo 1226.º (Parecer do administrador)

1. Dentro dos dez dias posteriores ao prazo das contestações dará o ad-
ministrador, sob pena de suspensão, parecer breve, mas fundamenta-
do, sobre cada um dos créditos reclamados ou por ele indicados, decla-
rando especificadamente o que a respeito deles constar da escrituração 
e documentos do falido, indicando desde quando considera existente o 
estado de falência e prestando ainda quaisquer outros esclarecimentos 
que entenda convenientes.

2. No mesmo parecer pode o administrador contestar, no todo ou em 
parte, a existência e natureza de quaisquer créditos, expondo os funda-
mentos da sua oposição.

Artigo 1227.º (Fundamento das contestações)

As contestações, tanto dos credores e do falido como do administrador, 
podem versar sobre as diversas causas que afectem a existência, valida-
de ou exigibilidade das obrigações atribuídas ao falido.

Artigo 1228.º (Resposta à contestação)

O credor cujo crédito haja sido contestado responderá dentro dos 
cinco dias seguintes àquele em que terminar o prazo para apresentação 
do parecer do administrador.

Artigo 1229.º (Exame dos documentos e escrituração do falido)

Durante o prazo fixado para as contestações e respostas estão paten-
tes na secretaria judicial os documentos e escrituração do falido para 
serem examinados por qualquer interessado.
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Artigo 1230.º (Mapa das reclamações)

Observado o disposto nos artigos anteriores, a secretaria organiza e 
junta ao processo principal, dentro de quarenta e oito horas, o mapa 
de todos os créditos reclamados ou indicados pelo administrador, 
contendo, em relação cada um, o nome do credor, data da reclamação 
ou indicação, folha do apenso em que esta se acha, importância do cré-
dito, sua proveniência, nota de ter sido impugnado e por quem, folha 
em que se achar a impugnação e, além disto, lugar em aberto para ser 
oportunamente preenchido com a menção do julgamento, de ter ou 
não havido recurso e do resultado deste.

Artigo 1231.º (Despacho saneador e questionário)

1. Os créditos não impugnados consideram-se reconhecidos;os impug-
nados são verificados.

2. Junto o mapa das reclamações, é proferido despacho nos termos dos 
artigos 510.º e 511.º. 

3.Se nenhum dos créditos tiver sido impugnado ou a verificação dos 
impugnados não depender de prova a produzir, o saneador tem a 
forma e o valor de sentença que os declare reconhecidos ou verificados 
e os gradue em harmonia com as disposições legais, fixando logo a data 
da falência.

4. Se a verificação de algum dos créditos estiver dependente de pro-
dução de prova, declaram-se reconhecidos ou verificados os que o 
puderem ser, mas a graduação de todos fica para a sentença final.

Artigo 1232.º (Diligências instrutórias)

Havendo provas a produzir antes da audiência de discussão e julga-
mento, o juiz procederá às respectivas diligências, que devem estar 
concluídas dentro do prazo de sessenta dias, a contar do despacho que 
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as tiver ordenado, aproveitando a todos os interessados a prova produ-
zida por qualquer deles.

Artigo 1233.º (Designação de dia para a audiência)

Produzidas as provas a que haja lugar ou expirado prazo marcado nas 
cartas, o processo vai com vista ao Ministério Público para dizer o que 
se lhe ofereça no interesse  dos credores e especialmente para fazer va-
ler os direitos da Fazenda Nacional, sendo em seguida designada, para 
um dos quinze dias ulteriores, a audiência de discussão e julgamento.

Artigo 1234.º (Audiência)

Na audiência de julgamento observar-se-ão os termos estabelecidos 
para o processo ordinário ou para o processo sumário, conforme a 
verificação respeite ou não a crédito de montante superior ao limite do 
processo sumário, com as seguintes especialidades:

a) As provas são produzidas segundo a ordem por que tiverem sido 
apresentadas as reclamações;

b) Na discussão, que, quanto ao aspecto jurídico da causa, é sempre 
oral, usarão da palavra em primeiro lugar os advogados dos recla-
mantes, depois os dos contestantes, o do administrador da massa, se o 
houver constituído, e por último o Ministério Público, sem réplica.

Artigo 1235.º (Sentença)

1. A sentença gradua em conformidade com a lei os créditos verificados 
ou reconhecidos e fixa a data da falência.

2. A graduação é geral para os bens da massa falida e particular para os 
bens a que respeitem direitos reais de garantia.
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3. Na graduação de créditos não é atendida a preferência resultante de 
hipoteca judicial nem a resultante da penhora, mas as custas pagas pelo 
autor ou exequente são equiparadas às do processo de falência para o 
efeito de saírem precípuas da massa.

4. A fixação da data da falência estabelece presunção legal de insolvên-
cia contra terceiros alheios ao processo e faz prova plena desse facto 
contra os credores que a ele tenham concorrido.

Artigo 1236.º (Legitimidade para recorrer)

Da sentença de verificação e graduação só podem recorrer os recla-
mantes, contestantes, falido, administrador da massa e Ministério 
Público.

Artigo 1237.º (Restituição e separação de bens)

1. O processo e prazos para a reclamação e verificação de créditos são 
igualmente aplicáveis:

a) Às reclamações e verificação do direito de restituição, a seus donos, 
dos bens que existam na massa falida, mas de que o falido fosse mero 
possuidor em nome alheio;

b) À reclamação e verificação do direito que tenha o cônjuge a separar 
da massa os seus bens próprios ou dotais ou a sua meação nos bens 
comuns;

c) Às que se destinem a fazer separar da massa os bens de terceiro que 
hajam sido indevidamente apreendidos, e bem assim quaisquer outros, 
dos quais o falido não tenha a plena e exclusiva propriedade, ou que 
sejam estranhos à falência ou insusceptíveis de apreensão para a massa;

d) Ao caso previsto no artigo 468.º do Código Comercial e nos termos 
dele, se porventura tiver havido indevida apreensão da coisa vendida.
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2. A separação dos bens mencionados neste artigo pode ser ordenada 
pelo juiz, a requerimento fundamentado do administrador da falência.

3. Quando a reclamação verse sobre mercadorias ou outras coisas 
móveis, o reclamante deve  provar a identidade dos que lhe pertençam, 
salvo se forem fungíveis, mas as somas de dinheiro só podem ser recla-
madas achando-se ensacadas com letreiros ou de outro modo separa-
das do património do falido.

4. Se as mercadorias enviadas ao falido a título de consignação ou co-
missão estiverem vendidas a crédito pode o comitente reclamar o preço 
devido pelo comprador, a fim de poder receber deste. 5. As mercado-
rias expedidas ao falido por efeito de venda a crédito podem ser recla-
madas enquanto se acharem em trânsito ou mesmo depois de entrarem 
para o armazém do falido, se puderem ser identificadas e separadas das 
que pertencem à massa.

Artigo 1238.º (Reclamação de direitos próprios estranhos à falência)

Ao falido ou a sua mulher sem necessidade de autorização dele, é 
permitido reclamar os seus direitos próprios e exclusivos, estranhos à 
falência.

Artigo 1239.º (Restituição ou separação de bens apreendidos tardia-
mente)

1. No caso de se apreenderem bens para a massa depois de findo o 
prazo designado para as reclamações, é lícito reclamar a verificação do 
direito de restituição ou separação de quaisquer desses bens no prazo 
de cinco dias posteriores à apreensão, por meio de requerimento, que é 
apensado ao processo principal.

2. Citados em seguida os credores, por éditos de dez dias, para contes-
tarem dentro dos cinco imediatos, seguem-se os termos do processo de 
verificação de créditos.
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Artigo 1240.º (Entrega provisória de bens móveis)

1. O reclamante de coisas móveis determinadas pode pedir a sua entre-
ga provisória, prestando caução no próprio processo.

2. Acerca deste pedido e sobre o valor da caução e idoneidade da garan-
tia, é ouvido o síndico.

3. Julgada definitivamente improcedente a reclamação, serão restituí-
dos à massa os bens entregues provisòriamente ou o valor da caução.

Artigo 1241.º (Verificação ulterior de créditos ou do direito à resti-
tuição e separação de bens)

1. Findo o prazo para as reclamações, é possível ainda verificar novos 
créditos e o direito à restituição ou separação de bens por meio de 
acção proposta contra o administrador e credores, fazendo-se a citação 
destes por éditos de dez dias.

2. Proposta a acção, há-de o autor assinar termo de protesto no proces-
so principal da falência. Os efeitos do protesto caducam, porém, se o 
autor deixar de promover os termos da causa durante trinta dias.

Artigo 1242.º (Situação do interessado que não observe o disposto 
no artigo antecedente)

Se o autor não assinar termo de protesto ou se os efeitos deste caduca-
rem, observar-se-á o seguinte:

a) Tratando-se de acção para verificação de crédito, o credor só tem 
direito a entrar, pelo seu crédito verificado, nos rateios posteriores ao 
trânsito em julgado da respectiva sentença, ainda que o crédito seja 
privilegiado;

b) Tratando-se de acção para a verificação do direito à restituição ou 
separação de bens, o autor só pode tornar efectivos os direitos que lhe 
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forem reconhecidos na respectiva sentença passada em julgado, relati-
vamente aos bens que a esse tempo ainda não tenham sido liquidados;

c) Se, no caso da alínea anterior, os bens já tiverem sido liquidados no 
todo ou em parte, o autor é apenas embolsado até à importância do 
produto da venda, podendo ser determinado, ou, quando o não possa 
ser, até à importância do valor que lhes tiver sido fixado na avaliação;

para esse efeito, tem o autor preferência sobre quaisquer credores, mas 
só pode obter pagamento pelos valores que não tenham sido ou não 
devam ser levantados precìpuamente da massa, não tenham entrado já 
em levantamento ou rateio anterior, condicional ou definitivamente, 
nem se achem salvaguardados para terceiros por virtude de recurso ou 
protesto, nos termos do artigo anterior e que, por isso, existam livres 
na massa falida.

Artigo 1243.º (Apensação das acções e forma aplicável)

As acções a que se referem os dois artigos anteriores correm por 
apenso aos autos da falência e seguem, qualquer que seja o seu valor, os 
termos do processo sumário, ficando as respectivas custas a cargo do 
autor, caso não venha a ser deduzida contestação.

Artigo 1244.º (Precipuidade das custas e das despesas de adminis-
tração)

As custas da falência e as que devam ser suportadas pela massa falida, 
bem como as despesas de administração, saem precípuas de todo o 
produto da massa e, na devida proporção, do produto de cada espécie 
de bens, móveis ou imóveis, embora tenham sido objecto de garantia 
real.
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SUBSECÇÃO VIII

Liquidação do activo

Artigo 1245.º (Venda dos bens)

1. Finda a verificação do passivo, procede-se à venda de todos os bens e 
direitos da massa até completa liquidação.

2. Verificado o direito de restituição ou separação de bens indivisos ou 
outros sobre que o falido tenha comunicação ou qualquer direito inde-
terminado, só se liquida no processo de falência o direito e acção que o 
falido tenha relativamente a esses bens.

3. Existindo recurso da sentença sobre restituição ou separação de bens 
ou protesto por acção pendente acerca da restituição ou separação, 
não se procede à liquidação desses bens enquanto não houver decisão 
passada em julgado, salvos os casos de anuência do recorrente ou pro-
testante e de venda antecipada.

Artigo 1246.º (Quem faz a liquidação)

1. A liquidação do activo é efectuada pelo administrador, sob a orienta-
ção do síndico, em harmonia com o disposto nos artigos seguintes. O 
prazo da liquidação é fixado pelo juiz, ouvido o síndico, e é prorrogável 
nos mesmos termos, quando da prorrogação resulte vantagem para a 
massa.
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2. Para a liquidação de bens apreendidos noutra comarca será expedida 
carta precatória pelo tribunal.

Artigo 1247.º (Forma da venda dos bens)

1. A venda dos bens da massa é feita pelas formas estabelecidas para o 
processo de execução.

2. A determinação da modalidade da venda a adoptar compete ao sín-
dico, sob cuja presidência se procede à arrematação ou à abertura das 
propostas em carta fechada.

Artigo 1248.º (Venda por negociação particular)

A venda por negociação particular é feita pelo administrador como 
representante da massa.

Artigo 1249.º (Dispensa de depósito)

Aos credores com garantia real que adquiram bens da massa e aos titu-
lares do direito de preferência é aplicável, respectivamente, o disposto 
nos artigos 906.º e 892.º.

Artigo 1250.º (Reclamação contra irregularidades da liquidação)

Contra os actos irregulares ou prejudiciais praticados no decurso da li-
quidação podem os credores e o falido dirigir, por escrito, reclamações 
ao juiz da falência, que decidirá depois de ouvidos o síndico e as pes-
soas directamente interessadas na manutenção do acto, com produção 
da prova que se torne necessária.
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Artigo 1251.º (Depósito do produto da liquidação)

À medida que se for efectuando a liquidação, o seu produto é deposita-
do na Caixa Geral de Depósitos, à ordem do síndico, que pode levan-
tar as quantias indispensáveis para ocorrer às despesas da liquidação e 
administração, sendo os respectivos cheques assinados pelo síndico e 
pelo administrador.

Artigo 1252.º (Convocação dos credores para exame da liquidação)

1. Ultimada a liquidação, o administrador convocará os credores para 
dentro de dez dias examinarem as respectivas contas, livros e mais 
papéis e apresentarem qualquer reclamação.

2. A convocação é feita por meio de cartas registadas, nas quais se indi-
cará o local em que as contas, livros e mais papéis estão patentes.

3. É aplicável às reclamações o disposto no artigo 1250.º

Artigo 1253.º (Transferência do saldo)

1. Não havendo reclamações, ou depois de estas serem decididas, o 
administrador providenciará para que passe a ficar à ordem do juiz do 
processo o saldo existente na conta a que se refere o artigo 1251.º. 

2. Quando se ordenem pagamentos, transferir-se-á para a conta do 
processo a quantia necessária para a respetiva cobertura; Pela trans-
ferência não é devida percentagem a favor do tesoureiro judicial, mas 
na conta final será apurada a percentagem relativa às custas que forem 
contadas. 

3. Os livros e demais papéis referentes à liquidação serão emaçados e 
entregues na câmara de falências; onde a não haja, os livros e papéis 
serão reunidos em maço próprio e arquivados pela secretaria com 
referência ao processo. 
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SUBSECÇÃO IX

Pagamento aos credores

Artigo 1254.º (Pagamento aos credores preferentes)

Liquidados os bens sobre que recaia qualquer garantia real, é imediata-
mente feito o pagamento aos respectivos credores, os quais, não fican-
do integralmente pagos, são logo incluídos pelo saldo entre os credores 
comuns, independentemente de qualquer outra formalidade.

Artigo 1255.º (Rateios parciais)

1. Sempre que haja em depósito quantias que assegurem uma distribui-
ção não inferior a 5 por cento do valor dos créditos comuns, o admi-
nistrador apresentará, para ser junto ao processo principal, o plano e 
mapa do rateio que entenda dever fazer-se.

2. Ouvido o Ministério Público, serão autorizados por despacho os 
pagamentos que se julguem justificados.

Artigo 1256.º (Reserva para garantia das custas e despesas)

1. Os pagamentos aos credores com garantia real e os rateios parciais 
são efectuados por forma que fiquem sempre em depósito 25 por cento 
do produto de cada um dos bens liquidados, para garantia das custas e 
mais despesas que forem contadas a final.
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2. Autorizados os pagamentos ou apuradas as percentagens que com-
petem a cada um dos credores, o síndico fará transferir para a conta do 
processo as importâncias necessárias para se efectuarem os respectivos 
pagamentos.

Artigo 1257.º (Posição especial dos credores, no caso de falência de 
devedores por obrigações solidárias)

1.Quando, além do falido, algum condevedor solidário se encontre 
na mesma situação, os credores que hajam concorrido a cada massa 
pela totalidade dos seus créditos não podem receber em pagamento 
nenhuma quantia sem apresentarem os seus títulos, ou certidões deles 
se estiverem juntos a algum processo, para aí serem averbados os paga-
mentos que receberem.

2.Os credores devem fazer as participações necessárias em todos os 
processos em que hajam reclamado, sob pena de restituírem em dobro 
o que indevidamente receberem, respondendo em todo o caso pelos 
danos que causarem. 

Artigo 1258.º (Regime especial enquanto se não torna definitiva a 
verificação dos créditos)

1. Havendo recurso da sentença de verificação e graduação de crédi-
tos ou protesto por acção pendente, consideram-se condicionalmente 
verificados os créditos dos recorrentes ou protestantes para o efeito de 
serem atendidos no rateio, devendo continuar depositadas as quantias 
que por esse rateio lhes hajam de caber.

2. Após a decisão definitiva do recurso ou da acção, é autorizado o le-
vantamento dessas quantias ou efectuado o rateio delas pelos credores, 
conforme os casos.

3. Aquele que, por seu recurso ou protesto, haja obstado ao levanta-
mento de qualquer quantia e decair, indemnizará os credores a quem 
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esta haja de pertencer, pagando à massa juros de mora pela quantia 
retardada, desde a data do rateio em que foi incluída.

Artigo 1259.º (Rateio final do produto da liquidação)

1. A distribuição e rateio final do produto da liquidação serão efectua-
dos pela secretaria do tribunal quando o processo for remetido à conta 
e em seguida a esta.

2. Se as sobras da liquidação forem de tão pequena importância que 
não possam cobrir as despesas deste rateio, serão atribuídas ao Cofre 
Geral dos Tribunais.

Artigo 1260.º (Forma dos pagamentos)

1. Todos os pagamentos são feitos, independentemente de requerimen-
to, por meio de cheque sobre tesouraria judicial.

2. Se os cheques não forem solicitados na secretaria, ou não forem 
apresentados a pagamento, dentro de um ano a partir da data do aviso, 
a sua importância prescreve a favor do Cofre Geral dos Tribunais.
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SUBSECÇÃO X

Contas da administração

Artigo 1261.º (Apresentação das contas pelo administrador)

O administrador apresentará contas dentro de dez dias depois de finda 
a sua gerência e, além disso, sempre que lhe seja determinado, poden-
do aquele prazo ser prorrogado com fundamento legítimo.

Artigo 1262.º (Prestação forçada de contas)

1. Se o administrador não prestar voluntàriamente contas, é ordenada, 
oficiosamente ou a requerimento de qualquer credor verificado, do 
falido ou do Ministério Público, a notificação dele para as apresentar 
no prazo de dez dias; não as apresentando, são as contas organizadas 
pela secretaria, tendo em vista o produto da liquidação e as despesas 
autorizadas e justificadas nos autos.

2. Liquidadas as contas pela forma indicada neste artigo, é o admi-
nistrador condenado no alcance que delas constar e perde o direito à 
remuneração.
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Artigo 1263.º (Prestação de contas pelos herdeiros ou representan-
tes do administrador)

Tendo falecido ou desaparecido ou tendo-se tornado incapaz o admi-
nistrador, são as contas prestadas pelos seus herdeiros ou representan-
tes, sob a cominação do artigo anterior.

Artigo 1264.º (Organização das contas)

As contas devem ser elaboradas em forma de conta corrente, tendo 
no final um resumo de toda a receita e despesa, pelo qual se verifique 
fàcilmente o estado da massa falida. Antes de apresentadas, são subme-
tidas à apreciação do síndico, a fim de sobre elas emitir parecer.

Serão acompanhadas de todos os documentos comprovativos, devida-
mente numerados, indicando-se nas diferentes verbas os números dos 
documentos que as comprovam.

Artigo 1265.º (Notificação dos credores e do falido)

1. Autuadas as contas por apenso, são os credores e o falido notifica-
dos para no prazo de cinco dias se pronunciarem acerca delas e para o 
mesmo fim terão vista posteriormente o síndico e o Ministério Público, 
indo depois o processo concluso para julgamento.

2. A notificação é feita por éditos de oito dias, afixando-se um edital à 
porta do tribunal e publicando-se um anúncio.
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SUBSECÇÃO XI

Meios suspensivos da falência

Artigo 1266.º (Proposta de concordata)

Depois de proferida a sentença de verificação de créditos em 1.ª ins-
tância, podem o falido, seus herdeiros ou representantes apresentar 
proposta de concordata; podem também os credores que representem 
mais de metade da importância dos créditos comuns verificados ou o 
administrador de falência requerer a convocação duma assembleia de 
credores para deliberar sobre a conveniência de concordata ou acordo.

Artigo 1267.º (Requisitos da proposta e da aceitação da concordata)

1. A proposta de concordata por parte do falido tem de ser acompanha-
da da sua aceitação pela maioria dos credores fixada no n.º 1 do artigo 
1153.º.

2. Tanto a proposta como a aceitação constarão de título autêntico ou 
autenticado.

Artigo 1268.º (Despacho de recebimento ou rejeição)

1. Apensada ao processo de falência, a concordata será recebida por 
despacho, excepto quando por simples inspecção dos documentos se 
verificar que não satisfaz às prescrições legais.
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2. O recebimento da concordata determina a suspensão dos termos 
do processo de falência, menos quanto à indiciação do falido e seus 
efeitos. O processo prossegue se, por decisão definitiva, a concordata 
não for homologada.

Artigo 1269.º (Chamamento dos credores para embargarem)

1. Recebida a concordata, são notificados os credores incertos e 
também os credores certos que a não tenham aceitado, por éditos de 
trinta dias, publicados no Diário da República e num dos jornais mais 
lidos na comarca, para, em oito dias após o termo do prazo dos éditos, 
deduzirem por embargos o que considerem de seu direito contra a con-
cordata. Para o mesmo fim, é também notificado o Ministério Público.

2. Os credores certos são ainda avisados por meio de carta registada, 
expedida pelo administrador da falência; a falta deste aviso não consti-
tui, porém, fundamento para a dedução de embargos fora do prazo.

Artigo 1270.º (Parecer do administrador)

Dentro do prazo dos éditos, o administrador da falência emitirá e 
juntará ao processo parecer fundamentado sobre as condições legais da 
concordata e possibilidade do seu cumprimento.

Artigo 1271.º (Contestação dos embargos)

1. Os embargos podem ser contestados nos cinco dias seguintes ao 
termo do prazo para a sua dedução, observando-se após a contestação 
os termos do processo sumário.

2. A sentença que julgue os embargos concluirá pela homologação ou 
rejeição da concordata.
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Artigo 1272.º (Disposições aplicáveis à concordata suspensiva)

São aplicáveis à concordata suspensiva as disposições dos artigos 
1154.º, 1155.º e 1159.º a 1166.º, com as seguintes modificações:

a) O credor ou credores incumbidos de fiscalizarem a execução da 
concordata são nomeados na sentença de homologação;

b) O registo provisório da concordata é efectuado logo que seja proferi-
do o despacho que a receber.

Artigo 1273.º (Convocação da assembleia de credores)

1. Se for requerida a convocação da assembleia de credores, nos termos 
do artigo 1266.º, o requerente ou requerentes apresentarão com o 
requerimento o projecto fundamentado da concordata ou acordo que 
entendam dever fazer.

2. Recebido o requerimento, observar-se-á o disposto no n.º 2 do artigo 
1268.º e, designado dia para a reunião da assembleia, procede-se à sua 
convocação por meio de anúncios e avisos, nos termos do artigo 1269.º 

3. A assembleia e os termos ulteriores do processo reger-se-ão pelo 
disposto nos artigos 1152.º e seguintes, com as necessárias adaptações. 
O projecto apresentado pelos requerentes não limita os poderes da 
assembleia.
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SUBSECÇÃO XII

Classificação da falência

Artigo 1274.º (Tipos de falência)

A falência é classificada, segundo as circunstâncias, como casual, cul-
posa ou fraudulenta.

Artigo 1275.º (Falência casual)

A falência é casual quando o falido, tendo procedido na gerência do 
seu comércio com honestidade e diligência normal, foi colocado na 
impossibilidade de cumprir as suas obrigações por causa independente 
da sua vontade.

Artigo 1276.º (Falência culposa)

1. A falência é culposa quando provenha de incúria, imprudência ou 
prodigalidade manifestas do falido, quando este tenha consumido parte 
apreciável do seu património em jogo de azar ou quando o falido tenha 
deixado de cumprir as disposições que a lei estabelece para regularida-
de da escrituração e das transacções comerciais, salvo se a exiguidade 
do comércio e as rudimentares habilitações literárias do falido o releva-
rem do não cumprimento dessas disposições.
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2. A falência do banqueiro que cessa pagamentos e a do comerciante 
que se não apresenta voluntàriamente nos termos do artigo 1140.º 
presumem-se culposas.

Artigo 1277.º (Falência fraudulenta)

1. A falência é fraudulenta não só no caso do n.º 2 do artigo 1165.º, mas 
também quando o falido, conhecendo a impossibilidade de cumprir as 
suas obrigações, pague a quaisquer credores ou lhes faculte meios de 
obterem vantagens sobre os outros; quando haja descrição de créditos 
fictícios ou omissão dolosa de activo nos seus balanços; quando, com 
o fim de evitar ou retardar a falência, o falido tenha feito compra de 
mercadorias a crédito com intenção de revendê-las, antes de pagas, por 
preço inferior ao corrente, se tal revenda se houver efectuado; e, em 
geral, quando a falência acuse a existência de actos simulados, falsa-
mente datados ou por qualquer outra forma praticados de má fé pelo 
falido em prejuízo dos credores.

2. A falência dos corretores presume-se fraudulenta.

Artigo 1278.º (Pena aplicável à falência fraudulenta e à culposa)

O crime de quebra fraudulenta é punido com a pena de dois a oito 
anos de prisão maior;

e o de quebra culposa com a pena de prisão.

Artigo 1279.º (Instrução para a indiciação do falido)

1. O Ministério Público, logo que sejam alegados ou haja conhecimen-
to de factos que constituam indício de culpa ou fraude, procederá à 
instrução para indiciação do falido e classificação da falência.

2. Se a alegação dos factos for feita no requerimento inicial, as tes-
temunhas são ouvidas sobre eles na audiência de julgamento para 
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declaração da falência, extractando-se na acta os seus depoimentos, na 
parte respeitante à culpa ou fraude. Desses depoimentos se entregará 
certidão ao Ministério Público, para servir de base à instrução.

Artigo 1280.º (Disposições aplicáveis à instrução e julgamento do 
processo)

1. Na instrução e julgamento do processo de indiciação do falido e 
classificação da falência observar-se-ão os termos prescritos nas leis 
de processo penal, exercendo o tribunal da falência a competência ali 
estabelecida para os tribunais penais.

2. Qualquer credor pode intervir como assistente, devendo justificar 
essa qualidade quando ainda não esteja verificada ou reconhecida.

3. O processo de indiciação do falido e classificação da falência é apen-
sado ao processo da falência, logo que seja deduzida a acusação.

Artigo 1281.º (Apensação de processos)

1. Se algum dos agentes do crime de falência fraudulenta ou culposa 
for arguido de outros crimes, é julgado conjuntamente por todos no 
tribunal competente para o conhecimento da infracção mais grave ou, 
sendo as infracções de igual gravidade, no tribunal da falência.

2. Se tiverem sido instaurados diversos processos, apensar-se-ão ao res-
peitante à infracção que determina a competência para o julgamento, 
após o trânsito em julgado dos respectivos despachos de pronúncia ou 
equivalentes. Quando, para este efeito, o apenso da indiciação do falido 
e classificação da falência haja de ser remetido a outro tribunal, será 
acompanhado do traslado das peças do processo de falência que forem 
indicadas pelo Ministério Público ou pelos assistentes.

3. Não tem aplicação o disposto nos números anteriores e o arguido 
é julgado separadamente pelo crime de falência e pelos restantes, se o 
juiz reconhecer que não há entre eles conexão que justifique o julga-
mento conjunto.
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Neste caso, a última sentença condenatória, tendo em atenção as 
anteriores, aplicará uma só pena por todas as infracções, e só essa se 
executa.

Artigo 1282.º (Prazo para instaurar ou requerer procedimento 
criminal)

1. Dentro de quinze dias, a contar da sentença que homologue a 
concordata ou o acordo ou da publicação do despacho que ordene o 
primeiro rateio ou declare não o haver por insuficiência do activo, deve 
o Ministério Público instaurar, e pode qualquer credor requerer que se 
instaure, sempre que entendam que a falência não foi casual, procedi-
mento criminal para indiciação do falido e classificação da falência.

2. Quando não haja indícios de culpa ou fraude, deve o Ministério 
Público, dentro do mesmo prazo, requerer que a falência seja julgada 
como casual.
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SUBSECÇÃO XIII

Fim da inibição e reabilitação do falido

Artigo 1283.º (Casos de levantamento da inibição)

A inibição do falido é levantada em qualquer dos seguintes casos:

a) Quando tenha obtido concordata ou acordo de credores e haja tran-
sitado em julgado a sentença de homologação;

b) Estando quite, por integral pagamento ou perdão, para com todos 
os credores que tenham reclamado pagamento;

c) Tendo decorrido mais de cinco anos e mostrando-se extinta a massa 
falida, completa a falta de bens e efectuado o pagamento de 50 por 
cento a cada um dos credores;

d) Tendo decorrido mais de dez anos, mostrando-se pagos 25 por 
cento a cada um dos credores e verificando-se as outras circunstâncias 
a que alude o número precedente;

e) Tendo decorrido mais de vinte anos e mostrando-se igualmente 
extinta a massa falida e completa a falta de bens.

Artigo 1284.º (Reabilitação do falido)

Levantada a inibição, é também decretada a reabilitação do falido 
quando a falência tenha sido classificada como casual ou quando ele 
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tenha cumprido ou lhe tenha sido perdoada a pena em que haja incor-
rido por ser culposa ou fraudulenta a falência.

Artigo 1285.º (Em que processo se deve requerer)

O levantamento da inibição e a reabilitação do falido só podem ser 
requeridos no processo em que se haja declarado a falência.

Artigo 1286.º (Levantamento no caso de concordata ou acordo)

O levantamento da inibição fundado na concordata ou acordo de 
credores que se tenha obtido, bem como a reabilitação do falido em 
qualquer caso, são decretados logo que o interessado junte os docu-
mentos comprovativos necessários.

Artigo 1287.º (Levantamento nos outros casos)

Sendo o levantamento da inibição requerido por algum dos outros 
fundamentos, ouvido o administrador, se o houver, dar-se-á vista ao 
Ministério Público e, em seguida, produzidas as provas oferecidas, é 
proferida sentença.
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SUBSECÇÃO XIV

Disposições especiais relativas às sociedades

Artigo 1288.º (Independência entre a falência dos sócios e a da 
sociedade)

A declaração de falência de um ou mais sócios de uma sociedade não 
implica a falência desta.

Artigo 1289.º (Poderes e deveres dos administradores)

Os directores, administradores ou gerentes de sociedades de respon-
sabilidade limitada ficam sujeitos às obrigações que no processo de 
falência incumbem ao falido singular; devem ser ouvidos no caso em 
que se exige que o seja o falido e têm legitimidade para opor embargos 
à falência e para interpor os mesmos recursos que competem ao falido 
singular.

Artigo 1290.º (Falência por apresentação)

1. Para ser iniciada a instância de falência por apresentação de qual-
quer sociedade, o requerimento ou a participação serão feitos por 
qualquer sócio de responsabilidade ilimitada ou pela respectiva admi-
nistração; mas, além dos documentos exigidos no artigo 1141.º, será 
junta certidão da acta da reunião ou assembleia geral em que se tenha 
deliberado a apresentação.
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2. Este direito é extensivo às sociedades em liquidação.

Artigo 1291.º (Efeito da falência da sociedade sobre os sócios de 
responsabilidade ilimitada)

1. A sentença que declare a falência da sociedade declarará igualmente 
a de todos os sócios de responsabilidade ilimitada.

Para esse efeito, há-de o requerimento para a declaração da falência da 
sociedade indicar o nome, domicílio, freguesia e comarca da natu-
ralidade de cada um dos sócios de responsabilidade ilimitada que a 
compõem.

2. Quando em dissolução da sociedade se haja estipulado que um ou 
alguns dos sócios fiquem isentos de responsabilidade pelo passivo 
social, é a convenção obrigatória entre os sócios contraentes, mas não 
impede a declaração de falência dos sócios isentos, dentro do prazo 
designado no artigo 1175.º, por dívidas anteriores à referida dissolução.

3. A declaração de falência do sócio pode ser embargada com o funda-
mento especial de que o falido não tem essa qualidade.

4. Se depois da declaração da falência se conhecer a existência de ou-
tros sócios além dos que foram declarados falidos, tornar-se-lhes-á, por 
sentença, extensiva a falência.

Artigo 1292.º (Embargos à falência por apresentação)

À declaração de falência da sociedade em nome colectivo, em co-
mandita ou por quotas, feita por apresentação ao tribunal, pode opor 
embargos o sócio que não tenha votado a apresentação.
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Artigo 1293.º  
(Unidade de administração; separação de patrimónios)

1. A administração da massa social é uma só, mas os bens sociais são 
inventariados, conservados e liquidados separadamente dos pertencen-
tes a cada um dos sócios.

2. Os credores da sociedade são ouvidos com respeito ao património 
social e eles e os credores pessoais dos sócios com respeito aos bens 
destes.

Artigo 1294.º (Direitos dos obrigacionistas)

Os portadores de obrigações da sociedade em estado de falência con-
correm à respectiva massa falida pelo valor da emissão, quando este 
seja conhecido, ou, quando o não seja, pelo valor nominal das obriga-
ções, deduzindo-se sempre tudo quanto se achar amortizado.

Artigo 1295.º (Concorrência dos credores sociais e particulares)

1. Havendo credores sociais e credores particulares de sócios de res-
ponsabilidade solidária e ilimitada, são aqueles pagos de preferência 
a estes pelo produto dos bens da massa social, depois de satisfeitos os 
créditos com garantia real sobre esses bens.

2. Se, depois de pagos os credores sociais, sobejar algum produto da 
massa social, é esse excedente rateado pelos diferentes produtos ou 
massas particulares dos sócios em proporção do interesse ou entrada 
que o respectivo sócio tivesse na sociedade.

Artigo 1296.º  
(Concorrência sobre as massas particulares dos sócios)

1. Quando, porém, a massa social não chegue para integral pagamento 
dos credores sociais, concorrem estes a todas as massas particulares, e 
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em cada uma pela totalidade do seu desembolso, para aí entrarem em 
rateio com os respectivos credores particulares comuns.

2. Se a soma total das percentagens para os credores sociais nas dife-
rentes massas exceder a totalidade dos créditos que lhes são devidos, 
não levantarão estes senão o montante real desses créditos e o exceden-
te daquela soma é distribuído pelas massas particulares em proporção 
do que cada uma delas haja dado para os credores sociais a mais do 
que devia dar, atenta a sua entrada ou interesse social.

3. A quota que se apure pertencer a cada massa acresce ao produto 
destinado aos seus credores particulares e entra no rateio definitivo 
entre estes.

Artigo 1297.º (Pagamento pelas massas dos sócios que não tenham 
credores particulares)

Se a soma das percentagens para os credores sociais nas diferentes 
massas não chegar para satisfação daqueles credores e houver algum ou 
alguns sócios que não tivessem credores particulares, a estes sócios e 
suas massas incumbe pagar tudo quanto ficasse em débito aos credores 
sociais.

Artigo 1298.º  
(Obrigação de os sócios integrarem os seus compromissos)

Se os sócios não houverem, ao tempo da declaração da falência, con-
corrido com tudo a que se obrigaram, deve a administração da massa 
falida compeli-los a entrar com o que devem.
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Artigo 1299.º (Aceitação de concordata ou só à sociedade ou só aos 
sócios)

1. Nas sociedades em nome colectivo e em comandita podem os credo-
res conceder concordata ou à sociedade ou só a um ou mais sócios de 
responsabilidade ilimitada.

2. No último caso, os bens não sociais do sócio concordado saem da 
massa social, não respondendo esta pelas obrigações da concordata e 
ficando aquele liberto de responsabilidade solidária para com os credo-
res da massa.

Artigo 1300.º (Concordata a sociedade de responsabilidade limita-
da)

1. Aos credores da sociedade de responsabilidade limitada é permitido 
conceder concordata à entidade social.

2. Os créditos representados por obrigações ao portador entram, como 
os demais créditos, para o cálculo da representação de capital exigida 
pelo artigo 1153.º; mas para o cálculo da representação numérica exigi-
da no mesmo artigo são apenas considerados, juntamente com outros 
quaisquer credores, os portadores de obrigações que, legitimados com 
os respectivos títulos, figurem no processo.

Artigo 1301.º (Efeitos da falência culposa ou fraudulenta da socie-
dade sobre os seus administradores)

Se for classificada de culposa ou fraudulenta a falência da sociedade 
de responsabilidade limitada, os seus directores, administradores ou 
gerentes, que se mostrem responsáveis, assim como os outros agentes 
do crime, são indiciados e julgados nos termos dos artigos 1280.º e 
seguintes.
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Artigo 1302.º (Ressalva de disposições especiais)

Ficam ressalvadas as disposições de leis especiais sobre determinadas 
sociedades.
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SUBSECÇÃO XV

Especialidades das falências dos 
pequenos comerciantes

Artigo 1303.º (Termos a seguir na falência dos pequenos comercian-
tes)

1. Nas falências cujo valor não exceda a alçada do Relação seguir-se-ão 
os termos do processo estabelecido nesta secção, com as modificações 
constantes dos artigos seguintes.

2. O valor da falência, para os efeitos deste artigo, é o do activo do 
comerciante que constar do balanço por ele apresentado, ou o que for 
indicado na petição, no caso de a falência ser requerida por qualquer 
credor ou pelo Ministério Público.

3. Se em qualquer estado do processo se verificar que o valor do activo 
é superior à importância fixada neste artigo, seguir-se-á, quanto aos 
termos ulteriores, o disposto nas subsecções precedentes.

Artigo 1304.º (Quem faz o julgamento da falência)

O julgamento da falência é feito pelo juiz singular.
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Artigo 1305.º

(Prazo da reclamação de créditos; omissão da publicação no “Diá-
rio da República” )

1. O prazo para a reclamação de créditos não excederá quinze dias.

2. É omitida a publicação, no Diário da República, da sentença declara-
tória da falência, observando-se porém as restantes formas de publica-
ção estabelecidas no artigo 1181.º, e o prazo dos embargos é contado 
de publicação no jornal.

Artigo 1306.º (Entrega da relação dos credores e junção da certidão 
dos ónus)

O administrador, nos cinco dias seguintes à apresentação ou apreensão 
da escrita, entregará na secretaria a relação dos credores constantes da 
mesma ou daqueles de que tenha conhecimento, indicando as respecti-
vas moradas e o montante de cada crédito, e juntará, logo que lhe seja 
possível, a certidão dos ónus a que se refere o artigo 1223.º, avisando 
imediatamente, por carta registada, os credores inscritos.

Artigo 1307.º (Prazo das contestações e do parecer do administra-
dor)

As contestações devem ser deduzidas dentro de cinco dias após o ter-
mo do prazo para as reclamações e, em seguida, o administrador dará 
o seu parecer em igual prazo.

Artigo 1308.º (Designação do dia para a audiência)

1. Apresentado o parecer do administrador, é imediatamente desig-
nado dia, dentro dos oito seguintes, para a audiência de discussão e 
julgamento, salvo se nenhum dos créditos ou direitos reclamados ou 
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indicados pelo administrador, nos termos do artigo 1306.º, tiver sido 
contestado.

2. Os reclamantes cujos créditos ou direitos tenham sido contestados e 
os credores contestantes são avisados pela secretaria, em carta regista-
da com aviso de recepção, da data designada para a audiência.

Artigo 1309.º (Resposta às contestações)

Até ao dia anterior àquele que for designado para a audiência de dis-
cussão e julgamento podem os reclamantes responder às contestações.

Artigo 1310.º (Proibição de diligências por carta)

Nas reclamações de créditos ou direitos, suas contestações e respostas 
não podem ser requeridas cartas para a realização de quaisquer dili-
gências de produção de prova e as testemunhas devem ser apresentadas 
pela parte que as ofereceu.

Artigo 1311.º (Julgamento)

1. Na audiência de discussão e julgamento é apresentado pelo juiz o 
questionário sobre a matéria de facto discutida e seguir-se-ão os termos 
do processo sumário.

2. A sentença é proferida no prazo de oito dias.

Artigo 1312.º (Acções de verificação, restituição e separação)

Todos os créditos e direitos à restituição ou separação de bens da mas-
sa são verificados pelo processo regulado nos artigos anteriores. Mas se 
o interessado se encontrar ausente do continente ou da ilha onde corre 
o processo dentro do prazo das reclamações, poderá intentar as acções 
a que se refere o artigo 1241.º.
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SUBSECÇÃO XVI

Insolvência dos não comerciantes

Artigo 1313.º (Noção de insolvência)

1. O devedor não comerciante pode ser declarado em estado de insol-
vência quando o activo do seu património seja inferior ao passivo.

2. Se o devedor for casado e as dívidas forem também da responsa-
bilidade do outro cônjuge, pode ser declarada no mesmo processo a 
insolvência de ambos.

Artigo 1314.º (Presunção de insolvência)

A insolvência presume-se:

a) Quando contra o devedor pendam, pelo menos, duas execuções não 
embargadas;

b) Quando ao devedor haja sido feito arresto com fundamento no justo 
receio de insolvência e não tenha alegado, por embargos, a suficiência 
dos seus bens ou, tendo-a alegado, os embargos sejam julgados impro-
cedentes.
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Artigo 1315.º (Disposições aplicáveis à insolvência)

À insolvência são aplicáveis as disposições das subsecções anteriores, 
na parte não relacionada com o exercício da profissão de comerciante e 
salvo o que vai prescrito nos artigos seguintes.

Artigo 1316.º (Declaração de insolvência por apresentação do deve-
dor)

Para a declaração da insolvência por apresentação do devedor fará este 
o seu requerimento, acompanhado do inventário do activo e da relação 
dos credores e respectivos créditos.

Artigo 1317.º (Requerimento do credor para a declaração de insol-
vência)

1. O credor que pretenda a declaração da insolvência deduzirá os fun-
damentos do pedido, justificando a existência do seu crédito e ofere-
cendo logo as provas de que pretende usar.

2. O devedor é sempre citado para dizer o que se lhe oferecer sobre o 
pedido e seus fundamentos.

Artigo 1318.º (Duração da inibição do insolvente)

A inibição do insolvente para administrar e dispor dos seus bens sub-
siste até liquidação total da massa e cumprimento da pena em que for 
condenado por a insolvência ser classificada de fraudulenta.

Artigo 1319.º (Eleitos da declaração de insolvência do devedor 
casado)

1. A declaração da insolvência tem como consequência a separação das 
meações, se o insolvente for casado em regime de comunhão.
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2. Finda a apreensão, cita-se o cônjuge do insolvente para a separação 
de bens e esta é processada por apenso, servindo de descrição de bens 
os autos de apreensão.

3. A falta de citação do cônjuge importa a anulação dos actos que se 
praticarem posteriormente à apreensão. A nulidade pode ser arguida 
em qualquer altura e invocada oficiosamente.

Artigo 1320.º (Fundamentos dos embargos à insolvência)

São admissíveis embargos à insolvência, com algum dos seguintes 
fundamentos:

a) Ter o insolvente motivo legal para não haver feito os pagamentos a 
que se refere a sentença de declaração de insolvência;

b) Ser o activo superior ao passivo;

c) Achar-se o insolvente em concordata homologada, sendo anterior o 
motivo da insolvência.

Artigo 1321.º (Apensação de processos pendentes)

1. Quando nalguma execução movida contra o insolvente já haja dia 
designado para a arrematação, procede-se a ela, entrando o produto 
dos bens para a massa.

2. As apensações de quaisquer processos ao de insolvência são feitas 
independentemente de conta e de pagamento de custas.

Artigo 1322.º (Responsabilidade do insolvente pelo que ficar por 
pagar)

1. Liquidada a massa sem que tenha sido feito o pagamento integral 
a todos os credores, o insolvente continua obrigado pelos saldos em 
dívida.
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2. Pelo pagamento dos saldos respondem os bens supervenientes do 
insolvente, que podem ser apreendidos no mesmo processo, a requeri-
mento de qualquer credor cujo crédito haja sido verificado no processo 
de insolvência, seguindo-se a sua liquidação e a distribuição do respec-
tivo produto pelos credores, em proporção do seus saldos.

Artigo 1323.º (Concordata com os credores)

Os devedores insolventes ou os seus legítimos representantes podem 
fazer concordata com os seus credores, mas só quando tenha havido 
declaração de insolvência e depois de findo o julgamento da verificação 
de créditos.

Artigo 1324.º (Pena aplicável à insolvência fraudulenta)

A insolvência fraudulenta é punida com prisão de um a dois anos.

Artigo 1325.º (Aplicação às sociedades civis)

As disposições desta subsecção aplicam-se às sociedades civis, seja qual 
for a sua forma;

e, em caso de insolvência fraudulenta, serão indiciados e julgados os 
respetivos administradores e outros responsáveis.
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