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PEVE 
Processo Extraordinário
de Viabilização de Empresas
Lei n.º 75/2020, de 20 de novembro

INTRODUÇÃO

Foi publicado no Diário da República de 27/11/2020 a Lei n.º 75/2020 que cria o PEVE - Processo Extraordinário 
de Viabilização de Empresas afetadas pela crise económica decorrente da pandemia da doença COVID-19.
O PEVE é um processo judicial temporário, que vigorará até dezembro de 2021, de natureza extraordinária e 
urgente, que se destina exclusivamente a empresas que se encontrem em situação económica difícil ou de 
insolvência, iminente ou atual, em virtude da pandemia da Covid-19 e que, ainda assim, sejam suscetíveis de 
recuperação, visando a homologação de um acordo de reestruturação de dívida estabelecido extrajudicial-
mente entre a empresa e os seus credores.

A referida Lei contempla, ainda:

a.  O estabelecimento de um regime excecional e temporário de prorrogação do prazo para conclusão das 
negociações encetadas com vista à aprovação de plano de recuperação ou de acordo de pagamento, bem 
como de concessão de prazo para adaptação da proposta de plano de insolvência, no âmbito da pandemia 
da doença COVID-19;

b.  A extensão do privilégio previsto no n.º 2 do artigo 17.º-H do Código da Insolvência e da Recuperação de 
Empresas (CIRE), aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de março, aos sócios, acionistas ou 
quaisquer outras pessoas especialmente relacionadas da empresa que financiem a sua atividade durante 
o Processo Especial de Revitalização (PER);

c.  A aplicação do Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas (RERE), aprovado pela Lei n.º 8/2018, de 
2 de março, a empresas que se encontrem em situação de insolvência atual em virtude da pandemia da 
doença COVID-19;

d.  A obrigatoriedade da realização de rateios parciais em todos os processos de insolvência pendentes em 
que haja produto de liquidação depositado num valor acima de 10 000 (euro);

e.  A atribuição de prioridade na tramitação de requerimentos de liberação de cauções ou garantias prestadas 
no âmbito de processo de insolvência, processo especial de revitalização ou processo especial para acordo 
de pagamento.

Ver o diploma em: https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/149861977/details/maximized
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 PEVE 
  Processo Extraordinário 

de Viabilização de Empresas
 Lei n.º 75/2020, de 20 de novembro

No âmbito do Programa de Estabilização 
Económica e Social, criado com o objetivo de 
fazer face às consequência económicas e so-
ciais causadas pela pandemia da Covid-19 e 
aprovado pela Resolução do Conselho de Mi-
nistros n.º 41/2020, a 6 de junho de 2020, foi, 
no dia 27 de novembro de 2020, publicada a 
Lei n.º 75/2020, que prevê, entre outras medi-
das, a criação do Processo Extraordinário de 
Viabilização Económica (PEVE), 
Importa, por isso, analisar as principais carac-
terísticas do PEVE. 

 O que é o PEVE?

O PEVE é um processo judicial temporário, 
que vigorará até dezembro de 2021, de natu-
reza extraordinária e urgente, que se desti-
na exclusivamente a empresas que se en-
contrem em situação económica difícil ou 
de insolvência, iminente ou atual, em virtu-
de da pandemia da Covid-19 e que, ainda as-
sim, sejam suscetíveis de recuperação, sendo 
exigido que tenham registado em 31 de De-
zembro de 2019 um “ativo superior ao passi-
vo”, visando a homologação de um acordo de 
reestruturação de dívida estabelecido extra-
judicialmente entre a empresa e os seus cre-
dores.
Tem natureza urgente, uma vez que este pro-
cesso assume prioridade sobre a tramitação 
e julgamento de processo de insolvência, de 
processo especial de revitalização e de pro-
cesso especial para acordo de pagamento, a 
fim de garantir que seja tramitado de forma 
particularmente célere, encurtando-se, tam-
bém, os prazos e suprimindo-se a fase para 
reclamação de créditos, com o intuito de 
acelerar a viabilização das empresas afetadas 
pela pandemia da Covid-19. 
No âmbito do PEVE, destaca-se, ainda, a pre-
visão expressa da possibilidade de redução 
da taxa de juros de mora, no âmbito de acor-

do homologado conducente à consolidação 
financeira da empresa.

 Quem pode 
 recorrer ao PEVE?

O PEVE destina-se a empresas (sociedades 
comerciais, estabelecimentos individuais de 
responsabilidade limitada, empresários em 
nome individual), que se encontrem em si-
tuação económica difícil ou de insolvência, 
iminente ou atual, em virtude da COVID-19, 
que à data da apresentação do requerimen-
to não tenha pendente PER ou PEAP, desde 
que reúnam as condições necessárias para a 
sua viabilização e que, de acordo com a a es-
crituração legal obrigatória, demonstrem ter, 
em 31 de dezembro de 2019, um ativo supe-
rior ao passivo.
Por outro lado, pode, ainda, destinar-se a mi-
cro e pequenas empresas que, ainda que à 
data de 31 de dezembro de 2019, não possuís-
sem um ativo superior ao passivo, desde que:

  Não tenham pendentes Processo de Insol-
vência, PER ou PEAP; ou

  Tenham recebido um auxílio estatal, no 
contexto da pandemia e o mesmo não te-
nha sido reembolsado; ou

  Estejam abrangidas por um plano de rees-
truturação ao abrigo das regras em maté-
ria de auxílios estatais. 

Podem, ainda, recorrer ao PEVE as empresas 
que não tendo a 31 de Dezembro de 2019 um 
ativo superior ao passivo, tenham consegui-
do regularizar a sua situação com recurso à 
disposição transitória prevista no art.º 35.º do 
RERE e desde que tenham procedido ao de-
pósito tempestivo do acordo de reestrutura-
ção.

 Como se inicia o PEVE?

O PEVE inicia-se com a apresentação de um 
requerimento ao tribunal, por parte da em-
presa legitimada nos termos supra referidos, 
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devendo o mesmo ser instruído pelos se-
guintes documentos:

  Declaração escrita e assinada pelo órgão 
de administração da empresa que ateste o 
impacto da pandemia Covid-19 sobre a sua 
atividade e que a empresa reúne as condi-
ções necessárias para a sua viabilização;
  Documentos previstos nas alíneas b) a i) 
do artigo 24.º do CIRE;
  Relação por ordem alfabética de todos 
os credores, incluindo condicionais, com 
indicação dos respetivos domicílios, dos 
montantes dos seus créditos, datas de 
vencimento, natureza e garantias de que 
beneficiem, e da eventual existência de re-
lações especiais, nos termos do artigo 49.º 
do CIRE, subscrita e datada, há não mais 
de 30 dias, pelo órgão de administração da 
empresa e por contabilista certificado ou 
por revisor oficial de contas, sempre que a 
revisão de contas seja legalmente exigida;

  Acordo de viabilização, assinado pela em-
presa e por credores que representem pelo 
menos as maiorias de votos previstas no n.º 
5 do artigo 17.º-F do CIRE, acordo esse defi-
nitivo e a ser homologado pelo juiz.

 Como se tramita o PEVE?

Recebido o requerimento para dar início ao 
processo, o Juiz nomeia o Administrador Ju-
dicial Provisório, que ficará incumbido de, 
em 15 dias, emitir parecer quanto à viabili-
dade do acordo apresentado pela empresa. 
Após a sua nomeação, é publicada no Portal 
Citius a relação de credores e o acordo de 
viabilização, tendo os credores um prazo de 
15 dias para impugnar a relação de credores, 
bem como requerer a não homologação do 
acordo. 
Terminado o prazo para impugnação, o juiz 
dispõe de 10 dias para decidir sobre as im-
pugnações apresentadas, bem como para 
analisar o acordo, homologando-o por sen-
tença se este, cumulativamente:

  Respeitar as maiorias previstas no n.º 5 do 

artigo 17.º-F do CIRE; 
  Apresentar perspetivas razoáveis de ga-
rantir a viabilidade da empresa; 

  E não subsistir alguma das circunstâncias 
previstas nos artigos 215.º e 216.º do CIRE.

A não homologação do acordo acarreta o 
encerramento do PEVE e de todos os seus 
efeitos, não sendo, por outro lado aplicáveis 
as disposições constantes dos artigos 17.º- G 
e 222.º-G do CIRE, que preveem a declaração 
de insolvência do devedor na sequencia da 
não aprovação do plano de revitalização. 

 Quais os efeitos
 da pendência do PEVE?

No âmbito do PEVE, a publicação do despa-
cho de nomeação do Administrador Judicial 
Provisório:

  Obsta à instauração de quaisquer ações 
para cobrança de dívidas contra a empre-
sa e, suspende, até ao trânsito em julgado 
da sentença de homologação ou não do 
acordo de viabilização, as ações em curso 
com idêntica finalidade, extinguindo-se 
estas logo que seja homologado o, salvo 
previsão em contrário constante do mes-
mo;

  Impede a da prática de atos de especial 
relevo por parte da empresa, sem a prévia 
autorização do Administrador Judicial Pro-
visório;

  Suspende os processos de insolvência an-
teriores, desde que ainda não tenha sido 
proferida sentença declaratória da insol-
vência, extinguindo-se logo que seja ho-
mologado o acordo de viabilização;

  Suspende, igualmente, os processos de in-
solvência, posteriores à publicação do des-
pacho;

  Suspende todos os prazos de prescrição e 
de caducidade oponíveis pela empresa até 
à prolação da sentença de homologação 
ou não do acordo;

  Obsta à suspensão do fornecimento de 
serviços mínimos essenciais.
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senvolvimento da sua atividade, mantêm-se 
mesmo que, findo o processo, a empresa seja 
declarada insolvente no prazo de dois anos.
Os credores, sócios, acionistas ou quaisquer 
outras pessoas especialmente relacionadas 
com o devedor que no âmbito do PEVE fi-
nanciem a atividade da empresa disponibili-
zando capital, gozam do privilégio creditório 
mobiliário geral graduado antes do privilégio 
creditório mobiliário geral concedido aos tra-
balhadores nos termos do n.º 2 do art.º 17-H 
do CIRE. 
Este privilégio aplica-se, ainda, a empresas 
que se submetam a PER, durante a vigência 
da Lei 75/2020, ou seja, até 31 de dezembro 
de 2021. 

 Quais os efeitos fiscais
 no âmbito do PEVE?

Nos planos prestacionais de créditos tributá-
rios estabelecidos no âmbito do PEVE, pode-
rão ser aplicáveis reduções das taxas de juro 
de mora, nos seguintes termos:

 a)  25 % em planos prestacionais de 73 
até 150 prestações mensais;  

 b)  50 % em planos prestacionais de 37 
e até 72 prestações mensais;  

 c)  75 % em planos prestacionais até 36 
prestações mensais; 

 d)  Totalidade de juros de mora venci-
dos, desde que a dívida se mostre 
paga nos 30 dias seguintes à homo-
logação do acordo. 

A homologação do acordo de viabilização 
confere, ainda, às partes subscritoras os be-
nefícios previstos nos artigos 268.º a 270.º do 
CIRE, desde que compreenda a reestrutura-
ção de créditos correspondentes a, pelo me-
nos, 30% do total do passivo não subordina-
do da empresa.
A Autoridade Tributária pode por requeri-
mento fundamentado apresentado por al-

Caso a empresa venha, posteriormente, a ser 
declarada insolvente, são insuscetíveis de re-
solução em beneficio da massa insolvente os 
negócios jurídicos que tenham compreen-
dido a efetiva disponibilização à empresa de 
novos créditos pecuniários, desde que ex-
pressamente previstos no acordo de viabili-
zação. Esta previsão não é, contudo, aplicável 
se o novo financiamento tiver sido utlizado 
pela empresa em benefício da entidade fi-
nanciadora ou de entidade que com esta es-
teja relacionada.

 Quais os créditos abrangidos
 pelo acordo de viabilização?

A decisão de homologação do acordo de via-
bilização vincula os credores subscritores do 
mesmo e os credores constantes da relação 
de credores, mesmo que não hajam partici-
pado na negociação extrajudicial, relativa-
mente aos créditos constituídos à data em 
que foi nomeado Administrador Judicial Pro-
visório.
No entanto, qualquer credor que não tenha 
subscrito o acordo, nem conste da relação de 
credores definitiva, dispõe, ainda, do prazo de 
30 dias, contados da publicitação da decisão 
de homologação do acordo de viabilização, 
para, no processo, manifestar a sua intenção 
de adesão ao acordo homologado. Contu-
do, a vinculação deste credor dependerá da 
aceitação expressa da empresa, sendo que 
o silêncio da mesma equivalerá à recusa de 
adesão do respetivo credor
Assim, a adesão ao acordo de viabilização 
vincula os credores sem necessidade de in-
tervenção do juiz. 

 Qual o regime aplicável 
 às garantias e financiamento 
 previstos no âmbito do PEVE?

As garantias convencionadas entre a em-
presa e os seus credores no âmbito do PEVE 
que tenham como finalidade proporcionar 
os meios financeiros necessários para o de-
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o proponente do plano de insolvência possa 
adaptar a respetiva proposta ao contexto da 
pandemia, por forma a assegurar a coerência 
e sucesso do mesmo. 

 Rateios parciais

A Lei que cria o PEVE prevê, também, a obri-
gatoriedade, em todos os processos de insol-
vência, da realização de rateios parciais das 
quantias depositadas à ordem da massa in-
solvente, desde que, cumulativamente:

  A sentença de declaração de insolvência já 
tenha transitado em julgado e o processo 
tenha seguido a via da liquidação, 

  Tenha terminado o prazo para impugna-
ção da lista de créditos, não tendo sido im-
pugnada, ou tendo-o sido, essa impugna-
ção já tenha sido decidida; 

  As quantias depositadas à ordem da mas-
sa insolvente sejam iguais ou superiores a 
€10 000,00 e a respetiva titularidade não 
seja controvertida.

 
 Prioridade dos requerimentos 
 de liberação de cauções
 ou garantias

Com o objetivo de possibilitar a injeção de 
liquidez na economia nacional, prevê-se a 
atribuição de prioridade na tramitação de 
requerimentos de liberação de cauções ou 
garantias prestadas no âmbito de processo 
de insolvência, processo especial de revita-
lização ou processo especial para acordo de 
pagamento.

guma das partes abrangidas pelo acordo de 
viabilização, aceitar que o mesmo produza 
esses efeitos, ainda que este não abranja a 
percentagem do passivo acima referido. 

 
 É possível recorrer ao PEVE 
 mais de uma vez?  

Não, o termos do PEVE impede a empresa de 
recorrer novamente ao mesmo. 

Para além do regime do PEVE, a Lei n.º 
75/2020, de 27 de Novembro vem, ainda, 
implementar as seguintes medidas:

 
 Alargamento do âmbito
 de aplicação do RERE

A referida lei prevê, ainda, o alargamento da 
aplicação do RERE a empresas que se en-
contrem numa situação de insolvência atual, 
em virtude dos efeitos da pandemia da CO-
VID-19, mas que sejam, ainda, suscetíveis de 
recuperação e que demonstrem que, em 31 
de dezembro de 2019, o seu passivo era supe-
rior ao ativo. 

 
 Alargamento no PER,
 PEAP e Insolvência

Tendo em vista a adaptação dos mecanis-
mos judiciais de recuperação vigentes à 
pandemia da doença COVID-19, prevê-se a 
possibilidade, no âmbito do PER e do PEAP, 
de concessão de um prazo suplementar 
para conclusão das negociações, com vista 
à aprovação de plano de recuperação ou de 
acordo de pagamento, por uma só vez e por 
um mês, além da prorrogação já prevista no 
âmbito dos artigos 17.º-D e no n.º 5 do artigo 
222.º-D do CIRE.
Já no âmbito do Processo de Insolvência, 
prevê-se a possibilidade de concessão de um 
alargamento do prazo, até 15 dias, para que 
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