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SISPACSE 
Sistema Público de Apoio à Conciliação
no Sobre-Endividamento
Decreto-Lei n.º 105/2020, de 23 de dezembro

No âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, criado com o 
objetivo de fazer face às consequências económicas e sociais causadas pela 
pandemia da Covid-19 e aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
41/2020, a 6 de junho de 2020, foi, no dia 23 de dezembro de 2020, publicado o 
Decreto-Lei n.º 105/2020, que cria o Sistema Público de Apoio à Conciliação no 
Sobre-Endividamento (SISPACSE).

O SISPACSE é um mecanismo extrajudicial que se destina exclusivamente a 
pessoas singulares que se encontrem em situação de mora, na sua iminência, 
ou de não cumprimento definitivo de obrigações de natureza pecuniária e que 
visa facultar ao devedor e aos respetivos credores um momento negocial para 
a solução de equidade mais adequada aos termos do litígio.

Ver o diploma em: https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152015940/details/maximized
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 O que é o SISPACSE?

O SISPACSE é um mecanismo extrajudicial 
de resolução alternativa de litígios, que se 
caracteriza pela voluntariedade, imparciali-
dade, celeridade e baixo custo, e que visa es-
timular a mais rápida composição do litígio e 
o reequilíbrio financeiro do devedor, sendo a 
respetiva intervenção anterior à utilização do 
Processo Especial de Revitalização (PER), do 
Processo Especial para Acordo de Pagamen-
to (PEAP) ou do Processo de Insolvência.

O SISPACSE é um instrumento complemen-
tar, mas não substitutivo, do Plano de Ação 
para o Risco de Incumprimento (PARI) e do 
Procedimento Extrajudicial de Regularização 
de Situações de Incumprimento (PERSI), pre-
vistos no Decreto-Lei n.º 227/2012, de 25 de 
outubro.

  Quem pode recorrer 
ao SISPACSE?

O SISPACSE destina-se a pessoas singulares, 
residentes em território nacional, e que se 
encontrem em situação de sobre-endivida-
mento, ou seja, em situação de mora, na sua 
eminência, ou de não cumprimento definiti-
vo de obrigações de natureza pecuniária.

Não podem recorrer ao SISPACSE os devedo-
res que, à data da apresentação do requeri-
mento, tenham pendente Processo de Insol-
vência, PER ou PEAP.

  Como se inicia 
o SISPACSE?

O devedor interessado pode requerer à Dire-
ção Geral da Política de Justiça a intervenção 
do SISPACSE, através de formulário próprio 
a disponibilizar no sítio na Internet da DGPJ, 
https://dgpj.justica.gov.pt/, sendo nomeado 
por esta e no prazo de dois dias úteis, um 
conciliador que o acompanha durante todo 
o procedimento. 

O formulário deve conter o nome completo e 
os dados de contacto dos credores, a origem, 
valor e data de vencimento dos créditos, bem 
como os garantes (caso existam).

  Como se processa 
o SISPACSE?

É obrigatória a realização de uma sessão in-
formativa, promovida pelo conciliador, com a 
finalidade de esclarecer o devedor e os seus 
credores (que são obrigados a comparecer, aí 
comunicando se aceitam ou não participar 
das negociações) sobre os objetivos a alcan-
çar através do SISPACSE, as técnicas a utilizar 
e a eficácia jurídica dos acordos concluídos 
no seu âmbito.

A falta não justificada do credor à sessão in-
formativa determina o agravamento em 75% 
das taxas de justiça devidas pela propositura, 
por este, de ações judiciais para a cobrança 
dos créditos cuja negociação seja requerida 
no SISPACSE, incluindo o procedimento de 
injunção.

O conciliador nomeado no âmbito do SISPA-
CSE promove as diligências necessárias jun-
to dos credores no sentido de ser alcançado 
acordo que satisfaça os interesses de todas 
as partes envolvidas.

As negociações no âmbito do SISPACSE têm 
a duração máxima de 60 dias, contados da 
data de nomeação do conciliador, podendo 
tal prazo ser prorrogado uma única vez por 
idêntico período, mediante acordo escrito de 
todos os intervenientes.

Durante todo o período de negociações, os 
credores que tenham aceitado intervir, fi-
cam impedidos de instaurar qualquer ação 
ou praticar diligências de índole executiva 
tendentes à cobrança dos seus créditos, bem 
como de requerer a insolvência do devedor.

O acordo alcançado no âmbito do SISPACSE 
deve ser assinado pelo conciliador, por todos 
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os intervenientes que o aceitem, incluindo os 
garantes que nele participem, constituindo 
título executivo.

   Quais os créditos não 
abrangidos pelo SISPACSE?

O SISPACSE não se aplica a créditos tributá-
rios e da Segurança Social, bem como a ne-
gócios jurídicos abrangidos pelo Plano de 
Ação para o Risco de Incumprimento (PARI) 
e pelo Processo Extrajudicial de Regulariza-

ção de Situações de Incumprimento (PERSI), 
previstos no Decreto-Lei n.º 227/2012, de 25 de 
outubro.

  Quais os custos associados 
à intervenção do SISPACSE?

O acesso à sessão informativa do SISPACSE 
é isento de encargos para devedores e cre-
dores. Porém, o início da fase de negociações 
tem o custo único de € 30,00 a suportar pelo 
devedor.
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