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Reorganizações societárias em tempos 
de Covid-19

As pessoas coletivas, também de-
signadas por pessoas jurídicas, 
para as distinguir das pessoas 

físicas (beneficiárias de todos os inte-
resses), têm em regra por lastro uma 
empresa; que o legislador recente-
mente definiu como: “toda a organi-
zação de capital e trabalho destinada 
ao exercício de qualquer atividade 
económica, independentemente da 
natureza jurídica do seu titular” (art 
6, nº2, da Lei nº 75/2020, de 27Nov, 
que criou o processo extraordinário 
de viabilização de empresas – PEVE).

Para efeitos do Código da Insol-
vência (CIRE), as pessoas coletivas 
podem ser sujeitos passivos da de-
claração de insolvência sem que seja 
relevante a sua integração num gru-
po formal ou informal de empresas, 
na medida em que “é considerado 
em situação de insolvência o devedor 
que se encontre impossibilitado de 
cumprir as suas obrigações” ou, res-
peitando a previsão do artigo 3, nºs 
2 e 3, do CIRE, “quando o seu pas-
sivo seja manifestamente superior ao 
activo, avaliados segundo as normas 
contabilísticas aplicáveis”.

A única ligação entre pessoas coleti-
vas devedoras insolventes encontra-se 
prevista no artigo 86 do CIRE, que 
estabelece a apensação de processos: 
“sendo o devedor uma sociedade co-
mercial, relativamente aos processos 
em que tenha sido declarada a insol-
vência de sociedades que, nos termos 
do Código das Sociedades Comer-
ciais (CSC), ela domine ou com ela 
se encontre em relação de grupo.”

No que respeita à revitalização ou 

viabilização de empresas (pessoas co-
letivas) em situação económica difí-
cil, em situação de insolvência imi-
nente ou em situação de insolvência 
atual em virtude da pandemia da 
doença Covid-19, pode ocorrer a 
apensação de processos de igual na-
tureza, desde que as sociedades co-
merciais se encontrem em relação de 
domínio ou de grupo, nos termos 
do CSC e verificados os restantes 
pressupostos processuais previstos 
no artigo 17-C do CIRE (processo 
de revitalização) e artigo 7 da Lei nº 
75/2020 (processo extraordinário de 
viabilização).

Como resulta evidente, no âmbito 
de um procedimento judicial de re-
vitalização, viabilização ou recupera-
ção de um conjunto de empresas, é 
fundamental respeitar o disposto no 
CSC (grupos de sociedades) para se 
poder invocar a existência de uma 
relação de domínio ou de grupo en-
tre empresas, que tenham no plano 
operacional uma ligação funcional 
ou os mesmos beneficiários pessoas 
singulares.

A “legislação de emergência” pu-
blicada por causa da pandemia Co-
vid-19, destinada a apoiar as empre-
sas (pessoas coletivas) em diversas 
vertentes para além da sua viabiliza-
ção por via da intervenção dos tribu-
nais, não dispensa as indispensáveis 
reorganizações societárias por via es-
tritamente contratual, como ocorre 
nas reestruturações de créditos efe-
tuadas diretamente com as institui-
ções financeiras, no reforço dos capi-
tais próprios com a intervenção dos 
sócios, na concretização de parcerias 
comerciais e, naturalmente, na rea-
valiação do modelo de negócio e dos 
custos associados à sua concretização 
num mercado em crise, que se admi-
te temporária.

É que as operações de M&A têm 
sempre um vetor ou pendor de ti-
ming, “aleas” ou até um certo carácter 

oportunístico ligado à sua construção 
e execução. Vivem do mercado, da 
flutuação do mercado, da análise do 
mercado mas, sobretudo, das entre-
linhas do mercado e da sensibilida-
de dos intervenientes (e equipas ju-
rídicas) em lerem o momento ótimo 
para o desenho e concretização das 
operações.

Como resulta de alguns dos textos 
publicados nesta edição da VJ, em 
tempos de Covid-19, têm sido con-
cretizadas inúmeras  fusões e aqui-
sições complexas (M&A), que en-
volvem um conjunto de operações 
societárias aprovadas pelos sócios e/ 
ou credores, após um período de ne-
gociação para definição dos acordos 
a implementar, suportados num rigo-
roso processo documental objeto de  
“Due Diligence” financeira, contabi-
lística, fiscal e jurídica, que os tempos 
recentes exigem que seja desenvolvida 
por equipas técnicas competentes.

Assim, aquilo que poderia parecer 
um paradoxo sublinha uma necessi-
dade. É que num mercado mais vo-
látil e mais imprevisível a “aleas” au-
menta. E existem ou mantém-se as 
oportunidades de concretização de 
operações. O que muda é a exigên-
cia na construção dessas operações 
societárias, por um lado, e, conse-
quentemente, exige-se um acompa-
nhamento especializado multidisci-
plinar também mais rigoroso (espe-
cialmente ao nível jurídico).

Nos momentos em que as empre-
sas, isoladas ou integradas em grupos 
económicos, apresentam fragilidades 
estruturais agravadas pela pandemia 
Covid-19 (situação económica difí-
cil ou insolvência iminente), o co-
nhecimento dos procedimentos de 
M&A, por parte dos seus dirigentes, 
permitirá que todas as empresas se 
mantenham no mercado com uma 
porta aberta para avaliarem as vanta-
gens de serem concretizadas “uniões” 
societárias!
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