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Porquê as atualizações aos livros da COLEÇÃO LEGISLAÇÃO?
No panorama legislativo nacional é frequente a publicação de novos diplomas legais que, regularmente,
alteram outros diplomas, os quais estão muitas vezes incluídos nas compilações da Coleção Legislação. Ao
disponibilizar as atualizações, a Porto Editora pretende que o livro que adquiriu se mantenha atualizado de
acordo com as alterações legislativas que vão sendo publicadas, fazendo-o de uma forma rápida e prática.
Qual a frequência das atualizações aos livros da COLEÇÃO LEGISLAÇÃO?
Serão disponibilizadas atualizações para cada livro até à preparação de uma nova edição do mesmo, sempre que detetada uma alteração legal. O prazo que medeia entre as referidas alterações e a disponibilização
dos textos será sempre tão reduzido quanto possível.
Onde estão disponíveis as atualizações aos livros da COLEÇÃO LEGISLAÇÃO?
Pode encontrá-las em www.portoeditora.pt/direito, na área específica de “Atualizações”.
Como posso fazer download das atualizações dos livros da COLEÇÃO LEGISLAÇÃO?
Basta aceder à página e área indicadas acima, selecionar um título e os respetivos ficheiros. O serviço é
completamente gratuito.
Como se utiliza este documento?
O documento foi preparado para poder ser impresso no formato do seu livro. Apresenta a página e o local da
mesma onde as atualizações devem ser aplicadas, bem como a área por onde pode ser recortado depois de
impresso, com vista a ficar com as mesmas dimensões e aspeto do livro que adquiriu.
Como devo imprimir este documento, de modo a ficar no formato do meu livro?
Deverá fazer a impressão sempre a 100%, ou seja, sem ajuste do texto à página. Caso o documento tenha
mais do que uma página, lembramos que não deve proceder à impressão em frente e verso.
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O Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho, introduziu alterações ao Código da Insolvência e da Recuperação de
Empresas.
De modo a garantir a atualidade da obra Comercial – Edição Académica, são indicados neste documento os textos
que sofreram alterações e a sua redação atual.
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É introduzido um novo n.º 12 ao art. 38.º, com o seguinte texto:

registo se o devedor for titular de estabelecimento situado em Portugal.

✁

[Redação:

DL n.º 79/2017, de 30-06; entr. vigor: 2017-07-01, sendo imediatamente aplicável aos processos pendentes.]

12. O registo previsto no n.º 2 deve ainda conter os factos referidos no n.º 2 do
artigo 24.º do Regulamento (UE) 2015/848, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 20 de maio de 2015. [Redação: DL n.º 84/2019, de 28-06; entr. vigor: 2019-06-29.]
ARTIGO 39.º Insuficiência da massa insolvente
Artigo 39.º

1. Concluindo o juiz que o património do devedor não é presumivelmente suficiente para a satisfação das custas do processo e das dívidas previsíveis da massa
insolvente e não estando essa satisfação por outra forma garantida, faz menção
desse facto na sentença de declaração da insolvência, dando nela cumprimento
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ponha de elementos que justifiquem a abertura do incidente de qualificação da
insolvência, declara aberto o incidente de qualificação com carácter limitado,
aplicando-se, com as necessárias1 adaptações, o disposto na alínea i) do n.º 1 do
artigo 36.º. [Redação: Lei n.º 16/2012, de 20-04; entr. vigor: 2012-05-21.]
2. No caso referido no número anterior:
a) Qualquer interessado pode pedir, no prazo de cinco dias, que a sentença seja
complementada com as restantes menções do n.º 1 do artigo 36.º; [Redação: Lei

P

n.º 16/2012, de 20-04; entr. vigor: 2012-05-21.]

b) Aplica-se à citação, notificação, publicidade e registo da sentença o disposto
nos artigos anteriores, com as modificações exigidas, devendo em todas as
comunicações fazer-se adicionalmente referência à possibilidade conferida
pela alínea anterior.
3. O requerente do complemento da sentença deposita à ordem do tribunal o mon-
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Artigo 245.º
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Efeitos da exoneração ARTIGO 245.º

1. A exoneração do devedor importa a extinção de todos os créditos sobre a insolvência que ainda subsistam à data em que é concedida, sem exceção dos que
não tenham sido reclamados e verificados, sendo aplicável o disposto no n.º 4 do
artigo 217.º.
Pág. 467
2. A exoneração não abrange, porém:
Na alínea d)
2 do artigo
245.º, onde se lê:
a) do
Osn.º
créditos
por alimentos;
d) Os créditos
tributários.
b) As
indemnizações devidas por factos ilícitos dolosos praticados pelo devedeve ler-se o dor,
textoque
seguinte:
hajam sido reclamadas nessa qualidade;
c) Os créditos por multas, coimas e outras sanções pecuniárias por crimes ou
contraordenações;
✁
d) Os créditos tributários e da segurança social. [Redação: DL n.º 84/2019, de 28-06; entr.
vigor: 2019-06-29.]

Artigo 246.º

Revogação da exoneração ARTIGO 246.º

1. A exoneração do passivo restante é revogada provando-se que o devedor incorreu em alguma das situações previstas nas alíneas b) e seguintes do n.º 1 do
artigo 238.º, ou violou dolosamente as suas obrigações durante o período da cessão, e por algum desses motivos tenha prejudicado de forma relevante a satisfação dos credores da insolvência.
2. A revogação apenas pode ser decretada até ao termo do ano subsequente ao
trânsito em julgado do despacho de exoneração; quando requerida por um credor
da insolvência, tem este ainda de provar não ter tido conhecimento dos fundamentos da revogação até ao momento do trânsito.
3. Antes de decidir a questão, o juiz deve ouvir o devedor e o fiduciário.
4. A revogação da exoneração importa a reconstituição de todos os créditos extintos.
Artigo 247.º

Publicação e registo ARTIGO 247.º

Os despachos iniciais, de exoneração, de cessação antecipada e de revogação da
exoneração são publicados e registados nos termos previstos para a decisão de
encerramento do processo de insolvência.
Artigo 248.º

Apoio judiciário ARTIGO 248.º

1. O devedor que apresente um pedido de exoneração do passivo restante beneficia do diferimento do pagamento das custas até à decisão final desse pedido, na
parte em que a massa insolvente e o seu rendimento disponível durante o período
da cessão sejam insuficientes para o respetivo pagamento integral, o mesmo se
aplicando à obrigação de reembolsar o organismo responsável pela gestão financeira e patrimonial do Ministério da Justiça das remunerações e despesas do
administrador da insolvência e do fiduciário que o organismo tenha suportado. [Redação: DL n.º 79/2017, de 30-06; entr. vigor: 2017-07-01, sendo imediatamente aplicável aos processos pendentes.]

2. Sendo concedida a exoneração do passivo restante, o disposto no artigo 33.º
do Regulamento das Custas Processuais é aplicável ao pagamento das custas e à
obrigação de reembolso referida no número anterior. [Redação: Lei n.º 16/2012, de 20-04; entr.
vigor: 2012-05-21.]

3. Se a exoneração for posteriormente revogada, caduca a autorização do pagamento em prestações, e aos montantes em dívida acrescem juros de mora calculados como se o benefício previsto no n.º 1 não tivesse sido concedido, à taxa
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