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Excertos

“Cumpre ao legislador a criação de mecanismos de prevenção e tratamento 
do sobre-endividamento, de modo a que o consumidor compreenda totalmente 
os riscos da contratação que efetua e possa enfrentar”

“Em Portugal, o legislador parece alheado do tratamento sistematizado do 
sobre-endividamento, coexistindo diversa legislação que visa a sua prevenção 
e tratamento mas faltando-lhe a coesão necessária para que se possa afirmar a 
existência de um regime consumerista a respeito do sobre-endividamento”

“Existem dois tipos de sobre-endividamento, com base na classificação re-
lativa à sua origem, sendo que apenas o sobre-endividamento a que se alie a 
boa-fé do devedor tem lugar em eventuais procedimentos legais de tratamento 
do próprio sobre-endividamento”

“Sobre-endividamento de má-fé, endógeno ou ativo, é aquele decorrente 
de dolo ou negligência do devedor, que contribuiu ativamente para se colocar 
numa situação de impossibilidade de pagamento não planeando antecipada-
mente os compromissos assumidos e procedendo a uma acumulação exagerada 
de créditos em relação aos rendimentos efetivos esperados”

 “O plano de pagamentos, enquanto mecanismo de tratamento da insol-
vência dos consumidores, tem obtido, apesar das vantagens designadas, escassa 
repercussão na prática jurídica insolvencial, optando os insolventes esmagado-
ramente pela exoneração do passivo restante”
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I. Introdução

São distintas as circunstâncias económicas que presidem ao enqua-
dramento temporal deste breve estudo. Ao passo que, na Europa, os 
consumidores são confrontados com uma crise económica prolonga-
da, que se traduz nas medidas de austeridade implantadas nos países 

da zona euro, com a consequente diminuição dos rendimentos e dos apoios 
sociais às famílias, aumento do desemprego, de taxas de juro, da carga fiscal 
e de dificuldades de acesso ao crédito por parte de consumidores e empresas, 
no Brasil tem-se verificado nos últimos anos, um cenário de crescimento eco-
nómico. No entanto, embora em escalas distintas, a proteção e tratamento 
dos consumidores endividados é imperativa numa sociedade aberta ao cré-
dito, tal como se verifica em Portugal e no Brasil, não só juridicamente, por 
previsão constitucional, como veremos, mas económica e socialmente. 

O sobre-endividamento ou insolvência dos consumidores, como 
resultado da relação entre um conjunto de obrigações previamente assumidas 
por aqueles e determinados fatos que potenciam ou criam uma incapacidade 
de cumprimento das mesmas, não é, portanto, exclusivo de uma conjuntura 
de crise económica. É bem verdade que o aumento do número de sobre-
endividados/insolventes se verificará em tais circunstâncias, mas nenhum 
consumidor, especialmente o que habitualmente recorre ao crédito, estará 
imune à possibilidade de incumprimento prolongado que, como veremos, 
configura precisamente a figura ora em análise. Além disso, a necessidade de 
previsão de mecanismos específicos deriva também do fato de, nas sociedades 
abertas ao crédito, este não ser considerado como um mal em si mesmo, 
uma vez que permite ao consumidor, de forma regrada e com uma gestão 
consciente, o acesso a bens e serviços de consumo que, de outro modo, lhe 
estariam vedados. Assim sendo, é legítimo que os consumidores possam 
esperar que, para além da proteção legalmente concedida no momento 
da contratação, seja ela extensível aos casos em que a sua incapacidade de 
cumprimento fica seriamente comprometida, pelos motivos que veremos de 
seguida.  

Neste contexto, cumpre ao legislador a criação de mecanismos de 
prevenção e tratamento do sobre-endividamento, de modo a que o 
consumidor compreenda totalmente os riscos da contratação que efetua e 
possa enfrentar, de forma rápida e com custos relativamente reduzidos, as 
dificuldades económicas que contribuam para o agravamento da sua situação 
creditícia e que, ficando por tratar, potenciarão a exclusão económica e 
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social, para além de impedirem a normal satisfação das suas necessidades 
essenciais. É, precisamente, na repartição equilibrada dos riscos do mercado 
por consumidor e credores que assentará a legislação destinada a cumprir os 
objetivos referidos.

Exporemos então, uma vez que a abordagem legislativa foi distinta em 
Portugal e no Brasil, a definição tanto de sobre-endividamento como de 
insolvência, de modo a compreendermos quais as concretas circunstâncias 
económicas, financeiras e jurídicas que permitem ao devedor aceder a 
estes modos de tratamento, o que servirá para enquadrarmos a nossa 
exposição. Seguidamente, analisaremos de forma sintetizada os mecanismos 
disponibilizados por ambos os legisladores no sentido de atacar o estado 
patrimonial negativo do consumidor que, como veremos, obedecem a 
distintas inspirações e modelos legislativos. Por um lado, no direito português, 
centrar-nos-emos no plano de pagamentos e na exoneração do passivo 
restante, presentes no Código da Insolvência e Recuperação de Empresas, 
datado de 2004. Por outro, no que concerne ao direito brasileiro, analisaremos 
um anteprojeto de lei, datado de 2010, onde se inclui a conciliação e a 
reestruturação judicial. 

II. Do sobre-endividamento e da insolvência – duas 
designações para o mesmo estado patrimonial  
negativo?

A designação jurídica do objeto que pretendemos estudar não é, em pri-
meiro lugar, uniforme. No direito brasileiro, o termo utilizado será sobre-
-endividamento, ou superendividamento. Já em Portugal, apesar de esta 
nomenclatura não ser desconhecida ou apartada da lei positiva, é o termo in-
solvência o comumente utilizado na circunscrição e aplicação dos tratamen-
tos que indicaremos. A esta discrepância de terminologia não será alheia a 
abordagem jurídico-legislativa à temática: ao passo que no direito brasileiro é 
o Direito do Consumo que pontua na criação dos mecanismos de prevenção 
e ataque ao sobre-endividamento, em Portugal assiste-se a uma dicotomia, 
colocando-se a prevenção do lado do Direito do Consumo e o tratamento, 
primordialmente, no âmbito do Direito da Insolvência1.

A diferença apresentada também deriva da distinta fonte de inspiração 
dos legisladores brasileiro e português – o primeiro encontra-se enquadrado 
com a formulação francesa do tratamento do sobre-endividamento, derivado 
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do Code de la Consommation; o segundo bebe inspiração na Insolvenzordnung 
alemã. Todavia, apesar da existência do Código do Consumidor brasileiro, 
atualmente em revisão, o legislador optou por formular a regulamentação 
do sobre-endividamento numa lei extravagante, de modo a dar coerência 
ao binómio prevenção/tratamento que pretende introduzir no direito 

brasileiro. Em Portugal, o legislador parece 
alheado do tratamento sistematizado do sobre-
endividamento, coexistindo diversa legislação 
que visa a sua prevenção e tratamento mas 
faltando-lhe a coesão necessária para que se possa 
afirmar a existência de um regime consumerista 
a respeito do sobre-endividamento. Por esse 
motivo, foi dado lugar ao direito insolvencial 

que, tal como afirmado, permite tratar, mas não prevenir, a insolvência dos 
consumidores.

Relativamente à definição de sobre-endividamento, podemos desde 
logo afirmar, na senda da definição fornecida pelo Code de la Consommation, 
que se trata de um estado patrimonial que consiste na impossibilidade 
manifesta, por parte do devedor de boa-fé, de cumprir as suas obrigações 
não profissionais, vencidas ou a vencer. Referem Frade e Abreu Lopes que o 
sobre-endividamento consiste “em termos gerais (…) em situações nas quais 
as famílias são incapazes de pagar uma ou mais dívidas com base no seu 
rendimento disponível, na altura do seu vencimento”2. Por sua parte, Lima 
Marques indica que o sobre-endividamento consiste “na impossibilidade 
global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar 
as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com o 
Fisco, oriundas de delitos e de alimentos) em um tempo razoável com a sua 
capacidade atual de rendas e de património”3.

Temos assim que o conceito de sobre-endividamento se divide em 
dois elementos fundamentais: elemento subjetivo e objetivo. No primeiro, 
enquadraremos o consumidor, uma vez que o tratamento do sobre-
endividamento se destina apenas a quem possua um endividamento de 
origem não profissional. Por outro lado, identificar o consumidor enquanto 
sujeito singular não é suficiente, uma vez que o sobre-endividamento é, 
recorrentemente, uma situação patrimonial com impacto familiar, pelo 
que deveremos considerar o agregado familiar. Assim, o elemento subjetivo 
é extenso, podendo ir desde indivíduos isolados a agregados familiares 
constituídos das mais diversas formas (agregados monoparentais, biparentais, 

Para os efeitos jurídicos 
que pretendemos, 
insolvência e sobre-
endividamento serão 
equiparáveis
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incluindo dependentes)4.
Relativamente ao elemento objetivo, como dissemos já, o sobre-

endividamento implica dívidas de origem não profissional, sejam derivadas 
de despesas correntes, crédito ao consumo, crédito de origem particular, 
crédito hipotecário para aquisição de habitação permanente, ou, de forma 
mais gravosa, quando os devedores contraem créditos pessoais para satisfação 
de pagamento de outras dívidas, que se contrapõem ao rendimento normal 
e ao património daqueles. Podemos, assim afirmar que sobre-endividamento 
se define como uma situação de impossibilidade duradoura ou estrutural do 
devedor cumprir o conjunto de dívidas vencidas ou a vencer. Esta noção 
implica que o devedor se confronta com a impossibilidade atual ou considera, 
com forte possibilidade, vir a não poder cumprir o conjunto das suas dívidas, 
quer por inexistência de rendimentos ou património disponível, quer por 
não poder recorrer mais ao crédito, na data do seu vencimento. Esta é a 
situação limite do sobre-endividamento, podendo existir graus intermédios, 
que se aferem com base em duas situações distintas, isto é, ou o devedor 
tem um excesso de dúvidas, mas consegue cumpri-las com normalidade e 
na data do seu vencimento, ou não contraiu quaisquer créditos mas tem 
os seus rendimentos comprometidos quase na totalidade com os seus gastos 
correntes5. 

Não importa assim quantas dívidas tem o conjunto a que aludimos, mas 
a relação que se estabelece entre, por um lado, a liquidez e o património do 
devedor e, por outro, os pagamentos que são devidos numa determinada 
data (o que torna comum, por exemplo, o chamado sobre-endividamento 
hipotecário, quando o devedor se vê a braços com a impossibilidade de 
cumprimento da prestação relativa ao crédito contraído para aquisição de 
habitação própria). Para tal poderá utilizar-se o cálculo da taxa de esforço, 
correspondente a estabelecer um rácio entre o rendimento disponível e aquele 
que se encontra ao serviço da dívida, isto é, a soma de amortizações e juros.6 
Por outro lado, a diminuição do standard normal de vida dos indivíduos é 
também um indicativo de uma situação de sobre-endividamento7.

Existem dois tipos de sobre-endividamento, com base na classificação 
relativa à sua origem, sendo que apenas o sobre-endividamento a que se 
alie a boa-fé do devedor8 tem lugar em eventuais procedimentos legais de 
tratamento do próprio sobre-endividamento:

- sobre-endividamento de boa-fé, exógeno ou passivo, ou seja, aquele 
que deriva de fatores externos e alheios à vontade do devedor, que se dividem 
em fatores imprevisíveis, como sejam o desemprego, o emprego precário, o 
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divórcio, a viuvez, doença, morte de um familiar da rede de suporte, entre 
outros, e fatores que, mesmo sendo previsíveis, ultrapassam a previsão razoável 
e cuidada do devedor, como sejam as subidas das taxas de juro, por exemplo.  
A situação conjuntural de crise económica que atravessamos trouxe, por isso, 
o agravamento das condições de pagamento de muitos devedores que não 
suportaram estes fatores de origem financeira. 

- sobre-endividamento de má-fé, endógeno ou ativo, decorrente de dolo 
ou negligência do devedor, que contribuiu ativamente para se colocar numa 
situação de impossibilidade de pagamento não planeando antecipadamente 
os compromissos assumidos e procedendo a uma acumulação exagerada de 
créditos em relação aos rendimentos efetivos e esperados. Esta má-fé avalia-se 
por via do critério de consumidor médio, razoavelmente informado dos seus 
direitos e deveres que, dispondo à partida de um rendimento insuficiente, se 
endivida sem possibilidade, prevista por ele, de cumprir as suas obrigações, 
ou considerando existir forte probabilidade de tal vir a suceder.

A distinção entre ambas as situações permite, portanto, o acesso a 
eventuais formas de tratamento da situação de sobre-endividamento, tuteladas 
por poderes públicos, sejam administrativos ou judiciais (quando criadas), e 
coloca também o devedor de boa-fé em boa perspetiva de conseguir obter 
um acordo extrajudicial com os seus credores, tanto através de negociação 
individual com cada um deles como através de meios de resolução alternativa 
de litígios que permitam uma renegociação coletiva do seu passivo.

Como sabemos, o legislador português não conceptualiza ou define o 
sobre-endividamento em nenhum instrumento legal. Fá-lo, contudo, em 
relação à insolvência. No art. 3º, nº1, do CIRE, indica o legislador, no que 
concerne às pessoas singulares (admitidas ao processo de insolvência pelo 
art. 2º, nº 1, a, CIRE), um critério geral que define insolvência como a 
impossibilidade de cumprimento de obrigações vencidas9, que se designará 
como insolvência atual. Indica-se ainda, no nº 4 do referido artigo, que se 
equipara à noção de insolvência atual a que seja meramente iminente, ou 
seja, quando o devedor preveja, de forma séria, uma incapacidade futura de 
cumprimento regular e pontual das dívidas a vencer10.  Assim sendo, cruzando 
a noção de insolvência, tanto atual, como iminente, com as noções de sobre-
endividamento que vimos acima, chegamos à conclusão que, para os efeitos 
jurídicos que pretendemos, ou seja, analisar quais os mecanismos legais 
passíveis de acudir ao devedor no caso de incapacidade de cumprimento das 
suas obrigações não profissionais, insolvência e sobre-endividamento serão 
equiparáveis. De notar, todavia, que o legislador português não introduz o 
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conceito de boa-fé na noção de insolvência mas, como veremos, utilizá-la-á 
como medida de comportamento do consumidor no acesso à exoneração do 
passivo restante. 

Significa assim que, dependendo das opções tomadas pelo legislador, quer 
tratando o sobre-endividamento de per si, quer submetendo o devedor ao 
crivo de um processo de tipo concursal, faticamente a realidade económico-
financeira que subjaz ao tratamento jurídico pode ser tida como idêntica. 

III. O tratamento da insolvência do consumidor 
no direito português

Malgrado as normas constitucionais, nomeadamente o art. 60º, nº 1, 
da CRP, que impõe ao Estado o dever de proteger os interesses económi-
cos dos consumidores, entre outros, não têm sido frutíferas as tentativas, em 
Portugal, de criação de um regime específico para o tratamento do sobre- 
endividamento/insolvência dos consumidores. Em primeiro lugar, o Ante-
projeto do Código do Consumidor11, datado de 2006, que previa um pro-
cesso específico para a insolvência dos consumidores, alternativo ao CIRE 
(com intervenção judicial e administrativa, de gabinetes públicos de apoio ao 
sobre-endividado criados para o efeito) não chegou a aprovar-se. Em segundo 
lugar, o mecanismo de interação entre o processo executivo e o tratamento 
do sobre-endividamento, gerado pela Portaria nº 312/2009, de 30 de mar-
ço, revelou-se um fracasso. Estabelece-se que, num processo executivo que 
termine com inexistência de bens penhoráveis, o devedor poderá evitar a 
inclusão do seu nome na lista pública de execuções quando, estando sobre- 
endividado, negocie um plano de pagamentos com alguma das entidades 
reconhecidas para o efeito12. Caso se trate de um processo executivo do tipo 
arbitral, idênticas medidas poderão ser tomadas, suspendendo-se o processo 
por acordo das partes. 

No entanto, como afirmamos, os resultados destas medidas tardam em 
chegar, não existindo suficiente informação veiculada aos consumidores 
executados, nos próprios tribunais, para que possam procurar o apoio 
especializado das referidas entidades. Por outro lado, encontrando-se já o 
consumidor em incumprimento, a negociação de um acordo com os credores 
poderá ficar comprometida, tornando estas medidas ineficazes desde a 
sua génese13. Assim sendo, o grosso do tratamento extrajudicial do sobre-
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endividamento estará a cargo dos próprios consumidores e de entidades 
privadas, sem qualquer tipo de intervenção ou supervisão pública.

Encontramos, todavia, um remédio judicial para a insolvência dos 
consumidores. A universalidade da lei insolvencial portuguesa permite-
lhe abarcar todos os tipos de devedores, desde pessoas singulares a pessoas 
coletivas, passando pela herança e por outros patrimónios autónomos, que 

a lei descreve assaz pormenorizadamente, 
no seu artigo 2º. É precisamente na alínea a 
que se localiza o consumidor, por detrás da 
locução “pessoas singulares”, como afirmamos. 
Todavia, ao contrário do que acontece em 
outros ordenamentos, o legislador português 
foi sensível às especificidades do processo 
de insolvência dirigido a pessoas singulares, 
criando dois mecanismos de exclusiva aplicação 

a estes: o plano de pagamentos e a exoneração do passivo restante, precedida de 
liquidação dos bens do devedor. É no preâmbulo do CIRE que encontramos 
a justificação para a diferenciação, sendo que se pode ler no considerando 44 
que “a sujeição ao processo de insolvência de pessoas singulares e coletivas, 
tanto titulares de empresas como alheias a qualquer atividade empresarial, 
não é feita sem a previsão de regimes e institutos diferenciados para cada 
categoria de entidades, que permitam o melhor tratamento normativo das 
respectivas situações de insolvência”.

Apesar das dificuldades de acesso ao processo insolvencial, como sejam 
a falta de informação sobre o processo, o seu elevado custo, a falta de 
preparação dos advogados e a negação do apoio judiciário aos insolventes 
mais carenciados, o constante aumento do número de processos de pessoas 
singulares14 vem demonstrar que se trata de um meio válido para acolher 
este tipo de devedores, incluindo consumidores. Por esse motivo, iremos 
analisar as duas soluções expostas pelo legislador como adequadas a este tipo 
de insolvência: o plano de pagamentos e a exoneração do passivo restante.

1. O plano de pagamentos

O plano de pagamentos consiste na primeira das soluções estritamente 
pensadas para o tratamento da insolvência das pessoas singulares, tal como se 
depreende do âmbito subjetivo definido pelo art. 249, nº 1, CIRE. Não se 
trata, na realidade, de uma solução pro consumidor, uma vez que o âmbito 
objetivo definido pelo referido artigo permite incluir não apenas pessoas 
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singulares consumidoras, mas também pequenos empresários e profissionais 
liberais ou autónomos15.

Trata-se de uma fórmula de tratamento alternativa à liquidação dos bens 
do devedor, consistindo numa negociação entre este e os seus credores, com 
vista à aprovação de um negócio jurídico que preveja, designadamente, nas 
palavras da lei, moratórias, perdões, constituição de garantias, extinções, totais 
ou parciais, de garantias reais ou privilégios creditórios existentes, um programa 
calendarizado de pagamentos ou o pagamento numa só prestação e a adoção, pelo 
devedor de medidas concretas de qualquer natureza suscetíveis de melhorar a sua 
situação patrimonial (art. 252º, nº 2, CIRE). 

As vantagens da aprovação de um plano de pagamentos, no âmbito do 
processo de insolvência, são inegáveis:

a) a tramitação do processo de insolvência é bastante mais curta do que 
a verificada no processo de insolvência que contenha uma solução do tipo 
liquidatório;

b) os custos do processo serão mais reduzidos, uma vez que não há 
necessidade de nomeação de um administrador de insolvência;

c) a possibilidade de obtenção de pagamento, pelo menos parcial, por 
parte dos credores, é maior do que a observada em processos com insuficiência 
de massa insolvente, ou seja, quando o devedor apresenta um acervo de bens 
e rendimentos impenhoráveis suscetíveis de encerramento do processo, o que 
lhe permitirá obter a exoneração do passivo restante;

d) o devedor não enfrenta as consequências negativas da declaração 
de insolvência, como seja a suspensão das suas faculdades de administração 
e disposição de bens, a qualificação da insolvência, que poderá, em caso 
de insolvência culposa, originar a inabilitação do devedor posterior ao 
encerramento do processo, e ainda o estigma social da declaração de 
insolvência, uma vez que não é dada publicidade à declaração de insolvência 
verificada.

O plano de pagamentos pode ser solicitado pelo devedor, individual 
ou conjuntamente com o seu cônjuge, nos termos dos artigos 249, nº 2, 
e 264, nº 4, b, CIRE, desde que o regime de bens do casamento inclua 
alguma das formas de comunhão admitidas por lei. O CIRE é ainda claro, 
indicando que, caso ambos os cônjuges se apresentem à insolvência, o plano 
de pagamentos eventualmente oferecido deverá, obrigatoriamente, ser 
elaborado em conjunto. 

A lei indica diferentes fases na tramitação do plano de pagamentos: 
apresentação; apreciação liminar pelo juiz; suspensão do processo; notificação aos 
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credores; aprovação do plano pelos credores; homologação judicial. 
A primeira das fases vem prevista nos artigos 251º, 253º e 264º, CIRE. 

O devedor deverá apresentar uma proposta de plano de pagamentos com a 
petição inicial, caso se trate de uma apresentação à insolvência ou, no caso 
de um pedido de declaração de insolvência desencadeado por um credor, em 
alternativa à oposição à declaração de insolvência, até dez dias após a citação. 
O momento da apresentação do plano é estabelecido com alguma rigidez, 
devido a dois fatores. Por um lado, os prazos processuais, na fase inicial 
do processo, são bastante curtos; por outro, a apresentação de um plano 
de pagamentos implica a confissão, por parte do devedor, da sua situação 
de insolvência, tal como previsto no art. 252º, nº 4, CIRE16. Verificamos, 
deste modo, que a apresentação de uma proposta de plano de pagamentos se 
encontra vedada aos credores, fazendo do devedor o único legitimado para 
tal. 

O plano de pagamentos, tal como afirmado, poderá conter quaisquer 
dos conteúdos previstos na lei, ou outros, incluindo a cessão total ou parcial 
de bens aos credores (art. 252, 4, CIRE). A amplitude e a flexibilidade da lei 
permitem, deste modo, que o devedor possa manter os seus bens, podendo 
dispor deles em favor dos credores se assim o considerar mais favorável. Estas 
características permitem que o plano de pagamentos possa ser distinto de 
devedor para devedor, adaptando-se às cambiantes dos casos concretos, tal 
como se prevê no artigo 252., nº 1, CIRE. 

O devedor deverá avançar com uma proposta concreta de plano de 
pagamentos, acautelando os interesses dos diferentes tipos de credores, com 
respeito pelo princípio do par conditio creditorum, ou seja, a igualdade entre 
os credores. Segundo Menezes Leitão, “o plano de pagamentos reveste a 
natureza de uma proposta contratual escrita, devendo ser formulada pelo 
devedor em termos que permitam obter o consenso dos credores”17. Avança 
ainda a lei que a proposta deverá ser formulada de modo a que possa ser 
aprovada pelos credores. Isto significa, de acordo com Carvalho Fernandes 
e Labareda, que “as medidas do plano devem ser tais que assegurem aos 
credores a satisfação dos seus interesses em medida que os leve a aceitá-lo, 
por ser, pelo menos, correspondente à satisfação que o prosseguimento do 
processo de insolvência, nas suas várias fases, razoavelmente acarretaria”18. O 
devedor não deverá, desta forma, propor um plano materialmente irrealizável, 
ou desproporcionado à sua capacidade patrimonial, não só porque tal não 
acautela os interesses dos credores mas, essencialmente, porque potencia a 
rejeição do plano por parte destes. 
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De acordo com o art. 252, CIRE, solicita-se ainda ao devedor que 
junte diversos anexos, definidos nas diferentes alíneas do nº 5 do artigo 
252º do CIRE. Estes incluem uma declaração de honra na qual o devedor 
afirma preencher os requisitos do art. 249º do CIRE, uma relação de bens 
e rendimentos disponíveis, um resumo do ativo, que consiste no sumário 

da relação anterior, uma relação de credores, 
com indicação das respetivas moradas, 
montantes dos créditos, natureza dos mesmos 
e eventuais garantias existentes e, por fim, 
uma declaração na qual o devedor afirma que 
todas as declarações se têm por completas e 
verdadeiras. De modo a facilitar a entrega dos 
anexos, definiu o legislador um formulário, 
que deverá ser utilizado por todos os devedores, 

salvo manifesta inadequação (artigo 252º, nº 6)19. Por último, sob pena 
de preclusão de tal possibilidade, o devedor deverá indicar se pretende a 
exoneração do passivo restante em caso de não aprovação ou homologação do 
plano de pagamentos, de acordo com o art. 254º, o que faz com que ambas 
as fórmulas de conclusão do processo sejam alternativas e não cumulativas.

Entregue o plano de pagamentos, seguem-se as fases da apreciação liminar 
e da suspensão do processo de insolvência, que se encontram interconectadas, 
de acordo com o art. 255º do CIRE, iniciando-se o incidente processual do 
plano de pagamentos. Deste modo, compete ao juiz a análise formal e material 
do plano apresentado pelo devedor, podendo tomar duas decisões – recusar 
o plano, originando o regresso do processo à sua tramitação normal, com a 
imediata declaração da insolvência, ou remetê-lo aos credores, notificando-
os, o que comporta a suspensão do processo, que tramitará em incidente 
processual. 

A análise formal do juiz deverá incidir essencialmente sobre as informações 
anteriormente referidas, a serem fornecidas obrigatoriamente pelo devedor, 
quer no plano quer nos respetivos anexos. A falta ou a incorreção de algum 
dos elementos essenciais poderá ser sanada pelo devedor, fixando o juiz um 
prazo razoável, de acordo com o art. 252º, n.º 8, CIRE. Caso o devedor não 
realize as devidas operações até ao final do prazo, considera-se que desistiu do 
plano de pagamentos, de acordo com o mesmo artigo.

Materialmente, o juiz poderá pronunciar-se sobre o conteúdo do plano de 
pagamentos, aferindo, de forma objetiva, se aquele protege de forma coerente 
e necessária os interesses dos credores, rejeitando o plano se considerar, nas 

O legislador português 
foi sensível às especifi-
cidades do processo de 
insolvência dirigido a 
pessoas singulares
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palavras da lei, que a sua aprovação será altamente improvável. 
A recusa do plano, por parte do juiz, determina a retoma da tramitação 

do processo de insolvência, sendo esta imediatamente declarada, nos termos 
do art. 255º, nº 2, CIRE. Por outro lado, caso o juiz decida submeter o plano 
à apreciação dos credores, ordena a suspensão do processo e a notificação 
daqueles, nos termos dos art 255º, nº 1, e 256º, nº 1, do CIRE.

São notificados por carta registada todos os credores indicados pelo 
devedor no anexo ao plano de pagamentos, de modo a que se pronunciem 
sobre o conteúdo do plano e sobre a natureza, montante e características do 
seu crédito, no prazo de dez dias, tal como estabelecido no art 256º, nº 2, a. É 
extremamente importante que o devedor analise o seu passivo corretamente, 
de modo a indicar todos os credores, uma vez que todos os que sejam excluídos 
não serão consequentemente abarcados pelo plano de pagamentos, gorando a 
universalidade pretendida pelo processo de insolvência.

A reação dos credores poderá ser díspar, provocando diferentes 
consequências a nível processual. Em primeiro lugar, caso os credores não 
se pronunciem no prazo indicado, o seu silêncio equivalerá à aprovação do 
plano, nos termos do artigo referido. Caso sugiram modificações ao plano 
proposto, poderá o juiz dar oportunidade ao devedor para modificar o 
plano apresentado, de modo a permitir a obtenção do acordo necessário à 
aprovação daquele, nos termos do art. 256º, nº 4, do CIRE. Os credores 
poderão ainda rejeitar expressamente o plano, o que desencadeia idêntico 
procedimento por parte do juiz. Por último, caso os credores se pronunciem 
única e exclusivamente sobre o seu crédito, ou aleguem a existência de outros 
créditos, o juiz determina obrigatoriamente, nos termos do nº 3 do art. 256º 
do CIRE, um prazo até 10 dias, para que o devedor indique se mantém 
ou não a relação de créditos inicialmente indicada, ou se a modifica em 
conformidade com as observações dos credores. Caso existam quaisquer tipos 
de modificação, um novo prazo de dez dias é concedido aos credores que, não 
respondendo, manterão a sua posição inicial (art. 256º, nº 5, do CIRE).

Caso o plano seja rejeitado20, o processo de insolvência retoma os seus 
trâmites normais, com a imediata declaração de insolvência do devedor, 
podendo este ainda obter a exoneração do passivo restante, caso a tenha 
solicitado. Os credores, nos termos do art. 257º, nº 2, do CIRE, poderão 
rejeitar o plano de duas formas – ou opondo-se expressamente a este, ou 
contestando as características do seu crédito, não tendo o devedor reconhecido 
as alegações dos credores reclamantes. 

A aprovação do plano de pagamentos, por parte dos credores, pode ser 
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feita de forma tácita ou expressa, e deverá ser unânime uma vez que, como 
referimos, o plano de pagamentos é um negócio jurídico que vincula ambas 
as partes na estrita medida do pactado. Todavia, de modo a desbloquear a 
aprovação do plano de pagamentos pelos credores recalcitrantes e com um 
crédito mais reduzido, criou o legislador uma solução no art. 258º do CIRE, 
que consiste na substituição da anuência destes credores por parte do juiz, desde 
que tal lhe seja solicitado pelo devedor ou por algum credor. 

Deste modo, tendo o plano obtido a aprovação de credores que 
representem pelo menos 2/3 do valor total dos créditos relacionados pelo 
devedor, poderá o juiz suprir a aprovação dos restantes, desde que, de acordo 
como o nº 1 do art. 258º, se verifiquem várias condições:

a) para nenhum dos credores que tenham recusado a aprovação do 
plano resulte uma desvantagem económica superior àquela que, mantendo-
se as circunstâncias patrimoniais do devedor, resultaria do prosseguimento 
do processo de insolvência, com liquidação do património e exoneração do 
passivo restante, caso o devedor a tenha solicitado e esteja em condições de a 
receber – alínea a;

b) para nenhum dos credores que tenham recusado a aprovação do 
plano resulte um tratamento discriminatório injustificado – alínea b;

c) os credores que tenham reclamado não hajam invocado objeções 
legítimas à veracidade ou completude da lista de credores elaborada pelo 
devedor, com reflexo no tratamento que lhes é dispensado no próprio plano 
– alínea c21.

Assim sendo, o juiz poderá proceder à substituição da vontade dos credores 
quando se afigure provável a manutenção das circunstâncias patrimoniais do 
devedor, nomeadamente quanto ao conjunto de bens e rendimentos indicado 
no plano de pagamentos e respetivos anexos, o que faz com que o plano de 
pagamentos transpareça uma maior vantagem económica para os credores do 
que as habituais vias de resolução do processo de insolvência ou, pelo menos, 
que os resultados daquele sejam equivalentes aos da liquidação. Neste último 
caso, o juiz optará por manter a solução que produz menores consequências 
negativas, especialmente para o devedor, tal como apontámos acima. 

O segundo critério diz respeito ao conteúdo concreto do plano, não 
podendo o juiz substituir-se à vontade dos credores quando tenha sido violado 
o princípio da igualdade entre eles, no que concerne às condições, forma e 
prazo do pagamento, ou outros aspectos relativos à ordenação dos credores 
prevista no art. 47º, nº 4, CIRE. Por último, o juiz poderá substituir-se à 
vontade dos credores caso estes se limitem a impugnar a identificação do seu 
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crédito ou quando não levantem objeções legítimas que possam perigar a 
convicção do juiz sobre a veracidade da relação de créditos. 

Conclui-se, deste modo, não existindo prejuízos patrimoniais sérios para 
os credores, este mecanismo de desbloqueio permite que o processo siga uma 
via mais rápida, mais barata e mais favorável para ambas as partes. 

Sendo aprovado o plano de pagamentos, ou por unanimidade ou 
por substituição da vontade dos credores, compete ao juiz a respectiva 
homologação judicial, nos termos do art 259º, nº 1, do CIRE, declarando-
se imediatamente a insolvência do devedor, à qual, como referimos, não é 
dada qualquer publicidade. Devedor e credores ficarão assim vinculados 
pelo conteúdo do plano, que deverá ser estritamente cumprido, sob pena 
de, segundo o disposto no art. 260º do CIRE, a moratória ou os perdões 
eventualmente previstos ficarem sem efeito. 

O plano de pagamentos, enquanto mecanismo de tratamento da 
insolvência dos consumidores, tem obtido, apesar das vantagens designadas, 
escassa repercussão na prática jurídica insolvencial, optando os insolventes 
esmagadoramente pela exoneração do passivo restante. 

Algumas razões poderão ser apontadas para o fracasso da solução 
normativa. Em primeiro lugar, a falta de informação sobre o processo de 
insolvência, em geral, bem como as costumadas dificuldades de acesso à 
justiça, através do apoio judiciário, fazem com que o consumidor não se 
apresente à insolvência atempadamente, prolongando o incumprimento, 
aumentando o passivo e, consequentemente, diminuindo a confiança dos 
seus credores, dificultando a possibilidade de obtenção de um acordo quanto 
ao plano de pagamentos. 

Em segundo lugar, o adiamento da apresentação à insolvência poderá 
também verificar-se em virtude de o devedor recorrer à mediação extrajudicial 
com a totalidade ou parte dos seus credores, com ou sem intervenção de 
entidades autorizadas. O fato de no CIRE não se prever o transporte dos 
acordos previamente elaborados, nem qualquer tipo de fase de mediação, 
à semelhança do que ocorre no direito alemão, poderá fazer com que, nos 
casos em que se gorem tais acordos, ou em que sejam incumpridos ou 
não alcançados, o devedor fique fragilizado no processo de insolvência, 
dificultando-se a aprovação do plano de pagamentos.

Outro dos pontos fracos deste procedimento, relacionado intimamente 
com a construção e negociação do acordo ínsito no plano de pagamentos é a 
inexistência de apoio especializado, à semelhança do que acontece no projeto 
brasileiro22. Significa isto que os advogados, que normalmente representam o 
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insolvente no processo, não estão particularmente habilitados para lidar com 
as questões financeiras e técnicas que brotam do plano de pagamentos, assim 
como não possuem as adequadas características de mediação necessárias a uma 
negociação deste tipo. Por outro lado, as negociações tendentes à aprovação 
do plano de pagamentos são realizadas de uma forma não presencial, ou 
seja, por escrito. No campo da insolvência dos consumidores, é defensável 
a realização e aprovação das negociações num só momento no tempo, de 
modo a diminuir os prazos processuais e a permitir negociações com maiores 
hipóteses de sucesso.

Pensamos, pelos motivos acima expostos, que a lei portuguesa beneficiaria 
de modificações neste campo, no sentido indicado, de modo a tornar eficaz a 
solução nela prevista, pelas vantagens, para o consumidor e para os credores, 
que atrás expusemos. 

2. A exoneração do passivo restante 

A segunda forma de resolução própria da insolvência dos consumidores 
que surge no CIRE é a liquidação acompanhada pela exoneração do passivo 
restante, tal como se encontra prevista no artigo 235º e ss. Também neste 
caso a lei prevê a aplicação a pessoas singulares, o que significa que, sem 
os constrangimentos objetivos anteriormente apontados, consumidores e 
empresários poderão, após a venda dos bens afetos à massa insolvente, entrar 
no período de cessão conducente à exoneração do passivo restante. Este 
mecanismo permite o chamado fresh start, ou seja, decorrido o período de 
cessão de bens aos credores, o devedor liberta-se das dívidas anteriormente 
contraídas, podendo voltar como agente económico ao mercado, desprovido 
de quaisquer constrangimentos na contração de dívidas e na obtenção de 
créditos. Todavia, tal como se observa, a exoneração do passivo restante não 
é concedida imediatamente após a declaração de insolvência, mas sim após 
um período condicional de cinco anos, como prescrito pelo art. 239º, nº 2, 
do CIRE23. 

Assinala Huls que, na maior parte dos ordenamentos jurídicos europeus, 
disseminou-se a ideia do estigma social da declaração de insolvência, 
atribuindo-se a totalidade da culpa ao devedor e obrigando-se este a pagar 
a totalidade das suas dívidas24. No entanto, esta ideia não será aceitável em 
sociedades que promovem o consumo, como vimos, e que consideram o 
crédito como um risco positivo e benéfico para os mercados. Deste modo, 
circunscrevendo a aplicação da exoneração do passivo restante aos devedores 
de boa-fé, consegue-se repor a justiça social e económica entre um risco 
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assumido, ponderado e calculado pelo devedor, e o incumprimento por via 
de fatores que escapam ao seu controlo, socializando-se o risco da insolvência. 
A exoneração do passivo restante é, por este motivo, uma medida de proteção 
do devedor25, tornando-se, nas palavras de Serra, uma verdadeira tentação 
para aquele26. 

A exoneração do passivo restante, tal como desenhada no direito 
português, implica a liquidação dos bens que 
eventualmente existam e, tendo o devedor 
solicitado a aplicação deste mecanismo, caberá 
ao juiz a apreciação liminar do pedido, de 
modo a verificar a boa-fé do devedor (trata-se, 
nas palavras do direito americano, do means 
test, ou seja, da comprovação de que o devedor 
não recorre fraudulentamente ao processo de 
insolvência de modo a evitar o pagamento aos 

seus credores), a que se seguirá o período de cessão de bens e rendimentos 
aos credores, durante cinco anos, concedendo-se a exoneração definitiva 
caso o devedor cumpra todos os deveres impostos por lei, com exclusão 
das dívidas relativas a alimentos, a indenizações devidas pela prática de atos 
ilícitos dolosos praticados pelo devedor, a multas, coimas e outras sanções 
pecuniárias relativas a crimes e contraordenações e ainda dívidas tributárias 
(art. 245º, nº 2, CIRE).

O CIRE, ao contrário do que acontece no direito norte-americano, não 
concede a exoneração imediata, mesmo quando se afira, nos termos do artigo 
39º do  CIRE, a inexistência de bens e rendimentos do devedor imediatamente 
após a declaração de insolvência. Considera-se que, de modo a obter um 
equilíbrio entre a proteção do devedor e dos seus credores, o insolvente 
estará adstrito a um conjunto de regras rigorosas, com implicações pessoais e 
patrimoniais, de modo a que os credores possam ver ressarcidos pelo menos 
parte dos seus créditos. Pretende-se, também, através da fiscalização operada 
pelos fiduciários durante o período de cessão, a reeducação do consumidor, 
de forma  a que este altere os seus comportamentos, padrões de consumo e, 
acima de tudo, de maneira a evitar a repetição do endividamento conducente 
a nova insolvência, superado o período de cessão.

A exoneração do passivo restante não será oficiosamente aplicada ao 
devedor. Este deverá requerê-la, individual ou juntamente com o seu cônjuge, 
com a apresentação à insolvência (art. 236º, nº 1, do CIRE) ou nos dez dias 
posteriores à citação, caso a iniciativa de abertura do processo proceda de 
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outro legitimado (nº 2 do referido artigo). De notar-se ainda que o devedor, 
nos termos do art. 254º do CIRE, quando apresente uma proposta de plano 
de pagamentos, deverá indicar se pretende, na eventualidade de aquele não 
ser aprovado, a exoneração do passivo restante, sob pena de preclusão da 
possibilidade da sua solicitação. Em qualquer dos casos referidos, o juiz 
avaliará obrigatoriamente o pedido de exoneração. Tal não acontecerá 
se o devedor solicitar posteriormente a exoneração, podendo fazê-lo até à 
realização da assembleia de apreciação do relatório do administrador de 
insolvência (que se realiza, de acordo com o art. 36º, n, entre 45 e 75 dias 
depois da declaração de insolvência). Neste caso particular, o juiz decidirá 
livremente sobre a admissão, ou não, a trâmite, do pedido de exoneração. 
Torna-se, pois, importante, que o devedor manifeste de imediato a sua 
intenção de submissão a este mecanismo.

A segunda fase da exoneração do passivo restante é a apreciação liminar 
por parte do juiz, sendo que cabe ao devedor superar um conjunto de 
requisitos de distinta natureza, indicados no art. 238º do CIRE, sob pena 
de indeferimento imediato do pedido. A indicação da superação de tais 
requisitos deverá constar expressamente do requerimento feito pelo devedor, 
de acordo com o art. 236º, nº 3, CIRE.

O artigo 238º do CIRE impõe requisitos processuais, nas alíneas a e c, 
e materiais nas restantes. Estes últimos, segundo Cristas, implicam, como se 
revela nas alíneas, b, d, f e g, que o devedor tenha um comportamento lícito, 
transparente, honesto e pautado pela boa-fé no que respeita à sua situação 
económica e aos deveres impostos pelo processo de insolvência e, por último, 
de acordo com a alínea e, que o devedor não tenha contribuído para a criação 
ou agravamento da situação de insolvência27. 

Os requisitos exigidos ao devedor, segundo a lei, serão os seguintes:
a) o devedor não poderá apresentar o pedido fora de prazo (alínea a do 

art. 238º, nº 1, CIRE);
b) o devedor não poderá ter fornecido por escrito, nos três anos anteriores 

ao início do processo, com dolo ou culpa grave, quaisquer informações falsas 
ou incompletas sobre a sua situação económica de modo a obter crédito ou 
subsídios de instituições públicas ou, ainda, para evitar o pagamento aos seus 
credores (alínea b do art. 238º, nº 1, do CIRE);

c) o devedor não deverá ter beneficiado, nos dez anos anteriores, da 
exoneração do passivo restante (alínea c do art. 238º, nº 1, do CIRE);

d) que a apresentação à insolvência, por parte do devedor consumidor, 
tenha ocorrido dentro dos seis meses posteriores à verificação da insolvência 
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atual ou, não se tendo respeitado o referido intervalo temporal, que o 
adiamento da apresentação não tenha provocado prejuízos aos credores e, 
simultaneamente, que este não se deva a dolo ou culpa grave do devedor, que 
reconheceria a inexistência de perspectivas sérias de melhoria da sua situação 
económica, optando pela inação face à insolvência verificada (alínea d do art. 
238º, nº 1, CIRE);

e) não poderão constar no processo ou ser trazidos até à decisão do juiz 
quaisquer indícios que evidenciem com toda a probabilidade a existência de 
culpa do devedor na criação ou agravamento da sua insolvência (alínea e do 
art. 238º, nº 1, do CIRE);

f) o devedor não poderá ter sido condenado pelos crimes insolvenciais 
descritos nos artigos 227º a 229º do Código Penal (insolvência culposa, 
insolvência negligente ou favorecimento de credores) nos dez anos anteriores 
ao início do processo de insolvência (alínea f do art. 238º, nº 1, CIRE);

g) que o devedor não tenha violado os deveres de informação, 
apresentação e colaboração previstos no artigo 83º do CIRE, com dolo ou 
culpa grave (alínea g do art. 238º, nº 1, CIRE).

Observados os requisitos, podemos apontar que a boa-fé, apesar de 
não exigida de forma direta e genérica ao devedor, perpassa as distintas 
exigências feitas pela lei. O insolvente nada terá a temer caso se enquadre, 
como afirmámos anteriormente, numa situação de sobre-endividamento ou 
insolvência do tipo passivo ou exógeno, uma vez que a socialização do risco 
pretendida com a exoneração do passivo restante é justificável nestes casos.  

Não havendo qualquer motivo para indeferimento, tendo sido 
previamente auscultados os credores e o administrador de insolvência, 
profere o juiz despacho inicial, nos termos do art. 239º, nº 1, do CIRE, 
iniciando-se o período de cessão de rendimentos aos credores após o término 
da liquidação, ou seja, do encerramento do processo. Significa isto que, caso 
a liquidação seja demorada, o consumidor insolvente terá de aguardar ainda 
mais pelo início do procedimento tendente à obtenção da exoneração. 

Este período de cessão terá a duração de cinco anos, sendo necessária a 
nomeação de um fiduciário, nos termos dos artigos 239º, nº 2, 240º e 241º do 
CIRE, a quem compete essencialmente a recolha dos montantes designados 
pelo juiz, a entregar pelo devedor, de forma a pagar aos credores, que se 
designa como rendimento disponível. Trata-se assim de um intermediário 
entre o devedor e os seus credores, podendo ainda fiscalizar, caso seja de 
tal função encarregado pelos credores, o cumprimento dos deveres a que o 
insolvente se encontra vinculado. Tal como afirma Martins, “o fiduciário tem 
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de ser uma figura próxima do insolvente”28, pelo que a sua nomeação deverá 
essencialmente obedecer a critérios de proximidade do domicílio daquele com 
a residência do insolvente. Todavia, o fiduciário, sendo nomeado de entre a 
lista oficial de administradores de insolvência, não desempenhará quaisquer 
funções de aconselhamento técnico-financeiro ao devedor, não promovendo 
a reeducação financeira que poderia ser esperada num mecanismo de 
tratamento deste género.

O período de cessão de rendimentos aos credores implica pois um 
condicionamento no comportamento do insolvente, que se desdobra em 
dois níveis distintos. Por um lado, existem regras relativas ao património 
daquele. Por outro, são impostos deveres bastante severos no que respeita à 
sua vivência pessoal e profissional.

O primeiro dos aspectos vem plasmado no artigo 239º, nº 3, do CIRE, 
indicando a lei que se considera rendimento 
disponível todo aquele que advier ao devedor 
nos cinco anos de duração do período de cessão. 
Ficam excluídos do rendimento disponível as 
quantias que sejam razoavelmente necessárias 
para o sustento minimamente digno do devedor 
e do seu agregado familiar (até três vezes o 
salário mínimo nacional, salvo decisão do 
juiz), assim como as essenciais para o exercício 

da sua atividade profissional. Competirá, por esta via, ao juiz, analisando 
o caso concreto, indicar, caso existam, até ao limite máximo fixado por lei, 
os rendimentos disponíveis após a satisfação das necessidades essenciais do 
devedor, como sejam as relacionadas com habitação, alimentação, vestuário e 
educação dos filhos menores, por exemplo. 

Duas são as ideias que ressaltam desta norma. De um lado, verificamos 
que, de modo a evitar ou agravar a exclusão social já provocada pela situação 
de insolvência, o devedor poderá, durante o período de cessão, contar 
com as quantias estritamente necessárias para a sua sobrevivência, não 
sendo ideia fundamental da lei a manutenção do estilo de vida idêntico ao 
existente anteriormente à declaração de insolvência. Por outro, não existe 
a obrigatoriedade de pagamento de qualquer quantia mínima aos credores 
durante o período de cessão, caso se considere que o devedor não tem 
rendimentos que excedam o necessário para a manutenção do standard 
mínimo de vida definido pelo juiz29. 

No que concerne às restantes regras, estabelece o artigo 239º, nº 4, do 

O plano de pagamentos 
poderá conter quaisquer 
dos conteúdos previstos 
na lei, ou outros, 
incluindo a cessão total 
ou parcial de bens 
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CIRE um conjunto de deveres que irão moldar o comportamento do devedor 
nos cinco anos do período de cessão, demonstrando a necessidade de uma 
conduta regrada no que concerne à obtenção e gestão de rendimentos, assim 
como à colaboração com o juiz e com o fiduciário30. Visa-se, com tais deveres, 
permitir, em primeira linha, a satisfação dos credores e, em segundo lugar, 
“reeducar” o insolvente, com vista a prevenir a repetição das circunstâncias 
que conduziram à declaração de insolvência. 

Assim, exige-se ao devedor, em primeiro lugar, que não oculte ou 
dissimule quaisquer rendimentos que lhe advenham a qualquer título, 
durante o período de cessão. O devedor, caso careça, por modificação das 
circunstâncias, de alterar os montantes que lhe são atribuídos, deverá solicitar 
tal alteração ao juiz, não lesando os direitos dos seus credores, uma vez que 
o acréscimo de rendimentos deverá ser ponderado no que concerne aos 
montantes cedidos (alínea a do nº 4 do art. 239º).

Em segundo lugar, o devedor ficará obrigado a informar o tribunal e o 
fiduciário sobre os seus rendimentos e património na forma e no prazo que 
lhe sejam requisitados (art. 239º, nº 4, a, 2ª parte, do CIRE).

Em terceiro lugar, o devedor ficará obrigado a exercer uma profissão 
remunerada, não a abandonando sem motivo legítimo, ou, encontrando-
se desempregado, a procurar diligentemente um emprego, não recusando 
desrazoavelmente algum emprego para o qual esteja apto (art. 239º, nº 4, b, 
CIRE)31. 

Em quarto, o devedor é obrigado a entregar imediatamente ao fiduciário, 
quando recebida, a parte dos seus rendimentos que é objeto de cessão aos 
credores (art.  239º, nº 4, c, CIRE).

Por último, cabe ao devedor informar o tribunal e o fiduciário de qualquer 
mudança de domicílio ou de condições de emprego, no prazo de dez dias após 
a respectiva alteração, bem como das diligências realizadas para a obtenção 
de emprego (art. 239º, nº 4, d, do CIRE), comprometendo-se, ainda, a 
não realizar quaisquer pagamentos aos credores sem ser por intermédio do 
fiduciário (art. 239º, nº 4, e, CIRE).

Em resumo, e segundo Cristas, estas regras terão três finalidades comuns: 
“obrigações destinadas a garantir a transparência da situação patrimonial e 
pessoal do insolvente – als. a e d; obrigações destinadas a garantir que o 
devedor seja diligente na procura da manutenção de um rendimento que 
possa vir a satisfazer os credores – als. b e d; obrigações que se destinam a 
atestar a probidade e lisura de comportamento do próprio devedor – als. a, 
c e e”32.
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O aspecto mais importante a destacar sobre o período de cessão é a 
sua duração. Ao contrário do que acontece noutros ordenamentos, como 
o americano, a lei portuguesa não concede imediatamente o fresh start ao 
devedor mas antes aquilo que se designa por earned start, ou seja, o devedor 
só respirará livre das dívidas acumuladas depois de cumprir um período de 
condicionamento financeiro que, espera-se, permita o cumprimento parcial 
daquelas33. O período de cessão cria um maior equilíbrio entre os interesses do 
devedor e aqueles dos credores, mas poderá ser criticável no sentido em que, 
sendo a exoneração do passivo restante concedida a devedores de boa-fé, o 
tempo definido por lei, demasiado rígido, pode conduzir a uma deterioração 
das condições socioeconómicas do devedor, que ficará impedido de recuperar 
a sua plena posição de agente do mercado. Por outro lado, como vimos, o 
período de cessão não implica o pagamento mínimo aos credores pelo que, 
em determinados casos concretos, o devedor estará sujeito a cinco anos de 
condicionamentos sem qualquer interesse prático para os credores, que não 
receberão qualquer pagamento. 

Poderia defender-se a eliminação total do período de cessão, 
particularmente nos casos em que as entidades concedentes de crédito 
tenham contribuído ativamente, através da negligência no cumprimento dos 
seus deveres de informação e apreciação da solvabilidade do devedor, para 
a criação da insolvência e ainda quando se observe a inexistência de bens 
penhoráveis no processo de insolvência, considerando-se que dificilmente o 
devedor conseguirá, nos anos seguintes, gerar rendimentos disponíveis. No 
primeiro caso será ainda defensável, caso se mantenha o período de cessão, que 
tais dívidas sejam de imediato perdoadas. Em alternativa, poderá defender-se 
a fixação do período de cessão casuisticamente, mas, de qualquer modo, a 
tendência da justiça portuguesa é a de alargamento do período de cessão34.

O incumprimento de algum destes deveres, dolosa ou negligentemente, 
pode conduzir, como prescrito no art. 243º, nº 1, a, do CIRE, à cessação 
antecipada do procedimento de exoneração do passivo restante, caso se 
provoquem prejuízos aos credores. Como motivos adicionais, estabelecem 
as alíneas b e c do referido artigo que o procedimento de exoneração poderá 
cessar em virtude de se apurarem algumas das circunstâncias previstas 
nas alíneas b, e e f do art. 238º, nº 1, do CIRE ou caso a insolvência seja 
qualificada como culposa. 

Verificados alguns destes fatos, emitirá o juiz decisão de recusa da 
exoneração, a requerimento fundamentado de algum credor, do administrador 
de insolvência ou do fiduciário encarregado de fiscalizar o período de cessão 
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(art. 243º, nº 1, do CIRE). Assim se demonstra a importância da boa-fé  do 
devedor, não só anterior como contemporânea ao próprio procedimento de 
exoneração. Caso as dívidas sejam integralmente pagas antes do término do 
período de cinco anos, também se dará por encerrado o procedimento de 
exoneração, nos termos do art. 243º, nº 4, do CIRE.

Ultrapassado o período de cessão, estabelece o CIRE, no seu art. 244º, 
a decisão final sobre a concessão da exoneração, ouvidos os credores e o 
fiduciário, podendo o juiz emitir o despacho final ou recusar a concessão da 
exoneração. Sendo concedida a exoneração, ela poderá ainda ser revogada 
nos termos do art. 246º do CIRE, no prazo de um ano após o trânsito em 
julgado da referida decisão final, na hipótese de se verificar a violação das 
alíneas b e seguintes do art. 238º ou de qualquer um dos deveres do art. 239º, 
em qualquer caso demonstrando-se prejuízo relevante para a satisfação dos 

direitos dos credores.
Verificamos, por este motivo, que a 

exoneração prevista no direito português é um 
processo complexo e moroso, particularmente 
para o devedor, a quem se impõe o estrito 
cumprimento das normas legais, sob pena de 
não lhe ser concedida ou revogada a exoneração 
do passivo. 

A duração do procedimento de exoneração, 
aliada à relativa juventude da lei e da descoberta tardia, por parte dos 
consumidores, das soluções nela contidas, não permite ainda apurar o sucesso 
ou insucesso do mecanismo no que tange à reeducação do consumidor ou 
ao impacto económico nos setores económicos relacionados com este tipo 
de insolvência. É possível observar, contudo, que a opção dos consumidores 
pela exoneração, especialmente em detrimento do plano de pagamentos, tem 
sido significativa35, mesmo atentando às desvantagens daquele procedimento 
em relação a este. A exoneração do passivo restante implica a suspensão das 
faculdades de administração e disposição de bens, nos termos do art. 81º do 
CIRE, um processo mais demorado e consequentemente mais custoso (uma 
vez que caberá à massa insolvente suportar os gastos com as remunerações 
do administrador de insolvência e do fiduciário), e a perda dos bens, que 
serão integralmente liquidados, bem como a sujeição às apertadas regras que 
acabamos de expor, mas a motivação psicológica do devedor para a obtenção 
do perdão total de dívidas parece sopesar as desvantagens expostas. 

Tratando-se a exoneração de um mecanismo agressivo tanto para devedor 

Entregue o plano de 
pagamentos, seguem-se 
as fases da apreciação 
liminar e da suspensão 
do processo de 
insolvência
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como para os credores, o juiz terá um papel preponderante na avaliação 
casuística que preside à determinação, em primeiro lugar, do acesso do 
devedor ao período de cessão e, em segundo lugar, das quantias de que aquele 
poderá dispor para pagar aos seus credores durante tal período, não devendo 
impor-se ao devedor um sacrifício excessivo, em detrimento de um standard 
de vida básico. O mandato constitucional de proteção dos consumidores, tal 
como plasmado no art. 60º da CRP e, acima de tudo, o direito à dignidade 
humana, como previsto no art. 26, nº 2, da CRP, importam que o legislador 
ordinário, assim como os tribunais, promovam os meios para evitar a exclusão 
social e económica do devedor. 

Não se tratando o CIRE de uma lei de proteção do consumidor e visando 
abarcar, com estas regras, consumidores e pequenos empresários em nome 
individual, consideramos que o conjunto de regras acima indicado respeita 
de forma equilibrada os diferentes interesses em jogo, tornando o processo de 
insolvência, na falta de outro mais adaptado, uma via útil para a resolução do 
sobre-endividamento/insolvência dos consumidores sendo que, como vimos, 
o devedor de boa-fé nada terá a temer no que concerne a este procedimento. 

IV. O tratamento do sobre-endividamento no 
direito brasileiro

Encontra-se neste momento em análise um anteprojeto de lei relativo ao 
tratamento do superendividamento no Brasil36, uma vez que, como afirma 
Citro, “o sistema de proteção da cidadania e dignidade do sobre-endividado 
no Brasil é desordenado e periférico, não alcançando o núcleo principal 
que deve assegurar a elaboração extrajudicial de um plano de renegociação 
e pagamento das dívidas. Tampouco garante acesso à Justiça que permita a 
exoneração de parte do passivo restante, para o recomeço e alívio da vida 
financeira do sobre-endividado, livrando-o das dívidas (fresh start)”37.

Não existindo nenhuma legislação própria para tratamento do sobre-
endividamento no Brasil, este encontra-se disperso por um conjunto de 
projetos estaduais38, cuja matriz assenta essencialmente no modelo francês do 
tratamento do sobre-endividamento, caracterizado por duas fases essenciais 
– uma fase conciliatória e uma fase judicial. Estes mesmos elementos são 
observáveis no anteprojeto ora em análise, que apresenta uma estrutura 
mista, baseada na intervenção de conciliadores e, caso seja necessário, dos 
tribunais judiciais. Aliás, pela leitura do seu art. 24, indica-se claramente 
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que cumpre ao Estado, através do poder judiciário, assegurar as estruturas 
necessárias para o tratamento do sobre-endividamento, vindo ao encontro 
dos preceitos constitucionais que impõem a proteção da dignidade humana e 
o combate à exclusão social, bem como a própria defesa dos consumidores39. 

Todavia, este normativo não se limita apenas a prever medidas concretas 
de ataque e tratamento ao sobre-endividamento já verificado, mas visa 
sobretudo incorporar, numa mesma lei, todos os aspectos relacionados com a 
prevenção do sobre-endividamento, impondo regras relativas aos direitos dos 
consumidores afetos à contratação para consumo, incluindo questões sobre 
publicidade, direitos de informação e crédito responsável. 

O elemento subjetivo do procedimento definido pelo anteprojeto, como 
indicado acima, centra-se nos consumidores pessoas físicas, quedando os 
empresários e as sociedades comerciais abarcados pela Lei da Recuperação de 
Empresas e Falências40. O elemento objetivo caracteriza-se pela impossibilidade 
de cumprimento do conjunto de dívidas de consumo vencidas ou a vencer, 
encontrando-se consequentemente excluídas todas aquelas originadas pela 
atividade profissional e ainda, de acordo com o art. 25, §1º, as derivadas de 
decisões judiciais, obrigações de alimentos e fiscais ou parafiscais. O fato da lei 
se referir a conjunto de dívidas não impede que o consumidor possa recorrer ao 
processo no caso de uma única obrigação (por exemplo, hipotecária), desde 
que se determine a incapacidade de seu cumprimento. 

No parágrafo 2º do referido artigo indica ainda o legislador a forma de 
determinar a impossibilidade de cumprimento, sendo que esta existirá quando 
o património do consumidor, composto pelos seus bens e rendimentos (atuais 
e esperados), seja insuficiente para fazer frente ao conjunto de obrigações 
vencidas, ou a vencer, contraídas pelo consumidor. Isto significa que é possível 
ao consumidor recorrer preventivamente ao procedimento, antecipando-se a 
um incumprimento previsível, o que equivalerá ao conceito de insolvência 
iminente previsto no direito português.

O procedimento ora em análise irá aplicar-se exclusivamente aos 
devedores de boa-fé , ou seja, às situações de sobre-endividamento passivo 
ou exógeno, tal como se define nos artigos 26 e 27 do anteprojeto. Tal 
solução é consentânea com o fato de as normas em discussão se situarem 
no âmbito de atuação do Direito do Consumo, deixando desprotegidos os 
sobre-endividados de má-fé, ou seja, todos aqueles que tenham contribuído 
ativamente para se colocar numa situação de incapacidade de cumprimento. 
Como indicámos, dito requisito não é geralmente exigido numa lei de 
tratamento do sobre-endividamento/insolvência do tipo concursal, sendo 
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universal o acesso de todo o tipo de devedores ao processo – no entanto, como 
vimos no caso português, o acesso a certas soluções depende da perceção da 
boa-fé do devedor. 

O procedimento então desenhado pelo legislador brasileiro vem ao 
encontro, como referido, do modelo francês41, tal como se encontra definido 
pelo art. 35 e seguintes do anteprojeto, dividindo-se numa fase conciliatória 
extrajudicial obrigatória que, revelando-se infrutífera, dará lugar à fixação de 
um plano de reestruturação por parte do juiz, intervindo, respetivamente, 
um mediador/conciliador ou, em ambos os casos, um juiz. Aliás, a referência 
à intervenção do poder judicial é muito clara, tal como se observa no art. 
29, referindo-se que a competência para aplicação do procedimento é dos 
tribunais judiciais. 

O devedor, ao contrário do que sucede no direito português, no qual se 
exige uma petição inicial, começa o processo com a entrega de um formulário-
petição, ou seja, de um documento normalizado, a disponibilizar, de acordo 

com o referido art. 29, nas instituições do 
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 
Trata-se de uma solução simplificada, que 
permite ao consumidor aceder com relativa 
facilidade e clareza ao procedimento, sendo 
apoiado no seu preenchimento e informado 
sobre os seus direitos e deveres perante a 
situação de sobre-endividamento42.

O documento indicado permite a exposição 
dos aspectos mais relevantes relativos ao estado de sobre-endividamento 
que aflija o devedor, possibilitando aos intervenientes, nomeadamente 
juiz e credores, compreender verdadeiramente as dificuldades daquele e os 
propósitos que visa alcançar com o recurso ao procedimento. Assim, caberá ao 
devedor a descrição completa e verdadeira dos seus dados socioeconómicos, 
do seu rendimento mensal e despesas correntes, da composição do seu núcleo 
familiar, bem como do seu ativo e respectivo valor, de maneira a caracterizar 
suficientemente o ativo e as despesas essenciais. Por outro lado, cabe-lhe a 
indicação fidedigna do conjunto dos seus credores e das características dos 
créditos, incluindo a informação sobre as circunstâncias da sua contratação, 
destinada a verificar se o consumidor contraiu créditos conhecendo-se ou 
verificando-se a sua incapacidade de os suportar, bem como a existência de 
ações declarativas ou executivas pendentes. A informação relativa aos credores 
é extremamente importante não só para permitir a negociação total com todos 

A aprovação do plano de 
pagamentos, por parte 
dos credores, pode ser 
feita de forma tácita ou 
expressa, e deverá ser 
unânime 
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eles, o que potencia a eficácia e o sucesso do procedimento, mas também para 
apurar da diligência e da boa-fé do consumidor na contração dos referidos 
(veja-se o art. 29, §3º). Neste sentido, a lei também exige que o consumidor 
descreva os fatos que determinaram o surgimento da incapacidade de 
cumprimento das obrigações assumidas. Esta espécie de memória descritiva 
permite ao consumidor expor com acuidade os motivos que potenciaram o 
sobre-endividamento, o que contribui para a apreciação das suas dificuldades 
e para a escolha das melhores soluções a aplicar-lhe. 

Exige-se às partes, de modo a promover a eficácia do procedimento, 
um dever de cooperação (art. 30) que, sendo incumprido, poderá acarretar 
a perda do direito à reestruturação do passivo (do lado do devedor) ou o 
agravamento das medidas ínsitas no plano aprovado (do lado dos credores). 
Tratando-se este de um procedimento no qual se privilegia a negociação, a 
rapidez e a colaboração das partes são fundamentais para o sucesso das suas 
pretensões, de modo a equilibrar-se os interesses em jogo. A rigidez da postura 
do devedor ou dos credores, bem como a ocultação de informação, apenas 
prejudica a obtenção do tratamento necessário à recuperação económica e 
financeira do devedor, assim como obsta à recuperação parcial ou total dos 
créditos. 

Entregue o formulário, terá início, como patente no art. 35 e seguintes, 
a fase conciliatória, da qual não se pode prescindir. Estabelece o art. 38. que, 
até 60 dias depois do preenchimento e assinatura do formulário, todos os 
credores serão chamados a uma audiência de conciliação presencial com 
o devedor (o que difere do regime do plano de pagamentos português 
exposto acima), preferencialmente por via eletrónica, presidida por juiz ou 
por conciliador (arts. 37 e 38, quanto às funções daqueles) cujo propósito é 
alcançar um acordo quanto à reestruturação do passivo, consubstanciando-se 
na aprovação de um plano de pagamentos moldado ao caso concreto (art. 
40).

De notar-se a simplificação trazida pela introdução preferencial dos 
meios eletrónicos na comunicação com as partes, a que se opõe, contudo, 
o prazo demasiado alargado para a marcação da audiência, que poderia 
efetivamente ser reduzido. A dilação temporal entre a entrega do pedido e o 
início do procedimento apenas contribui para o agravamento das condições 
económico-financeiras do devedor, para além de provocar um desgaste 
psicológico que poderá minar a própria negociação. 

Um aspecto extremamente positivo deste projeto são as sanções 
previstas no art. 39, relativas à ausência injustificada das partes na audiência 
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conciliatória. Caso seja o devedor o ausente, o processo é imediatamente 
arquivado, podendo ser reaberto contra o pagamento de custas, o que irá 
agravar a sua situação; mais relevante é a sanção pela ausência dos credores,  
que origina a suspensão da contagem dos juros/encargos de mora e, caso se 
trate de um crédito consignado,  a suspensão do pagamento. Este aspecto 
potencia, pelo menos, a presença dos credores nas referidas audiências, 
impondo-lhes uma responsabilização pela perda dos referidos montantes e, 
em última análise, obrigando ao encontro das partes, que serão compelidas 
a obter um acordo equilibrado e adaptado ao próprio caso concreto. Este 
combate ao tradicional desprezo dos credores pela negociação parece estar bem 
enquadrado nos propósitos do legislador em criar um sistema que penalize 
os concedentes de crédito pela sua concessão imprópria ou pelas tradicionais 
dificuldades apresentadas aos consumidores quando existe necessidade de 
uma reformulação do crédito concedido. 

Reunidas todas as condições anteriores, tal como se afirmou, a audiência 
conciliatória visa a discussão e aprovação de um plano que terá como 
finalidade última o cumprimento das obrigações por parte do devedor, mas 
em condições adaptadas às suas atuais condições económicas. Estabelece o 
projeto vários elementos que deverão ser tidos em conta na reestruturação 
do passivo:

a) dependendo do interesse dos credores em aderir ao plano, deverá 
estabelecer-se uma solução equitativa para todos, de modo a determinar quais 
os rendimentos que ficarão afetos ao cumprimento das obrigações (art. 41);

b) para a determinação dos rendimentos disponíveis, há que estabelecer 
o chamado mínimo existencial, ou seja, as quantias que ficarão indisponíveis 
para pagamento das dívidas aos credores, por corresponderem à satisfação das 
necessidades básicas do consumidor e da sua família, como sejam alimentação, 
vestuário, educação, saúde e habitação (art. 43)43;

c) o conteúdo do plano não é rigidamente estabelecido por lei, podendo 
incluir medidas de temporização ou reescalonamento das dívidas, remissão, 
redução ou supressão das taxas de juro, consolidação, criação ou substituição 
de garantias, bem como quaisquer outras medidas tidas como necessárias 
ao cumprimento das obrigações pelo consumidor (art. 42). Poderão ainda 
suspender-se ou extinguir-se ações pendentes contra o devedor (art. 45);

d) todas as medidas poderão estar subordinadas à fixação de medidas 
comportamentais a serem observadas pelo devedor, quer positiva, quer 
negativamente, ou seja, este deverá praticar ou abster-se de atos que visem, 
respectivamente, facilitar ou não comprometer o cumprimento do plano 
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acordado (art. 43).
Os propósitos do modelo estabelecido pelo anteprojeto brasileiro 

não diferem daquele que apresentámos proveniente do direito português, 
observando-se aqui as vantagens que referimos acima. Permite-se ao devedor 
um alívio no que concerne ao cumprimento de obrigações, admitindo-
se ainda, em regra, a conservação dos bens e responsabilizando-se ambas 
as partes de igual modo. Para finalizar, de acordo com o art. 47, o plano 
deverá ser homologado pelo juiz, sob a forma de sentença que configure título 
executivo44. 

O sucesso da fase conciliatória não depende da aprovação unânime dos 
credores ou de parte deles, tal como acontece no direito português. Tratando-
se o acordo homologado de um negócio jurídico, determinado pela autonomia 

privada, incluirá a totalidade ou apenas parte 
dos credores do consumidor, dependendo do 
decorrer das negociações. Por esse motivo, não 
é lícito ao juiz ou ao conciliador a imposição 
dos efeitos prescritos pelo acordo aos credores 
não aceitantes. Para que tal ocorra, cumpre ao 
devedor solicitar, no prazo de 15 dias desde 
a não aprovação do plano pela totalidade dos 

credores, quer tenham ou não estado presentes, a passagem à fase judicial do 
procedimento, com vista à obtenção da total reestruturação do passivo, sem 
prejuízo de uma nova tentativa de conciliação, tal como previsto no art. 48.

Esta segunda fase do procedimento tem como objetivo principal a 
obtenção do tratamento global do sobre-endividamento que afete dado 
consumidor, superando a inexistência ou a obtenção parcial de um acordo 
entre devedor e credores na fase conciliatória. O alívio proporcionado pelo 
plano de reestruturação do passivo será apenas completo se todos os credores 
anuírem relativamente às condições nele propostas, mas, como vimos, 
dependerá do consumidor a vontade de prosseguir para uma fase judicial, 
competindo-lhe aliás, sempre que possível, a inclusão de uma proposta de 
plano de pagamentos relativamente aos credores com os quais não haja 
chegado a acordo (art. 48, parágrafo único in fine). Todavia, cumpre destacar 
que quaisquer devedores que tenham beneficiado da reestruturação legal do 
passivo, nos dois anos anteriores, ficarão impedidos de aceder novamente 
ao procedimento (art. 59). Visa-se contribuir para a responsabilização do 
consumidor através da sua reeducação financeira. 

Entregue o referido pedido, caberá ao juiz a citação pessoal dos credores 

O plano de pagamentos 
é um negócio jurídico 
que vincula ambas as 
partes na estrita medida 
do pactado
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que não tenham participado ou chegado a acordo na fase conciliatória 
e a citação edital dos demais interessados (art. 49). A estes é-lhes dada a 
oportunidade de contestação, no prazo de 15 dias, expondo-se razões de 
direito, especificidades do contrato estabelecido e características da dívida que 
possam influenciar o conteúdo do plano de reestruturação (art. 50). Não se 
fala, nesta fase, em propostas de alteração do plano eventualmente proposto, 
ou de medidas a conter num plano a aprovar pelo juiz, caso nenhum tenha 
sido apresentado, mas nada obsta a que essas propostas se aditem, de modo 
a que o juiz possa apreciar convenientemente as razões de ambas as partes e 
facultar os dados disponíveis na audiência de conciliação que se realizará. Por 
outro lado, à semelhança do que acontece no direito português, o silêncio 
dos credores produz efeitos. Nos termos do art. 319 do Código de Processo 
Civil brasileiro, origina-se a revelia, significando que a falta de contestação 
implicará a sujeição ao plano a aplicar, nos termos definidos pelo próprio 
consumidor, nomeadamente quanto aos montantes e circunstâncias da 
contratação. Relembramos que, no direito português, o silêncio dos credores 
importa a adesão ao plano proposto pelo devedor. 

Compete ao juiz, seguidamente, admitir ou recusar a tramitação do pedido 
de reestruturação do passivo, tal como determina o art. 51. Caso seja admitido, 
tendo em conta os dados disponíveis sobre o ativo e passivo do devedor de 
que disponha ou possa recolher, bem como analisando os resultados da fase 
conciliatória, determina-se a suspensão das ações executivas, da contagem dos 
juros e a exclusão dos dados do consumidor dos bancos de dados públicos, e 
marca-se audiência conciliatória, de instrução e julgamento. 

Chegados a este momento, há que indicar a grande diferença entre o 
plano de pagamentos português e o plano de reestruturação judicial ora 
analisado, que consiste no fato do plano final de pagamentos ser efetivamente 
definido pelo juiz, e não derivado de negociação das partes. Esta solução, que 
inexiste em Portugal, consistirá numa alternativa à aplicação da exoneração 
do passivo restante que, por sua vez, não é prevista no direito brasileiro. Uma 
vez que a exoneração, tal como patente no direito português, não é imediata, 
permitindo que o devedor vá cumprindo, conforme as suas possibilidades, 
o pagamento de dívidas aos credores, ambos os regimes possibilitam um 
equilíbrio entre os interesses do devedor e dos seus credores e, nestes dois 
casos, apesar dos diferentes meios, serão ambos os mecanismos decididos 
pelo juiz. 

Assim sendo, o juiz decidirá sobre o concreto plano a aplicar ao devedor, 
nos termos dos arts. 54, 55 e 56, sendo que o conteúdo do plano não diferirá 
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daquele outro que expusemos para a fase conciliatória, com a marcada 
diferença, contudo, de que o plano fixado pelo juiz não poderá exceder os 
quatro anos de duração. Além disso, na elaboração do plano, compete ao 
juiz apreciar, nos termos do referido art. 56, as circunstâncias pessoais do 
devedor quanto ao surgimento do seu endividamento e, particularmente, nos 
termos do parágrafo 2º do referido artigo, quanto  ao comportamento dos 
concedentes de crédito previamente à contratação. Assim sendo, estabelece 
o projeto que caberá ao juiz verificar se os deveres de informação foram 
cumpridos, bem como o ónus de verificação da situação económica do 
consumidor prévia à contratação, sendo que se imporá como sanção a perda 
dos juros remuneratórios quando tal não se tenha verificado. É aqui que se 
observa, de forma evidente, a responsabilização do concedente de crédito pela 
potenciação do endividamento do consumidor. Não podemos, no entanto, 
esquecer, que ao consumidor se exige o sobre-endividamento de boa-fé para 
aceder a este procedimento, pelo que caso o seu endividamento tenha sido 
precipitado, leviano ou intencional, sabendo-se a priori da inevitabilidade do 
incumprimento, não será aceite a tramitação referida. 

A homologação do acordo conciliatório e a sentença que estabeleça o 
plano judicial implicam o estrito cumprimento das condições de pagamento 
nele previstas, o que permitirá, no término do prazo, que o consumidor fique 
desonerado de cumprir quaisquer obrigações relacionadas com os contratos 
incluídos na negociação ou fixação judicial. 

Todavia, à semelhança do que acontece no direito português, o consumidor 
estará condicionado, durante a vigência do plano a determinadas regras 
comportamentais, que poderão conduzir, em caso de infração, ao vencimento 
antecipado das dívidas previstas no acordo ou plano aprovados. Por outro 
lado, caso se comprove a má-fé do devedor prévia ou contemporaneamente à 
tramitação do procedimento, será produzido idêntico resultado. Deste modo, 
de acordo com o art. 60:

a) o devedor não deverá prestar falsas declarações ou apresentar 
documentos falsos ou inexatos com o objetivo de recorrer ao procedimento 
ora em análise;

b) o devedor não deverá dissimular ou desviar quaisquer bens de modo 
a simular a falta de capacidade de pagamento, ou mesmo tentar, com a 
finalidade acima descrita;

c) o devedor não deverá agravar o seu endividamento mediante a obtenção 
de novos empréstimos ou praticar atos de disposição do seu património no 
período de pendência do acordo ou do plano judicial aprovado.
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Manifesta-se assim a necessidade de manutenção e comprovação da boa-
fé do devedor, que é pressuposto de acesso ao processo. Compreende-se assim 
que apenas o endividado de boa-fé, cujo incumprimento e impossibilidade de 
pagamento surge por causas exógenas, tal como patentes no art. 27, poderá 
ser acolhido pela lei brasileira.

V. Conclusão

Chegados a este ponto, analisado o direito positivo português e o 
anteprojeto brasileiro, há que apontar, primariamente, as diferentes abordagens 
legislativas levadas a cabo. Como vimos, apesar de materialmente ambos os 
ordenamentos terem a preocupação de afrontar e conceder tratamento ao 
mesmo estado patrimonial negativo, ou seja, a impossibilidade estrutural de 
cumprimento de obrigações vencidas, as soluções normativas são distintas.

Em Portugal, em virtude da universalidade da lei insolvencial, procurou 
o Estado concretizar o tratamento da insolvência dos consumidores na 
mesma lei em que trata as insolvências empresariais, embora especializando 
os mecanismos aplicáveis às pessoas singulares. Observa-se, por esta via, que 
o legislador português se inspira no modelo alemão, propondo duas soluções 
judiciais que contemplam o modelo reeducativo, expresso através de um 
plano de pagamentos, e o modelo do fresh start, através da exoneração do 
passivo restante. Apesar da disponibilidade de ambas as vias, os consumidores 
portugueses têm recorrido esmagadoramente à exoneração do passivo 
restante, condenando o plano de pagamentos a utilizações residuais. Todavia, 
como indicamos, o fato da exoneração do passivo restante não ser concedida 
de imediato permite ao devedor o cumprimento de parte ou da totalidade 
das suas obrigações ao longo dos cinco anos, em caso de melhoria da sua 
capacidade económica, pelo que se poderá concluir que a lei portuguesa 
estabelece um misto entre os dois modelos referidos. 

No que concerne à proteção dos consumidores, poderia valorar-se o 
fato da lei não proporcionar um alívio imediato ao consumidor, extinguindo 
instantaneamente todas as obrigações abarcadas pela exoneração, mas 
compreende-se que o legislador buscou um equilíbrio entre os interesses dos 
devedores e dos próprios credores. Assim, apesar de não ter nascido do Direito 
do Consumo, a estrutura portuguesa parece proteger de forma suficiente o 
próprio consumidor. No entanto, não há que esquecer que, tratando-se de 
um processo judicial, estarão inerentes as dificuldades de acesso aos tribunais 
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que geralmente se verificam, nomeadamente os custos associados e a lentidão 
da marcha processual. Por outro lado, o estímulo ao recurso de métodos de 
negociação, que permitiria tornar verdadeiramente estas normas eficazes, é 
travado pela inexistência de técnicos especializados.

Por seu turno, o legislador brasileiro, impulsionado pelas experiências 
levadas a cabo por vários magistrados, decidiu criar um anteprojeto de lei 
destinado a tratar o sobre-endividamento enquanto tal, apoiado no modelo 
francês que se baseia na reeducação do consumidor. Como referimos, o 

anteprojeto brasileiro visa criar uma lei destinada 
a tratar globalmente o sobre-endividamento, 
cobrindo desde a prevenção ao seu tratamento.

No que concerne a este último aspecto, o 
legislador brasileiro aposta forte na negociação 
entre o consumidor de boa-fé sobre-endividado, 
implementando uma fase de conciliação 
obrigatória, que pretende, com intervenção de 

um conciliador ou de um juiz, estabelecer um acordo entre as partes para 
estabelecimento das condições de cumprimento das obrigações existentes. 
Além disso, tratando-se de uma lei materialmente derivada do Direito do 
Consumo, o acesso ao processo é simplificado, o que reduz os custos e 
aumenta o conhecimento do consumidor sobre os seus direitos, permitindo 
ainda a intervenção de técnicos de assistência social, extrapolando-se os 
elementos estritamente jurídicos do sobre-endividamento e acudindo-se a 
questões psicológicas e sociais.

Deste modo, apesar da intervenção dos tribunais, o juiz será chamado 
a participar ativamente enquanto decisor apenas em caso de se gorarem as 
negociações iniciais. Neste caso, cumpre ao juiz analisar todas as circunstâncias 
económicas, financeiras e comportamentais (de ambas as partes) para fixação 
das condições de cumprimento de obrigações, num plano que não exceda os 
quatro anos. Esta fase, da reestruturação judicial, deverá ser vista como um 
elemento de recurso, uma vez que se pretende forçar os acordos extrajudiciais.

Na pretendida lei brasileira, apesar de não se prever especificamente a 
exoneração do passivo restante, poderá obter-se idêntico resultado com o 
estrito cumprimento do acordo ou plano, se tal assim ficar estipulado. 
Por último, observamos uma preocupação, mais vincada, é certo, com a 
proteção do consumidor, no anteprojeto brasileiro, permitindo repartir 
as responsabilidades pelas partes, no que respeita ao endividamento do 
consumidor. 

O devedor, caso careça 
de alterar os montantes 
que lhe são atribuídos, 
deverá solicitar tal 
alteração ao juiz 
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Tratando-se de mecanismos distintos, provenientes de diferentes ramos 
do direito, nomeando de forma diversa o estado patrimonial em causa, 
podemos concluir que, apesar das diferentes abordagens, os consumidores, 
particularmente os de boa-fé, quedarão protegidos, de forma relativamente 
satisfatória, pela lei portuguesa e pela futura lei brasileira. 

Notas
1O Direito da Insolvência enquadra-se, a par do Direito do Consumo, no âmbito do Direito 

Privado mas, tal como afirma Menezes Cordeiro versa sobre “os esquemas de preservação e de agressão 
patrimoniais, o reconhecimento e graduação das dívidas, a execução patrimonial e o pagamento aos 
credores, eventuais esquemas de manutenção da capacidade produtiva do devedor, a própria situação 
do devedor insolvente”. Por outro lado, o Direito da Insolvência, apesar da universalidade de aplicação a 
todos os devedores, apresenta um forte componente empresarial, no que concerne ao direito português. 
Cfr. MENEZES CORDEIRO, António, «Introdução ao Direito da Insolvência», O Direito, num. 
137, Almedina, Coimbra, 2005, p. 467. Afirma ainda Menezes Leitão que “o Direito da Insolvência 
é essencialmente Direito substantivo, de natureza privada, constituindo um ramo próprio do Direito 
da responsabilidade patrimonial, que, conforme se sabe, constitui um importante princípio do Direito 
das Obrigações”. MENEZES LEITÃO, Luís Manuel Teles, Direito da Insolvência, Almedina, Coimbra, 
2011, p. 17.

2FRADE, Catarina e ABREU LOPES, Cláudia, ««Overindebtedness and Financial Stress: a 
comparative study in Europe», Niemi-Kiesiläinen, J, Ramsay, I. e Whitford, W. (dir), Consumer Credit, 
Debt & Bankruptcy, Hart Publishing, Oxford y Portland, 2009, p. 249. Tradução nossa. 

3LIMA MARQUES, Cláudia, «Fundamentos Científicos da Prevenção e Tratamento do 
Superendividamento», Prevenção e Tratamento do Superendividamento - elaboração de Cláudia 
Lima Marques, Clarissa Costa Lima e Karen Bertoncello, Departamento de Defesa e Proteção do 
Consumidor, Secretaria de Direito Econômico, Brasília, 2010, p. 21. 

4Relativamente a esta questão, estudos demonstram que a existência de um agregado familiar 
com dois elementos que obtenham rendimentos terá maiores possibilidades de ocorrência de uma 
situação de sobre-endividamento, naquilo que se designa por two income trap. Veja-se, neste ponto, 
WARREN, Elizabeth e WARREN TYAGI, Amelia, The Two Income Trap: Why Middle-Class Mothers 
and Fathers Are Going Broke, Basic Books, Cambridge, 2003. 

5Veja-se TRUJILLO DÍEZ, Ivan Jesus, El sobreendeudamiento de los consumidores, Comares, 
Granada, 2003. 

6LEITÃO MARQUES, Maria Manuel [et al], O Endividamento dos Consumidores, Almedina, 
Coimbra, 2004, p. 109. 

7Veja-se, a propósito, o estudo Towards a Common Operational European definition of 
Overindebtedness, elaborado pela Direção Geral do Emprego, Assuntos Sociais e Igualdade de 
Oportunidades da Comissão Europeia, em fevereiro de 2008, disponível em http://www.pfrc.bris.
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ac.uk/completed_research/Reports/2008_EC_Over-indebtedness_Summ.pdf.
8Sobre o conceito de boa-fé no tratamento do sobre-endividamento em França veja-se FERRIÈRE, 

Fréderic y CHATAIN, Pierre-Laurent, Surrendetement des Particuliers, Dalloz, Paris, 2006, p. 35 e ss. 
9A lei portuguesa apresenta dois critérios: um critério geral, aplicável a todos os devedores, que 

diz respeito à inexistência de liquidez num determinado período (cash flow) e um critério especial, 
aplicável a certas pessoas coletivas e patrimónios autónomos, nos quais se verifique responsabilidade 
limitada, que corresponde ao passivo do devedor ser manifestamente superior ao ativo, tendo em conta 
regras contabilísticas (asset). Para mais desenvolvimento, veja-se MENEZES LEITÃO, Luís Manuel 
Teles,  Direito…, op. cit. p. 77 e ss. e SERRA, Catarina, A Falência no Quadro da Tutela Jurisdicional 
dos Direitos de Crédito, Coimbra Editora, Coimbra, 2009, p. 235 e ss. 

10Veja-se CARVALHO FERNANDES, Luís A. e LABAREDA, João, Código da Insolvência e 
Recuperação de Empresas Anotado, Quid Juris, Lisboa, 2009, p. 71 e ss. e EPIFÂNIO, Maria do Rosário, 
Manual de Direito da Insolvência, Almedina, Coimbra, 2009, p. 24, entre outros. 

11Poderá consultar-se o referido anteprojeto em http://www.acra.pt/_pdf/ApCC2006.pdf. 
12São entidades reconhecidas pelo Estado, aptas a intervir no tratamento do sobre-endividamento, 

a Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor, o Gabinete de Orientação ao Endividamento do 
Consumidor e a Associação de Instituições de Crédito Especializado.

13Na página da Direção-Geral do Consumidor, estabelece-se claramente que as dívidas em litígio 
judicial quedam excluídas de qualquer negociação, no que concerne à intervenção das entidades 
autorizadas a negociar com os credores. Veja-se www.consumidor.pt. 

14Em 2010 foram declaradas 905 insolvências de pessoas singulares, sendo que a maior parte delas 
correspondia a consumidores e não a pequenos empresários. Até maio de 2011, foram já declaradas 2190 
insolvências de pessoas singulares, o que demonstra uma subida histórica dos valores, especialmente no 
que concerne aos consumidores. Fonte: www.ine.pt e Instituto Informador Comercial. 

15O âmbito objetivo definido pelas diversas alíneas do art. 249º, nº 1, indica que estarão abarcados 
por este procedimento todos aqueles que não tenham detido, nos últimos três anos, a exploração de 
qualquer tipo de empresa, tal como definida nos termos do art.º5º, CIRE. Em alternativa, de acordo 
com a alínea b, poderão submeter-se à negociação do plano de pagamentos os empresários que não 
tiverem dívidas laborais (i), um número de credores superior a 20 (ii) e um passivo global que não 
exceda € 300 000 (iii).

16Não se diferencia este efeito dos que se verificam em caso de não apresentação do plano de 
pagamentos. Em caso de apresentação à insolvência, o juiz, nos termos do art. 28º, declara de imediato 
a insolvência do devedor, até ao terceiro dia posterior à distribuição da petição inicial. Em caso de 
pedido de declaração de insolvência iniciado por um credor, a falta de oposição implica a confissão dos 
factos alegados por aquele, nos termos do art.º30º, nº 5, e, consequentemente, da insolvência. 

17MENEZES LEITÃO, Luís Manuel Teles,  Direito…, op. cit., p. 323.
18CARVALHO FERNANDES, Luís A. e LABAREDA, João, Código…, op. cit., p. 812.
19Formulário definido pela Portaria n.º 1039/2004, de 13 de agosto. 
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20O número de votos dos credores é determinado pelo montante do seu crédito, nos termos do 
art. 72º, CIRE.

21De acordo com o art. 258º, nº 3, do CIRE, caso o credor se limite a impugnar a identificação 
do crédito, sem adiantar quaisquer elementos respeitantes à sua configuração, poderá haver lugar à 
substituição de aprovação por parte do juiz. 

22O anteprojeto do Código do Consumidor português, datado de 2006, previa que, no processo 
de insolvência adaptado aos consumidores nele integrado, a elaboração do plano contaria com a 
intervenção de um Gabinete de Apoio ao Sobre-endividado. 

23O período de cessão está presente na Insolvenzordnung alemã, que constituiu a principal fonte 
de inspiração do CIRE, mas não no Chapter 7 do Bankruptcy Code americano, que introduziu pela 
primeira vez este mecanismo. 

24HULS, Nick, «Overindebtedness and overlegalization: Consumer Bankruptcy as a Field for 
Alternative Dispute Resolution», Journal of Consumer Policy, núm. 20, Kluwer Academic Publishers, 
Netherlands, 1997, p. 144. 

25Veja-se, por exemplo, CRISTAS, Assunção, «Exoneração do devedor pelo passivo restante», 
Themis – Novo Direito da Insolvência, Almedina, Coimbra, 2005, p. 167.

26SERRA, Catarina, O Novo Regime Português da Insolvência – Uma Introdução, Almedina, 
Coimbra, 2010, p. 133.

27CRISTAS, Assunção, «Exoneração…», Themis…, op. cit., p. 170.
28  MARTINS, Luís M., Recuperação de Pessoas Singulares, Volume I, Almedina, Coimbra, 

2011, p. 58.
29Veja-se o acórdão do Tribunal da Relação do Porto nº 0754986, de 5 de novembro de 2007, 

no qual se indica que o fato de devedor revelar insuficiência de bens e rendimentos para assegurar o 
cumprimento de quaisquer obrigações não é critério para rejeição do pedido de exoneração do passivo 
restante. Disponível em www.dgsi.pt. 

30Trata-se do chamado período experimental, assim designado pela jurisprudência. Vejam-se por 
exemplo, os acórdãos do Tribunal da Relação do Porto nº 0835760, de 20 de novembro de 2008, e  
nº 0754986, de 5 de novembro de 2007, disponíveis em www.dgsi.pt. 

31A doutrina indica que deverá atender-se materialmente às condições pessoais de cada devedor. 
Menezes Leitão aponta vários exemplos sobre o tipo de situações que poderão ilustrar a regra: o 
insolvente com filhos menores a seu cargo que apenas poderá desempenhar funções a tempo parcial, por 
exemplo ou, relativamente ao abandono da profissão que detenha, quando o devedor a abandona por 
motivos de saúde ou tendo um emprego com melhores condições de trabalho. MENEZES LEITÃO, 
Luís Manuel Teles, Direito…, op. cit., p. 314.

32CRISTAS, Assunção, «Exoneração…», Themis…, op. cit., p. 173.
33REIFNER, Udo et al, Consumer Overindebtedness and Consumer Law in the European Union, 

IFF, Hamburgo, 2003, p. 166.
34Assim se conclui pela leitura do Relatório de Avaliação Sucessiva do Regime Jurídico da 
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Insolvência e Recuperação de Empresas, realizado pela Direção Geral de Política Legislativa do 
Ministério da Justiça português, em 2010, e disponível em www.dgpj.mj.pt. Também aqui se defende 
a fixação caso a caso, em alternativa, mas tal solução poderá ser criticada pela incerteza e desigualdade 
jurídicas geradas. Por outro lado, um estudo norte-americano, de 2006, concluiu que um terço dos 
insolventes a quem se concedera a exoneração do passivo restante continuava com uma situação 
económica idêntica ou pior do que aquela verificada na data de declaração de insolvência, o que poderá 
colocar questões sobre a eficácia da exoneração imediata. PORTER, K.M. y THORNE, D., «The 
Failure of Bankruptcy’s Fresh Start», Cornell Law Review, nº 92, 2006, pp. 69-70, disponível em http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=894453.

35Poderão consultar-se os despachos relativos à exoneração do passivo restante na página www.
citius.mj.pt.

36Observe-se a discussão sobre a proposta numa notícia do Jornal do Senado brasileiro, disponível 
em  http://www.senado.gov.br/noticias/jornal/noticia.asp?codEditoria=521&dataEdicaoVer=2010042
0&dataEdicaoAtual=20100420&nomeEditoria=Especial+Cidadania, de 20 de abril de 2010. 

37CITRO, Flávio, «A proteção do sobre-endividado no Brasil à luz do direito comparado», Revista 
Luso-Brasileira de Direito do Consumo, nº 2, Bonijuris, 2011, p. 14. 

38De relevar o projeto Conciliar É Legal, no estado de Rio Grande do Sul, levado a cabo pelas 
autoras do anteprojeto ora em análise, Cláudia Lima Marques, Karen Bertoncello e Clarissa Costa de 
Lima. 

39Veja-se a exposição de motivos do projeto de lei, que aponta a seguinte fundamentação: “a 
necessidade de concretização do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana como um dos 
fundamentos do Estado Democrático de Direito (artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal)”; (…) 
o objetivo da República em erradicar a marginalização (artigo 3º, inciso III, da Constituição Federal) 
e que o superendividamento é um fenômeno de  exclusão social dos consumidores pessoas físicas e 
suas famílias, pois o benefício da falência é reservado aos comerciantes”;a necessidade da preservação 
de quantia mínima capaz de assegurar a vida digna do indivíduo e seu núcleo familiar destinada à 
manutenção das despesas de sobrevivência, tais como água, luz, alimentação, saúde, educação, entre 
outros; (…) a luta contra a pobreza visa a incluir grande parte da população brasileira na sociedade 
de consumo e de crédito, sempre com respeito ao princípio da igualdade (art.º 5º, caput e inciso I, 
da Constituição Federal), assegurando uma proteção dos mais fracos e vulneráveis, em especial em 
casos de quebra ou ruína dos consumidores (art. 5º, XXXII, da Constituição Federal); (…) o Estado 
deve promover a defesa do consumidor (art.º 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal), e que esta é 
princípio da ordem econômica constitucional (artigo 170, V, da Constituição Federal), como limitador 
à livre iniciativa, inclusive nos contratos e nos serviços de natureza bancária, financeira, de crédito e 
securitária frente a consumidores”.

40Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a 
falência do empresário e da sociedade empresária. 

41Para maior desenvolvimento sobre o modelo francês, previsto no artigo L-330 e seguintes do 
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Code de la Consommation, veja-se PICOD, Yves Code de la Consommation Commenté, 12ª Edición, 
Dalloz, Paris, 2007.

42Dispõe ainda o projeto, no seu art. 34, que o consumidor poderá ser atendido por um técnico 
especializado, tais como assistentes sociais, psicólogos ou técnicos de apoio ao consumidor, sem 
prejuízo da assistência jurídica por advogado, tal como prevista no art. 33, que, ultrapassando o valor 
da causa a quantia de 20 salários mínimos é, aliás, obrigatória. 

43Ficariam já garantidos os bens e rendimentos impenhoráveis pela lei processual civil, tal como 
consta do art. 649 do Código de Processo Civil, por remissão do art. 25, §3º, do anteprojeto.

44Sobre a importância da intervenção judicial, veja-se SOARES GOMES, Manuel Tomé, «Do 
sobreendividamento das pessoas singulares – em busca de quadro legal», Sub Judice núm. 24, Almedina, 
Coimbra, 2003, p. 37. Segundo o autor, o fato de se tratar de um procedimento judicial de tratamento 
do sobre-endividamento permite vincular as partes ao cumprimento do acordo de uma forma mais 
rigorosa. 
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