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O PROCESSO ESPECIAL DE REVITALIZAÇÃO  
E OS TRABALHADORES — UM GRUPO ESPECIAL  
DE SUJEITOS OU APENAS MAIS UNS CREDORES?

Resumo: os efeitos da crise da empresa sobre os trabalhadores constituem tema importante 
mas complexo, situando-se na confluência do Direito da Insolvência e do Direito do Trabalho.  
A evolução recente do Direito da Insolvência, nos planos europeu e nacional, vem trazer renovado 
interesse ao tema. Os trabalhadores são um dos grupos de stakeholders mais relevantes da 
empresa e, portanto, merecedores de uma atenção especial. Mesmo configurando-os apenas como 
credores, surgem muitas dúvidas, sobretudo no contexto dos instrumentos pré-insolvenciais.  
O que acontece, no âmbito do PER, às ações destinadas a realizar os direitos laborais? Há 
garantias especiais para o pagamento de créditos laborais? Quais são os efeitos do plano de 
recuperação sobre estes créditos? Enfim: reserva ou não a lei um tratamento especial aos traba-
lhadores? 

Palavras-chave: pré-insolvência; reestruturação da empresa; processo especial de revitali-
zação; plano de recuperação; trabalhadores; créditos laborais.

1. O SENTIDO ATUAL DO DIREITO DA INSOLVÊNCIA (BREVES NOTAS)

1.1. A concentração nos instrumentos pré-insolvenciais

Antigamente, a expressão “crise da empresa” significava invariavelmente 
“falência da empresa” e só a ela correspondia um regime jurídico próprio. 
Hoje, a crise da empresa concretiza-se numa multiplicidade de situações de 
facto que o Direito designa, define e disciplina de formas assaz diversas.  
O que determinou a mudança foi a vontade de antecipar a intervenção do 
Direito nas situações de crise, ou seja, a vontade de regular também — e 
preferencialmente — as situações de pré-insolvência ou pré-insolvenciais.

As alterações legislativas ocorridas em Portugal no Direito da Insolvência, 
primeiro em 2012, depois em 2015, são sintomáticas da vontade de atribuir 
protagonismo aos instrumentos pré-insolvenciais. Antes de mais, deve distin-
guir-se a pré-insolvência da insolvência, que aparece definida claramente no 
n.º 1 do artigo 3.º do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas 
(doravante, CIRE). Como bem se compreende, uma coisa é a “impossibilidade 
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de cumprir obrigações vencidas” e outra, bem diferente, é o risco de isso 
ocorrer a curto prazo.

São situações pré-insolvenciais, no quadro do Direito português, a situ-
ação económica difícil, referida, entre outros, nos artigos 1.º, n.º 2, e 17.º-A 
do CIRE, e a insolvência (meramente) iminente, referida, entre outros, nos 
artigos 1.º, n.º 1, e 3.º, n.º 4, do CIRE.

A situação económica difícil está mesmo definida no artigo 17.º-B do 
CIRE como a situação em que o devedor enfrenta “dificuldade séria para 
cumprir pontualmente as suas obrigações, designadamente por ter falta de 
liquidez ou por não conseguir obter crédito”. À insolvência iminente não cor-
responde uma definição legal. De uma forma simplificada, pode dizer-se que 
ela é a situação em que o devedor antevê que estará impossibilitado de 
cumprir as suas obrigações quando elas se vencerem1.

Para lidar com a pré-insolvência, existem em Portugal, desde 2012, dois 
instrumentos: o processo especial de revitalização (doravante, PER), criado 
pela Lei n.º 16/2012, de 20 de abril, e o sistema de recuperação de empresas 
por via extrajudicial (doravante, SIREVE), criado, não obstante a partir de um 
velho instrumento2, pelo Decreto-Lei n.º 178/2012, de 3 de agosto.

De uma forma simplificada, pode dizer-se que o PER é um processo 
pré-insolvencial, cuja maior vantagem é a possibilidade de o devedor obter 
um plano de recuperação sem ser declarado insolvente. O maior risco é o 
de, depois de tudo, ele não conseguir evitar a declaração de insolvência3.

O PER está regulado nas disposições dos artigos 17.º-A a 17.º-H, mas 
é referido logo no n.º 2 do artigo 1.º do CIRE. A lei fixa aí o âmbito de bene-

1 Na prática, não é fácil distinguir a insolvência iminente da situação económica difícil — e 
nem sequer da insolvência (atual). As dificuldades eram sensíveis e apontadas há tempo. Já 
em 1964 Pedro de Sousa Macedo, referindo-se à distinção, corrente na doutrina, entre 
“insolvência atual” e “insolvência potencial”, alertava para o risco de erros e de subjetivismos 
que todo o juízo de prognose sobre as possibilidades da empresa é suscetível de conter e, 
consequentemente, para a imprudência que seria se tal classificação adquirisse relevância 
legal. Cfr. Pedro de Sousa, Manual de direito das falências, Coimbra: Almedina, 
1964, volume I, pp. 230-231. As dificuldades agravam-se com o prazo para a apresentação 
à insolvência fixado em trinta dias (cfr. artigo 18.º, n.º 1, do CIRE).

2 Trata-se do procedimento extrajudicial de conciliação para viabilização de empresas em 
situação de insolvência ou em situação económica difícil (PEC), criado pelo Decreto-Lei n.º 
316/98, de 20 de outubro, com as alterações do Decreto-Lei n.º 201/2004, de 18 de agosto.

3 Para uma visão geral do PER cfr. , Catarina, O regime português da insolvência, 5.ª 
edição, Coimbra: Almedina, 2012, pp. 175 e s. Sobre o PER em especial cfr. ainda , 
Catarina, “Emendas à lei (da insolvência) portuguesa”, Direito das Sociedades em Revista, 
2012, n.º 7, pp. 122 e s., “A contratualização da insolvência: hybrid procedures e pre-packs 
(A insolvência entre a lei e a autonomia privada)”, in: AA.VV., II Congresso — Direito das 
Sociedades em Revista, Coimbra: Almedina, 2012, pp. 265 e s., “Processo especial de 
revitalização — contributos para uma ‘rectificação’”, Revista da Ordem dos Advogados, 2012, 
Abril-Setembro, pp. 715 e s., “Revitalização — A designação e o misterioso objeto designado. 
O processo homónimo (PER) e as suas ligações com a insolvência (situação e processo) e 
com o SIREVE”, in: Catarina Serra (coord.), I Congresso de Direito da Insolvência, Coimbra: 
Almedina, 2013, pp. 85 e s., e, sobretudo, O Processo Especial de Revitalização na 
Jurisprudência — Questões Jurisprudenciais com Relevo Dogmático, Coimbra: Almedina, 
2016.
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ficiários e reitera-o, de forma mais enfática, no artigo 17-º-A do CIRE: (só) o 
“devedor que, comprovadamente, se encontre em situação económica difícil 
ou em situação de insolvência meramente iminente, mas que ainda seja 
suscetível de recuperação” (cfr. n.º 1) e “mediante declaração escrita e assi-
nada, ateste que reúne as condições necessárias para a sua recuperação” 
(cfr. n.º 2).

O regime do PER aplica-se, assim, a qualquer devedor, pessoa singular, 
pessoa coletiva, património autónomo, titular de empresa ou não, dado o silên-
cio da lei quanto a quaisquer requisitos (cfr. artigo 1.º, n.º 2, e artigo 17.º-A, n.º 
1, do CIRE)4. No entanto — pelo menos teoricamente —, só pode aceder ao 
PER o devedor que se encontre em situação económica difícil ou de insolvên-
cia iminente (cfr. artigos 1.º, n.º 2, e 17.º-A, n.º 1, do CIRE) e reúna as condi-
ções necessárias para a sua recuperação (cfr. artigo 17.º-A, n.º 2, do CIRE).

Sob o ponto de vista da sua tramitação, diga-se apenas que o PER é 
um processo híbrido, ou seja, combina uma fase informal (ou negocial) e uma 
fase formal (judicial), acumulando, portanto, as vantagens de uma e de outra. 
A grande virtualidade do PER é a possibilidade, típica dos processos híbridos, 
de a homologação judicial do plano de recuperação, obtido nas negociações 
entre a empresa e os seus credores, tornar o plano vinculativo para todos 
eles, mesmo que nem todos o tenham aprovado.

Um aspeto importante é o de que a administração da empresa se man-
tém em funções. É nomeado um administrador judicial provisório, mas isto 
pouco afeta os poderes de gestão da empresa. A administração fica impedida 
de praticar os atos de especial relevo, a que se refere o artigo 161.º do CIRE, 
sem que previamente obtenha autorização para a realização da operação 
pretendida por parte do administrador judicial provisório (cfr. artigo 17.º-E, n.º 
2, do CIRE). Estão em causa, essencialmente, atos de disposição respeitan-
tes à empresa ou que possam afetar a atividade da empresa.

Esta última circunstância é uma de entre muitas que permite firmar a ideia 
que, no que respeita à empresa, o PER assenta na (pressupõe e promove a) 
continuidade da empresa como going concern, com vantagens inequívocas para 
todos os stakeholders da empresa, designadamente os trabalhadores.

1.2. Contextualização no Direito da União Europeia

As alterações não são exclusivas do Direito português. Também o Direito 
da União Europeia está em movimento constante, confirmando a tendência 
para a regulação preferencial dos instrumentos aplicáveis à pré-insolvência5.

4 A questão é, todavia, controversa. Cfr., desenvolvidamente sobre o tema, , Catarina, 
O Processo Especial de Revitalização na Jurisprudência — Questões Jurisprudenciais com 
Relevo Dogmático, cit., pp. 33 e s. 

5 Na sequência da Proposta de alteração do Regulamento do Conselho (CE) n.º 1346/2000, 
de 29 de maio de 2000, sobre insolvência transfronteiriça, o Regulamento (UE) 2015/848 do 
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No dia 12 de março de 2014, a Comissão apresentou uma recomenda-
ção em matéria de insolvência — a Recomendação sobre uma nova aborda-
gem em matéria de falência e de insolvência das empresas6-7. Apesar de ter 
passado despercebida, a Recomendação não é pouco importante; ela fixa 
padrões ou requisitos mínimos para a disciplina dos instrumentos pré-insol-
venciais e de exoneração dos empresários em nome individual e convida os 
Estados-Membros a acolhê-los nas legislações nacionais8-9.

As ideias centrais da Recomendação foram reiteradas na Proposta de 
Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de novembro de 2016, 
relativa aos quadros jurídicos em matéria de reestruturação preventiva, à 
concessão de uma segunda oportunidade e às medidas destinadas a aumen-
tar a eficiência dos processos de reestruturação, insolvência e quitação, e 
que altera a Diretiva 2012/30/EU (doravante, Proposta)10-11, mas a verdade é 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, relativo aos processos de 
insolvência (reformulação), determina a extensão do âmbito de aplicação do Regulamento 
aos processos que preveem a reestruturação de sociedades numa fase de pré-insolvência e 
aos processos que mantêm a administração em exercício. Sobre aquela Proposta cfr. , 
Catarina, “Insolvência transfronteiriça — Comentários à Proposta de alteração do Regulamento 
europeu relativo aos processos de insolvência, com especial consideração do Direito 
português”, Direito das Sociedades em Revista, 2013, vol. 10, pp. 97 e s.

6 C(2014) 1500 final (http://ec.europa.eu/justice/civil/files/c_2014_1500_pt.pdf), acesso em 31 
de janeiro de 2017.

7 Não obstante algumas reservas, optou-se por respeitar o título “oficial” da Recomendação. 
Para uma explicitação da razão de ser das reservas cfr. , Catarina, “Mais umas 
‘pinceladas’ na legislação pré-insolvencial — Uma avaliação geral das alterações do Decreto-
Lei n.º 26/2015, de 6 de fevereiro, ao PER e ao SIREVE (e à luz do Direito da União 
Europeia)”, Direito das Sociedades em revista, 2015, vol. 13, p. 62 (e nota 34).

8 Sobre a Recomendação e o seu significado cfr. , Catarina, “Mais umas ‘pinceladas’ na 
legislação pré-insolvencial — Uma avaliação geral das alterações do Decreto-Lei n.º 26/2015, 
de 6 de fevereiro, ao PER e ao SIREVE (e à luz do Direito da União Europeia)”, cit., pp. 43 
e s.

9 De acordo com o texto da Recomendação, os objetivos são, fundamentalmente, dois. Trata-se, 
em primeiro lugar, de assegurar que as empresas viáveis com dificuldades financeiras têm 
acesso a legislação nacional em matéria de insolvência que lhes permita reestruturar-se numa 
fase precoce com vista a evitar a sua insolvência e, assim, maximizar o valor total para os 
credores, empregados, proprietários e a economia em geral. Trata-se, em segundo lugar, dar 
uma segunda oportunidade, em toda a União, aos empresários honestos em situação de 
insolvência (cfr. considerando 1 da Recomendação). As atenções parecem, assim, 
concentrar-se nas empresas, seja as exercidas por pessoas jurídicas (sociedades, por 
excelência), seja as exercidas por pessoas singulares. Isto apesar de, a final, o teor das 
recomendações quanto às pessoas singulares desmentir que se vise exclusivamente a tutela 
de pessoas titulares de empresas / empresários. O fim último — um fim constante e comum 
a muitas iniciativas europeias — é a convergência das legislações nacionais em matéria de 
insolvência (cfr. considerando 11), ou, pelo menos, a redução das divergências, consideradas 
obstáculos ao funcionamento do mercado interno (cfr. recomendação 1.1).

10 COM (2016) 723 final (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016
PC0723&from=EN), acesso em 31 de janeiro de 2017.

11 Não obstante algumas reservas, optou-se por respeitar o título “oficial” da Proposta de Diretiva. 
Para uma explicitação da razão de ser das reservas cfr. , Catarina / , José 
Gonçalves, “Para uma harmonização mínima do Direito da Insolvência — Primeira abordagem 
à Proposta de Directiva de 22.11.2016, com especial atenção ao seu impacto no Direito das 
Sociedades Comerciais”, Direito das Sociedades em Revista, 2017, vol. 17 (em curso de 
publicação).
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que esta traz novidades importantes, designadamente no que respeita aos 
trabalhadores12-13. Nenhuma delas tem, em rigor, correspondência no Direito 
português, com exceção da última (e isso dependendo de se fazer ou não 
uma interpretação hábil das normas relevantes do ordenamento nacional).

A primeira reside na possibilidade de os trabalhadores constituírem uma 
categoria própria. Numa medida completamente estranha ao ordenamento 
português (mas familiar a outros ordenamentos europeus), a Proposta prevê 
que os participantes na votação do plano de reestruturação14 sejam inseridos 
em categorias distintas em função dos seus créditos ou interesses. Neste 
contexto, diz-se, no artigo 9.º, n.º 2, in fine, da Proposta, que os Estados-
-Membros podem prever que os trabalhadores sejam inseridos numa catego-
ria própria e separada dos (outros) credores. Ao que tudo indica15, os traba-
lhadores nem aparecem necessariamente na qualidade de titulares de direitos 
de crédito, podendo esta categoria compreender, aparentemente, os trabalha-
dores enquanto genuínas “partes interessadas” (com os interesses, entre 
outros, da manutenção dos seus postos de trabalho e da não deterioração 
das suas condições laborais).

No que toca aos créditos dos trabalhadores, eles devem ser protegidos, 
no processo de reestruturação, por duas vias: não devem poder ser abrangi-
dos pelos efeitos da suspensão exceto se e na medida em que os Estados-
-Membros garantam por outros meios o pagamento desses créditos com um 

12 A Comissão parte, nesta Proposta, de uma premissa clara: “os trabalhadores devem ser 
plenamente protegidos ao abrigo da legislação laboral” (cfr., considerando 34 da Proposta). 
Traduz-se isto no facto de que a Diretiva “em nada prejudica os direitos dos trabalhadores 
garantidos pelas Diretivas 98/59/CE, 2001/23/CE, 2002/14/CE, 2008/94/CE e 2009/38/CE” 
(cfr. artigo 31.º, n.º 2, da Proposta). Mais especificamente, ficam prejudicados os direitos dos 
trabalhadores garantidos pela Diretiva 98/59/CE do Conselho, de 20 de julho de 1998 (relativa 
à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos despedimentos 
coletivos), pela Diretiva 2001/23/CE do Conselho, de 12 de março de 2001 (relativa à 
aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à manutenção dos direitos 
dos trabalhadores em caso de transferência de empresas ou estabelecimentos, ou de partes 
de empresas ou de estabelecimentos), pela Diretiva 2002/14/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 11 de março de 2002, (que estabelece um quadro geral relativo à informação 
e à consulta dos trabalhadores na Comunidade Europeia), pela Diretiva 2008/94/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008 (relativa à proteção dos 
trabalhadores assalariados em caso de insolvência do empregador) e pela Diretiva 2009/38/
CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de maio de 2009 (relativa à instituição de 
um Conselho de Empresa Europeu ou de um procedimento de informação e consulta dos 
trabalhadores nas empresas ou grupos de empresas de dimensão comunitária).

13 Cfr., sobre a Proposta, em geral, e as medidas avançadas, em especial, quanto aos 
trabalhadores, , Catarina / , José Gonçalves, “Para uma harmonização mínima 
do Direito da Insolvência — Primeira abordagem à Proposta de Directiva de 22.11.2016, com 
especial atenção ao seu impacto no Direito das Sociedades Comerciais”, cit.

14 É como a Proposta chama ao plano de recuperação.
15 Apontam para esta conclusão vários sinais como o critério para a formação das categorias 

depender da existência não só de créditos mas de interesses comuns e ainda a utilização 
da expressão “além disso” na parte que se prevê, especificamente, a formação da categoria 
dos trabalhadores (cfr. artigo 9.º, n.º 2, da Proposta). Cfr. ainda o disposto no considerando 
35 da Proposta.
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nível de proteção adequado (cfr. artigo 6.º, n.º 3, da Proposta) e, em particu-
lar quanto aos salários dos trabalhadores respeitantes a trabalho já executado, 
o seu pagamento não deve, em regra, poder ser afetado em processo de 
insolvência subsequente (cfr. artigo 17.º, n.ºs 1, 2 (c) e 4, da Proposta).

Relativamente aos efeitos da suspensão, esclareça-se que, tal como 
sucede no Direito português, a sua função é bloquear ou paralisar os poderes 
habituais dos credores, designadamente os poderes de ação judicial. Durante 
as negociações do plano de reestruturação, os credores ficam, entre outras 
coisas, impedidos de propor ou fazer prosseguir ações de determinado tipo 
(ações de cobrança de dívidas) contra o devedor (cfr. artigo 17.º-E, n.º 1, do 
CIRE e artigo 11.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 178/2012, de 3 de agosto, res-
petivamente para o PER e para o SIREVE16). Ora, segundo a Proposta, os 
titulares de créditos laborais só deverão ser atingidos se e na medida em que 
os Estados-Membros garantam por outros meios o pagamento desses crédi-
tos com um nível de proteção pelo menos equivalente ao previsto nos termos 
da legislação nacional aplicável que transpõe a Diretiva 2008/94/CE17 (cfr. 
artigo 6.º, n.º 3, da Proposta). Não existem sinais de uma tutela especial dos 
trabalhadores como esta no Direito português. O certo é que, se aquela regra 
for transposta, são configuráveis situações em que ela terá utilidade18.

16 Neste último caso, contudo, a suspensão não atinge os credores que declarem não querer 
tomar parte no processo (cfr. artigo 11.º, n.º 3, e artigo 13.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 178/2012, 
de 3 de agosto).

17 Esta Diretiva protege os trabalhadores assalariados que tenham créditos das remunerações 
em dívida por parte de um empregador que se encontre em estado de insolvência. Sobre a 
proteção dos trabalhadores na hipótese de insolvência e, designadamente, a compatibilidade 
entre o regime português e o regime da Diretiva 80/987/CEE do Conselho, de 20 de outubro, 
referente à proteção dos trabalhadores em casos de insolvência do empregador e alterada 
pela Diretiva 2002/74/CE, de 23 de setembro de 2002, e pela Diretiva 2008/94/CE, de 22 de 
outubro de 2008, cfr. , Ana Margarida Vilaverde e, “Proteção dos trabalhadores em 
caso de insolvência do empregador: cálculo das prestações do Fundo de Garantia Salarial 
- Algumas reflexões acerca da compatibilidade do regime português com o regime comunitário”, 
Questões laborais, 2011, n.º 38, pp. 197 e s.

18 Recorde-se que o artigo 336.º do Código do Trabalho (CT) prevê o pagamento de créditos 
decorrentes da execução, violação ou cessação do contrato de trabalho por parte do Fundo 
de Garantia Salarial (FGS), quando o mesmo não possa ser concretizado pelo empregador por 
motivo de insolvência ou situação económica difícil. A verdade é que, nos termos do Decreto-
Lei n.º 59/2015, de 21 de abril, aplicável sempre que a empresa tenha lançado mão do PER 
ou do SIREVE [cfr. artigo 1.º, n.º 1, als. b) e c), do Decreto-Lei n.º 59/2015, de 21 de abril], o 
FGS não paga a totalidade dos créditos mas apenas o equivalente a seis meses de retribuição 
e com o limite máximo correspondente a três salários mínimos (cfr. artigo 3.º do Decreto-Lei 
n.º 59/2015, de 21 de abril). É possível, assim, que se configurem situações em que o FGS 
não cobre, por inteiro, o valor dos créditos. Os trabalhadores serão livres de avançar contra a 
empresa, ao abrigo da Diretiva, para obterem a plena realização dos seus direitos. Deve dizer-se 
que, até há algum tempo, a expressa referência, na norma do artigo 336.º do CT, à insolvência 
e à situação económica difícil suscitava a questão de saber se o regime se circunscrevia aos 
casos em que a insolvência era judicialmente declarada (quando se iniciava um processo de 
insolvência) ou se estendia ainda a outros casos (anteriores e menos graves). A dúvida tornou-se 
mais premente em face do acolhimento dos dois processos pré-insolvenciais (PER e SIREVE), 
aplicáveis, justamente, aos casos de insolvência iminente ou de situação económica difícil. Sem 
proteção ficavam, aparentemente, os trabalhadores de empresas que recorressem ao PER ou 
que tivessem planos de recuperação aprovados e homologados pelo tribunal — o que tinha 
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Quanto ao pagamento dos salários por trabalho já executado e neces-
sário para tornar possível as negociações ou a execução do plano de rees-
truturação, deve haver a garantia de que ele se mantém em eventual processo 
de insolvência subsequente, não podendo, designadamente, ser sujeito a 
resolução em benefício da massa (cfr. artigo 17.º, n.ºs 1, 2 (c) e 4, da Pro-
posta). A disciplina avançada na Proposta relança a questão sobre a aplica-
bilidade ou não das garantias previstas nas regras aplicáveis ao PER (cfr. 
artigos 17.º-H, n.ºs 1 e 2, e 120.º, n.º 6, do CIRE) e ao SIREVE (cfr. artigo 
11.º, n.ºs 5, 6, 7 e 8, do Decreto-Lei n.º 178/2012, de 3 de agosto), à qual 
se deu, por várias vezes, uma resposta afirmativa (nos termos e pelas razões 
que adiante se explicitarão)19. A admitir-se esta interpretação das normas da 
lei portuguesa, é possível dizer que não há uma divergência fundamental em 
relação à Proposta.

Por fim, chama-se a atenção para o artigo 18.º (a) da Proposta, onde 
se diz que os administradores das empresas devem tomar as medidas neces-
sárias e razoáveis para minimizar as perdas para os trabalhadores. A circuns-
tância não tem, porém, um impacto significativo no Direito português, em face 
da menção próxima que consta do artigo 64.º, n.º 1, al. b), do Código das 
Sociedades Comerciais.

como consequência o facto de haver muitos trabalhadores que optavam por votar contra planos 
de recuperação da empresa, para não ficarem excluídos do recurso ao FGS e, assim, poderem 
pelo menos receber parte dos salários em atraso. O legislador veio resolver o problema com 
o Decreto-Lei n.º 59/2015, de 21 de abril, que aprovou o novo regime do FGS, reunindo num 
único diploma matéria que existia já, em transposição da Diretiva 2008/94/CE, de 22 de outubro, 
sobre a proteção dos trabalhadores em caso de insolvência do empregador, mas se encontrava 
dispersa (cfr., neste sentido, Cláudia, “Insolvência, processo especial de revitalização 
e reclamação de créditos laborais”, Instituto do Conhecimento AB — Coleção Estudos, 2015, 
n.º 4, p. 204). Com o novo regime, todos os trabalhadores de empresas em situação económica 
difícil, mesmo que com um plano de recuperação aprovado em PER ou em SIREVE, passaram 
a ter acesso ao FGS (cfr. artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 59/2015, de 21 de abril). O diploma 
preambular previu ainda uma norma transitória (cfr. artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 59/2015, de 
21 de abril), dispondo que serão oficiosamente reapreciados todos os requerimentos 
apresentados por trabalhadores de empresas em PER bem como todos os requerimentos 
entregues entre 1 de setembro de 2012 e a entrada em vigor do diploma por trabalhadores de 
empresas abrangidas por planos de recuperação. Na prática, vem permitir-se a análise de 
processos instaurados até à sua entrada em vigor, nomeadamente por trabalhadores que não 
entregaram o requerimento antes, por lhes ter sido dito pela Segurança Social que não teriam 
direito a beneficiar do Fundo. A norma transitória, porém, só em parte resolve o problema, pois 
continuam a ficar de fora os trabalhadores de empresas em PER ou com planos de recuperação 
que não tenham chegado a formalizar o pedido de intervenção do FGS antes da entrada em 
vigor do diploma ou que o tenham apresentado em período anterior ao período referido. Nos 
termos do artigo 2.º, n.º 8, do Decreto-Lei n.º 59/2015, de 21 de abril o Fundo passa a assegurar 
o pagamento dos créditos que seja requerido “até um ano a partir do dia seguinte àquele em 
que cessou o contrato de trabalho”. Cfr., sobre estas e outras alterações produzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 59/2015, de 21 de abril, José João, “O Fundo de Garantia Salarial 
nos processos de insolvência e de revitalização”, in: Catarina Serra (coord.), III Congresso de 
Direito da Insolvência, Coimbra: Almedina, 2015, pp. 409 e s.

19 Cfr. , Catarina, O regime português da insolvência, cit., p. 185, e, sobretudo, “Para um 
novo entendimento dos créditos laborais na insolvência e na pré-insolvência da empresa 
— Um contributo feito de velhas e novas questões”, in: AA.VV., Vinte Anos de Questões 
Laborais, 42 (número especial), Coimbra: Coimbra Editora, 2013, pp. 202-206.
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A Diretiva ainda não foi aprovada e não é certo que, quando seja apro-
vada, estas medidas se mantenham ou se mantenham nos mesmos termos. 
Ainda assim — e porque, no mínimo, as recomendações e os projetos legis-
lativos representam sempre uma tendência ou o ponto para onde previsivel-
mente a maioria das legislações nacionais há-de, em última análise, conver-
gir —, torna-se oportuno equacionar a posição dos trabalhadores à luz destes 
novos contextos e confrontar aquilo que está para vir com aquilo que está 
disposto. Torna-se, designadamente, oportuno perguntar: afinal, na hipótese 
de crise da empresa, são os trabalhadores tratados como um grupo especial 
de sujeitos ou apenas como mais uns credores?

2. A (À PROCURA DA) TUTELA DOS CRÉDITOS LABORAIS NO PER

 2.1. O efeito impeditivo e suspensivo do despacho de nomeação 
do administrador judicial provisório sobre as ações (e, conse-
quentemente, o efeito extintivo da homologação do plano de 
recuperação)

A norma do artigo 17.º-E, n.º 1, regula aquilo que pode designar-se como 
a disciplina dos efeitos processuais do PER (efeitos impeditivo, suspensivo e 
extintivo). O seu teor é o seguinte: “[a] decisão a que se refere a alínea a) 
do n.º 3 do artigo 17.º-C obsta à instauração de quaisquer ações para 
cobrança de dívidas contra o devedor e, durante todo tempo em que perdu-
rarem as negociações, suspende, quanto ao devedor, as ações em curso com 
idêntica finalidade, extinguindo-se aquelas logo que seja aprovado e homolo-
gado plano de recuperação, salvo quando este preveja a sua continuação”.

Por outras palavras, a norma determina a proibição de instauração e a 
suspensão (quando estejam em curso) de determinadas ações por força do 
despacho de nomeação do administrador judicial provisório (efeitos impeditivo 
e suspensivo). Determina ainda a extinção, em definitivo, das ações suspen-
sas por força da aprovação e da homologação do plano de recuperação (efeito 
extintivo), salvo quando este preveja a sua continuação.

Um dos maiores problemas suscitado pela norma do artigo 17.º-E, n.º 1, 
é o do seu alcance, isto é, a determinação das categorias de ações abrangi-
das. Para as identificar, o legislador utilizou, no artigo 17-º-E, n.º 1, a (enig-
mática) expressão “ações para cobrança de dívidas”, o que torna inviável 
associá-las às categorias habituais. É mais ou menos seguro que as ações 
executivas podem ser consideradas ações para cobrança de dívidas, mas 
existe intensa controvérsia quanto às ações declarativas.

A jurisprudência e a doutrina portuguesas estão, portanto, divididas sobre 
o alcance dos efeitos, propendendo, apesar de tudo, uma sensível maioria 
para um entendimento amplo da expressão. De acordo com este, os efeitos 
atingem as ações executivas, bem como as ações declarativas (pelo menos 
as de condenação) e ainda certas providências cautelares (designadamente 
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para entrega judicial de bens). Outra parte da doutrina e da jurisprudência 
propende para uma interpretação restrita da norma, sustentando, com varia-
ções, que ela abrange apenas ações executivas (ou mesmo apenas as que 
têm a finalidade de pagamento de quantia certa) e deixa de fora todas as 
ações declarativas e a maioria dos procedimentos cautelares.

A divergência dever-se-á a uma prévia (e porventura subconsciente) 
tomada de posição sobre o alcance da proteção dispensada ao devedor no 
PER ou, mais precisamente, sobre a teleologia da norma do artigo 17.º-E,  
n.º 1. Os defensores da primeira tese entendem que, estando em causa 
garantir que o devedor não seja perturbado ou distraído das negociações, é 
necessário afastar não só as ações que tenham efeitos patrimoniais diretos, 
mas ainda as ações que possam causar-lhe alguma instabilidade relevante, 
posto que com alguma (mínima) “incidência” patrimonial. Enquanto isso, os 
defensores da segunda entendem que, estando somente em causa preservar 
o património do devedor dos ataques dos credores e mantê-los equidistantes, 
é suficiente afastar as ações executivas.

A verdade é que o argumento literal torna quase indefensável um enten-
dimento que exclua, sem mais, as ações declarativas. Não há, de facto, sinais 
da vontade do legislador em limitar o efeito às ações executivas. Pelo con-
trário, foi deliberadamente escolhida uma expressão alternativa (“ações de 
cobrança de dívidas”), o que dá a entender que não é desejável uma redução 
ou, pelo menos, que não é desejável uma redução sistemática ou por princí-
pio às ações de tipo executivo.

Em suma, atendendo tanto à sua letra como ao seu espírito (a intenção 
de propiciar ao devedor a estabilidade necessária ao bom curso do processo), 
a norma é passível de aplicação, em concreto, a todas as ações direta ou 
indiretamente dirigidas a fazer valer direitos ou a exigir o seu cumprimento, 
portanto, independentemente da sua classificação como declarativas ou exe-
cutivas.

Em confirmação da tese da interpretação (mais) ampla, diga-se que 
existe, pelo menos, um caso em que uma ação não (exclusivamente) execu-
tiva deve ser considerada abrangida pelo efeito (impeditivo) do artigo 17.º-E, 
n.º 1. Trata-se do processo de insolvência. Com efeito, há um paralelismo 
justificado entre o objeto do efeito suspensivo e o objeto do efeito impeditivo: 
as ações que são suspensas e as ações que não podem ser propostas são 
declaradamente do mesmo tipo (“com idêntica finalidade”). Assim, quando o 
artigo 17.º-E, n.º 6, determina que os processos de insolvência em curso se 
suspendem (posto que não tenha sido declarada a insolvência), a consequên-
cia lógica é a de que tão-pouco podem ser propostos novos processos de 
insolvência.

A sustentar a tese há ainda um argumento de ordem prática, que adquire 
particular visibilidade no caso do processo de insolvência: a propositura de 
certos tipos de ações é suscetível de ameaçar os objetivos do PER de forma 
mais drástica do que as ações que estão incontestavelmente abrangidas, ou 
seja, do que as ações executivas puras. 
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A natureza (declarativa ou executiva) das ações não será, assim, um 
critério seguro para incluir ou excluir as ações do âmbito de aplicação da 
norma do artigo 17.º-E, n.º 1, do CIRE, devendo resistir-se à tentação de uma 
recondução automática ou em abstrato das “ações de cobrança de dívidas” 
às categorias de ações do Código de Processo Civil.

A tese da interpretação (mais) ampla tem, porém, contra si, como já se 
apontou há algum tempo, o facto de certos sujeitos ficarem numa situação 
de aparente denegação de justiça — os titulares de créditos que ainda neces-
sitam de definição jurisdicional como os “créditos litigiosos” (os que, partindo 
da noção do artigo 579.º, n.º 3, do Código Civil, são contestados em juízo 
contencioso)20. Mas o problema pode ser resolvido com uma interpretação 
hábil do artigo 17.º-E, n.º 1, de forma a evitar uma coincidência absoluta do 
âmbito dos dois grupos de efeitos ou, mais precisamente, a assegurar que o 
efeito extintivo não atinge as ações relativas a créditos que ainda necessitam 
de definição jurisdicional21 22. 

20 Cfr. , Catarina, “Revitalização — A designação e o misterioso objecto designado. O 
processo homónimo (PER) e as suas ligações com a insolvência (situação e processo) e 
com o SIREVE”, cit., p. 99-100.

21 Um contributo significativo para a resolução deste problema é a tese da redução teleológica 
avançada por Artur Dionísio Oliveira, dirigida a excluir do âmbito de aplicação da norma que 
fixa como efeito da homologação de um plano de recuperação a extinção das ações para 
cobrança de dívidas pendentes contra o devedor as situações em que os créditos continuam 
a necessitar de definição jurisdicional para que possam ser cobrados, ainda que com as 
limitações introduzidas pelo plano homologado, ou, mais sucintamente, a tese dirigida a 
subtrair ao efeito extintivo os créditos que, no momento da homologação do plano, 
permaneçam litigiosos ou ilíquidos [cfr.  Artur Dionísio, “Os efeitos processuais do 
PER e os créditos litigiosos”, in: Catarina Serra (coord.), III Congresso de Direito da 
Insolvência, Coimbra: Almedina, 2015, pp. 219 e s.]. O autor parte do pressuposto de que 
aquilo que o legislador pretendeu foi, num primeiro momento, assegurar as condições 
adequadas ao estabelecimento de negociações entre o devedor e os seus credores, tendo 
em vista a revitalização daquele, e, num segundo momento, sujeitar todos os créditos ao 
plano de recuperação e não, de todo, impedir a apreciação judicial e o eventual reconhecimento 
dos créditos litigiosos ou a liquidação dos créditos ilíquidos. Partindo deste pressuposto, é 
inevitável concluir que a letra do preceito contido no artigo 17.º-E, n.º 1, do CIRE vai além 
do pensamento legislativo nele vertido. Significa isto a existência de uma lacuna oculta, ou 
seja, a omissão de uma regra para casos a que a regra aplicável não se ajusta porque não 
atende à sua especificidade. A lacuna consiste, por outras palavras, na ausência de uma 
restrição e a sua integração realiza-se acrescentando, pela via da redução teleológica da 
norma, a restrição omitida. Em síntese, de acordo com esta tese, o ponto central do debate 
sobre os efeitos da homologação de um plano de recuperação sobre as ações para cobrança 
de dívidas não se situará tanto na natureza declarativa ou executiva destas, mas antes na 
necessidade ou desnecessidade destas ações para assegurar a tutela jurisdicional efetiva 
dos créditos.

22 A propósito do efeito extintivo, adverte-se para a necessidade uma leitura do artigo 17.º-E, 
n.º 1, do CIRE que se harmonize com o âmbito objetivo do plano. A questão será tratada 
adiante. Pode antecipar-se, porém, que a regra é a de que o plano (só) afeta os créditos 
que sejam suscetíveis de ser reclamados (pois só esses, em princípio, obterão reconhecimento 
e permitirão aos seus titulares votar o plano de recuperação). Por sua vez, os créditos 
suscetíveis de ser reclamados são os créditos constituídos até à data da abertura do processo 
(i.e., até à data da prolação do despacho de nomeação do administrador judicial provisório). 
Em coerência, o efeito extintivo deve restringir-se às ações que respeitem a estes créditos, 
devendo as ações restantes poder retomar livremente o seu curso após a homologação do 
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Da jurisprudência recolhida sobre o exercício dos direitos laborais no 
decurso do PER resulta, aparentemente, que os tribunais decidem em atenção, 
nem tanto à natureza (declarativa ou executiva) das ações, mas às necessi-
dades de tutela jurisdicional que em cada caso se verifiquem. Se o que está 
em causa é uma ação declarativa de condenação no pagamento de créditos 
laborais, têm os tribunais decidido que deve ser impedida a sua propositura 
e que, quando esteja em curso, deve ser suspensa23/24. Se o que está em 
causa é, diversamente, uma ação para impugnação de despedimento ou uma 
providência cautelar para a suspensão do despedimento, têm os tribunais 

plano, sob pena de violação do princípio da tutela jurisdicional efetiva. O acórdão do TRP de 
17 de novembro de 2014, Proc. 295/14.2TTPNF.P1 (Relatora: Paula Leal de Carvalho) e o 
acórdão do TRC de 28 de janeiro de 2016, Proc.791/15.4TBGRD.C1 (Relator: Felizardo Paiva) 
são ilustrativos desta restrição. Neles se decidiu que não havia fundamento para julgar extinta 
a instância de uma ação declarativa comum em que um trabalhador pretendia fazer valer 
créditos constituídos posteriormente à reclamação de créditos no PER, uma vez que tais 
créditos não se encontravam abrangidos pelo plano de revitalização. Raciocínio idêntico mas 
levado (indevidamente) mais longe é exposto no acórdão do TRP de 5 de janeiro de 2015, 
Proc. 290/14.1TTPNF.P1 (Relatora: Fernanda Soares), no acórdão do TRC de 21 de abril de 
2016, Proc. 4380/15.T8BRG.G1 (Relator: Sérgio Almeida), e no acórdão do TRE de 1 de 
outubro de 2015, Proc. 82/14.8TTSTR.E1 (Relator: João Luís Nunes). Nos últimos acórdãos 
as ações respeitantes a créditos laborais constituídos posteriormente à reclamação de créditos 
são excluídas de todos os efeitos do artigo 17.º-E, n.º 1, do CIRE (incluídos, portanto, os 
efeitos impeditivo e suspensivo).

23 Cfr. acórdãos do STJ de 17 de novembro de 2016, Proc. 43/13.4TTPRT.P1.S1 (Relatora: Ana 
Luísa Geraldes), de 15 de setembro de 2016, Proc. 2817/09.1TTLSB.L1.S1 (Relator: António 
Leones Dantas), de 31 de maio de 2016, Proc. 43/13.4TTPRT.P1.S1 (Relatora: Ana Luísa 
Geraldes), de 17 de março de 2016, Proc. 33/13.7TTBRG.P1.G1.S2 (Relatora: Ana Luísa 
Geraldes), e de 26 de novembro de 2015, Proc. 1190/12.5TTLSB.L2.S1 (Relatora: Ana Luísa 
Geraldes), acórdão do TRL de 18 de junho de 2014, Proc. 899/12.8TTVFX.L1-4 (Relatora: 
Maria João Romba), acórdãos do TRP de 7 de abril de 2014, Proc. 344/13.1TTMAI.P1 (Relator: 
João Nunes), de 18 de dezembro de 2013, Proc. 407/12.0TTBRG.P1 (Relator: João Nunes), 
e de 30 de setembro de 2013, Proc. 516/12.6TTBRG.P1 (Relator: António José Ramos), 
acórdãos do TRC, de 13 de outubro de 2016, Proc. 1380/14.6T8LRA-A.C1 (Relatora: Paula 
do Paço) e de 27 de fevereiro de 2014, Proc. 213/14.8TTFUN-4 (Relator: Ramalho Pinto) e 
acórdãos do TRE 12 de maio de 2016, Proc. 463/14.7T8TMR.E1 (Relator: José Feteira)  
e de 16 de janeiro de 2014, Proc. 358/13.1TTPTM.E1 (Relator: José Feteira). Referência à 
parte merece o acórdão do TRP de 15 de fevereiro de 2016, Proc. 43/13.4TTPRT.P1 (Relatora: 
Maria José da Costa Pinto), onde, não obstante se reconhecer a aplicabilidade do artigo 
17.º-E, n.º 1, do CIRE às ações declarativas de condenação no pagamento de créditos 
laborais, se salvaguarda os complementos de reforma e os suplementos de medicação. Estes, 
alegadamente, não respeitariam a obrigações pecuniárias mas a decisão acaba, 
aparentemente, por assentar na circunstância de os créditos em causa não estarem vencidos 
(deveria ser: constituídos) no momento do despacho de nomeação do administrador 
judicial. 

24 Não pode retirar-se daqui que a adesão à tese ampla é absoluta. Há, pelo menos, dois casos 
em que a jurisprudência decidiu a favor do prosseguimento de ações declarativas para o 
exercício de direitos dos trabalhadores, não obstante o despacho de nomeação do 
administrador judicial provisório. No primeiro caso, tratava-se de uma ação destinada ao 
apuramento de responsabilidade por danos emergentes de acidente de trabalho [cfr. acórdão 
do TRP de 7 de abril de 2014, Proc. 918/12.8TTPRT.P1 (Relatora: Paula Maria Roberto)] e, 
no segundo caso, de uma ação emergente de contrato de trabalho [cfr. acórdão do TRP de 
20 de outubro de 2014, Proc. 1344/12.4TTGMR.P1 (Relatora: Fernanda Soares)].
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decidido que deve prosseguir25/26. Alega-se que, não havendo, no PER, forma 
de suspender o prazo de prescrição para a impugnação do despedimento, a 
extinção da instância implicaria consequências gravosas, definitivas e irreme-
diáveis para os direitos do trabalhador, traduzidas no esgotamento do prazo 
prescricional e na impossibilidade de alguma vez os voltar a reclamar judi-
cialmente27.

O argumento serve para demonstrar a inconveniência de uma extinção 
automática das ações deste tipo. É insuficiente, contudo, para explicar por 
que não podem / não devem elas ser suspensas durante o PER. Como se 
disse a propósito dos créditos litigiosos (e de todos os que ainda necessitam 
de definição jurisdicional), a tutela jurisdicional efetiva fica, por princípio, 
assegurada com a subtração das ações ao efeito mais drástico (o extintivo)28.

25 Cfr., para a impugnação de despedimento, acórdãos do TRL de 6 de setembro de 2016, Proc. 
22220/15.3T8LSB.L1-4 (Relator: José Eduardo Sapateiro), de 27 de janeiro de 2016, Proc. 
213/14.8TTFUN-4 (Relator: José Eduardo Sapateiro), de 16 de dezembro de 2015, Proc. 
133/13.3TTBRR.L1-4 (Relator: Alves Duarte), de 25 de agosto de 2015, Proc. 7976/14.9T8SNT.
L1-4 (Relator: José Eduardo Sapateiro) e de 11 de julho de 2013, Proc. 1190/12.5TTLSB.L1-4 
(Relator: Leopoldo Soares). Cfr., para a suspensão cautelar do despedimento, acórdão do TRP 
de 23 de março de 2015, Proc. 645/14.1TTVNG-A.P1 (Relatora: Maria José Costa Pinto) e 
acórdão do TRE de 19 de dezembro de 2013, Proc. 336/13.0TTSTR.E1 (Relator: José Feteira).

26 Menção separada merece o acórdão de 12 de outubro de 2016, Proc. 2477/15.0T8FNC.L1-4 
(Relatora: Maria João Romba), onde se apresenta uma posição (divergente), ou seja, favorável 
à sujeição da ação de impugnação de despedimento aos efeitos prescritos no artigo 17.º-E, 
n.º 1, do CIRE sempre que os trabalhadores despedidos manifestem, desde o início, a sua 
opção pela indemnização em substituição da reintegração (único caso em que a aquela ação 
se transformaria numa “ação para cobrança de dívidas”).

27 Cfr. acórdão do TRL de 27 de janeiro de 2016, Proc. 213/14.8TTFUN-4 (Relator: José Eduardo 
Sapateiro).

28 Pode perguntar-se se não se justificará também a subtração ao efeito impeditivo. De facto, 
não havendo, no PER, uma norma correspondente à do artigo 100.º do CIRE (dispondo que 
a sentença de declaração da insolvência determina a suspensão de todos os prazos de 
prescrição e de caducidade oponíveis pelo devedor, durante o decurso do processo) e sendo 
inadmissível a sua aplicação analógica, a impossibilidade de propositura de uma ação para 
a impugnação de despedimento pode implicar consequências irremediáveis para os direitos 
do trabalhador, traduzidas no esgotamento do prazo prescricional e na perda definitiva do 
direito de impugnação. Advirta-se, porém, que a ausência de uma forma inequívoca para a 
suspensão dos prazos de prescrição no PER não significa que elas não sejam concebíveis. 
Recorrendo ao regime geral da prescrição, verifica-se que a prescrição se interrompe não só 
através da citação ou notificação judicial de um ato que exprima, direta ou indiretamente, a 
intenção de exercer o direito (cfr. artigo 323.º, n.º 1, do Código Civil) mas também, por 
equiparação, à citação ou notificação, através de qualquer outro meio judicial pelo qual se 
dê conhecimento do ato àquele contra o qual o direito pode ser exercido (cfr. artigo 323.º, 
n.º 4, do Código Civil). Ora, o ato de reclamação do crédito reúne as condições necessárias 
para ser equiparado à citação ou notificação judicial. Se se entender assim, o credor dispõe, 
para exercer o seu direito, após a conclusão do PER, do prazo que tinha no início. As coisas 
não são tão lineares quando o credor não chega a reclamar o seu crédito. Haverá, então, 
que distinguir a falta de reclamação voluntária da impossibilidade de reclamação (devida, por 
exemplo, a um impedimento legal). Neste último caso, uma possibilidade seria considerar 
que existe uma causa de força maior de suspensão da prescrição, produzindo-se esta durante 
o tempo em que o titular está impedido de fazer valer o seu direito no decurso dos últimos 
três meses do prazo (cfr. artigo 321.º do Código Civil). Estaria assim assegurada a devida 
proteção jurídica ao credor, dispondo ele de, pelo menos, três meses após a conclusão do 
PER para exercer o seu poder de iniciativa.
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Poderia contrapor-se que a redação do artigo 17.º-E, n.º 1, demonstra 
que o legislador teve em vista uma certa coincidência entre o objeto de todos 
os efeitos (se uma ação não deve extinguir-se tão-pouco deve ser suspensa 
e vice-versa).

Isto não pode, porém, constituir argumento para sacrificar na íntegra a 
disciplina dos efeitos processuais, pondo em causa os desígnios do (mesmo) 
legislador. Como bem ilustra o caso dos créditos litigiosos (e de todos os que 
ainda necessitam de definição jurisdicional), as situações excluídas só o são 
porque e na medida em que isso é exigido pelo princípio da tutela jurisdicio-
nal efetiva. Nada justifica, portanto, o “congelamento” de todos os efeitos 
previstos na norma quando, para acautelar os direitos dos sujeitos, é suficiente 
que deixe de se produzir um único efeito.

2.2. As garantias dos “novos créditos”

Como se disse atrás, manifesta-se hoje, no regime do CIRE, uma clara 
preferência pela não interrupção da atividade da empresa.

Os benefícios da manutenção da atividade são evidentes, quer o processo 
de insolvência tenha, em concreto, intuito de recuperação da empresa, quer 
tenha intuito liquidatório, dado que só ela obsta à perda de valor da empresa 
(quando está em causa a sua recuperação) ou da massa insolvente (quando 
está em causa a sua alienação)29. Torna-se, portanto, indispensável assegurar 
a continuidade das prestações de trabalho, sendo os trabalhadores, no que 
respeita às remunerações correspondentes a prestações de trabalho realiza-
das depois da abertura do processo de insolvência, titulares de créditos sobre 
a massa insolvente30. Esta classificação deixa os trabalhadores em posição 
consideravelmente mais vantajosa do que os credores da insolvência, uma 
vez que ficam dispensados do ónus da reclamação, sendo os créditos satis-
feitos no momento do seu vencimento, independentemente do estado do 
processo, nos termos do artigo 172.º, n.º 3, do CIRE31.

29 Na realidade, a venda da empresa aparece simultaneamente como medida do processo de 
insolvência (a alienação da empresa como um todo, prevista no artigo 162.º do CIRE) e como 
medida do plano de insolvência [o chamado “saneamento por transmissão”, referido no artigo 
195.º, n.º 2, al. b), e especialmente regulado no artigo 199.º do CIRE]. Merece ser valorizada, 
pois, mesmo quando ocorre no âmbito de um processo de insolvência, tem a virtualidade de 
converter o processo numa base para a recuperação da empresa.

30 Como (bem) refere Luís Menezes Leitão, se tais créditos fossem considerados créditos sobre 
a insolvência, “a norma do artigo 55.º, n.º 4 do CIRE ficaria sem qualquer aplicação, uma 
vez que nenhum trabalhador aceitaria ir trabalhar para uma empresa insolvente, sabendo que 
o seu salário só poderia ser pago como crédito sobre a insolvência”. Cfr. Luís Menezes, 
“A natureza dos créditos laborais resultantes de decisão do administrador de insolvência”, 
Cadernos de Direito Privado, 2011, n.º 34, p. 64.

31 Incluem-se aqui os créditos remuneratórios dos trabalhadores cujo contrato de trabalho se 
manteve após a declaração de insolvência por não ter sido recusado pelo administrador da 
insolvência [cfr. artigo 51.º, n.º 1, al. f), do CIRE] e ainda os créditos remuneratórios dos 
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Como se passam as coisas no âmbito de um processo pré-insolvencial? 
Não deverá existir também um conjunto de incentivos a todos os que asse-
gurem, através da sua disponibilidade para prestações em bens ou trabalho, 
a manutenção da laboração?

A continuidade da empresa é aqui tão ou mais importante do que num 
processo de insolvência. Por isso, existe um regime de incentivos, que assenta 
fundamentalmente nos artigos 17.º-H e 120.º, n.º 6, do CIRE. O problema é 
que estas normas só se referem a um tipo de sujeitos — os credores finan-
ceiros stricto sensu, ou seja, os credores que disponibilizem meios financeiros 
ou capital à empresa.

Com efeito, a norma do artigo 17.º-H do CIRE determina, no seu n.º 1, 
que “[a]s garantias convencionadas entre o devedor e os seus credores 
durante o processo especial de revitalização, com a finalidade de proporcionar 
àquele os necessários meios financeiros para o desenvolvimento da sua 
atividade mantêm-se mesmo que, findo o processo, venha a ser declarada, 
no prazo de dois anos, a insolvência do devedor” e, no seu n.º 2, que “[o]s 
credores que, no decurso do processo, financiem a atividade do devedor 
disponibilizando-lhe capital para a sua revitalização gozam de privilégio cre-
ditório mobiliário geral, graduado antes do privilégio creditório mobiliário geral 
concedido aos trabalhadores”32.

Impõe-se, assim, a pergunta: o regime disposto no artigo 17.º-H do CIRE 
aplica-se, de facto, apenas aos credores financeiros ou estende-se a outros 
credores que, como os trabalhadores, são igualmente indispensáveis para a 
continuidade da empresa como going concern?

A favor da restrição milita, já se viu, o argumento da letra da lei.
Em contrapartida, a favor da extensão há três argumentos ponderosos: 

a injustiça, a ineficácia e a incoerência da solução contrária. Por outras pala-
vras: uma interpretação textual do artigo 17.º-H do CIRE conduziria a resul-
tados iníquos, ineficazes e incoerentes.

Conduziria a resultados iníquos porque se criaria uma situação de desi-
gualdade entre os credores financeiros stricto sensu (por exemplo, o banco 
que concede crédito) e os trabalhadores que se dispõem a (continuar a) 
trabalhar em prol da empresa33. Haveria alguma justificação para esta desi-
gualdade34?

trabalhadores contratados a termo certo ou incerto pelo administrador, nos termos do artigo 
55.º, n.º 4, do CIRE. Como é visível, está essencialmente em causa, neste último caso, a 
necessidade de assegurar a liquidação da massa insolvente ou a continuidade da exploração 
da empresa. Faz, portanto, todo o sentido que estes créditos sejam classificados como créditos 
sobre a massa insolvente, nos termos do artigo 51.º, als. c) ou d), do CIRE, consoante os 
casos.

32 Itálicos nossos. 
33 Podem, naturalmente, pôr-se em confronto outras categorias de credores financeiros e não 

financeiros (como, neste último caso, os fornecedores). A dúvida põe-se do mesmo modo.
34 Já se confrontou, várias vezes, na jurisprudência a posição dos credores bancários e dos 

trabalhadores no âmbito do PER. Cfr., por exemplo, o acórdão do TRG de 4 de março de 
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Conduziria a resultados ineficientes porque o devedor ficaria obrigado a 
obter sempre primeiro os meios financeiros para depois adquirir os restantes 
meios (já que, como bem se compreende, não existindo garantias, os forne-
cedores dos restantes meios não os disponibilizariam a crédito). Ora, alguns 
dos meios necessários à continuidade da empresa, como a força de trabalho, 
podem ser conseguidos diretamente, e isso, pelo menos em parte dos casos, 
é suficiente para a revitalização da empresa.

Conduziria, por fim, a resultados incoerentes, porque, em função do que 
se disse a propósito da classificação dos créditos remuneratórios no processo 
de insolvência, mais precisamente sobre a teleologia inspiradora do regime 
das garantias do CIRE, a solução não seria conforme com o interesse essen-
cial, que é o de promover por todos os meios que a empresa se mantenha 
em funcionamento.

Uma vez aceite o entendimento amplo do artigo 17.º-H do CIRE, a tutela 
dos créditos laborais relativos às prestações de trabalho realizadas durante 
o PER é reforçada, como deve ser35. O facto de o reforço de tutela não 
revestir no PER a forma que reveste no processo de insolvência não impede, 
por outro lado, que o princípio da continuidade da empresa seja válido e dele 
se possam retirar as consequências devidas.

Ao abrigo do seu n.º 1, qualquer garantia acordada entre os trabalhado-
res e a empresa que se destine a assegurar o pagamento dos créditos rela-
tivos à remuneração das prestações de trabalho realizadas durante o PER é 
mantida mesmo que venha a ser declarada, no prazo de dois anos, a insol-
vência do devedor. Ao abrigo do seu n.º 2, os créditos relativos à remunera-
ção das prestações de trabalho realizadas durante o PER gozam de um 
privilégio creditório mobiliário geral, graduado antes do privilégio creditório 
mobiliário geral que lhes é concedido por força do artigo 333.º, n.º 1, do 
Código do Trabalho (doravante, CT).

2013, Proc. 3695/12.9TBBRG.G1 (Relator: António Santos). Embora num contexto diferente 
(apreciando um plano de recuperação que discriminava favoravelmente os credores bancários 
e financeiros), afirmou-se neste acórdão que “[n]enhuma justificação existe ou pode ser aceite 
para num processo de revitalização beneficiar manifesta e ostensivamente os credores 
bancários que não são sacrificados, quer em capital, quer em juros, em detrimento de um 
extenso rol de empresas, entidades públicas e privadas, prestadores de serviços e 
trabalhadores”. Quando isto ocorre — conclui o acórdão —, a não ser que tenha sido havido 
consentimento por parte do credor prejudicado, o plano aprovado viola claramente o princípio 
da igualdade entre credores previsto no artigo 194.º, n.º 1, do CIRE e no artigo 13.º da 
Constituição da República Portuguesa, devendo o juiz recusar-se a homologar o plano.

35 Sensível à necessidade deste entendimento amplo mas temendo-o (por, alegadamente, 
contrariar a letra e o espírito da lei e parecendo esquecer-se de que existe um elemento 
sistemático da interpretação), Ana Ribeiro Costa sustenta, por sua vez, sem qualquer apoio 
legal, que os créditos laborais referentes à execução do contrato de trabalho durante o 
processo especial de revitalização devem equiparar-se às “dívidas da massa” em sede de 
insolvência. Cfr.  Ana Ribeiro, “Os créditos laborais no processo especial de 
revitalização”, in: AA.VV., Atas do VI Congresso Internacional de Ciências Jurídico-Empresariais 
— A insolvência e as Empresas, Instituto Politécnico de Leiria, Escola Superior de Tecnologia 
e Gestão, 2015 pp. 73-74 (http://cicje.ipleiria.pt/pt/atas/), acesso em 31 de janeiro de 2017.
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Existirem duas garantias incidindo sobre o mesmo objeto (os bens móveis 
do devedor)36 de que são beneficiários os mesmos sujeitos (os trabalhadores) 
pode causar alguma estranheza. Sobretudo quando a própria lei identifica 
(graduando-o diferentemente) um dos privilégios por referência expressa ao 
outro — identificando este último como o privilégio “concedido aos trabalha-
dores”. A circunstância não pode — não deve —, todavia, impressionar 
excessivamente.

É manifesto que o privilégio que a lei atribui ali, no artigo 17.º-H, n.º 2, 
do CIRE, foi pensado — dir-se-ia: “conscientemente” pensado — para outro 
tipo de sujeitos (os credores financeiros). O legislador não terá tido plena 
consciência de que existe um conjunto de sujeitos suscetíveis de contribuir 
de forma decisiva para a continuidade da empresa e que, por isso, se torna 
imprescindível também incentivar ou estimular. Deve sublinhar-se, depois, que 
os privilégios dizem respeito a categorias de créditos distintas e são, além do 
mais, distintos sob o ponto de vista da sua graduação: em primeiro lugar é 
graduado o privilégio mobiliário geral concedido pela lei da insolvência, des-
tinado a garantir o pagamento de todos os créditos remuneratórios relativos 
às prestações de trabalho efetuadas durante o PER; em segundo lugar o 
privilégio mobiliário geral atribuído pela lei laboral, destinado a garantir o 
pagamento dos restantes créditos. Estes últimos podem ser tanto os créditos 
remuneratórios relativos às prestações de trabalho realizadas antes da aber-
tura do PER como os créditos compensatórios relativos à cessação do contrato 
de trabalho ocorrida antes ou durante o PER. O interesse que está na base 
do regime do artigo 17.º-H do CIRE não reclama nem justifica uma proteção 
especial destes créditos, pelo que ficam com a proteção que lhes é conferida 
nos termos gerais.

Da disciplina das garantias dos credores no PER faz ainda parte o pre-
ceito do artigo 120.º, n.º 6, do CIRE. Este determina que “[s]ão insuscetíveis 
de resolução por aplicação das regras previstas no presente capítulo os 
negócios jurídicos celebrados no âmbito de processo especial de revitalização 
regulado no presente diploma (…) cuja finalidade seja prover o devedor com 
meios de financiamento suficientes para viabilizar a sua recuperação”37.

Julga-se que, com o preceito, o legislador visou afastar a possibilidade 
de resolução incondicional das garantias do financiamento e, em especial, a 
que resultaria da aplicação das als. c) e e) do artigo 121.º do CIRE, por 
entender que o benefício que elas representam se sobrepõe aos riscos de 
serem prejudiciais aos interesses dos credores.

Surgem novamente dúvidas quanto ao alcance da norma — embora não 
com a mesma intensidade uma vez que a possibilidade de a norma produzir 

36 Mais precisamente, de acordo com o artigo 735.º, n.º 2, 1.ª parte, do Código Civil, o privilégio 
mobiliário geral dos créditos laborais abrange o valor de todos os bens móveis existentes no 
património do devedor.

37 Itálicos nossos.
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efeito útil em situações envolvendo trabalhadores são residuais. Em coerência 
com tudo que se viu até agora, é de entender que a norma é aplicável ainda, 
e não obstante a sua letra, aos negócios jurídicos cuja finalidade seja prover 
a empresa com meios não financeiros.

A final, tem-se consciência de que é legítimo ter reservas quanto à ade-
quação e, principalmente, à suficiência destas garantias no que toca aos 
créditos laborais38. E se não se fizer um esforço para ultrapassar os problemas 
de interpretação os resultados podem ser mesmo insustentáveis.

2.3. Os créditos afetados pelo plano de recuperação

Muitas vezes se tem perguntado sobre o alcance objetivo do plano de 
recuperação negociado em PER.

Pergunta-se, primeiro, se o plano é apto a modificar quaisquer contratos 
de que o devedor seja parte.

Como é óbvio, sendo o PER um processo dirigido à reestruturação do 
passivo, o plano serve fundamentalmente para alterar os termos dos direitos 
de crédito, pelo que, como regra, não deve admitir-se o aproveitamento do 
processo para a realização de outras finalidades (por exemplo, a resolução 
de contratos), mesmo quando elas sejam (alegadamente) acessórias da fina-
lidade principal.

A segunda pergunta — sequencial a esta resposta — é sobre o tipo de 
créditos que o plano é suscetível de modificar.

Também aqui é razoavelmente evidente que não podem ser todos os 
créditos, mas apenas, em princípio, os créditos que já existam à data do 
início do processo.

Tal como sucede no processo de insolvência, o PER compreende uma 
fase de reclamação de créditos, que é determinante para definir o universo 
de participantes nas negociações, nomeadamente os votantes do plano de 
recuperação. Ora, para serem reclamados, os créditos têm de estar, em prin-
cípio, constituídos até ao início do PER39, ou seja, mais precisamente, até à 

38 Sobre a tutela dos créditos (laborais e não só) no PER, em particular quanto ao regime de 
garantias aos credores do artigo 17.º-H do CIRE, há muitas outras perguntas que, por razões 
de espaço e de tempo, não se podem formular aqui. Cfr., sobre elas, , Catarina, O 
regime português da insolvência, cit., pp. 184-189, e “Processo especial de revitalização — 
contributos para uma ‘retificação’”, cit., pp. 728-735 e pp. 736-738.

39 Ao contrário do que, muitas vezes. se diz, o vencimento ou não do crédito não tem — não 
deve ter relevância — para estes efeitos. Encontram-se, contudo, várias decisões de tribunais 
portugueses que determinam a sujeição aos efeitos do artigo 17.º-E, n.º 1, do CIRE e aos 
efeitos do plano de acordo com o critério do vencimento dos créditos (laborais). Cfr., entre 
outros, acórdão do TRL de 28 de setembro de 2016, Proc. 31510/15.4T8LSB.L1-4 (Relatora: 
Maria João Romba), acórdãos do TRP de 15 de fevereiro de 2016, Proc. 43/13.4TTPRT.P1 
(Relatora: Maria José da Costa Pinto), e de 5 de janeiro de 2015, Proc. 290/14.1TTPNF.P1 
(Relatora: Fernanda Soares) e acórdão do TRG de 21.04.2016, Proc. 4380/15.T8BRG.G1 
(Relator: Sérgio Almeida). Outras vezes parece existir alguma confusão (identificação) entre 
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prolação do despacho de nomeação do administrador judicial provisório, sob 
pena de os respetivos titulares não poderem usar o prazo previsto para a 
reclamação e, consequentemente, os seus créditos poderem não ser reco-
nhecidos e atendidos no PER40. Em contrapartida, só estes créditos serão, 
em princípio, afetados pelo plano de recuperação41. A regra é justificada pois 
os titulares dos restantes créditos não tiveram a oportunidade de participar 
nas negociações (de discutir e votar o plano)42.

Veja-se, a este propósito, o que acontece aos créditos (compensações 
e outros) devidos aos trabalhadores pela cessação do contrato de trabalho 
na hipótese, muito corrente, de um previsível despedimento coletivo a realizar 
já em pleno curso do PER ou mesmo posteriormente. A grande questão é se 
o empregador pode regular estes créditos no plano de recuperação, prevendo, 
por exemplo, o seu pagamento faseado ou em prestações, ao abrigo do regime 
especial previsto no artigo 363.º do CT.

constituição e vencimento dos créditos (laborais). Assim, por exemplo, acórdão do TRC de 
28 de janeiro de 2016, Proc. 791/15.4TBGRD.C1 (Relator: Felizardo Paiva) e acórdão do 
TRE de 1 de outubro de 2015, Proc. 82/14.8TTSTR.E1 (Relator: João Luís Nunes).

40 A regra de que só os créditos constituídos antes do início do PER são reclamáveis e, portanto, 
suscetíveis de ser reconhecidos não é absoluta. De facto, nem todos os créditos incluídos 
na lista de créditos correspondem a créditos efetivamente reclamados pelos credores. Alguns 
são incluídos na lista simplesmente porque o administrador judicial provisório tomou 
conhecimento da sua existência na sequência de averiguação própria ou de uma advertência 
do devedor. Esta atividade corresponde mesmo a um dever do administrador judicial provisório 
[cfr., neste sentido, , Catarina, “Entre o princípio e os princípios da recuperação de 
empresas (um work in progress)”, in: Catarina Serra (coord.), II Congresso de Direito da 
Insolvência, Coimbra: Almedina, 2014, p. 98]. Sendo reconhecidos (como previsivelmente 
são) e sendo, consequentemente, dada aos credores uma oportunidade de participar 
plenamente nas negociações (de discutir e votar o plano de recuperação), não há impedimento 
a que o plano de recuperação possa afetá-los.

41 Cfr. , Catarina, O Processo Especial de Revitalização na Jurisprudência — Questões 
Jurisprudenciais com Relevo Dogmático, cit. pp. 88-89. Cfr. ainda, no mesmo sentido, embora 
estendendo a possibilidade de qualificação como credor para estes efeitos até ao final do 
prazo para as reclamações de créditos, Nuno Salazar / David Sequeira, O 
processo especial de revitalização — Comentários aos artigos 17.º-A a 17.º-I do Código da 
Insolvência e da Recuperação de Empresas, Coimbra: Coimbra Editora, 2014, pp. 58-59, e 

 Ana Ribeiro, “Os créditos laborais no processo especial de revitalização”, cit., p. 74 
e p. 80. Cfr., em sentido contrário, Bertha Parente, “Da aplicação das normas 
relativas ao plano de insolvência ao plano de recuperação conducente à revitalização”, in: 
Catarina Serra (coord.), II Congresso de Direito da Insolvência, Coimbra: Almedina, 2014, p. 
272, e , Fátima Reis, Processo especial de revitalização — Notas práticas e jurisprudência 
recente, Porto, Porto Editora, 2014, p. 47 e p. 63.

42 Como se disse antes, a posição adotada obriga a uma leitura cuidadosa do disposto no artigo 
17.º-E, n.º 1, do CIRE. Deve, em coerência, sustentar-se que nem todas as ações para 
cobrança de dívidas se extinguem com a aprovação e a homologação do plano de recuperação 
(as ações eventualmente propostas para cobrança de créditos constituídos depois do início 
do PER devem poder prosseguir). Foi este o entendimento sustentado nos (já referidos) 
acórdão do TRP de 17 de novembro de 2014, Proc. 295/14.2TTPNF.P1 (Relatora: Paula Leal 
de Carvalho) e acórdão do TRC de 28 de janeiro de 2016, Proc.791/15.4TBGRD.C1 (Relator: 
Felizardo Paiva). Aí se afirma que não há fundamento para julgar extinta a instância de uma 
ação declarativa comum em que um trabalhador pretende fazer valer créditos constituídos 
posteriormente à reclamação de créditos no PER, uma vez que tais créditos não se encontram 
abrangidos pelo plano de revitalização.
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A questão tem recebido uma resposta negativa de alguma jurisprudên-
cia43. Entende-se que, sendo o despedimento coletivo levado a cabo depois 
da abertura do PER, a previsão, no plano de recuperação, do pagamento das 
compensações em prestações, ao abrigo da exceção prevista na parte final 
do artigo 363.º, n.º 5, do CT, não pode produzir efeitos. Deve considerar-se 
ilícito qualquer despedimento feito nesses termos e determinar-se a sua sus-
pensão. O argumento central é o de que o plano de recuperação não é 
oponível aos créditos que se constituam em momento posterior à sua apro-
vação.

A resposta é necessariamente diferente quando se compreende que as 
compensações e os outros créditos dos trabalhadores decorrentes de despe-
dimento coletivo a realizar no quadro da recuperação não são, de facto, 
créditos ainda não constituídos à data do início do PER, mas sim créditos 
ainda não vencidos (créditos sob condição suspensiva). Nada impede, por-
tanto, que, na qualidade de créditos sob condição suspensiva, eles sejam 
reclamados e reconhecidos (ou reconhecidos mesmo sem reclamação) e, 
logo, incluídos no plano de recuperação.

A solução contrária deixaria, aliás, o empregador na impossibilidade de 
facto de usar o plano de recuperação para regular (fasear) o pagamento dos 
créditos resultantes do despedimento coletivo, ao abrigo da ressalva prevista 
na parte final do n.º 5 do artigo 363.º do CT, esvaziando-se esta da sua uti-
lidade no que ao PER diz (implicitamente) respeito. Para cumprir a exigência 
do vencimento anterior, o processo de despedimento coletivo teria de estar 
concluído antes do início do PER, mas aí — é bem de ver — as compensa-
ções já teriam de ter sido postas à disposição dos trabalhadores, uma vez 
que, formalmente, ainda não haveria processo de recuperação e, portanto, 
aquele regime especial não seria aplicável.

Considerando as particularidades deste tipo de situação, e sem prejuízo 
de os trabalhadores poderem reclamar estes créditos, é conveniente que, 
desde o início, o empregador os assuma, sponte sua, e manifeste a sua 
intenção de os regular no plano, propiciando o seu imediato reconhecimento 
no PER, pese embora como créditos sob condição suspensiva. Como se sabe, 
só com o reconhecimento dos créditos se preenche aquela que é uma con-
dição indispensável para sujeitar os respetivos titulares aos efeitos do plano 
de recuperação — o direito de participar nas negociações (de discutir e votar 
o plano)44. 

43 Cfr. acórdão do TRP de 17 de dezembro de 2014, Proc. 487/14.4TTVFR-A.P1 (Relator: 
Eduardo Petersen Silva). Cfr. ainda acórdão do TRE de 19 de dezembro de 2013, Proc. 
336/13.0TTSTR.E1 (Relator: José Feteira).

44 Por outras palavras, e em conclusão, só devem ser abrangidos pelos efeitos do processo e 
do plano aprovado e homologado os titulares do direito de participar plenamente nas 
negociações e só são titulares do direito de participar plenamente nas negociações os titulares 
de créditos reconhecidos ou que confiram direito de voto, o que, por sua vez, pressupõe que 
os créditos sejam reclamáveis, ou seja, estejam constituídos até à data da prolação do 
despacho de nomeação do administrador judicial provisório.
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 2.4. As modificações aos créditos previstas no plano de recupera-
ção, em especial à luz do princípio da igualdade

Tal como o plano de recuperação negociado em processo de insolvência, 
o plano de recuperação negociado em PER contém um conjunto de medidas 
modificativas, inclusivamente restritivas, dos direitos dos credores.

Existe atipicidade quanto às concretas medidas do plano de recuperação 
negociado em processo de insolvência. Em todo o caso, não deixam de se 
indicar algumas. Ora, estas são, como não podia deixa de ser, relevantes 
também para efeitos do plano de recuperação negociado em PER45. 

Integram-se aí, entre as providências com incidência no passivo (cfr. 
artigo 196.º do CIRE), o pagamento com períodos de carência, o perdão ou 
a redução dos montantes dos créditos e / ou dos respetivos juros, o paga-
mento em várias prestações e a eliminação ou alteração das garantias (con-
vencionais ou legais46) associadas aos créditos. Mas pode haver lugar a outras 
como, por exemplo, a conversão dos créditos em participações sociais (debt-

-to-equity-swap), indicada também no CIRE, mas, desta vez, no âmbito das 
providências específicas das sociedades comerciais [cfr. artigo 198.º, n.º 2, 
al. b)]47.

Naturalmente, quando incidem sobre os créditos laborais, é preciso 
observar cautelas especiais. É preciso verificar, em particular, se as medidas 
previstas no plano não implicam desvios ao quadro constitucional de tutela 
dos créditos laborais, estabelecido no artigo 59.º da Constituição da República 
Portuguesa e concretizado em várias disposições tanto do Código do Traba-
lho como de outros diplomas48. A inclusão, no plano de recuperação, de 

45 Sobre a aplicabilidade ao PER das normas do CIRE que regulam o plano de recuperação 
cfr. , Catarina, “Entre o princípio e os princípios da recuperação de empresas (um work 
in progress)”, cit., pp. 74-76, e O Processo Especial de Revitalização na Jurisprudência — 
Questões Jurisprudenciais com Relevo Dogmático, cit., pp. 21 e s.

46 Como é óbvio, as garantias de origem legal (os privilégios creditórios) de que gozam os 
créditos laborais não se extinguem no processo de insolvência (cfr. artigo 97.º, a silentio, do 
CIRE) nem, por maioria de razão, no processo especial de revitalização. Porque ainda não 
existe, em princípio, insolvência, neste último não há — não precisa de haver — tão severas 
restrições legais aos direitos dos credores. Tais restrições encontram a sua raiz na sujeição 
dos credores ao princípio par conditio creditorum. Cfr., sobre isto, , Catarina, A falência 
no quadro da tutela jurisdicional dos direitos de crédito — A natureza jurídica do processo 
de liquidação aplicável à insolvência no direito português, Coimbra: Coimbra Editora, 2009, 
esp. pp. 389 e s.

47 Este é um expediente muito usado em alguns países pelo efeito de descompressão que 
produz no passivo contabilístico da empresa. Permite converter o capital alheio em capital 
próprio ou, por outras palavras, operar a substituição de hard contracts (contratos que exigem 
pagamento fixo independentemente da liquidez do devedor) por soft contracts (contratos sem 
pagamentos fixos, envolvendo obrigações subordinadas ou com vencimento diferido). É 
indicado no CIRE como medida possível do plano de recuperação e incluído nas providências 
específicas das sociedades comerciais [cfr. artigo 198.º, n.º 2, al. b)].

48 Esta tutela especial ou reforçada dos créditos laborais pode ilustrar-se através da 
irredutibilidade da retribuição [artigo 129.º, n.º 1, al. d) do CT], da (tendencial) impossibilidade 
de compensação de créditos envolvendo a retribuição durante a pendência do contrato ou 
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certas providências afetando os créditos laborais, como o perdão total ou de 
parte considerável da dívida (muitas vezes igual ou superior a cinquenta por 
cento) ou o estabelecimento de períodos de carência muito longos (de várias 
dezenas de meses após a homologação do plano)49 é, na realidade, um tra-
tamento pouco compatível com a natureza especial dos créditos laborais e, 
portanto, dificilmente sustentável, seja qual for o interesse que se alegue em 
sua defesa50.

A jurisprudência portuguesa não tem sido completamente indiferente a 
esta situação, recusando que o plano possa introduzir certas modificações 
dos créditos laborais, atendendo às características da irredutibilidade, da 
irrenunciabilidade e da indisponibilidade51 — mas sem completa unanimidade52.

À margem destas considerações, relacionadas com o valor absoluto dos 
créditos laborais, existe ainda um juízo de ponderação (relativa) que não pode 
deixar de ter lugar. Trata-se, mais precisamente, de averiguar se as modifi-
cações impostas aos titulares de créditos laborais por intermédio do plano 
respeitam o princípio da igualdade, consagrado, entre outras, na norma do 
artigo 194.º do CIRE, aplicável ao PER.

O problema põe-se em sede de homologação judicial do plano. O juiz 
apenas pode homologar o plano quando não haja violação de normas impe-

de descontos a esta por causa de créditos que o empregador detenha sobre o trabalhador 
(cfr. artigo 279.º do CT), da irrenunciabilidade e da indisponibilidade dos créditos remuneratórios 
(cfr. artigo 280.º do CT), dos limites às sanções disciplinares de natureza patrimonial [cfr. 
artigo 328.º, n.º 3, al. a], das garantias especiais (os privilégios creditórios) de que gozam os 
créditos laborais (cfr. artigo 333.º, n.º 1, do CT), do regime especial de prescrição dos créditos 
laborais (prazo de um ano a partir do dia seguinte à cessação do contrato e não a partir da 
data do vencimento, como é a regra geral de Direito civil) (cfr. artigo 337.º, n.º 1, do CT) e, 
por fim, da impenhorabilidade parcial da retribuição [cfr. artigo 824.º, n.º 1, a), do Código de 
Processo Civil]. Para uma enumeração mais completa de exemplos cfr.  Ana Ribeiro, 
“Os créditos laborais no processo especial de revitalização”, cit., pp. 68-71. Recorde-se, por 
fim, que no quadro normativo anterior, a alteração dos créditos laborais pelas providências 
de recuperação estava sujeita a fortes condicionamentos (cfr. artigo 62.º, n.ºs 1 e 3, do Código 
dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

49 Baseando-se na jurisprudência, Ana Ribeiro Costa destaca os riscos inerentes à previsão, no 
plano, do pagamento da compensação para além dos seis meses após a cessação do 
contrato. Nesta hipótese, o trabalhador fica, na prática, impossibilitado de impugnar o 
despedimento coletivo com fundamento na sua ilicitude por falta de pagamento da 
compensação devida [artigo 383.º, al c), do CT]. Segundo a autora, tal consubstancia, por 
isso, uma ilicitude do plano. Cfr.  Ana Ribeiro, “Os créditos laborais no processo 
especial de revitalização”, cit., p. 80.

50 Ana Ribeiro Costa adverte também, insistentemente, para esta realidade. Cfr.  Ana 
Ribeiro, “Os créditos laborais no processo especial de revitalização”, cit., p. 76 e pp. 79-80.

51 Deste entendimento é exemplo o acórdão do TRG de 25 de junho de 2015, Proc. 
309/09.8TTBCL-C.P1.G1 (Relator: Antero Veiga), quanto aos valores devidos a acidente de 
trabalho, com fundamento na sua irrenunciabilidade.

52 Decidiu-se no acórdão do TRP de 27 de janeiro de 2015, Proc. 375/13.1TYVNG.P1 (Relator: 
Francisco Matos), quanto aos créditos emergentes da violação e cessação de contrato de 
trabalho, que nem a redução do seu valor nem a modificação dos prazos do seu vencimento 
nem a determinação da forma do seu pagamento por meio do plano de recuperação 
constituíam violação do princípio da irredutibilidade salarial.
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rativas ou procedimentais aplicáveis ao plano, devendo recusá-la em todas 
as outras situações (cfr. artigo 215.º do CIRE).

Como é sabido, o princípio da igualdade tem uma dimensão material: 
devem ser tratadas igualmente situações iguais e distintamente situações 
distintas, sendo que, quando assim é, o tratamento distinto está em confor-
midade com o princípio da igualdade ou é uma desigualdade justificada.

A jurisprudência portuguesa foi instada, em várias ocasiões, a pronunciar-
-se sobre as modificações previstas no plano para os créditos laborais em 
confronto com as previstas sobretudo para os créditos tributários, que perten-
cem igualmente a uma categoria especial de créditos.

As respostas têm divergido, não obstante haver um certo predomínio das 
decisões mais “sensíveis” à necessidade de tutela especial dos créditos laborais.

Sustentou-se haver violação injustificada do princípio da igualdade, por 
exemplo, quando o plano de recuperação previa, para os créditos laborais, o 
pagamento de metade do capital, em seis anos, em setenta e duas prestações 
mensais e após o período de um ano de carência de capital a contar do 
trânsito em julgado da sentença de homologação, e o perdão de juros ven-
cidos e vincendos e, para os créditos dos fornecedores, o pagamento da 
totalidade do capital53, quando o plano previa para um credor privilegiado, 
ex-trabalhador da devedora, e sem o seu consentimento, a redução do capi-
tal em sessenta por cento e o perdão dos juros vencidos e vincendos e, para 
um credor garantido, o pagamento total do capital, acrescidos dos juros ven-
cidos e vincendos, com a capitalização dos juros vencidos54, quando o plano 
consagrava um perdão de noventa por cento dos valores das indemnizações 
devidas pela cessação do contrato de trabalho por iniciativa dos trabalhadores, 
sem o respetivo consentimento, não se encontrando previsto qualquer perdão 
de capital para os demais créditos55, quando o plano previa a extinção dos 
juros vencidos dos trabalhadores e o pagamento integral (capital, juros ven-
cidos e vincendos e despesas efetuadas) a um credor garantido56, quando o 
plano previa, para os credores laborais, e sem o consentimento destes, o 
pagamento com redução de cinquenta por cento do capital em dívida, em 
cento e sessenta e oito prestações e com um período de carência de vinte 
e quatro meses, o perdão de juros e a eliminação da garantia do privilégio 
mobiliário e, para a Administração Tributária e à Segurança Social, o paga-
mento da totalidade do capital e juros, garantidos por hipoteca57, e, finalmente, 

53 Cfr. acórdão do TRL de 9 de julho de 2015, Proc. 14 539/15.0T8LSB-B.L1-2 (Relator: Olindo 
Geraldes).

54 Cfr. acórdão do TRP de 28 de abril de 2015, Proc. 506/14.4TYVNG.P1 (Relator: Francisco 
Matos).

55 Cfr. acórdão do TRC de 2 de fevereiro de 2016, Proc. 2935/15.7T8CBR.C1 (Relatora: Maria 
João Areias).

56 Cfr. acórdão do TRG de 19 de junho de 2014, Proc. 404/13.9TBBCL.G2 (Relatora: Helena 
Melo).

57 Cfr. acórdão do TRG de 17 de dezembro de 2013, Proc. 774/13.9TBGMR.G1 (Relator: Paulo 
Duarte Barreto). Explicou o Tribunal que não é possível proteger o devedor à custa 
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quando o plano estabelecia, para os créditos laborais, o pagamento em vinte 
e quatro prestações mensais, com um ano de carência, perdão de juros e 
sem constituição de qualquer garantia e, para um outro grupo de créditos 
privilegiados, o pagamento imediato das prestações mensais, a constituição 
de garantias patrimoniais e o pagamento dos juros vincendos58.

O certo é que já se decidiu em sentido oposto em casos idênticos59. 
Alegou-se, sinteticamente, que o PER permite salvar postos de trabalho, em 
alternativa ao desemprego de todos os trabalhadores. Entre outras coisas 
diz-se que “[o] regime insolvencial não pode ficar indiferente a uma solução 
que, em lugar da pura e imediata liquidação da massa insolvente, permita 
salvaguardar a manutenção de um número expressivo de postos de trabalho, 
em alternativa à colocação na situação de desemprego de todos os 
trabalhadores”60 61.

Reencontra-se aqui uma convicção antiga: a de que, no domínio do 
Direito da Insolvência, a tutela dos interesses laborais é uma tutela reflexa, 
estando a sua operacionalidade dependente da aplicação e da eficácia, em 
concreto, dos mecanismos destinados a prevenir e a evitar a extinção das 
empresas (a assegurar a sua manutenção)62. O raciocínio do legislador, e que 
se reencontra em algumas decisões jurisprudenciais, é o de que uma solução 

desproporcionada do credor, concluindo que, no caso, havia um evidente desequilíbrio, sendo 
a recuperação da empresa feita à custa dos trabalhadores, em especial sem o consentimento 
destes. Além da violação do princípio da igualdade, referiu-se que a situação seria mais 
favorável sem o plano de recuperação do que com ele.

58 Cfr. acórdão do TRG de 25 de novembro de 2013, Proc. 6148/12.1TBBRG.G1 (Relatora: 
Manuela Fialho).

59 Cfr. acórdão do STJ de 25 de março de 2014, Proc. 6148/12.1TBBRG.G1.S1 (Relator: Fon-
seca Ramos), acórdão do TRP de 13 de abril de 2015, Proc. 974/13.1TYVNG.P2 (Relatora: 
Rita Romeira) e acórdão do TRG de 18 de junho de 2013, Proc. 743/12.6TBVVD.G1 (Rela-
tora: Rosa Tching).

60 Cfr. acórdão (já referido) do TRG de 18 de junho de 2013, Proc. 743/12.6TBVVD.G1 (Relatora: 
Rosa Tching). 

61 Associando — ou salientando –, de forma expressa, os benefícios da revitalização aos 
interesses dos trabalhadores, veja-se ainda o acórdão do TRL de 9 de maio de 2013, Proc. 
1008/12.9TYLSB.L1-8 (Relatora: Isoleta Almeida Costa).

62 A convicção foi formada na vigência do quadro legislativo anterior, mas são válidas, com as 
devidas adaptações, as palavras pronunciadas nessa altura: “Apesar de constituírem, como 
vimos, um grupo de sujeitos titular de uma complexa esfera de interesses, o Código dos 
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência concebeu os trabalhadores 
quase exclusivamente como credores. Desconsiderou-se, como vimos, o interesse dos 
trabalhadores na conservação dos postos de trabalho como interesse coletivo autónomo. Na 
exclusiva qualidade de prestadores de trabalho, os trabalhadores não têm possibilidade de 
participar nos processos, nem diretamente, nem através da comissão de trabalhadores. 
Quando muito, beneficiam dos efeitos-reflexo da tutela do interesse da manutenção da unidade 
empresarial, o que se traduz na probabilidade de os seus contratos se manterem enquanto 
a empresa se mantiver em laboração. E, todavia, perante a crise da empresa, mais do que 
com os créditos vencidos, os trabalhadores estão, em princípio, preocupados é com o risco 
de perda definitiva da sua fonte de rendimentos futuros. Critica-se, em suma, a pouca atenção 
especializada à dimensão laboral no CPEREF”. Cfr. Catarina, “A crise da empresa, 
os trabalhadores e a falência”, Revista de Direito e de Estudos Sociais, 2001, n.ºs 3-4, pp. 
439-440.
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que permita salvar postos de trabalho, em alternativa à colocação dos traba-
lhadores em situações de desemprego é sempre a melhor solução, principal-
mente tendo em conta a conjuntura atual63. Ou, postas as coisas noutros 
termos, os trabalhadores receberão a sua recompensa quando a recuperação 
se concretizar64. 

Mas será que esta recompensa (futura e conjetural) autoriza as múltiplas 
limitações entretanto infligidas aos direitos laborais?

Considerando o que fica exposto, é legítimo manifestar reservas.

63 Cfr., por exemplo, acórdão (já referido) do TRP de 13 de abril de 2015, Proc. 974/13.1TYVNG.
P2 (Relatora: Rita Romeira).

64 A existência de um plano de recuperação em execução significa que, pelo menos durante 
algum tempo, a empresa continua em atividade e os trabalhadores mantêm, em princípio, os 
seus postos de trabalho; no final, se o plano de recuperação for bem sucedido, o perigo de 
despedimentos desaparece ou torna-se reduzido. 


