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FORUM SHOPPING NO DIREITO DA INSOLVÊNCIA  
— EM ESPECIAL NO CAMPO DA RESPONSABILIDADE  

DOS GERENTES OU ADMINISTRADORES DAS SOCIEDADES 
COMERCIAIS PELA SITUAÇÃO DE INSOLVÊNCIA

Resumo: o forum shopping no domínio da insolvência tem merecido uma preocupação 
destacada por parte do legislador da União Europeia que tem, assim, pretendido conferir eficiên-
cia e eficácia aos processos de insolvência transfronteiriços e promover o bom funcionamento do 
mercado interno. O objectivo do presente artigo consiste na realização de uma abordagem dessa 
problemática, com especial enfoque na responsabilidade dos administradores ou gerentes das 
sociedades comerciais em situação de insolvência. A investigação efectuada leva-nos a defender 
a necessidade de harmonização das leis insolvenciais a nível europeu, pugnando pela redução 
das vantagens comparativas na aplicação de um ou outro regime jurídico que têm conduzido ao 
fenómeno do forum shopping.

Palavras-chave: forum shopping; insolvência; Regulamento Europeu sobre insolvência; 
harmonização; responsabilidade de gerentes e administradores das sociedades comerciais.

I. INTRODUÇÃO

Com a liberalização dos mercados no espaço comunitário e por força 
das crises económico-financeiras cíclicas que o têm afectado, verificou-se um 
incremento da ocorrência de insolvências com contornos transfronteiriços.

Na realidade, por um lado, as empresas assumem, cada vez mais, relações 
comerciais que apresentam contactos com diversas ordens jurídicas e, por outro, 
quando internacionalizadas, tendem a criar filiais em vários países, dispersando 
a sua actividade e a sua gestão, pelo que, em caso de insolvência, coloca-se 
um conjunto de questões de direito internacional privado a que urge responder.

Assim, importará, nomeadamente, apurar o tribunal competente para a 
declaração de insolvência, determinar o regime jurídico nacional aplicável à 
insolvência e averiguar dos efeitos da declaração de insolvência proferida num 
Estado nos demais Estados com os quais a empresa insolvente apresente 
contactos1.

1 , Luís de Lima, «O regulamento comunitário sobre insolvência — Uma introdução», 
Revista da Ordem dos Advogados, Ano 66, vol. III, 2006, disponível em “http://www.oa.pt/
Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idsc=54103&ida=54127”, p. 1 (acesso em 29/12/2015).
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Ante a diversidade de regimes jurídicos nacionais aplicáveis e com vista 
a conferir eficiência e eficácia aos processos de insolvência transfronteiriços 
e a promover o bom funcionamento do mercado interno, o Conselho da União 
Europeia adoptou o Regulamento (CE) n.º 1346/2000, de 29 de Maio, relativo 
aos processos de insolvência, que veio, designadamente, estabelecer a com-
petência internacional dos tribunais dos Estados-membros, regular a lei nacio-
nal aplicável e determinar os efeitos das decisões proferidas pelos órgãos 
jurisdicionais de cada Estado-membro, tendo sido identificada, como um dos 
objectivos do Regulamento, a necessidade de «evitar incentivos que levem 
as partes a transferir bens ou acções judiciais de um Estado-Membro para 
outro, no intuito de obter uma posição jurídica mais favorável em detrimento 
do interesse colectivo dos credores (forum shopping)» (considerando 4.º) 2.

Num momento em que a União Europeia enfrenta a maior crise econó-
mica da sua história, o Conselho Europeu tem enfatizado, repetidamente, o 
papel da União na promoção de um crescimento sustentado, enquanto enco-
raja a consolidação financeira. O crescimento tem, assim, sido colocado como 
prioridade da Comissão na área da Justiça («Justiça do Crescimento»), pelo 
que uma das medidas de suporte às actividades económicas na área da 
justiça, como previstas no Plano de Acção de aplicação do Programa de 
Estocolmo3, foi a revisão do Regulamento (CE) n.º 1346/2000, de 29 de Maio4.

No relatório de avaliação de impacto que acompanhou a proposta da 
Comissão Europeia, de revisão do Regulamento (CE) n.º 1346/2000, de 29 
de Maio5, destacou-se que, entre 2009 e 2011, uma média de 200.000 empre-
sas, cerca de 1% de todas as empresas da União Europeia, faliram por ano, 
sendo que cerca de um quarto dessas falências apresentava elementos 
transfronteiriços. Estimou-se ali, ainda, que 25% das empresas europeias 
(cerca de 5 milhões) têm clientes, credores ou parcerias comerciais (subsidi-
árias, joint ventures ou filiais) noutro Estado-membro, ou seja, têm relações 
transfronteiriças, e, portanto, são, potencialmente, afectadas pelo Regulamento 
em caso de insolvência, em especial as grandes empresas.

O Regulamento Europeu sobre Insolvência veio, então, a ser reformulado 
pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho através do Regulamento (UE) 
2015/848, de 20 de Maio, de forma a melhorar a gestão eficaz dos processos 
de insolvência transfronteiriça, mantendo-se como propósito declarado a pre-

2 O Regulamento da Insolvência, nas palavras de Bob Wessels, constituiu um grande passo 
no preenchimento da lacuna existente no domínio das insolvências transfronteiriças na Europa 
(tradução nossa) — , Bob, «The Changing Landscape of Cross-border Insolvency 
Law in Europe», in Juridica International XII, 2007, disponível em “http://www.juridicainternational.
eu/public/pdf/ji_2007_1_116.pdf”, p. 124 (acesso em 28/12/2015). 

3 COM (2010) 171 final, disponível em “http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
COM:2010:0171:FIN:pt:PDF” (acesso em 29/12/2015).

4 In SWD (2012) 416 final (tradução nossa).
5 Relatório de avaliação de impacto, que acompanhou a proposta de revisão do Regulamento 

(CE) n.º 1346/2000, de 29 de Maio — vide SWD (2012) 416 final, disponível em “http://ec.
europa.eu/justice/civil/files/insolvency-ia_en.pdf” (acesso em 29/12/2015).
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venção do forum shopping, mediante a previsão de salvaguardas destinadas 
a evitar a selecção abusiva do foro (considerandos 29.º a 34.º do Regulamento 
(UE) n.º 2015/848, de 20 de Maio).

Tendo presente o que antes se expôs, constitui objectivo deste trabalho 
a abordagem da problemática do forum shopping em sede de insolvência no 
seio do direito comunitário, com especial enfoque na responsabilidade dos 
administradores ou gerentes das sociedades comerciais em situação de insol-
vência. Para tanto, efectuámos uma pesquisa qualitativa, explicativa, biblio-
gráfica, positiva e documental, recorrendo à consulta de obras de referência, 
de publicações periódicas e de artigos científicos, bem como à utilização dos 
instrumentos legais pertinentes, de comunicações e recomendações da Comis-
são Europeia e de estudos realizados a nível europeu.

Este trabalho será estruturado do seguinte modo: no ponto II, realizare-
mos uma breve perspectiva da evolução normativa a este propósito, para 
depois analisarmos o âmbito de aplicação do Regulamento Comunitário sobre 
a Insolvência, aludindo, ainda, à competência internacional e ao direito apli-
cável no âmbito daquele. Em seguida, no ponto III, iremos estudar os con-
ceitos de forum shopping e de centro dos interesses principais do devedor 
para nos permitir, então, no ponto IV, examinar as questões relacionadas com 
a requalificação do centro dos interesses principais do devedor e com a licitude 
ou ilicitude da selecção do foro, com alusão à problemática da responsabili-
dade dos administradores ou gerentes das sociedades comerciais. No ponto 
V, apreciaremos se o Regulamento (UE) n.º 2015/848, recentemente entrado 
em vigor, constituirá uma ferramenta eficaz contra o forum shopping ilícito6. 
Terminaremos com as nossas conclusões. 

A selecção desta temática para a análise que levaremos a cabo fundou-
-se na relevância que lhe é atribuída a nível institucional, doutrinal e jurispru-
dencial, porquanto o forum shopping de modo a beneficiar de diverso regime 
legal de insolvência constitui o dernier cri dos movimentos transfronteiriços 
na Europa7 e a deslocalização do centro dos interesses principais da sociedade 
deriva de decisão tomada pelos seus gestores, não raras vezes, também, 
com o objectivo de encontrarem um regime jurídico menos penalizador da 
sua responsabilidade pela provocação ou agravamento da insolvência. A opção 
tomada constituiu, ainda, pretexto para a apreciação da reformulação do 

6 Não constitui objecto do presente trabalho a análise das normas de direito internacional 
privado contidas no Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas. Não será, também, 
objecto de análise aprofundada o regime jurídico contido no Regulamento Europeu sobre 
Insolvência, mas apenas na medida do que se entende como necessário para balizar a 
temática do forum shopping no direito da insolvência. Não será, finalmente, objecto deste 
estudo o regime substantivo aplicável à responsabilidade dos administradores e gerentes em 
contexto de insolvência.

7 Como evidencia , Wolf-George, «Forum Shopping under the EU Insolvency Regulation», 
University of Oxford, Legal Research Paper Series, 2008, disponível em “www.ssrn.com/
abstract=1209822”, p. 2 (acesso em 03/01/2016).
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Regulamento Europeu sobre Insolvência recentemente entrado em vigor e da 
eficácia deste enquanto mecanismo de combate ao forum shopping ilícito.

Manteremos sempre presente que, no contexto do direito da insolvência, 
assume especial relevância a necessidade de harmonização a nível comuni-
tário8, pois que, apenas com a aproximação dos diversos ordenamentos 
jurídicos nacionais dos Estados-membros poderá lograr obviar-se ao fenómeno 
do forum shopping por via da redução da vantagem comparativa na aplicação 
de um ou outro regime jurídico9.

II. O REGULAMENTO EUROPEU SOBRE INSOLVÊNCIA

1. Evolução normativa

No âmbito comunitário, anteriormente à aprovação do Regulamento (CE) 
n.º 1346/2000, do Conselho, de 29 de Maio, foi adoptada a Convenção sobre 
os Procedimentos de Insolvência, concluída em Bruxelas em 23 de Novembro 
de 199510.

O regime instituído pela Convenção Comunitária assentava, como aponta 
Maria Helena Brito, no princípio da pluralidade das falências, sendo restringido 
o esforço de internacionalização e de unificação11.

A referida Convenção não logrou ser assinada pelo Reino Unido e não 
chegou a entrar em vigor, mas as normas ali contidas vieram, no essencial, 
a ser transpostas para o Regulamento (CE) n.º 1346/2000, do Conselho, de 
29 de Maio.

Como resulta do considerando 2.º do Regulamento (CE) n.º 1346/2000, 
do Conselho, de 29 de Maio, a aprovação do regulamento comunitário visou 

8 Neste sentido, vide, designadamente,  (nota 1) p. 2; , Maria Helena, «Falências 
internacionais», separata de Estudos em memória do Professor Doutor José Dias Marques, 
Coimbra: Almedina, 2007, p. 628; , Dário Moura, «Insolvência internacional: Direito 
aplicável», separata da Revista O Direito, ano 138, vol. IV, Coimbra: Almedina, 2006, p. 799; 
e Bob, «Business Rescue in Insolvency Law — Setting The Scene», “http://
bobwessels.nl/wp/wp-content/uploads/2014/12/Wessels-Business-Rescue-in-Insolvency-Law-
Setting-the-Scene.pdf”, p. 10 (acesso em 29/12/2015). 

9 Como destaca , Paul J., «The inevitability of “Insolvency Tourism», disponível em “(http://
irep.ntu.ac.uk/id/eprint/25851”, p. 14 (acesso em 03/12/2015): «The experience thus far is 
that, however much one may wish to channel the natural desires of debtors, one cannot do 
so unless and until the shape of insolvency law is sufficiently proximate in all jurisdictions that 
there is no comparative advantage in seeking to use one system over another».

10 Vide , Miguel e , Etienne, «Relatório acerca da Convenção sobre os 
Procedimentos de Insolvência», disponível em “http://aei.pitt.edu/952/1/insolvency_report_
schmidt_1988.pdf” (acesso em 03/12/2015). Para uma análise nacional detalhada do regime 
desta Convenção, vide , Maria João Gil Pimentel Felgueiras, Da Falência em Direito 
Internacional Privado — Introdução aos seus problemas fundamentais, Universidade 
Portucalense Infante D. Henrique, Departamento de Direito, Porto, 2000, pp. 66 a 86. 

11 (nota 8), p. 636.
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alcançar o objectivo primordial consubstanciado no bom funcionamento do 
mercado interno, para prossecução do qual é necessário que os processos 
de insolvência com efeitos transfronteiriços sejam eficientes e eficazes.

Assumiu-se a necessidade de regulamentação à escala comunitária, por 
se entender que a nível nacional não poderia concretizar-se de modo satis-
fatório o objectivo de melhorar a eficácia e a eficiência dos processos de 
insolvência transfronteiriços, tendo-se optado por um acto normativo vincula-
tivo e de aplicação directa nos Estados-membros (considerandos 5.º e 8.º).

Deste modo, o Regulamento (CE) n.º 1346/2000, do Conselho, de 29 de 
Maio, veio estabelecer regras concernentes à competência internacional dos 
órgãos jurisdicionais dos Estados-membros, ao reconhecimento de decisões 
proferidas pelos Estados-membros, à lei aplicável e à cooperação em proces-
sos de insolvência transfronteiriços.

A Comissão Europeia publicou uma Comunicação sobre «Uma nova 
abordagem europeia sobre a falência e a insolvência das empresas» em 12 
de Dezembro de 201212, na qual sublinhou as diferenças entre as variadas 
leis falimentares nacionais e o impacto negativo dessas diferenças no esta-
belecimento de um mercado interno eficiente, por força, nomeadamente, da 
desigualdade de tratamento dos credores, e apresentou uma proposta de 
modernização do Regulamento Comunitário então em vigor. Anotou-se nessa 
Comunicação que «embora a diversidade faça parte da legítima competência 
legislativa baseada em opções políticas nacionais, em geral conduz ao pro-
blema da selecção abusiva do foro (forum shopping)», com o consequente 
enfraquecimento do mercado interno.

Na sequência de consulta pública, a Comissão Europeia adoptou a 
«Recomendação sobre uma nova abordagem em matéria de falência e de 
insolvência das empresas», em 12 de Março de 201413, tendo como objectivo 
«incentivar os Estados-membros a criarem um quadro que permita uma rees-
truturação eficaz das empresas viáveis em situação financeira difícil e que dê 
uma segunda oportunidade aos empresários honestos, por forma a promover 
o espírito empresarial, o investimento e o emprego, contribuindo para a redu-
ção dos obstáculos ao bom funcionamento do mercado interno» (Recomen-
dação 1.1).

Em 20 de Maio de 2015, o Parlamento Europeu e o Conselho da União 
Europeia, tendo em conta, designadamente, a proposta apresentada pela 
Comissão Europeia14, aprovaram o Regulamento (UE) n.º 2015/848 relativo 
aos processos de insolvência, reformulando o Regulamento (CE) n.º 
1346/2000, do Conselho, de 29 de Maio.

12 COM (2012) 742 final, disponível em “http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-comm_
pt.pdf” (acesso em 29/12/2015).

13 C (2014) 1500 final, disponível em “http://ec.europa.eu/justice/civil/files/c_2014_1500_pt.pdf” 
(acesso em 29/12/2015).

14 COM (2012) 744 final, disponível em “http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/
documents/com/com_com(2012)0744_/com_com(2012)0744_pt.pdf” (acesso em: 29/12/2015).
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O Regulamento (UE) n.º 2015/848, que entrou em vigor em 25 de Junho 
de 2015, reforça o enfoque na garantia da eficiência e eficácia dos processos 
de insolvência transfronteiriços, com vista ao bom funcionamento do mercado 
interno, criando, nomeadamente, salvaguardas destinadas a prevenir a selec-
ção abusiva do foro.

De notar que o Regulamento (UE) n.º 2015/848 apenas será aplicável 
aos processos de insolvência por aquele abrangidos abertos após 26 de Junho 
de 2017, pelo que na análise que se fará infra ter-se-á que tomar em consi-
deração não apenas o Regulamento vigente, mas igualmente o Regulamento 
(CE) n.º 1346/2000, aplicável aos processos de insolvência por este abrangi-
dos intentados até 26 de Junho de 2017.

2. Âmbito de aplicação

A propósito da determinação do âmbito de aplicação do Regulamento 
(CE) n.º 1346/2000, do Conselho, de 29 de Maio, relativo aos processos de 
insolvência, a doutrina distingue o âmbito material, o âmbito espacial e o 
âmbito temporal de aplicação15. 

Mostra-se estabelecido no artigo 1.º do Regulamento (CE) n.º 1346/2000, 
do Conselho, de 29 de Maio, o âmbito material de aplicação do regulamento.

O Regulamento (CE) n.º 1346/2000, do Conselho, de 29 de Maio, 
abrange, de acordo com o citado preceito, «os processos colectivos em maté-
ria de insolvência do devedor que determinem a inibição parcial ou total desse 
devedor da administração ou disposição de bens e a designação de um 
síndico». Exclui o mesmo preceito do âmbito material de aplicação do regu-
lamento os processos de insolvência referentes a empresas de seguros e 
instituições de crédito, a empresas de investimento que prestem serviços que 
impliquem a detenção de fundos ou de valores mobiliários de terceiros e os 
organismos de investimento colectivo. 

Define o artigo 2.º, al. a), do Regulamento (CE) n.º 1346/2000, do Con-
selho, de 29 de Maio, como processos de insolvência os processos colectivos 
a que se refere o artigo 1.º, n.º 1, remetendo para a lista de processos que 
consta do anexo A16.

O Regulamento (CE) n.º 1346/2000, do Conselho, de 29 de Maio, é 
aplicável quer a pessoas colectivas quer a pessoas singulares, independen-

15 Cfr.  (nota 1), pp. 3 a 5;  (nota 8), pp. 641 a 644.
16 Da leitura do anexo A do Regulamento (CE) n.º 1346/2000, do Conselho, de 29 de Maio, 

resulta que, no âmbito da ordem jurídica portuguesa, estão abrangidos pelo Regulamento o 
processo de falência e os processos especiais de recuperação de empresa (a concordata, a 
reconstituição empresarial, a reestruturação financeira e a gestão controlada). De ressaltar 
que, à data da entrada em vigor deste Regulamento, não havia, ainda, sido aprovado o 
Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (introduzido pelo Decreto-Lei n.º 
53/2004, de 18 de Março), que veio alterar significativamente o regime falimentar português. 
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temente de estas últimas assumirem ou não a qualidade de comerciantes, 
como decorre, por um lado, do considerando 9.º do Regulamento e da refe-
rência indiscriminada ao devedor insolvente17. 

No entanto, face ao disposto no artigo 4.º, n.º 2, al. a), do Regulamento 
(CE) n.º 1346/2000, do Conselho, de 29 de Maio, caberá à lei nacional do 
Estado-membro no qual for aberto o processo determinar os devedores que 
podem ser sujeitos a um processo de insolvência em razão da qualidade dos 
mesmos.

Como aponta Maria Helena Brito, «para a completa delimitação do âmbito 
de aplicação do Regulamento, há que ter em conta (...) ainda o enunciado 
das decisões abrangidas pelas regras relativas ao reconhecimento automático 
e à declaração de executoriedade, a que se refere o capítulo II»18.

No que concerne ao âmbito espacial de aplicação, o Regulamento (CE) 
n.º 1346/2000, do Conselho, de 29 de Maio, é aplicável em todos os Estados-
-membros, com excepção da Dinamarca (considerando 33.º do Regulamento 
n.º 1346/2000, do Conselho, de 29 de Maio).

Porém, como resulta dos considerandos 2.º, 3.º e 14.º do Regulamento, 
este só se aplica a insolvências transnacionais e, exclusivamente, aos pro-
cessos em que o centro dos interesses principais do devedor está situado na 
União Europeia, estabelecendo-se, deste modo, um limite à aplicabilidade 
territorial das regras sobre competência internacional em função de um deter-
minado critério de conexão, qual seja a localização do centro dos interesses 
principais do devedor na União Europeia19.

Relativamente ao âmbito temporal de aplicação do Regulamento (CE) n.º 
1346/2000, do Conselho, de 29 de Maio, vigora o princípio da irretroactividade20, 
estabelecendo o artigo 43.º que aquele só é aplicável aos processos abertos 
posteriormente à sua entrada em vigor, ou seja, após 31 de Maio de 2002.

No que respeita ao Regulamento (UE) n.º 2015/848, de 20 de Maio, 
assistimos a uma extensão do âmbito de aplicação material relativamente ao 
Regulamento (CE) n.º 1346/2000, do Conselho, de 29 de Maio, na medida 
em que, nos processos colectivos públicos de insolvência, tal como definidos 
no artigo 2.º, n.ºs 2 e 421, estão compreendidos, adicionalmente, os processos 
que promovem a recuperação de empresas economicamente viáveis mas que 
se encontram em dificuldades e que concedem uma segunda oportunidade 
aos empresários (considerando 10.º e artigo 1.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º 2015/848, de 20 de Maio).

17 Vide , Luís A. Carvalho e , João, Insolvências Transfronteiriças. 
Regulamento (CE) n.º 1346/2000, do Conselho, de 29 de Maio de 2000, Anotado, Lisboa: 
Quid Juris, 2003, p. 22. 

18  (nota 8), p. 643.
19 Idem, p. 643.
20 Como salienta  (nota 1), p. 5.
21 Da leitura do anexo A do Regulamento (UE) n.º 2015/848, de 20 de Maio, resulta que, no 

âmbito da ordem jurídica portuguesa, estão abrangidos pelo Regulamento o processo de 
insolvência e o processo especial de revitalização.
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Catarina Serra critica a falta de clareza da fórmula contida no artigo 1.º 
n.º 1, do Regulamento reformulado, nomeadamente a referência a processos 
com fundamento na lei no domínio da insolvência, anotando que o objectivo 
daquela fórmula será abarcar processos contidos em legislação avulsa e 
apontando como exemplo, no caso português, o diploma que aprova e regula 
o sistema de recuperação de empresas por via extrajudicial (Decreto-lei n.º 
178/2012, de 3 de Agosto) 22.

Critica, ainda, Catarina Serra a manutenção da exigência de que os 
processos de insolvência sejam colectivos, na medida em que «restringe 
injustificadamente o âmbito de aplicação da norma», excluindo-se «os pro-
cessos em que, apesar de estar em situação económica difícil, em insolvên-
cia iminente ou mesmo em insolvência actual, o devedor não tem mais do 
que um credor.»23

Tal como o Regulamento (CE) n.º 1346/2000, do Conselho, de 29 de 
Maio, também o Regulamento reformulado é aplicável quer a pessoas colec-
tivas quer a pessoas singulares, independentemente de estas últimas assu-
mirem ou não a qualidade de comerciantes (considerando 9.º), cabendo à lei 
nacional do Estado-membro no qual for aberto o processo determinar os 
devedores que podem ser sujeitos a um processo de insolvência em razão 
da qualidade dos mesmos (artigo 7.º, n.º 2, al. a)).

Verificamos, ainda, que o âmbito de aplicação territorial do Regulamento 
(UE) n.º 2015/848, de 20 de Maio, é idêntico ao do Regulamento (CE) n.º 
1346/2000, do Conselho, de 29 de Maio, na medida em que o Regulamento 
reformulado é aplicável a todos os Estados-membros, com excepção da 
Dinamarca (considerando 88.º do Regulamento (UE) n.º 2015/848, de 20 de 
Maio), quando estejam em causa insolvências transnacionais e o centro dos 
interesses principais do devedor esteja situado na União Europeia (conside-
randos 3.º, 4.º e 25.º do Regulamento (UE) n.º 2015/848, de 20 de Maio).

Também quanto ao âmbito temporal de aplicação, o Regulamento (UE) 
n.º 2015/848, de 20 de Maio, mantém o mesmo princípio de irretroactividade, 
prevendo o artigo 84.º que aquele só é aplicável aos processos abertos após 
26 de Junho de 2017, pelo que aos processos abertos antes daquela data e 
que por ele sejam abrangidos continuará a aplicar-se o Regulamento (CE) n.º 
1346/2000, do Conselho, de 29 de Maio.

22 Catarina, «Abrindo o Regulamento Europeu sobre Insolvência Transfronteiriça — 
algumas questões sobre o âmbito de aplicação do regulamento na perspectiva do direito 
português», in Para Jorge Leite — Escritos Jurídicos, Vol. II, Coimbra: Coimbra Editora, 2014, 
p. 732 — em opinião proferida a propósito da proposta da Comissão Europeia de reformulação 
do Regulamento (UE) n.º 2015/848, de 20 de Maio, porquanto à data este não havia ainda 
sido publicado, mas que reveste actualidade em face do texto que veio a ser consagrado no 
Regulamento.

23 Idem, p. 735.
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3. Competência Internacional

Elucida-nos o considerando 15.º do Regulamento (CE) n.º 1346/2000, 
do Conselho, de 29 de Maio, que o Regulamento estabelece apenas as nor-
mas relativas à competência internacional, determinando «o Estado-membro 
cujos órgãos jurisdicionais estão habilitados a abrir processos de insolvência».

Como esclarecem Luís A. Carvalho Fernandes e João Labareda, o que 
está em causa no Regulamento é a definição dos Estados-membros em que 
os processos podem ser desencadeados e prosseguir e não a fixação em 
concreto dos órgãos jurisdicionais a quem é dado o poder de receber os 
processos e decidir sobre eles, pois que tal está reservado às leis nacionais 
(artigo 4.º, n.º 2, e considerando 15)24. 

Nesta medida, o Regulamento (CE) n.º 1346/2000, do Conselho, de 29 
de Maio, estabelece como critério de determinação da competência interna-
cional o centro dos interesses principais do devedor (artigo 3.º).

Deste modo, nos termos do citado Regulamento, serão competentes para 
abrir o processo de insolvência:

— os órgãos jurisdicionais do Estado-membro em cujo território está 
situado o centro dos interesses principais do devedor — processo 
de insolvência principal;

— no caso de o centro dos interesses principais do devedor se situar 
no território de um Estado-membro, os órgãos jurisdicionais de outro 
Estado-membro se o devedor aqui possuir um estabelecimento25 — 
processo de insolvência secundário. 

Com a reformulação do Regulamento Comunitário sobre Insolvência, 
enfatizou-se a necessidade de eficiência e eficácia dos processos de insol-
vência e intensificaram-se as preocupações com o fenómeno do forum sho-

pping (considerando 29.º). 
Destarte, embora o critério geral de determinação da competência inter-

nacional se tenha mantido o centro dos interesses principais do devedor, o 
Regulamento (UE) n.º 2015/848, de 20 de Maio, veio introduzir, por um lado, 
a necessidade de o órgão jurisdicional do Estado-membro onde for apresen-
tado o requerimento de abertura do processo verificar oficiosamente se o 
centro dos interesses principais ou o estabelecimento do devedor se situam 

24  e  (nota 17), p. 34.
25 Conforme definido no artigo 2.º, al. h), do Regulamento (CE) n.º 1346/2000, do Conselho, de 

29 de Maio. Destaca Alexandre de Soveral Martins ( , Alexandre de Soveral, «O “CIP” 
(“Centro dos Interesses Principais”) e as sociedades: um capítulo europeu», Direito das 
Sociedades em Revista, ano 1, Vol. 1, Coimbra: Almedina, 2009, p. 149) que «a existência 
de estabelecimento pressupõe um mínimo de organização, não bastando uma actuação 
ocasional. E não basta também a existência de bens no Estado-membro, ainda que ligados 
à actividade da sociedade».
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efectivamente na sua área de competência e a possibilidade de recurso da 
decisão de abertura do processo e, por outro lado, densificar as presunções 
legais relativas ao conceito de centro dos interesses principais do devedor, 
impondo a necessidade de estabilidade temporal na definição desse local para 
que as presunções possam operar (considerandos 26.º a 34.º e artigos 3.º a 
5.º).

4. Direito aplicável

O Regulamento (CE) n.º 1346/2000, do Conselho, de 29 de Maio, esta-
belece como lei aplicável ao processo de insolvência e aos seus efeitos a lei 
do Estado-Membro em cujo território é aberto o processo (artigo 4.º). A deno-
minada lex concursus, como salienta o considerando 23.º do Regulamento, 
deve aplicar-se tanto aos processos principais como aos processos locais e 
«determina todos os efeitos processuais e materiais dos processos de insol-
vência sobre as pessoas e relações jurídicas em causa, regulando todas as 
condições de abertura, tramitação e encerramento do processo de insolvência».

Sem os detalhar, porquanto não relevante a sua análise para efeitos 
deste trabalho, não podemos deixar de mencionar que a regra geral da lex 

concursus sofre desvios, que se mostram enunciados nos artigos 5.º a 15.º26.
O Regulamento (UE) n.º 2015/848, de 20 de Maio, mantém, no essencial, 

a regra geral da lex concursus como lei reguladora da insolvência, bem como 
os desvios a essa regra (artigos 8.º a 18.º), esclarecendo que essa «norma 
de conflito de leis deverá aplicar-se tanto aos processos principais como aos 
processos locais de insolvência» (considerando 66.º e artigo 7.º).

Como assinalam Luís Carvalho Fernandes e João Labareda, «a deter-
minação casuística do Estado de abertura do processo é feita tendo em conta 
os critérios utilizados na delimitação da competência internacional»27, impor-
tando, assim, a opção pela lex concursus uma coincidência entre o foro 
competente e a lei material aplicável, com vantagens claras para a boa 
administração da justiça28, por se evitarem as dificuldades inerentes à aplica-
ção de uma lei estrangeira. 

A opção do legislador Europeu, quer no Regulamento originário, quer no 
reformulado, satisfaz, deste modo, os principais interesses em jogo, designa-
damente porquanto, por um lado, a maior parte dos bens que integram o 
património do devedor e a maioria dos seus credores encontrar-se-ão, em 
princípio, no Estado-membro de abertura do processo e os credores ficarão 
sujeitos à mesma lei, no que se refere à satisfação dos seus créditos e, por 

26 Analisando detalhadamente estes desvios à regra da lex concursus, vide anotações aos 
artigos 5.º a 15.º do Regulamento,  e  (nota 17), pp. 45 a 70.

27 Idem, p. 44.
28 Sublinha  (nota 1), p. 7.
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outro lado, por ser esse Estado o que tem maior interesse na regulação da 
insolvência, em ordem a assegurar a tutela dos interesses públicos prosse-
guidos com a liquidação da massa insolvente29.

Torna-se, deste modo, evidente, que a definição do centro dos interesses 
principais do devedor, enquanto critério determinante da competência interna-
cional e da lei aplicável, assume grande relevância na análise da problemática 
do forum shopping. 

III. FORUM SHOPPING E CENTRO DOS INTERESSES PRINCIPAIS  
DO DEVEDOR 

1. Definição de Forum Shopping

Forum shopping, nas palavras de António Frada de Sousa, «descreve 
uma realidade prática que consiste na identificação, por um ou vários sujeitos, 
da jurisdição que irá proferir a decisão que para eles(s) será mais favorável, 
adoptando esse(s) sujeito(s) as medidas necessárias para que essa jurisdição 
reconheça a sua competência e aplique o Direito que mais lhe(s) convém.»30 

No campo da insolvência, forum shopping consistirá, geralmente, na 
habilidade do devedor em impor uma jurisdição que lhe seja mais favorável 
aos seus credores, em detrimento destes, o que é economicamente contra-
producente e coloca em causa a leal concorrência entre os Estados-mem-
bros31. 

Como acima se destacou, uma das finalidades declaradas pelo Conselho, 
aquando da aprovação do Regulamento (CE) n.º 1346/2000, de 29 de Maio, 
consistiu, precisamente, na prevenção do fenómeno do forum shopping, na 
medida em que se entende poder este colocar em causa o desejado bom 
funcionamento do mercado interno, pugnando-se, assim, no considerando 4.º 
do Regulamento pela necessidade de «evitar quaisquer incentivos que levem 
as partes a transferir bens ou acções judiciais de um Estado-membro para 
outro, no intuito de obter uma posição legal mais favorável».

29 Neste sentido, vide  (nota 8), p. 805, e Luís Manuel Teles de Menezes, Direito 
da Insolvência, 3.ª edição, Coimbra: Almedina, 2011, p. 360.

30  António Frada de, «Exoneração do passivo restante e forum shopping na insolvência 
de pessoas singulares na União Europeia», in Estudos em Memória do Prof. Doutor J. L. 
Saldanha Sanches, vol. II, Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 88. Vide também a definição 
de forum shopping avançada por  (nota 8), p. 799.

31 Jean-Philippe, «The Effectiveness of European Cross-Border Insolvency Regulation 
as a Tool Against Forum Shopping», Working Paper, 2009, disponível em “http://ssrn.com/
abstract=1539391”, p. 21 (acesso em 03/12/2015). Também na doutrina internacional,  
(nota 7), p. 3, define forum shopping do seguinte modo: «forum shopping means little more 
than identifying the optimal jurisdiction for a certain transaction, in the context of insolvency 
certainly for the purpose of the restructuring or insolvency of a given company, and taking 
measures so that the law of that jurisdiction is applied».
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No mesmo sentido, o Regulamento reformulado (Regulamento (UE) n.º 
2015/848, de 20 de Maio) veio reforçar a necessidade de prevenir o forum 

shopping abusivo (considerandos 29.º a 34.º do Regulamento (UE) n.º 
2015/848, de 20/05).

A adopção pelo legislador Europeu do critério do centro dos interesses 
principais do devedor para a determinação da competência internacional dos 
Estados-membros em matéria de insolvência e da lei aplicável, bem como a 
consagração de um regime rigoroso de reconhecimento automático dos pro-
cessos de insolvência abertos noutros Estados-membros e das decisões 
proferidas no âmbito desses processos têm potenciado o fenómeno do forum 

shopping32.
No entanto, há que ter em consideração que o Regulamento Europeu 

sobre a Insolvência apenas pretende evitar o forum shopping abusivo, dando 
a entender que nem todo o forum shopping é ilícito33.

Na realidade, as liberdades fundamentais de circulação conferidas pelo 
Direito primário da União Europeia, bem como o próprio Regulamento permi-
tem que pessoas singulares e colectivas, de modo lícito, alterem o centro dos 
seus interesses principais para diferente Estado-membro de modo a benefi-
ciarem de um regime jurídico que lhes seja mais favorável34. 

Destarte, no contexto dos processos de insolvência transfronteiriços, face 
ao critério de determinação da competência e da lei aplicável estabelecido, o 
forum shopping resultará sempre de uma requalificação35 do centro dos inte-
resses principais do devedor.

Para distinguir entre situações de forum shopping lícito e situações de 
forum shopping ilícito haverá que lançar mão do princípio de Direito Comuni-
tário de proibição de práticas abusivas, desenvolvido pela jurisprudência do 
Tribunal de Justiça36.

Antes, porém, já que é a alteração deste que determina a ocorrência do 
forum shopping, teremos que nos debruçar sobre o conceito de centro dos 
interesses principais do devedor. 

32 Como salienta  (nota 30), p. 68, posição que acompanhamos.
33 Paul J. , a propósito do Regulamento reformulado, aponta, precisamente, para o facto 

de este, no considerando 29, indiciar que nem todo o forum shopping é mau: «Preamble 
clause 29 goes on to say that the text “should contain a number of safeguards aimed at 
preventing fraudulent or abusive forum shopping”, perhaps hinting that not all forum shopping 
is bad» —  (nota 9), p. 10, nota 37.

34  (nota 30), p. 69. No mesmo sentido, Horst, «Abuse of Law in Context 
of European Insolvency Law», in ECFLR, 2009, disponível em “http://ssrn.com/
abstract=1353932”, p. 9 (acesso em 04/12/2015), refere que «as a starting point, it is not 
doubtful that if a company shifts its COMI from one Member State to another, this activity is 
protected under the freedom of establishment. That is also true if the COMI shift is undertaken 
with an eye on the applicable insolvency regime».

35 Tradução nossa de termo usado por Paul J. Omar — «COMI-requalification» — que o autor 
considera como mais neutro que «COMI-manipulation», entendido como mais pejorativo — 

 (nota 9), p. 5.
36  (nota 30), p. 89.
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2. Definição de Centro dos Interesses Principais do Devedor

O conceito de centro dos interesses principais do devedor encontra-se 
plasmado no considerando 13.º do Regulamento (CE) n.º 1346/2000, do 
Conselho, de 29 de Maio. Ali se escreveu que «o “centro dos interesses 
principais” do devedor deve corresponder ao local onde o devedor exerce 
habitualmente a administração dos seus interesses, pelo que é determinável 
por terceiros.»37

Assim, se um devedor tem interesses em vários Estados-membros, será 
necessário determinar onde se encontram os seus interesses principais38.

Estabelece o artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1346/2000, do 
Conselho, de 29 de Maio, uma presunção ilidível de que o centro dos inte-
resses principais das sociedades e pessoas colectivas é o local da respectiva 
sede estatutária39.

Como salienta Dário Moura Vicente, «avulta na interpretação do conceito 
indeterminado acolhido no artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento, a tutela da con-
fiança dos credores»40, pois que ao se exigir que o centro dos interesses 
principais do devedor seja «determinável por terceiros» pretende-se permitir 
alguma previsibilidade. 

Daí que, caso se verifique divergência entre a sede estatutária e a sede 
da administração, como defende Luís de Lima Pinheiro41, a presunção só 
poderá ser ilidida quando se demonstre que a generalidade dos credores 
sabia ou devia saber que a pessoa colectiva é administrada noutro Estado, 
porquanto o lugar da sede estatutária é o ponto privilegiado de referência de 
terceiros para a localização da pessoa colectiva.

Recentemente, decidiu-se no acórdão do Tribunal de Justiça de 20 de 
Outubro de 2011, designado por caso Interedil42:

«Para efeitos de determinar o centro dos interesses principais de 
uma sociedade devedora, o artigo 3.°, n.° 1, segunda frase, do Regula-
mento n.° 1346/2000 deve ser interpretado da seguinte forma:

— o centro dos interesses principais de uma sociedade devedora 
deve ser determinado privilegiando o local da administração central dessa 

37 Esta técnica legislativa, consubstanciada na definição de um conceito crucial no âmbito do 
Regulamento em sede de considerandos ao invés de no artigo 2.º, é criticada na doutrina. 
Vide, designadamente,  (nota 25), pp. 140/141.

38 Idem, p. 141.
39  e (nota 17), p. 35, sublinham a falta de previsão no Regulamento (CE) 

n.º 1346/2000, do Conselho, de 29 de Maio, da consequência de se produzir prova de que 
o centro dos interesses principais do devedor não coincide com a sede estatutária, quando 
o processo haja sido aberto pelos órgãos jurisdicionais do Estado-membro em que esta se 
situa, propondo estes autores, como solução, o arquivamento do processo.

40  (nota 8), p. 804.
41  (nota 1), p. 4. No mesmo sentido, vide  (nota 25), p. 142.
42 Proferido no âmbito de processo de reenvio prejudicial, disponível em “http://curia.europa.eu/

juris/document/document.jsf?text=&docid=111587&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&
occ=first&part=1&cid=505114” (acesso em 30/12/2015).
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sociedade, tal como pode ser demonstrado por elementos objectivos e 
determináveis por terceiros. Na hipótese de os órgãos de direcção ou 
de controlo de uma sociedade estarem no local da sua sede estatutária 
e de as decisões de administração dessa sociedade serem tomadas, de 
forma determinável por terceiros, nesse local, a presunção prevista nessa 
disposição não pode ser ilidida. Na hipótese de o local da administração 
central de uma sociedade não ser o da sede estatutária da mesma, a 
presença de activos sociais e a existência de contratos relativos à sua 
exploração financeira num Estado-Membro diferente do da sede estatu-
tária dessa sociedade não podem ser consideradas elementos suficientes 
para ilidir essa presunção, a não ser que uma apreciação global de todos 
os elementos pertinentes permita demonstrar, de forma determinável por 
terceiros, que o centro efectivo da direcção e de controlo da referida 
sociedade, bem como da administração dos seus interesses, se situa 
nesse outro Estado-Membro;

— no caso de transferência da sede estatutária de uma sociedade 
devedora, antes da apresentação de um pedido de abertura de um pro-
cesso de insolvência, presume-se que o centro dos interesses principais 
dessa sociedade se encontra na nova sede estatutária da mesma.»

Como sublinha Nicoló Nisi, se no caso Eurofood43 o Tribunal indicava 
como critério de determinação da jurisdição o lugar do exercício da actividade, 
entendido como o lugar em que a sociedade é gerida de forma reconhecível 
por terceiros, no caso Interedil, pelo contrário, decide restringir a elasticidade 
desta fórmula e, em ruptura com a interpretação precedente, afirma que a 
vontade do legislador da União é privilegiar o lugar da administração principal 
da sociedade44.

No que concerne ao momento a atender para efeitos de fixação da 
competência internacional, factor que assume destaque na prevenção do 
fenómeno do forum shopping, a doutrina e a jurisprudência têm entendido 
que o momento relevante é o da apresentação do requerimento de abertura 
do processo de insolvência, a fim de evitar, através da deslocalização do 
centro dos interesses principais do devedor, a selecção abusiva do foro45.

43 Acórdão do Tribunal de Justiça de 2 de Maio de 2006, disponível em “http://curia.europa.eu/
juris/document/document.jsf?text=&docid=56604&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&o
cc=first&part=1&cid=502981” (acesso em 30/12/2015).

44 Nicoló, «Centro degli Interessi Principali e Trasferimento della Sede Statutária: La Corte 
di Giustizia dell’Unione Europea torna sul regolamento n. 1346/2000 in materia di insolvenza 
transfrontaliera», Liuc Papers n. 246, Serie Impresa e Istituzioni 29, Fevereiro 2012, disponível 
em “http://www.biblio.liuc.it/liucpap/pdf/246.pdf”, p. 6 (acesso em 30/12/2015).

45 Vide, na doutrina,  (nota 1), p. 6;  (nota 8), p. 646-nota 41;  (nota 29),  
p. 363;  (nota 25), p. 143; e  (nota 34), p. 17; este último autor sustenta 
que, a entender-se de modo diverso do exposto, «it would invite forum shopping, make it more 
difficult for the creditors to assess credit risks, and possibly force them to “chase” the debtor 
around Europe; the debtor would otherwise be able to play “cat and mouse” with his creditors 
by moving from one Member State to another»; vide, na jurisprudência, o acórdão do Tribunal 
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A consagração do centro dos interesses principais do devedor, enquanto 
critério determinante da competência internacional e da lei aplicável assume, 
como vimos, grande relevância na análise da problemática do forum shopping. 

De facto, este critério poderá conduzir a abusos por parte de devedores 
que, com a simples deslocalização do centro dos seus interesses principais, 
buscarão situar-se no ordenamento jurídico que lhes seja mais favorável, em 
detrimento dos credores.

IV. REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DOS INTERESSES PRINCIPAIS 
DO DEVEDOR — FORUM SHOPPING ILÍCITO? DA RESPONSABILI-
DADE DOS ADMINISTRADORES OU GERENTES DAS SOCIEDADES 
COMERCIAIS

Unificado o direito internacional privado no seio comunitário, nos termos 
acima explanados, permanece, todavia, a multiplicidade de regimes jurídicos 
da insolvência nacionais, porquanto a desejada harmonização ainda não se 
verificou, nomeadamente no que concerne ao regime da responsabilidade dos 
administradores ou gerentes das sociedades comerciais pela provocação ou 
agravamento da situação de insolvência.

Conforme supra salientámos, as liberdades fundamentais de circulação 
conferidas pelo Direito primário da União Europeia, bem como o próprio 
Regulamento, permitem que pessoas singulares ou colectivas, antecipando a 
sua insolvência, de modo lícito, alterem o centro dos seus interesses principais 
para diferente Estado-membro de modo a beneficiarem de um regime jurídico 
que lhes seja mais favorável46. 

de Justiça de 17 de Janeiro de 2006 (caso Susanne Staubitz — Schreiber), disponível em 
“http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=57812&pageIndex=0&doclang=
pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1067834” (acesso em 30/12/2015), no qual se decidiu 
que «o artigo 3.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 1346/2000 do Conselho, de 29 de Maio de 
2000, relativo aos processos de insolvência, deve ser interpretado no sentido de que o órgão 
jurisdicional do Estado-Membro em cujo território está situado o centro dos interesses principais 
do devedor no momento da apresentação do requerimento de abertura do processo de 
insolvência pelo devedor continua a ser o órgão competente para abrir o referido processo 
quando o devedor transfere o centro dos seus interesses principais para o território de outro 
Estado-Membro após a apresentação do requerimento mas antes da abertura do processo».

46 Assim como, por força da liberdade de estabelecimento, as pessoas colectivas são livres de 
optar pelo local onde se instalarem e prosseguirem a sua actividade, não sendo de 
menosprezar que, nesse momento, tenham também já em consideração o regime jurídico 
aplicável à insolvência que lhes seja mais favorável, para o caso de o negócio naufragar 
(neste sentido,  (nota 9), p. 3). No mesmo sentido, (nota 7), p. 26, sustenta que 
a lei da insolvência poderá ter influência na questão do estabelecimento. Este autor (  
(nota 7), p. 18) chega mesmo a afirmar que a migração de uma sociedade não tem 
necessariamente que ocorrer na proximidade da insolvência, defendendo que um credor 
nunca será capaz de prever qual a lei de insolvência aplicável ao seu pedido, enquanto o 
mercado interno consistir em diferentes regimes substantivos de insolvência. Daí que alguns 
credores tenham começado a incluir covenants anti-migração nos seus contratos de 
financiamento. (tradução nossa)
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No caso específico dos administradores ou gerentes das sociedades 
comerciais, haverá que acautelar, sem prejuízo da liberdade de circulação das 
pessoas colectivas, que a decisão tomada no sentido de deslocalizar o centro 
dos interesses principais da sociedade num contexto de insolvência iminente 
ou de situação económica difícil seja lícita e não se destine, na prática, atra-
vés da fuga para um Estado-membro cujo ordenamento jurídico seja mais 
favorável, a proteger os decisores das consequências da declaração de 
insolvência na sua própria esfera jurídico-patrimonial47.

Para apurar da existência de forum shopping ilícito quando uma socie-
dade comercial, em situação económica difícil ou de insolvência iminente, 
requalifica o centro dos seus interesses principais de modo a localizar-se num 
Estado-membro que apresente um regime jurídico que lhe seja mais favorável, 
haverá que efectuar-se uma análise casuística para determinar se, no caso 
concreto, estamos perante uma violação do princípio de Direito Comunitário 
de proibição de práticas abusivas48.

Dito de outro modo, torna-se imperativo verificar se, na situação concreta 
a apreciar, ocorreu uma manipulação do centro dos interesses principais do 
devedor de modo a obter-se um resultado que contraria o sentido para o qual 
este critério de conexão foi consagrado no artigo 3.º do Regulamento (CE) 
n.º 1346/2000, do Conselho, de 29 de Maio, e para o qual se estabeleceu a 
regra do reconhecimento automático de decisões proferidas no âmbito do 
processo de insolvência49.

Assim, se a requalificação do centro dos interesses principais de uma 
sociedade comercial não tiver outro fundamento objectivo senão a circunstân-
cia de permitir à devedora, ou até aos seus administradores ou gerentes, 
lograr ver-lhe aplicado um regime mais favorável de que, de outra forma, não 
poderia beneficiar, não poderá deixar de se entender constituir tal mudança 
uma prática abusiva.

Horst Eidenmüller atribui um alcance mais vasto ao princípio da proibição 
de práticas abusivas, frisando que uma requalificação do centro dos interesses 
principais do devedor que não contribua para maximizar os seus activos dis-
poníveis, ou seja, que não se revele eficiente, será abusiva50. António Frada 

47  (nota 9), p. 5, a propósito da requalificação do centro dos interesses principais, alerta 
que «there is little evidence that such choices are driven by reasons of fraud or illegitimate 
avoidance of liabilities, although this cannot be entirely ruled out of the equation» e que «it 
might simply be a question of perception, rather than reality, but one that frightens some and 
indeed constitutes a concern reflected by the European institutions in formulating legislative 
texts in the area of insolvency».

48 Referimo-nos aqui às situações em que ocorre uma real deslocalização do centro dos 
interesses principais do devedor e não às situações de deslocalização simulada que 
constituiriam não uma prática abusiva, mas antes fraudulenta.

49  (nota 30), p. 93.
50 «Speaking very crudely, it all comes down to the question of whether a COMI shift is driven 

by considerations of efficiency (no abuse of law) or considerations of claiming value, i.e. 
distributive concerns (abuse of law)» —  (nota 34), p. 13. Refere, ainda, este 
autor, a título exemplificativo, que uma mudança do centro dos interesses principais efectuada 
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de Sousa critica esta posição, sustentando que o Regulamento visa assegu-
rar é a eficiência e a eficácia do processo de insolvência transfronteiriço e 
não uma eficiência entendida como a maximização dos activos líquidos do 
devedor disponíveis para a satisfação dos interesses dos credores51.

Na vigência do Regulamento (CE) n.º 1346/2000, do Conselho, de 29 
de Maio, tem sido catalisadora da requalificação do centro dos interesses 
principais do devedor a ausência no Regulamento de uma regra especial para 
as sociedades em relação de grupo, face ao significativo aumento da sua 
importância no comércio internacional52. Aliás, como salienta Georg Friedrich 
Schlaefer, os grupos de sociedades conseguem mudar de forma praticamente 
livre o centro dos seus interesses principais e, como tal, escolher a lei nacio-
nal sobre insolvência que mais lhes aprouver53.

À semelhança, também o facto de o regime jurídico da insolvência e de 
as leis das sociedades comerciais serem diversos na União Europeia tem 
potenciado o forum shopping no que respeita à busca pelo ordenamento 
jurídico que apresente melhores condições para a reestruturação/recuperação 
de empresas em situação económica difícil ou de insolvência iminente.

Assim, no Relatório da Avaliação de Impacto que acompanhou a proposta 
de revisão do Regulamento Europeu sobre Insolvência54 apontou-se, a título 
de exemplo, o regime flexível de reestruturação de empresas oferecido pela 
lei inglesa e, em particular, as denominadas pre-packaged administration sales, 
que permitem a uma sociedade reestruturar-se, mediante a supressão de 
alguns dos seus credores e a conversão numa nova sociedade, exonerada 
das suas responsabilidades, como atractivo para empresas de outras jurisdi-
ções.

Retomando a problemática da responsabilidade dos administradores ou 
gerentes no âmbito do direito da insolvência55, cumpre recordar que estes 

unicamente em benefício do devedor e em detrimento dos credores ou em benefício de uns 
credores em detrimento de outros será abusiva. 

51  (nota 30), pp. 95/96, posição que acompanhamos por ser a mais consentânea com 
o normativo do Regulamento.

52 Vide  (nota 9), p. 7, para uma discussão mais aprofundada desta temática. Cfr., também, 
o Relatório de Avaliação de Impacto — SWD (2012) 416 final, p. 15.

53 Georg Friedrich, «Forum Shopping under the Regime of the European Insolvency 
Regulation», 2010, The International Insolvency Institute, International Insolvency Studies, 
disponível em “http://www.iiiglobal.org/sites/default/files/forum shoppingundertheregimeoftheeu
ropeaninsolvencyregulation.pdf”, p. 37 (acesso em 31/12/2015).

54 SWD (2012) 416 final.
55 Para um estudo aprofundado da temática da responsabilidade dos administradores ou gerentes 

no contexto da insolvência em Portugal, vide (a título meramente exemplificativo) 
Manuel A. Carneiro da, «A responsabilidade dos administradores na insolvência», Revista da 
Ordem dos Advogados, Ano 66, Vol. II, Setembro 2006, disponível em “http://www.oa.pt/
Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idsc=50879&ida=50916” (acesso em: 01/10/2015); 

Ana Perestrelo de, A responsabilidade civil dos administradores nas sociedades 
em relação ao grupo, Coimbra: Almedina, 2007; Edgar, Responsabilidade dos 
Gerentes e Administradores, Coimbra: Almedina, 2015; e Nuno Manuel Pinto, 
Responsabilidade Civil dos Administradores entre Direito Civil, Direito das Sociedades e Direito 
da Insolvência, Coimbra: Coimbra Editora, 2015.
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estão sujeitos a deveres de lealdade e de cuidado, deveres estes que existem 
em todos os Estados-membros, assim como ao dever de apresentação à 
insolvência56.

No entanto, a circunstância de os deveres dos administradores na imi-
nência da insolvência serem enquadrados pelo direito internacional privado 
como recaindo em parte no âmbito do direito da insolvência, em parte no 
âmbito do direito das sociedades e em parte no âmbito do direito dos contra-
tos, pode conduzir a lacunas no regime da responsabilidade quando uma 
sociedade tenha a sua sede estatutária num Estado-membro e o centro dos 
seus interesses principais noutro Estado-membro e o processo de insolvência 
seja aberto neste último, em obediência ao disposto no artigo 3.º do Regula-
mento, porquanto a lei da insolvência aplicável será a do Estado-membro no 
qual o processo de insolvência foi aberto, enquanto a lei das sociedades 
comerciais aplicável será a do Estado-membro no qual a sociedade tem a 
sua sede estatutária57.

Esta situação poderá incentivar a arbitragem regulamentar58 no sentido 
de os administradores serem tentados a constituir a sua sociedade comercial 
num Estado com um regime de responsabilidade no âmbito do direito das 
sociedades mais tolerante e deslocar o centro dos interesses principais para 
um Estado-membro que apresente um regime também mais favorável no 
âmbito do direito da insolvência. Por outro lado, os administradores poderão 
deparar-se com regras de responsabilidade contraditórias no caso de deslo-
carem o centro dos interesses principais da sociedade para outro Estado-
-membro devido ao diferente regime de responsabilidade aplicável a nível 
nacional59.

Não tendo a pretensão de, no âmbito deste trabalho, efectuarmos um 
estudo de direito comparado acerca dos diversos regimes aplicáveis em sede 
de deveres e responsabilidade dos administradores na União Europeia, em 
especial no contexto da insolvência das empresas, não poderemos deixar de 
mencionar, pela sua relevância, o Estudo preparado para o DGMarkt da 
Comissão Europeia por Carsten Gerner-Beuerle, Philipp Paech e Edmund 
Philipp Schuster (do Departamento de Direito da London School of Economics), 

56 Este dever, que é reconhecível na maioria dos ordenamentos jurídicos da União Europeia, 
não existe, porém, no Reino Unido e, consequentemente, não advém qualquer responsabilidade 
para o administrador da eventual apresentação tardia — vide  (nota 53), p. 7. Não 
existe também na Irlanda, no Chipre, na Holanda e na Roménia, países nos quais, tal como 
no Reino Unido, vigora o regime da wrongful trading prohibition — vide Estudo sobre os 
Deveres e a Responsabilidade dos Administradores, Londres, 2013, disponível em “http://
ec.europa.eu/internal_market/company/docs/board/2013-study-analysis_en.pdf”, e respectivo 
anexo, disponível em “http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/board/2013-study-
reports_en.pdf” (acesso em 02/01/2016). 

57 V. “http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?userstate=DisplayPublishedResults&form
=InsolvencyTwo”.

58 Expressão a que alude  (nota 30), pp. 68 e seguintes. 
59 V. “http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?userstate=DisplayPublishedResults&form

=InsolvencyTwo”.
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em Abril de 201360, sobre os deveres e as responsabilidades dos administra-
dores, no qual é realizada uma análise comparativa, identificando-se seme-
lhanças e diferenças entre regimes nacionais e as implicações transfronteiriças 
relevantes, designadamente no que concerne aos deveres e responsabilidade 
dos administradores na iminência da insolvência.

Apontam-se, ali, diferenças no que respeita ao dever de apresentação à 
insolvência, imposto na maioria dos Estados-membros e inexistente no Reino 
Unido, na Irlanda, no Chipre, na Holanda e na Roménia (países onde vigora 
o regime da wrongful trading prohibition) e destaca-se a circunstância de 
naqueles países (nos quais vigora o dever de apresentação à insolvência) 
surgir a responsabilização dos gestores pelo retardamento na apresentação.

Salienta-se, também, a repercussão da situação de pré-insolvência nos 
deveres dos administradores ou gerentes, verificando-se que, na maioria dos 
Estados-membros, esses deveres não sofrem qualquer alteração, mas que em 
países como Dinamarca, Estónia, Hungria, Irlanda, Letónia, Malta e Reino Unido 
a proximidade da insolvência implica uma modificação de uma gestão focada 
nos interesses dos accionistas para uma gestão mais favorável aos credores. 

Chama-se, ainda, ali, a atenção para o facto de, por um lado, as juris-
dições examinadas conferirem relevância à situação de insolvência evidenciada 
quer no balanço, quer nas demonstrações de fluxos de caixa e, por outro 
lado, para a diferente enfâse relativa dada a esses dois critérios em cada 
jurisdição. 

Ora, as diferenças mencionadas poderão incentivar os administradores 
ou gerentes das sociedades comerciais a apresentar-se à insolvência numa 
daquelas jurisdições entendidas como management-friendly, de modo a limitar 
ou mesmo excluir a sua responsabilidade61. 

O Regulamento (CE) n.º 1346/2000, de 29 de Maio, do Conselho, não 
permite, na nossa opinião, por si só, solucionar este problema. Na verdade, 
a solução para as diferenças apontadas estará, decididamente, na harmoni-
zação, não só dos regimes legais da insolvência, mas também dos regimes 
legais aplicáveis às sociedades comerciais, porquanto a responsabilidade dos 
administradores ou gerentes mostra-se, as mais das vezes, regulada em vários 
ramos do direito.

V. O REGULAMENTO (UE) N.º 2015/848 — FERRAMENTA EFICAZ 
CONTRA O FORUM SHOPPING ILÍCITO?

O Regulamento (UE) n.º 2015/848, de 20 de Maio, como acima se men-
cionou, veio enfatizar a já preconizada necessidade de eficiência e eficácia 

60 Disponível em “http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/board/2013-study-analysis_
en.pdf”. Vide, em especial pp. 208 a 224.

61  (nota 53), p. 9.



154 Patrícia Alves

JULGAR - N.º 31 - 2017 ®

dos processos de insolvência e intensificar as preocupações com o fenómeno 
do forum shopping (considerando 29.º).

Deste modo, o Regulamento reformulado, mantendo como critério de 
determinação da competência internacional e da lei aplicável o centro dos 
interesses principais do devedor, veio estabelecer salvaguardas destinadas a 
prevenir a selecção abusiva do foro.

Introduziu, por um lado, a necessidade de o órgão jurisdicional do Estado-
-membro onde for apresentado o requerimento de abertura do processo 
verificar oficiosamente se o centro dos interesses principais ou estabelecimento 
do devedor se situam efectivamente na sua área de competência (fundamen-
tando as razões dessa competência na decisão de abertura do processo) e 
a possibilidade de recurso judicial da decisão de abertura do processo com 
base na competência internacional. Ressaltou-se, no considerando 28.º do 
Regulamento reformulado, a necessidade de o tribunal, ao decidir se o centro 
dos interesses principais do devedor é cognoscível por terceiros, haver que 
«ter em especial consideração os credores e a sua percepção quanto ao local 
em que o devedor administra os seus interesses». E acrescentaram-se as 
precauções que o devedor deve tomar para que uma requalificação do centro 
dos seus interesses principais como tal seja reconhecida, sugerindo-se que 
aquele deverá, «em caso de mudança do centro dos interesses principais, 
informar, em tempo útil, os credores do novo local a partir do qual (...) passou 
a exercer as suas actividades, por exemplo, chamando a atenção para a 
mudança de endereço em correspondência comercial ou publicitando o novo 
local por outros meios adequados».

Por outro lado, consagrou no seu artigo 3.º a definição do conceito de 
centro dos interesses principais do devedor (incluído, apenas, em sede de 
considerandos no Regulamento (CE) n.º 1346/2000, do Conselho, de 29 de 
Maio), expandiu e densificou as presunções legais relativas a esse conceito, 
impondo a necessidade de estabilidade temporal na definição desse local para 
que as presunções possam operar (considerandos 26.º a 34.º e artigos 3.º a 
5.º). Ao ditar estes look-back periods, o Regulamento reformulado não nega 
a requalificação do centro dos interesses principais que ocorra num determi-
nado período, mas determina que as presunções não funcionem, pelo que 
para que se reconheça aquela apenas se poderá lançar mão do critério pre-
visto no artigo 3.º, n.º 1, §162. 

 No que concerne à necessidade de verificação oficiosa pelos órgãos 
jurisdicionais dos Estados-membros sobre se o centro dos interesses principais 
ou o estabelecimento do devedor se situam efectivamente na sua área de 
competência e à possibilidade de recurso judicial da decisão de abertura do 
processo principal de insolvência com fundamento na competência interna-

62 Neste sentido, Geert van, COMIing, and here to stay. The review of the European 
Insolvency Regulation, Julho 2015 “http://ssrn.com/abstract=2637003”, p. 11 (acesso em 
14/01/2016).
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cional, parece-nos ser este um instrumento crucial no combate ao forum 

shopping ilícito. 
Na verdade, uma das dificuldades constatadas na implementação do 

Regulamento (CE) n.º 1346/2000, do Conselho, de 29 de Maio, foi (e ainda 
é, face ao período de vigência temporal do Regulamento), precisamente, a 
circunstância de, na grande maioria dos casos, os juízes não apreciarem, em 
concreto, a sua competência internacional, quando perante casos de insol-
vências transfronteiriças aos quais aquele é directamente aplicável, não sendo, 
assim, possível detectar eventuais relocalizações do centro dos interesses 
principais do devedor abusivas63. 

Dúvidas nos surgem, no entanto, relativamente à eficácia da densificação 
das presunções legais relativas ao conceito de centro dos interesses principais 
do devedor, na prevenção do forum shopping ilícito, consubstanciada, no 
essencial, na imposição de determinada estabilidade temporal na definição 
desse local para que as presunções possam operar (3 meses para as pessoas 
colectivas, pessoas singulares que exerçam actividade comercial e profissionais 
independentes e 6 meses para as restantes pessoas singulares).

Esta estabilidade temporal destina-se, seguramente, a evitar que os 
devedores alterem o centro dos seus interesses principais, deslocalizando-o 
para outro Estado-membro, apresentando-se, após, de imediato, à insolvência 
na nova jurisdição, com o objectivo de obter um regime insolvencial mais 
favorável64.

Porém, como sublinha Paul J. Omar, posição que acompanhamos, estes 
períodos temporais poderão simplesmente servir para focar a atenção do 
devedor (ou, mais provavelmente, dos seus conselheiros) na necessidade de 
organizar respostas às questões sobre o centro dos seus interesses principais 
com maior antecedência65.

O denominado período de look-back, em especial no caso das socieda-
des comerciais, parece-nos diminuto, considerando o lapso de tempo que 
demorará uma empresa a alterar a localização do centro dos seus interesses 
principais, pelo que, para cumprir o objectivo assinalado pelo Regulamento 
reformulado, dever-se-ia ter consagrado um período não inferior a um ano 
para permitir o funcionamento da presunção.

Destarte, se é positiva para a prevenção do fenómeno do forum shopping 
ilícito a imposição da obrigatoriedade de verificação oficiosa da competência 
internacional, nenhumas vantagens para o comércio interno advirão, certa-
mente, no nosso entender, da necessidade da (curta) estabilidade temporal 

63 Cfr. SWD (2012) 416 final.
64 E, decerto, terá um efeito dissuasor sobre os forum shoppers de última hora, como aponta 

 (nota 34), p. 21.
65 (Tradução nossa) —  (nota 9), p. 10. Continua este autor afirmando: «as responses to 

the issue of COMI-requalification, the new provisions do nothing to resolve the underlying 
issue of its desirability and, in the end, merely seek to confine it within acceptable bounds».
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imposta para que as presunções legais previstas para o preenchimento do 
conceito de centro dos interesses principais do devedor operem66. 

Não poderemos, contudo, deixar de salientar o facto de a Comissão 
Europeia, na consulta pública que lançou em Outubro de 2013, ter questionado 
os respondentes acerca dos aspectos das regras nacionais sobre insolvência 
que poderiam ser mais convergentes ao longo da União Europeia, bem como 
sobre se, especificamente, os deveres dos administradores na proximidade 
da insolvência e a responsabilidade pelo seu incumprimento deveriam ser 
objecto de um normativo a nível europeu67, demonstrando preocupação pelas 
dificuldades resultantes da falta de harmonização dos regimes nacionais em 
matéria de insolvência.

O Regulamento (UE) n.º 2015/848, de 20 de Maio, configurado, no 
essencial, como instrumento de direito internacional privado, não trouxe solu-
ção para estas questões, mas aguarda-se que, num futuro próximo, na 
sequência dos resultados da consulta pública levada a cabo pela Comissão 
Europeia e da Recomendação da Comissão sobre uma nova abordagem em 
matéria de falência e de insolvência das empresas, de 12 de Março de 201468, 
se assista à pretendida harmonização dos direitos nacionais dos Estados-
-membros em sede do direito da insolvência de modo a, por um lado, obviar 
à arbitragem regulamentar e, por outro, à selecção abusiva do foro e, assim, 
contribuir para o melhor funcionamento do mercado interno. 

VI. CONCLUSÃO

O Regulamento Europeu sobre a Insolvência (na versão originária, como 
na versão reformulada) assume-se como instrumento de direito internacional 
privado, orientado pelo princípio do reconhecimento mútuo dos processos de 
insolvência abertos num Estado-membro, bem como das decisões proferidas 
no âmbito desses processos, em todos os Estados-membros, de modo a 
assegurar a livre circulação de decisões em matéria de insolvência entre os 
Estados-membros da União Europeia69. Preconiza o bom funcionamento do 
mercado interno, com especial enfâse na garantia da eficiência e eficácia dos 
processos de insolvência transfronteiriços e na prevenção da selecção abusiva 
do foro.

66 Só após, porém, a plena entrada em vigor do Regulamento (UE) n.º 2015/848, de 20 de 
Maio, e sua implementação poderá vir a ser efectuada a avaliação do real impacto desta 
medida.

67 Vide resultados da consulta pública da Comissão Europeia de 11/10/2013, publicados em 
“http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?userstate=DisplayPublishedResults&form=I
nsolvencyTwo” (acesso em 02/01/2016).

68 C (2014) 1500 final, disponível em “http://ec.europa.eu/justice/civil/files/c_2014_1500_pt.pdf” 
(acesso em 29/12/2015).

69  (nota 30), p. 65.
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Constituiu objectivo deste trabalho a abordagem da problemática do forum 

shopping em sede de insolvência no seio do direito comunitário, com especial 
enfoque na responsabilidade dos administradores ou gerentes das sociedades 
comerciais em situação de insolvência, para o que levámos a cabo uma 
pesquisa qualitativa, explicativa, bibliográfica, positiva e documental, recorrendo 
à consulta de obras de referência, de publicações periódicas e de artigos 
científicos, bem como à utilização dos instrumentos legais pertinentes, de 
comunicações e recomendações da Comissão Europeia e de estudos reali-
zados a nível europeu.

Analisámos o Regulamento Europeu sobre a Insolvência na sua versão 
originária e na versão reformulada e examinámos as questões relacionadas 
com a requalificação do centro dos interesses principais do devedor e com a 
licitude ou ilicitude da selecção do foro, com alusão à problemática da res-
ponsabilidade dos administradores ou gerentes das sociedades comerciais. 

Constatámos que, pese embora a solução, que aplaudimos, de impor a 
verificação oficiosa da competência internacional aquando da abertura do 
processo de insolvência transfronteiriça, introduzida pelo Regulamento (UE) 
n.º 2015/848, de 20 de Maio, nos pareça constituir um instrumento que se 
revelará bastante eficaz na prevenção do forum shopping ilícito, não será, 
certamente, suficiente para o evitar, tal como não o será a imposição de 
curtos look-back periods para permitir o funcionamento das presunções legais 
relativas ao conceito de centro dos interesses principais do devedor.

Designadamente, no âmbito da responsabilidade dos administradores ou 
gerentes das sociedades comerciais pela provocação ou agravamento da 
situação de insolvência, o tratamento dos deveres dos administradores dado 
no direito internacional privado, por um lado, e a falta de harmonização do 
direito da insolvência entre as jurisdições dos diferentes Estados-membros, 
por outro, poderão contribuir para o fenómeno do forum shopping ilícito e 
serão tanto mais relevantes quando signifiquem uma maior ou menor respon-
sabilização daqueles (ou até a ausência de responsabilização). 

Concluímos, deste modo, que só com a uniformização das leis nacionais 
em matéria de insolvência a nível da União Europeia se poderá lograr evitar 
a selecção abusiva do foro, nomeadamente no que concerne aos deveres 
dos administradores ou gerentes na proximidade da insolvência e à respon-
sabilidade pelo seu incumprimento. 

Não podemos negligenciar a constante procura por parte dos devedores 
(e dos seus administradores ou gerentes, quando se tratem de pessoas 
colectivas) do regime jurídico que se lhes apresente como mais favorável no 
contexto de uma situação de insolvência, sendo que, como vimos, uma requa-
lificação do centro dos interesses principais, se efectuada com outras finali-
dades que não apenas essa, será perfeitamente lícita, no quadro das liber-
dades conferidas pelo Direito primário da União. 

Expectantes, aguardamos que, na sequência da Recomendação da 
Comissão Europeia sobre uma nova abordagem em matéria de falência e de 
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insolvência das empresas, de 12 de Março de 201470, venha a alcançar-se a 
almejada harmonização.

Enquanto não for conseguida a uniformização do direito da insolvência 
dos 28 Estados-membros da União Europeia, «insolvency tourism is here to 
stay. As such, it needs to be embraced, even if not entirely accepted, or steps 
taken to minimize the consequences of the damage some may perceive it to 
cause.»71/72 

70 C (2014) 1500 final, disponível em “http://ec.europa.eu/justice/civil/files/c_2014_1500_pt.pdf” 
(acesso em 29/12/2015).

71  (nota 9), p. 14. No mesmo sentido, (nota 53), pp. 10/11.
72 Este texto corresponde, no essencial, ao trabalho realizado no âmbito da unidade curricular 

de Metodologia Jurídica, ministrada pelo Professor Doutor Pedro Caridade de Freitas, no 
âmbito do curso de Mestrado Profissionalizante em Ciências Jurídico-Empresariais da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (Janeiro de 2016).


