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A Lei n.º 75/2020, de 27 de novembro, que aprova o Processo Extraordinário de Viabilização de 

Empresas (“PEVE”), inclui outras medidas excecionais e temporárias para empresas:  

 Regime excecional e temporário de prorrogação do prazo, por uma só vez e por um mês, para 

conclusão das negociações encetadas com vista à aprovação de plano de recuperação ou de 

acordo de pagamento, bem como de concessão de prazo para adaptação da proposta de plano de 
insolvência, no âmbito da pandemia da doença COVID -19. 

 Sócios, acionistas ou quaisquer outras pessoas especialmente relacionadas com a empresa que 

financiem a sua atividade durante um Processo Especial de Revitalização (“PER”), 

disponibilizando capital para a sua recuperação, passam a gozar de privilégio creditório 

mobiliário geral, graduado antes do privilégio creditório mobiliário geral concedido aos 
trabalhadores. 

 Aplicação do Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas (“RERE”) a empresas que se 

encontrem em situação de insolvência atual em virtude da pandemia da doença COVID -19. 

 Realização de rateios parciais em todos os processos de insolvência pendentes em que haja 

produto de liquidação depositado num valor acima de 10 000 €. 

 Atribuição de prioridade na tramitação de requerimentos de liberação de cauções ou garantias 

prestadas no âmbito de processo de insolvência, PER ou Processo Especial para Acordo de 

Pagamento. 

Estas medidas vigoram de 28 de novembro de 2020 a 31 de dezembro de 2021.  

 

Quanto ao novo PEVE, também vigora de 28 de novembro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, 

podendo a sua vigência ser prorrogada por decreto-lei.  
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O PEVE é um novo processo judicial, extraordinário, temporário e de caráter urgentíssimo, tendo 
prevalência sobre os restantes processos urgentes.  

 

 

O PEVE destina-se à empresa que, comprovadamente, se encontre em situação económica difícil ou 

em situação de insolvência iminente ou atual, em virtude da pandemia, mas que ainda seja 

suscetível de viabilização. 

Importa ainda referir que uma empresa apenas pode recorrer ao PEVE uma vez. O termo do processo 
extraordinário de viabilização impede a empresa de recorrer novamente ao mesmo. 

Para tal, a empresa em causa:  

 Não pode ter pendente um PER ou Processo Especial para Acordo de Pagamento à data de 
apresentação do requerimento para instaurar um PEVE. 

 Tem de reunir as condições necessárias para a sua viabilização, demonstrando ter, em 31 
dezembro de 2019, um ativo superior ao passivo. 

 Este processo pode ainda ser utilizado por empresas que, não tendo a 31 de dezembro de 2019 
o ativo superior ao passivo, tenham logrado regularizar a sua situação com recurso à 
disposição transitória prevista no n.º 1 do artigo 35.º do RERE e desde que tenham procedido 
ao depósito tempestivo do acordo de reestruturação. 

Qualquer micro ou pequena empresa, na aceção do anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de 
novembro, que não tenha, em 31 de dezembro de 2019, um ativo superior ao passivo, pode socorrer-

se ao PEVE, desde que: 

 Não tenha pendente processo de insolvência, PER ou Processo Especial para Acordo de 
Pagamento à data do início do PEVE. 
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 Tenha recebido um auxílio de emergência no âmbito do quadro temporário relativo a 
medidas de auxílio estatal em apoio da economia no atual contexto da pandemia da doença 
COVID-19 e o mesmo não tenha sido reembolsado nos termos legais; ou 

 Esteja abrangida por um plano de reestruturação no quadro das medidas de auxílio estatal. 

 

 

 

 Apresentação pela empresa, no tribunal competente para declarar a sua insolvência, de 
um requerimento; 

 Recebido o requerimento, o juiz nomeia de imediato, através de despacho, o 
Administrador Judicial Provisório, devendo ser publicado na Área de Serviços Digitais 
dos Tribunais, a relação de credores e o acordo de viabilização; 

 O despacho de nomeação do Administrador Judicial Provisório deve ser notificado à 
empresa de imediato. 

 
 

 Não existindo a fase da Reclamação de Créditos, qualquer credor dispõe do prazo de 15 

dias, contados da publicação da relação de credores, na Área de Serviços Digitais dos 
Tribunais, para proceder à sua impugnação junto do tribunal competente; 

 No prazo supra aludido, o Administrador Judicial Provisório emite parecer sobre se o 
acordo oferece perspetivas razoáveis de garantir a viabilidade da empresa; 

 Posto isto, o Juiz tem o prazo de 10 dias para decidir sobre as impugnações formuladas e 
analisar o acordo; 

 Não sendo a relação de credores impugnada, converte-se, de imediato, em definitiva; 

 Convertendo-se a relação de credores em definitiva, o Juiz procede, no prazo de 10 dias, à 
análise do acordo, devendo homologá-lo, por sentença se estiverem reunidas as condições 
necessárias; 

 A decisão de homologação vincula a empresa, os credores subscritores do acordo e os 
credores constantes da relação de credores, mesmo que não hajam participado na 
negociação extrajudicial. 
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 Qualquer credor que não conste da relação de credores definitiva, dispõe do prazo de 30 
dias para, por mera declaração, manifestar no processo a sua intenção de aderir ao acordo 
homologado; 

 A empresa, depois de notificada, tem 5 dias para aferir da admissibilidade da adesão; 

 No silêncio da empresa, entende-se que a mesma recusa a adesão do credor; 

 Havendo concordância da empresa, é dispensada a intervenção do Juiz. 

 
 

 Sendo efetuada a nomeação do Administrador Judicial Provisório, é impedida a instauração 
de processos de cobrança de dívida, sendo determinada a suspensão daqueles que se 
encontrarem em curso com igual finalidade, o mesmo sucedendo com processos de 
insolvência desde que não tenha sido ainda proferida sentença declaratória de insolvência, 
extinguindo-se, logo que haja a homologação do acordo de viabilização; 

 As garantias que tenham sido acordadas entre a empresas e os seus credores, com vista a 
facultar os meios necessários para a continuação da atividade em apreço, mantêm-se mesmo 
que a empresa venha a ser declarada insolvente;  

 Os créditos disponibilizados para viabilização da atividade, beneficiam do privilégio 
creditório mobiliário geral, que tem prevalência em relação àquele que é conferido aos 
trabalhadores; 

 Caso venha a ser declarada insolvente, as transações celebradas com a empresa que se 
enquadrem na disponibilização de novos créditos e respetivas garantias, não podem ser 
resolvidas em benefício da massa insolvente; 

 Os créditos tributários e da segurança social são indisponíveis, no entanto, admite-se a 
redução dos juros de mora no âmbito do acordo homologado, sendo que essa redução não é 
cumulável com as demais reduções previstas noutros diplomas, nos seguintes montantes: 

 25 % em planos prestacionais de 73 até 150 prestações mensais;  

 50 % em planos prestacionais de 37 e até 72 prestações mensais;  

 75 % em planos prestacionais até 36 prestações mensais; 
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 Totalidade de juros de mora vencidos, desde que a dívida se mostre paga nos 30 dias 
seguintes à homologação do acordo. 

 Quando o acordo de viabilização que abarque a reestruturação de créditos correspondentes a, 
pelo menos 30% do total do passivo não subordinado da empresa, e que permita equilibrar a 
sua situação económica, por aumento da proporção do ativo sobre o passivo, confere à 
empresa a possibilidade de usufruir dos benefícios fiscais relativos aos impostos sobre o 
rendimento, ao imposto do selo e ao imposto sobre a transmissão onerosa de imóveis; 

 A Autoridade Tributária pode ainda, por requerimento fundamentado apresentado por 
alguma das partes abrangidas pelo acordo de viabilização, aceitar que o mesmo produza esses 
efeitos, ainda que este não abranja a percentagem do passivo acima referido. 

 

O Recurso ao PEVE encontra-se isento de custas processuais.  

 
Lisboa, 27 de novembro de 2020 

 
 
 

Pedro de Almeida Cabral 
pedrocabral@pintoribeiro.pt 
 

Margarida Amador 
margaridaamador@pintoribeiro.pt 
www.pintoribeiro.pt 

Esta nota é meramente informativa e não se trata de uma análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. Não constitui fonte de aconselhamento jurídico e não 
deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. Para mais informações, contacte-nos por favor através do endereço 
geral@pintoribeiro.pt. 


