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Resumo: Com  este  estudo  pretende-se 

descortinar  o  âmbito  e  os  termos  da 

responsabilidade dos administradores das 

sociedades  comerciais,  na  pendência  do 

processo  de  insolvencia,  analiando-se 

articuladamente o Código de Insolvência e 

Recuperação de Empresas e o Código das 

Sociedades  Comerciais.  Podendo  a 

Insolvencia  ser  qualificada  como  culposa 

ou  fortuita,  quais  as  consequências  que 

advêm para os implicados.

1. QUADRO GERAL

O Código de Insolvência e da Recuperação 

de  Empresas  (CIRE),  instituído  pelo 

Decreto  –  Lei  n.º  53/2004,  de  18  de 

Março,  veio  revogar  o  Código  dos 

Processos  Especiais  da  Empresa  e  de 

Falência (CPEREF), aprovado pelo Decreto 

–  Lei  n.º  132/93,  de  23  de  Abril.  Este 

último  diploma  retirou  do  Código  de 

Processo  Civil  (CPC)  a  regulamentação 

processual e substantiva da falência e, de 

forma  inovadora,  conjugou  esta  matéria 

com a da recuperação da empresa. 

Embora, o CPEREF tivesse constituído “um 

momento importante na regulamentação 

legal  dos  problemas  do  saneamento  e 

falência  de  empresas  que  se  encontram 

insolventes  ou  em  situação  económica 

difícil1”,  foram  apontadas  algumas  falhas 

que se visaram colmatar com a entrada do 

CIRE  no  ordenamento  jurídico, 

1 Referência retirada do preâmbulo do Decreto – 
Lei n.º 53/2004, de 18 de Março.
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nomeadamente a morosidade do processo 

de  insolvência.  Distanciando-se  do 

CPEREF,  o  CIRE  unifica  o  processo  de 

insolvência,  atribuindo  primazia  ao 

interesse dos credores e incrementando a 

celeridade  e  a  desjudicialização 

processuais.

Nos  regimes  anteriores,  a  declaração  de 

falência implicava a inibição do falido para 

exercer  comércio,  extensiva  aos  seus 

administradores2 (artigo 1191.º  do CPC e 

n.º 1 e n.º 2 do artigo 148.º do CPEREF3).

O  artigo  148.º  do  CPEREF  distinguia  os 

casos  de  declaração  de  falência  de  uma 

pessoa  singular  dos  casos  de  declaração 

de falência de uma sociedade ou pessoa 

colectiva. Neste último caso, ao contrário 

do  que  se  verificava  nos  processos  de 

falência de pessoas singulares,  a inibição 

dos  respectivos  “gerentes, 

administradores  e  directores”  não  era 

efeito  directo  da  declaração  de 

insolvência, uma vez que dependia da sua 

contribuição  para  a  situação  de 

2 Designação que deve ser entendida em sentido 
amplo,  englobando  Administradores,  gerentes  e 
directos.
3 Código dos Processos Especiais de Recuperação 
da Empresa e de Falência, aprovado pela Decreto – 
Lei n.º 132/93, de 23 de Abril.

insolvência  (cfr.  n.º  2  do  artigo  148.º  e 

artigos 126.º - A e 126.º - B do CPEREF)4, 

nem um efeito ope legis, porque implicava 

uma sentença judicial que o aplicasse. 

O CIRE (no qual desaparece de todo o 

termo  falência5)  acabou  com  esta 

distinção.  A  inibição  passa  a  aplicar-se 

tanto a pessoas singulares como pessoas 

colectivas,  verificando-se  uma  alteração 

significativa  no  campo  de  incidência.  A 

inibição  passa  a  ser  apenas  uma  das 

consequências  sancionatórias  da 

qualificação da insolvência como culposa, 

excluindo-se  no  caso  de  qualificação  da 

insolvência como fortuita.

Este  regime  mostra-se  mais  eficiente, 

dado que o efeito produz-se unicamente 

quando  se  justifica  –  alcançando-se  a 

4 Foi o Decreto – Lei n.º 315/98, de 20 de Outubro, 
quem introduziu este condicionamento no CPEREF. 
O  legislador  terá  sido  sensível  às  críticas  que 
classificavam, justamente, a solução anterior como 
“excessiva  e  injusta”.  Cfr.  Abílio  Morgado, 
“Processos Especiais de Recuperação da Empresa e 
de Falência – Uma apreciação do novo regime”, in 
Ciência e Técnica Fiscal, n.º 370, Abril-Junho, 1993, 
p. 107. 
5 A insolvência não se confunde com a “falência”, 
uma  vez  que  a  impossibilidade  de  cumprir 
obrigações  vencidas,  em  que  a  primeira  noção 
fundamentalmente  consiste,  não  implica  a 
inviabilidade  económica  da  empresa  ou  a 
irrecuperabilidade  financeira  postulada  pela 
segunda.
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isenção automática dos sujeitos sem culpa 

– e mais justo, porque o efeito justifica-se 

sempre que haja culpa do sujeito.

Falece,  assim,  a  possibilidade  de  isenção 

dos sujeitos sem mérito, a que o CPEREF 

dava origem ao condicionar a autorização 

para o exercício das actividades proibidas 

apenas  da  necessidade  de  o  sujeito 

angariar  meios  de  subsistência  e  da 

ausência de prejuízo para a liquidação da 

massa (cfr. n.º 3 do art. 148.º do CPEREF). 

Houve, ainda, uma alteração formal ao 

âmbito  subjectivo.  Foi  adoptada  a 

expressão “administradores” (cfr. n.º 1 do 

art.  186.º  CIRE)  em  substituição  da 

expressão  “gestores,  administradores  e 

directores”  do CPEREF (cfr.  n.º  2  do  art. 

148.º  do  CPEREF).  Substancialmente 

falando, nada se alterou. Tanto a primeira 

designação  como  a  segunda  devem  ser 

entendidas  em  sentido  amplo  em 

detrimento do sentido técnico subjacente, 

significado  titulares  de  órgão  de 

administração6.

6 Neste  sentido,  veja-se o  n.º  1 do artigo 6.º  do 
CIRE.  No  que  a  este  estudo  diz  respeito,  “são 
considerados administradores (…) aqueles a quem 
incumbia  a  administração  ou  liquidação  da 
entidade  ou  património  em  causa, 
designadamente  os  titulares  do  orgão  social  que 

Assim,  os  administradores  podem  ser 

responsabilizados  pelo  modo  como 

exercem as suas funções. À luz do direito 

positivo  português,  a  responsabilidades 

civil  dos  administradores  aparecem 

concretamente reguladas nos artigos 72.º, 

78.º e 79.º do CSC.  

Os  referidos  artigos  regulam  a 

responsabilidade dos órgãos de gestão das 

sociedades  comerciais7 perante  a 

sociedade,  perante  os  credores  e 

terceiros8 9 .

para o efeito for competente”.
7  Sociedades em nome Colectivo,  Sociedade por 
Quotas,  Sociedades  Anónimas  e  Sociedades  em 
Comandita.
8 Responsabilidade  que  se  estende  às  situações 
“encapotadas” de não administradores de direito 
mas que efectivamente exercem gestão de facto.
9 O  Professor  Coutinho  de  Abreu  faz  uma 
tricotomia  em  relação  aos  tipos  de 
administradores de facto, a saber: administradores 
de  facto  aparentes  (pessoas  que  actuam 
notoriamente  como  se  fossem  administradores 
sem  ter  o  título  ou  não  o  tendo  validamente), 
administradores de facto ocultos sobre outro título 
(administradores de facto sob outro título que não 
o de administrador) e administradores na sombra 
(não  exercem  directamente  funções  de  gestão, 
mas dirigem os administradores de direito que as 
desempenham).  Assim,  para  este  autor, 
administrador  de  facto  seria  aquele  que  “sem 
titulo bastante, exerce directa ou indirectamente e 
de  modo  autónomo  (não  subordinadamente), 
funções  próprias  de  administrador  de  direito  da 
sociedade”.  –  vide Responsabilidade  civil  dos 
administradores  das  sociedades,  págs.  97  e 

3



O CIRE contempla soluções inovadoras em 

matéria  de  responsabilização  dos 

administradores na pendência da acção de 

insolvência.

Com a  sentença  de  declaração  de 

insolvência10 de  uma  sociedade,  podem 

surgir  vários  problemas,  aos  quais  se 

pretende  dar  resposta  com  este  estudo, 

nomeadamente  quais  os  efeitos  que  a 

declaração de insolvência pode infligir na 

esfera jurídica dos membros do órgão de 

administração.  Será  que,  e  em  que 

situações,  o  património  pessoal  dos 

administradores  pode  ser  agredido  para 

pagar  o  passivo  da  sociedade?  Quais  as 

consequências jurídico-penais que podem 

advir  da  declaração  de insolvência?  Será 

que a insolvência da sociedade vai afectar 

juridicamente  a  carreira  profissional  dos 

membros  do  órgão  de  administração, 

impedindo-os  de  integrar  determinados 

cargos? 

A  personalidade  jurídica  da  sociedade 

parece  afastar  o(s)  respectivo(s) 

administrador(es)  das  consequências  da 

insolvência  da  sociedade  —  devedor 

seguintes (administradores na sombra).
10Cfr. artigo 36.º do CIRE quantos as aspectos que 
constam da respectiva sentença.

insolvente  é  a  sociedade  não o(s)  seu(s) 

administrador(es)11 .  Contudo,  tal  escudo 

pode dar azos a que o(s) administrador(es) 

pratica(m) factos lesivos  aos  credores da 

sociedade  (v.g.  práticas  de 

descapitalização da empresa societária). 

Na verdade, os actos de gestão praticados 

pelos administradores no âmbito das suas 

funções, tendo em conta que vinculam12 a 

sociedade,  podem  contribuir  para  a 

génese  ou  agravamento  da  situação  de 

insolvência da sociedade. 

De  modo  que  se  mostra  necessária  a 

intervenção da ordem jurídica no sentido 

de se acautelar os interesses afectados.

2. TRAMITAÇÃO  DO  PROCESSO  DE 

INSOLVÊNCIA – ANÁLISE SUMÁRIA

O processo  de  insolvência  constitui  uma 

forma  de  execução  para  pagamento  de  

11 Ao contrário do que acontece no caso dos sócios 
que podem ver o seu património pessoal afectado. 
Neste sentido, Coutinho de Abreu, Curso de Direito 
comercial,  Volume  II  Das  Sociedades,  3ª  Edição, 
2010, Coimbra, Almedina, pp. 53 a 57.
12 Sobre a vinculação da sociedade ver Coutinho de 
Abreu, ob. Citada, p. 538 e ss.
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quantia  certa13 e  é  encorpado  por  uma 

sequência  ordenada  de  actos, 

designadamente  os  seguintes  momentos 

chave14:

a) Impulso processual;

b) Apreciação  liminar  e  eventual 

adopção de medidas cautelares;

c) Sentença  de  declaração  de 

insolvência e eventual impugnação;

d) Apreensão de bens;

e) Reclamação de créditos, restituição 

e separação de bens;

f) Assembleia  de  credores  de 

apreciação do relatório;

g) Liquidação da massa insolvente;

h) Sentença  de  verificação  e 

graduação de créditos;

i) Pagamento aos credores;

j) Incidente  de  qualificação  da 

insolvência;

k) Encerramento do processo.

Restritivamente  falando,  o  processo  de 

insolvência inicia-se com a apresentação à 

13 Cfr.  Alberto  dos  Reis,  Processos  especiais,  II, 
reimp., Coimbra, Almedina, 1982, p. 312, e João de 
Castro  Mendes/Joaquim  de  Jesus  dos  Santos, 
Direito  Processual  Civil  (Processo  de  Falências), 
Lisboa, polic., 1982, p. 27.
14 Não  necessariamente  processados  pela  ordem 
indicada.

insolvência pelo devedor ou pelo(s) seu(s) 

administrador(es) (arts.  18.º e 19.º) ou o 

pedido da sua declaração (arts. 20.º e ss)e 

termina  com  o  pagamento  aos  credores 

(arts. 172.º e ss e alínea a) do art. 230.º) 

ou  com  alguma  das  outras  causas  de 

extinção do processo ( alíneas b),  c) e d) 

do art. 230.º). Contudo, a maior parte das 

vezes,  o  processo  abrange  ainda 

tramitações  estruturalmente  autónomas 

que  emergem  na  dependência  do 

processo de insolvência, em consequência 

da declaração de insolvência, tal como os 

embargos  à  sentença  declaração  da 

insolvência  (arts.  40.º  e  ss),  as  acções 

apensas ao respectivo processo (arts. 85.º 

e ss), a resolução em benefício da massa 

insolvente (arts. 120.º e ss), a verificação 

de  créditos  (arts.  128.º  e  ss),  e  a 

restituição  e  separação  de  bens  (arts. 

141.º e ss) e os incidentes de qualificação 

da insolvência (arts.  188.º e ss e 191.º e 

ss)15 16.

15 A verificação de créditos, restituição e separação 
de  bens  e  os  incidentes  de  qualificação  da 
insolvência  são  apensos  e  incidentes  que 
consubstanciam verdadeiros excertos de natureza 
declarativa. 
16 Cfr. Lebre de Freitas, RFDUL 36 (1995), n.º 2, p. 
373, que chega mesmo a afirmar que o processo 
de  insolvência  tem  uma  natureza  mista, 
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3. A  RESPONSABILIDADE  CIVIL  DOS 

ADMINISTRADORES  NA 

PENDÊNCIA  DO  PROCESSO  DE 

INSOLVÊNCIA

Um objectivo da reforma introduzida pelo 

D. L. n.º 53/2004, de 18 de Março, reside 

na obtenção de uma maior e mais eficaz 

responsabilização  dos  titulares  de 

empresa  e  dos  administradores  das 

pessoas colectivas. É essa a finalidade do 

novo  incidente  de  qualificação  da  

insolvência.

As  finalidades  do  processo  de 

insolvência  e,  ainda  mais,  o  próprio 

propósito  de  evitar  insolvências 

fraudulentas e dolosas, seriam seriamente 

prejudicados  se  aos  administradores  de 

empresas,  de  direito  e  de  facto,  não 

sobreviessem  quaisquer  consequências 

sempre que estes hajam contribuído para 

tais  situações.  A  coberto  do  expediente 

técnico  da  personalidade  jurídica 

colectiva,  seria  possível  praticar 

simultaneamente declarativa e executiva.

impunemente  os  mais  diversos  actos 

prejudiciais aos credores.

Nestes  termos,  o  CIRE  compreende 

normas  de  natureza  processual  no  que 

concerne  à  matéria  da  responsabilidade 

civil dos administradores, na pendência do 

processo de insolvência.

A sentença que qualifica a insolvência 

como  culposa  (art.  189.º  do  CIRE)  não 

estabelece  qualquer  consequência 

indemnizatória  para  os  administradores 

abrangidos  pela  qualificação.  Pelo  que  o 

art.  82.º  do  CIRE,  inserido  no  título  IV 

sobre  os  efeitos  da  declaração  de 

insolvência,  no  capítulo  relativo  aos 

efeitos sobre o devedor e outras pessoas, 

funciona  como  uma  ponte  para  a 

disciplina  jurídico  -  societária  da 

responsabilidade civil  pela administração, 

incorporando,  ainda  desvios  que  se 

prendem  com  a  legitimidade  do 

administrador da insolvência17. 
17 Ao  administrador  da  insolvência  —  um  dos 
órgãos  da  insolvência  —  competem  funções  de 
natureza  executiva.  O  Estatuto  do Administrador 
da  Insolvência  foi  estabelecido  pela  Lei  n.º 
32/2004,  de  22  de  Julho.  O  Decreto-Lei  n.º 
54/2004,  de  18  de  Março,  aprova  o  Regime 
Jurídico  das  Sociedades  de  Administradores  de 
Insolvência. Sobre o Estatuto do Administrador da 
Insolvência,  v.  Catarina  Serra,  O  novo  regime  
português da insolvência. Uma introdução, 2.ª ed., 
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Para uma efectivação da responsabilidade 

civil dos administradores na pendência do 

processo  de  insolvência  é  necessário 

recorrer  às  normas  de  responsabilização 

prescritas  no  capítulo  VII  – 

Responsabilidade  civil  pela  constituição, 

administração e fiscalização da sociedade 

do CSC.

A  responsabilidade  civil  pela 

administração  exige,  em  todas  as  suas 

expressões,  a  culpa  dos  membros  do 

órgão  de  administração e  a  ilicitude  da 

conduta.  Por  intermédio  da  culpa,  a 

ordem jurídica considera que a actuação 

do  administrador  merece  censura  ou 

reprovação do direito porque, atendendo 

às  circunstâncias,  ele  podia  ter 

conformado  o  seu  comportamento  ao 

legalmente estabelecido. Toma-se a culpa 

como  imputação do acto ao agente  (está 

afastada a responsabilidade objectiva. Já o 

grau de culpa18 não releva para fundar a 

Coimbra: Almedina, 2005, p. 25.   
18 De  acordo  com  o  regime  geral  da 
responsabilidade civil vale, por regra, o critério da 
culpa em abstracto,  ou  seja,  esta  será  apreciada 
segundo  a  diligência  do  bonus  pater  
famílias/homem médio (Art.ºs 487.º e 799.º, nº 2, 
ambos  do  CC).  No  entanto,  diferente  e  mais 
exigente será a medida no direito societário, isto é, 
pede-se que se afira de acordo com a diligência de 
um gestor criterioso e ordenado – Art.º 64.º, nº1, 
a) do CSC. 

responsabilidade  civil  dos 

administradores.  O  CSC  não  limita  a 

responsabilidade  dos  administradores  a 

violações grosseiras,  apesar de a medida 

da  culpa  possa  influenciar  a  fixação  do 

montante  da  obrigação  de  indemnizar 

(art.  73.º,  n.º 2,  do CSC).  O padrão geral 

para apreciar a culpa (aplicável a todos os 

administradores)  é  o  da  (abstracta) 

«diligência  de  um  gestor  criterioso  e 

ordenado» (art. 64.º, n.º 1, a), do CSC). 

O  CSC  anuncia  o  propósito  de 

particularização da responsabilidade civil: 

responsáveis  são  os  titulares  do  órgão 

administrativo  e  não  o  próprio  órgão. 

Quando sejam responsáveis dois ou mais 

administradores,  a  responsabilidade  é 

solidária (art. 73.º do CSC).

3.1. A RESPONSABILIDADE PERANTE A 

SOCIEDADE

Desde  1969,  que  o  legislador  português 

tem  optado  por  tornar  mais  rigoroso  o 

regime responsabilidade dos titulares dos 

órgãos de administração, nomeadamente 

quando  estamos  perante  actos  ou 

omissões  praticados  com  preterição  dos 
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deveres  legais  ou  contratuais,  causando 

prejuízos à sociedade. 

Os  pressupostos  para  verificação  da 

responsabilidade civil dos administradores 

surgem  elencados  no  art.  72.º  do  CSC. 

Com  efeito,  o  preceito  prevê  a 

necessidade  de  estarmos  perante  uma 

acção ou omissão praticados, no exercício 

da  actividade  de  gestão,  com  preterição 

dos  deveres  legais19 ou  contratuais 

(ilicitude),  situação  esta  que  terá  de  ser 

culposa, que tenha efectivamente causado 

danos20,  além  da  necessidade  de  que, 

entre a acção ilícita  e culposa e o dano, 

haja um nexo de causalidade21.
19 Entre os “deveres legais” encontram-se deveres 
gerais  específicos  e  deveres  gerais  legais:  os 
primeiros resultam imediata e especificamente da 
lei; os segundos aparecem de modo relativamente 
indeterminado, muitas vezes em cláusulas gerais. 
20 O dano pode consistir numa diminuição efectiva 
do  património  (dano  emergente)  ou,  por  outro 
lado,  representar  a  frustração  de  um  ganho, 
traduzindo-se  num  entrave  ao  aumento 
patrimonial (lucro cessante).
21 Tal como já foi referenciado, tudo se passa da 
mesma forma que nos termos do direito civil em 
geral  e  de  acordo  com  a  teoria  da  causalidade 
adequada.  De acordo com este  entendimento,  é 
causa do dano, o facto que, além de ter sido no 
caso em concreto condição sine qua non do dano, 
se  mostra  em  abstracto  adequado  a  produzi-lo, 
excepto se se mostrar de todo em todo indiferente 
para  a  verificação  do  dano,  tendo-o  provocado 
somente  por  virtude  de  circunstâncias 
extraordinárias ou anómalas.

Alguns  desses  deveres,  perante  a 

sociedade,  encontram-se  elencados  no 

CSC,  nomeadamente:  dever  de  não 

ultrapassar o objecto social (n.º 4 do art.º 

6.º);  proibição  de  distribuição  de  bens 

sociais  não  distribuíveis  ou  sem 

autorização dos sócios (n.ºs 1, 2 e 4 do art. 

31.º,  art.º  32.º  e  art.º  33.º);  dever  de 

convocar  assembleia  -  geral  em caso  de 

perda  de  metade  do capital  social  (art.º 

35.º), etc.

Além disso, estão também plasmados no 

CIRE  determinados  deveres,  como,  por 

exemplo,  o  dever  de  os  administradores 

requererem  a  declaração  de  insolvência 

da sociedade nos casos previstos no CIRE 

(arts. 18.º e 19.º CIRE). 

Com  efeito,  podem  surgir  dúvidas 

atinentes  à  identificação  e  concretização 

dos  deveres  dos  administradores.  Estes 

podem  destrinçar-se  em  deveres  legais 

gerais  ou  delituais  (que  se  inferem 

indirectamente da lei), em deveres legais 

específicos/atomísticos  ou  obrigacionais 

(aferidos imediatamente a partir da lei) ou 

até  mesmo  em  deveres  previstos  no 

próprio estatuto.
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Não  obstante,  o  n.º  1  do  art.º  72.º  ter 

estabelecido  a  responsabilidade  dos 

administradores  perante  a  sociedade,  o 

n.º  2  vem,  por  sua  vez,  excluí-la  se  o 

gerente  ou  administrador  actuou  em 

termos  informados,  livre  de  qualquer 

interesse  pessoal  e  segundo  critérios  de 

racionalidade  empresarial  –  esta  é  a 

business  judgment  rule,  que  permite 

sindicar  a  actividade  de  administração. 

Não será esta uma responsabilidade pelos 

resultados,  pois  estes  podem  variar 

consoante  factores  indeterminados;  ele 

deve  ser  apenas  diligente,  não  sendo 

responsabilizado  pela  não  obtenção  de 

determinados  resultados.  Logo,  a 

obrigação  do  administrador  será  uma 

obrigação  de  meios,  não  havendo 

sindicância  da  actividade  daquele  pelos 

resultados.

Claro  que  existirá  um  problema  na 

responsabilidade  dos  administradores 

perante a sociedade, na situação em que 

seja a administração um órgão colegial – 

nesses  casos,  não  serão  responsáveis  os 

gerentes/administradores que não hajam 

participado  ou  tenham  votado  contra  o 

sentido  da  decisão  que  obteve 

vencimento – isto mesmo resulta do n.º 3 

do art.º 72º.

A  responsabilidade  do  gerente  ou  do 

administrador  também  não  tem  lugar 

quando  o  acto  ou  omissão  assente  em 

deliberação dos sócios, ainda que anulável 

(n.º 5).

3.2. A RESPONSABILIDADE CIVIL PARA 

COM  OS  CREDORES  SOCIAIS, 

SÓCIOS E TERCEIROS.

3.2.1. RESPONSABILIDADE  PERANTE 

OS CREDORES SOCIAIS

A  responsabilidade  civil  dos 

administradores  perante  os  credores 

sociais  encontra-se  consagrada  no  art. 

78.º do CSC.

A referida disposição estatui, no seu n.º 1, 

a  responsabilidade  directa  dos 

administradores  para  com  os  credores 

sociais, que poderão fazer vingar esse seu 

crédito  através  de  uma acção autónoma 

ou directa22.

22 Cfr.  Coutinho  de Abreu,  Responsabilidade  Civil 
dos  Administradores  de  Sociedades,  Almedina, 
2007, p. 70.
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É  requisito  desta  responsabilidade,  a 

violação de “normas legais ou contratuais” 

que,  de  algum  modo,  protegem  os 

interesses dos credores sociais perante a 

sociedade.

Entre essas normas encontram-se aquelas 

que regulam e protegem ou garantem o 

capital social e ainda as que delimitam a 

capacidade da sociedade. Já fora do CSC, 

encontramos  o  art.  18.º  do  CIRE,  que 

impõe aos administradores a obrigação de 

requerer  a  declaração de insolvência em 

determinadas conjecturas.

Contudo,  não  basta  o  simples 

incumprimento  para  haver 

responsabilidade. De facto para que haja 

“responsabilidade pela violação de normas 

de protecção”23 24, nos termos do n.º 2 do 

art.º  483.º  do  CC,  a  violação  terá  que 

implicar  uma “diminuição  do  património 

social  que  o  torna  insuficiente  para  a 

satisfação  dos  respectivos  créditos”.  A 

consequência  deste  incumprimento 

provocará  um  dano  que  se  projecta 

23 Cfr. Acórdão da Rel. Lisboa, 19-12-2007, Relator 
Olindo Geraldes, Proc. n.º 10384/2007-6.
24 Cfr.  Tânia  Meireles  da  Cunha,  Da 
responsabilidade  dos  gestores  de  sociedades 
perante  os  credores  sociais:  A  culpa  nas 
responsabilidades civil e tributária, p. 66 ss.

directamente  na  sociedade,  mas  apenas 

se revela de forma indirecta para o credor 

social,  nomeadamente  através  da 

diminuição do património social25.

Este  decrescimento  indiscriminado  do 

património social terá que comprometer o 

património social de forma que aquele se 

torne  insuficiente  para  satisfação  dos 

créditos  dos  credores  sociais26.  Esta 

insuficiência  prevista  na  lei  atinge  os 

credores  sociais  de  forma  indirecta, 

caracterizando-se pelo facto de o passivo 

da  sociedade  ser  maior  do  que  o  seu 

activo.  Não estamos,  aqui,  no campo do 

quadro definido no art.  3.º do CIRE, pois 

esta disposição prevê a impossibilidade de 

cumprir  as  suas  obrigações  vencidas,  ou 

seja, não haver salubridade financeira27, o 

que  significa  que  não  existe  “activo 

disponível”,  ou  seja,  bens  para  que  se 

possam liquidar as despesas imediatas28.

25 Sublinha  este  pensamento  o  Acórdão  da  Rel. 
Lisboa, 03-02-1998, Relator Dinis Nunes, Proc. n.º 
0027961.
26 Cfr. Acórdão do STJ, 23-10-2001, Relator Sousa 
Inês, Proc. n.º 01B2875.
27 Expressão de Vasco Lobo Xavier.
28 Cfr..  Tânia  Meireles  da  Cunha,  Da 
responsabilidade  dos  gestores  de  sociedades 
perante  os  credores  sociais:  A  culpa  nas 
responsabilidades civil e tributária, pp. 72 ss.
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Este  dano  provocado  no  património  da 

sociedade  servirá  de  valor  de  referência 

para  a  quantificação  da  indemnização  a 

atribuir aos credores sociais.

A  culpa,  por  dolo  ou  por  negligência,  é 

outro requisito previsto no referido n.º 1 

do art. 78.º do CSC. Não se trata de uma 

diligência aferida nos termos do n.º 2 do 

art. 487.º do CC, cujo critério a aplicar será 

o  do  “bom  pai  de  família”,  mas  sim  a 

“diligência  de  um  gestor  criterioso  e 

ordenado”29.  Agora,  por  oposição  à 

presunção do n.º 1 do art. 72.º, a culpa já 

não é presumida. 

Desta  feita,  o  ónus de provar  a  conduta 

ilícita  culposa  está  do  lado  do  credor30. 

Aqui já terá lugar a aplicação do critério do 

n.º 1 do referido art. 487.º do CC. Trata-se 

de  uma  responsabilidade  delitual, 

aquiliana ou extra-contratual31, em virtude 

da  inexistência  de  qualquer  vínculo 

29 Cfr..  Tânia  Meireles  da  Cunha,  da 
responsabilidade  dos  gestores  de  sociedades 
perante  os  credores  sociais:  A  culpa  nas 
responsabilidades civil e tributária, pp. 38 ss.
30 Sobre o ónus da prova cfr. Acórdão da Rel. Porto, 
25-10-1999,  Relator  Paiva  Gonçalves,  Proc.  n.º 
99509925.
31 Neste sentido mais uma vez o Acórdão da Rel. 
Lisboa, 03-02-1998, Relator Dinis Nunes, Proc. n.º 
0027961.

contratual  entre  credores  sociais  e 

administradores 32 33.

No  que  respeita  à  acção  de 

responsabilidade civil dos administradores 

perante  os  credores  sociais  com  o 

processo  de  insolvência,  esta  acção  (ao 

abrigo  do art.  78.º),  poderá  valer-se  por 

conta  da  administração  da  massa  falida, 

tal  como previsto no n.º 4 da disposição 

em  questão34.  Contudo,  há  o 

entendimento  de  que  esta  norma  foi 

revogada tacitamente pela al. b) do n.º 2 

do art.º 82. do CIRE. Efectivamente, prevê-

se que seja o administrador da insolvência 

a  exigir  as  respectivas  indemnizações. 

Estas  reverterão  a  favor  da  massa 

insolvente  para  proceder  ao  pagamento 

dos credores35.

Poderão, ainda, sublinhar-se os efeitos do 

mesmo  art  82.º  do  CIRE  e  da  acção 

32 Cfr.  Tânia  Meireles  da  Cunha,  Da 
responsabilidade  dos  gestores  de  sociedades 
perante  os  credores  sociais:  A  culpa  nas 
responsabilidades civil e tributária, p. 64 ss.
33 Cfr. Acórdão da Rel. Porto, 29-11-2007, Relator 
José Ferraz, Proc. n.º 0735578.
34 Uma pequena nota para chamar à  atenção da 
desactualização da terminologia na letra deste n.º 
4 do art. 78.º. 
35 Cfr.  Coutinho  de Abreu,  Responsabilidade  Civil 
dos  Administradores  de  Sociedades,  Almedina, 
2007, p. 80.
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intentada nos termos do art.º 78.º do CSC. 

Na primeira, a acção aproveita a todos de 

forma  igual.  Já  a  acção  fundada  na 

referida  previsão  do  código  das 

sociedades comerciais, verifica-se que tem 

um  objectivo  egoístico,  ou  seja,  cada 

credor  age  por  si,  em  seu  interesse  e 

exclusivo benefício36.

Uma  nota  final  para  sublinhar  que  o 

incumprimento  do  art.º  186.º  do  CIRE, 

conjugado com o quadro previsto no art.º 

78.º  do  CSC,  dará  origem  à 

responsabilidade  civil  pela  insolvência.  A 

violação  de  tal  norma,  cumpridos  os 

requisitos  da  responsabilidade  civil 

perante  os  credores,  implica  a 

correspondente responsabilização dos que 

se venham a aferir como culpados37.

3.2.2. A  RESPONSABILIDADE 

PERANTE SÓCIOS E TERCEIROS

36 Cfr.  Manuel  A.  Carneira  da  Frada,  business  
judgement rule no quadro dos deveres gerais dos 
administradores.
37 Ilustrando a responsabilidade nestes termos,  o 
Acórdão  do  STJ,  17-11-2005,  Relator  Custódio 
Montes, Proc. n.º 05B3016.

Estatui o n.º 1 do art. 79.º do CSC que: “Os 

gerentes  ou  administradores  respondem  

também, nos termos gerais, para com os  

sócios  e  terceiros38 pelos  danos  que  

directamente  lhes  causarem  no  exercício  

das suas funções.”

Esta remissão para os termos gerais tem 

sido  entendida  como  visando  os  arts. 

483.º e ss do CC. 

A responsabilidade em causa é entendida 

como  a  comum,  mas  só  existe  pelos 

“danos  directamente”39 causados.  A 

responsabilidade há-de resultar de factos 

ilícitos,  culposos  e  danosos,  praticados 

pelos  administradores  no  “exercício  das 

suas  funções”40 e  no  seguimento  destas, 

38 A expressão “sócios”, aqui apresentada, deverá 
ser  entendida  no  sentido  de  titulares  de  uma 
participação  social,  sujeitos  titulares  de  um 
conjunto de direitos e obrigações referidos a uma 
sociedade; termo “terceiros” refere-se aos sujeitos 
que não são os administradores, a sociedade ou os 
próprios  sócios  dela.  Pode  referir-se  –  a  título 
meramente  exemplificativo  –  que  serão 
considerados  terceiros,  neste  sentido,  os 
trabalhadores  da  sociedade,  fornecedores, 
clientes,  credores  sociais  (que  não  estejam 
abrangidos pelo art. 78.º do CSC).
39 Coutinho de Abreu,  Responsabilidade Civil  dos 
Administradores, p. 83.
40É  essencial  que  estejamos  perante  actos 
geradores  de  responsabilidade  dos 
administradores enquanto estes estão nas “vestes” 
das suas funções e  poderes.  Se,  de  outro  modo, 
um administrador praticar actos fora do exercício 
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podendo  mesmo  ser  referido  o  termo 

responsabilidade “orgânica”.

Esta responsabilidade jurídico – societária 

trata-se  de  uma  responsabilidade  que 

brota  por  violação  de  deveres  especiais 

fundados numa relação específica, directa, 

entre  os  administradores  e  os  referidos 

sócios e terceiros. Não estamos, aqui, no 

âmbito  de  deveres  de  prossecução 

positiva  dos  interesses  (próprios)  desses 

terceiros, mas apenas de preservação das 

suas posições, ou de não sacrifício delas.

O  dano  –  facto  ilícito  gerador  da 

responsabilidade  do  administrador  – 

deverá atingir directamente o património 

de um sócio ou de terceiro. Não está em 

causa o dano que reflexamente o atinge. 

Desta  ideia  decorre  que  não  estão 

contempladas  as  situações  quando,  por 

exemplo,  o  acto  atinge  directamente  a 

sociedade, causando-lhe prejuízos e, desta 

maneira, se vê atingido indirectamente o 

património  de  sócios  e  terceiros.  Neste 

caso, apenas terão lugar as acções sociais 

de responsabilidade (art. 75.º e ss do CSC) 

das suas funções, e que o responsabilizem perante 
terceiros,  já  estaremos  no  regime  da 
responsabilidade  civil  e  não  no  âmbito  da 
responsabilidade  jurídico  -  societária, 
especificamente.

e,  possivelmente,  as  acções  de  credores 

sociais  (art.  78.º  do  CSC).  Como  tal,  o 

administrador  responde  directamente 

para com a sociedade.

A  responsabilidade  prevista  no  n.º1  dos 

arts.  78.º e 79.º do CSC assume carácter 

extracontratual.  Como  facilmente  se 

percebe,  o  objecto  de  regulamentação 

não  é  a  frustração  de  uma  relação 

negocial  (que  não  existe)  entre  os 

administradores  e  os  credores  da 

sociedade ou terceiros. Esta qualificação é 

normativamente  consequente,  por 

exemplo,  no  ónus  da  prova  da  culpa.  O 

CSC  nada  diz  quanto  à  distribuição  do 

ónus  da  prova  da  culpa  em  matéria  de 

responsabilidade  dos  administradores 

perante credores ou terceiros. A resposta 

encontra-se no n.º1 do art. 487.º do CC: é 

«ao lesado que incumbe provar a culpa do  

autor da lesão»

4. A  ACÇÃO  DE  RESPONSABILIDADE 

EM  VIRTUDE  DO  PROCESSO  DA 

INSOLVÊNCIA  E  O  INCIDENTE 
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PROCESSUAL  DE  QUALIFICAÇÃO 

DA INSOLVÊNCIA

Conforme  infra  se  referiu,  o  CIRE  não 

contém nenhuma norma de imputação do 

dano  em  virtude  da  declaração  de 

insolvência.  O  legislador  extinguiu  o 

regime de “responsabilização solidária dos 

dirigentes”  constante  do anterior  Código 

dos  Processos  Especiais  de  Recuperação 

da Empresa e de Falência (aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril)41. 

Este diploma previa normas expressas de 

“responsabilização” dos administradores e 

ainda  a  declaração  da  falência  dos 

administradores42.  Com  o  agudizar  do 

fenómeno da insolvência no nosso país e 

tendo em conta o móbil  preconizado no 

preâmbulo  do  CIRE,  de  alcançar  “uma 

maior e mais eficaz responsabilização dos 

titulares  da  empresa  e  dos 

41 Cfr., em particular, os arts. 126.º-A ss do CPEREF, 
introduzidos pelo Decreto-Lei n.º 315/98, de 20 de 
Outubro. Para uma resenha deste diploma à luz da 
evolução do direito falimentar, Menezes Cordeiro, 
Manual de Direito Comercial, I, Coimbra, 2001, 338 
ss. 
42 Cfr.  O  art.  126.º-C,  também  introduzido  pelo 
Decreto-Lei n.º 315/98, de 20 de Outubro. Sobre 
estes  preceitos  do  CPEREF,  pode  ver-se  Rosa 
Epifânio,  Os  Efeitos  Substantivos  da  Falência, 
Porto, 2000, 142 ss.

administradores  da  pessoa  colectiva”43, 

esperava-se  um  especial  cuidado  na 

regulamentação desta questão.

No plano substantivo,  o  CIRE não dispôs 

sobre  esta  responsabilidade.  Criou-se, 

com  outros  efeitos,  o  “incidente  de 

qualificação da insolvência”44. Inspirado na 

Ley Concursal  espanhola (Ley  22/2003, de 

9  de  julio),  este  incidente  é  aberto 

oficiosamente  com  a  declaração  de 

insolvência, isto é, é aberto em todos os 

processos de insolvência (al. i) do art. 36.º 

do CIRE)45 e destina-se a apurar o carácter 

da insolvência – fortuita  ou culposa (cfr. 

n.º  1  dos  arts.  188.º  e  189.º).   Há 

alegações  por  escrito  de  qualquer 

interessado (n.º1  do art.  188.º  do  CIRE). 

Segundo o n.º2 do art.  188.º  do CIRE,  o 

administrador  da  insolvência  elabora  um 

parecer que deve conter uma proposta de 

qualificação da insolvência e identificar os 

43 Cfr.  O n.º 40 do Preâmbulo do Decreto-Lei  n.º 
53/2004, de 18 de Março, que aprovou o CIRE. 
44 O  incidente  pode  ser  pleno  ou  limitado  (cfr., 
respectivamente,  os  arts.  188.º  ss,  e  191.º  do 
CIRE). Está em mente o pleno, tendo em especial 
presente  que  o  seu  regime  se  aplica,  com 
adaptações, ao limitado.  
45 Excepto nos casos em que há a apresentação de 
um plano de pagamento aos credores (art. 259.º, 
n.º 1, 2.ª parte, do CIRE).
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visados no caso de insolvência culposa (n.º 

2 do art.  188.º do CIRE).  Na hipótese de 

administrador da insolvência e Ministério 

Público  propuseram  a  qualificação  da 

insolvência  como  fortuita,  o  juiz  profere 

de imediato decisão nesse sentido (n.º  3 

do art. 188.º do ). No CIRE, caso contrário, 

procede-se  à notificação do devedor  e à 

citação pessoal dos sujeitos afectados pela 

qualificação  como  culposa  para  se 

oporem, querendo,  no prazo de 15 dias. 

Segue-se  o  prazo  para  as  respostas  à 

oposição (n.ºs  5,  6  e  7  do art.  188.º  do 

CIRE). Aplicam-se a este incidente os arts. 

132.º  a  139.º  do  CIRE.  Concluída  a 

audiência,  o  juiz  profere  a  sentença  de 

qualificação da insolvência como  fortuita  

ou culposa (n.º 1 do art. 189.º do CIRE).

Considera-se  a  insolvência  culposa 

“quando  a  situação  tiver  sido  criada  ou 

agravada  em  consequência  da  actuação, 

dolosa ou com culpa grave,  do  devedor, 

ou dos seus administradores, de direito ou 

de facto, nos três anos anteriores ao início 

do processo de insolvência” (n.º 1 do art. 

186.º).  Neste  último  caso,  a  insolvência 

implica  consequências  gravosas  para  os 

qualificados,  nomeadamente  a 

inabilitação  dos  declarados  culpados  por 

um  certo  período,  a  inibição  temporária 

para o exercício do comércio ou para se 

ser  titular  de  órgão  de  pessoa colectiva, 

bem  como  a  perda  dos  respectivos 

créditos  sobre  a  insolvência  e  a 

condenação  à  restituição  dos  bens  já 

recebidos em pagamento desses créditos 

(cfr. n.º 2 do art. 189.º).  

Contudo, tal como estipula o art. 185.º, a 

qualificação  da  insolvência  enquanto 

culposa ou fortuita não é vinculativa para 

efeito, tanto em termos penais, como para 

efeitos  de  pedidos  indemnizatórios 

(directamente, daqueles a que se reporta 

o n.º 2 do art. 82.º46). As consequências da 

insolvência  culposa  são  outras,  como 

vimos: inabilitantes e inibitórias (além de 

extintivas dos créditos dos culpados sobre 

a  insolvência,  ou  condenatórias  da 

restituição do que receberam em ordem à 

sua satisfação).  

O  silêncio  do  CIRE  em  matéria  de 

imputação de danos aos administradores 

dificulta  o  combate  às  insolvências 

46 A qualificação como culposa ou fortuita da 
insolvência não se estende aos pedidos de 
responsabilidade civil não enxertados no processo 
de insolvência.
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culposas  e  às  suas  consequências, 

havendo  que  se  recorrer  aos  princípios 

gerais e às normas dispostas no CSC para 

resolução da problemática.

A  independência  da  acção  de 

responsabilidade  civil  em  relação  ao 

incidente  da  qualificação  da  insolvência 

tem  sequelas.  Assim,  o  caso  julgado 

absolutório (de culpa) neste incidente — 

quando se decidiu, portanto, pelo carácter 

fortuito  da  insolvência  —  não  atinge  as 

acções  de  responsabilidade  civil.  Mas  as 

últimas também não aproveitam do caso 

julgado  condenatório  (cfr.  em especial  o 

art. 185.º). 

Vislumbra-se  que  o  CIRE  limitou-se  a 

regular  os  aspectos  adjectivos  da 

responsabilidade dos administradores. Na 

verdade, as als. a) e b) do n.º 2 do art. 82.º 

reconhece  ao  administrador  da 

insolvência,  durante  a  pendência  do 

processo  de  insolvência,  legitimidade  — 

uma legitimidade exclusiva  — para  fazer 

propor  e  seguir  “as  acções  de 

responsabilidade  que  legalmente 

couberem, em favor do próprio devedor, 

contra os fundadores, administradores de 

direito e de facto, membros do órgão de 

fiscalização  do  devedor  e  sócios, 

associados  ou  membros, 

independentemente  do  acordo  do 

devedor  ou  dos  seus  órgãos  sociais, 

sócios,  associados  ou  membros”,  bem 

como  “as  acções  destinadas  à 

indemnização  dos  prejuízos  causados  à 

generalidade dos credores da insolvência 

pela diminuição do património integrante 

da massa insolvente, tanto anteriormente 

como  posteriormente  à  declaração  de 

insolvência”.  Tais  acções  correm  por 

apenso (n.º 5 do art. 82.º).  

O  administrador  da  insolvência,  nos 

termos do n.º 1 do art. 72.º, do CSC e da 

alínea a) do n.º 2 do art. 82.º do CIRE, vai 

intentar ou fazer seguir a acção em que se 

pede  que  o  tribunal  condene  o 

administrador  de  direito  ou  de  facto  no 

pagamento  de  indemnização  devida  à 

sociedade  insolvente  (por  danos  que 

aquele  provocou  no  património  desta). 

Esta indemnização uma vez paga integrará 

(e aumentará) a massa insolvente47.

47 Segundo a definição do n.º 1 do art. 46.º do CIRE, 
«a  massa  insolvente  (...)  abrange  todo  o 
património  do  devedor  à  data  da  declaração  de 
insolvência, bem como os bens e direitos que ele 
adquira na pendência do processo».  
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No contexto do processo de insolvência há 

todo o interesse em analisar as actuações 

dos  administradores  societários  que  são 

susceptíveis  de  conduzir  à  sua 

responsabilidade,  ou  perante  sociedade 

insolvente,  ou  face  à  generalidade  dos 

credores.  Por  outro  lado,  a  solução  da 

concentração  da  legitimidade  no 

administrador manifesta a centralidade do 

seu  desempenho.  Ela  evita  que  a 

sobreposição  de  acções  de 

responsabilidade  pelos  mais  diversos 

credores  se  reflicta  no  processo  de 

insolvência  e  introduza  um  factor  de 

complexificação,  desproporção  e  demora 

na  satisfação  dos  credores  da  sociedade 

insolvente.  

O  n.º  2  do  art.  82  contempla  aquelas 

acções que são (e devam ser) interpostas 

em  benefício  directo  da  universalidade 

dos  credores  ou  então,  em  prol  do 

devedor  e,  por  via  disso,  susceptíveis  de 

aproveitar,  reflexa  ou  indirectamente,  à 

generalidade  desses  mesmos  credores. 

Estes  interesses  dos  credores  são 

individuais,  mas similares.  No caso da al. 

b),  a  homogeneidade  resulta  do 

fundamento  da  acção,  sendo  também 

que,  em  relação  à  al.  a),  a  vantagem 

susceptível de resultar para os credores da 

respectiva  acção  se  repercute  com 

igualdade pelos credores.

  

4.1. A  INSOLVENCIA  CULPOSA: 

ILICITUDE, CULPA E CAUSALIDADE.

O  legislador  optou  por  caracterizar 

positivamente  a  insolvência  qualificada 

como  culposa  em  detrimento  da 

insolvência  fortuita,  a  qual  remete  uma 

delimitação negativa e residual.

Assim,  o  Art.  186.°  sob  a  epigrafe 

“Insolvência culposa” dispõe o seguinte:

1.  A  insolvência  é  culposa  quando  a 

situação tiver sido criada ou agravada em 

consequência da actuação, dolosa ou com 

culpa  grave,  do  devedor,  ou  dos  seus 

administradores,  de  direito  ou  de  facto, 

nos  três  anos  anteriores  ao  início  do 

processo de insolvência.  

2.  Considera-se  sempre  culposa  a 

insolvência do devedor que não seja uma 

pessoa  singular  quando  os  seus 

administradores,  de  direito  ou  de  facto, 

tenham:   
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a)  Destruído,  danificado,  inutilizado,  ou 

feito  desaparecer,  no  todo  ou  em  parte 

considerável, o património do devedor;  

b)  Criado  ou  agravado  artificialmente 

passivos ou prejuízos, ou reduzido lucros, 

causando,  nomeadamente,  a  celebração 

pelo devedor de negócios ruinosos em seu 

proveito  ou  no  de  pessoas  com  eles 

especialmente relacionadas;  

c)  Comprado  mercadorias  a  crédito, 

revendendo-as  ou  entregando-as  em 

pagamento  por  preço  sensivelmente 

inferior ao corrente, antes de satisfeita a 

obrigação;

 d)  Disposto dos bens do devedor  em 

proveito pessoal ou de terceiros;  

e) Exercido, a coberto da personalidade 

colectiva da empresa, se for o caso, uma 

actividade  em  proveito  pessoal  ou  de 

terceiros e em prejuízo da empresa;  

f)  Feito  do  crédito  ou  dos  bens  do 

devedor uso contrário ao interesse deste, 

em  proveito  pessoal  ou  de  terceiros, 

designadamente  para  favorecer  outra 

empresa na qual tenham interesse directo 

ou indirecto;

 g)  Prosseguido,  no  seu  interesse 

pessoal  ou  de  terceiro,  uma  exploração 

deficitária,  não  obstante  saberem  ou 

deverem  saber  que  esta  conduta 

conduziria  com  grande  probabilidade  a 

uma situação de insolvência;  

h) Incumprido em termos substanciais a 

obrigação  de  manter  contabilidade 

organizada,  mantendo uma contabilidade 

fictícia  ou  uma  dupla  contabilidade  ou 

praticado  irregularidade  com  prejuízo 

relevante para a compreensão da situação 

patrimonial e financeira do devedor;

 i)  Incumprido,  de  forma reiterada,  os 

seus  deveres  de  apresentação  e  de 

colaboração até à data da elaboração do 

parecer referido no n.° 2 do art. 188.º. 

3.  Presume-se  a  existência  de  culpa 

grave  quando  os  administradores,  de 

direito ou de facto,  do devedor que não 

seja pessoa singular, tenham incumprido:  

a)  O dever  de  requerer  a  declaração  de 

insolvência; 

b)  A  obrigação  de  elaborar  as  contas 

anuais,  no  prazo  legal,  de  submetê-las  à 

devida fiscalização ou de as depositar na 

conservatória do registo comercial.  

4.(…)

      5. (…)»
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As restantes insolvências são consideradas 

de carácter fortuito.

Da  análise  do  n.º  1  resulta  líquido  o 

cuidado do legislador português teve em 

estabelecer um nexo de causalidade entre 

a conduta dolosa ou com culpa grave e a 

situação  de  insolvência,  isto  é,  o 

comportamento  ou  actuação  deve  ser 

adequada a criar ou produzir a situação de 

insolvência ou a agravá-la.

Por conseguinte, no nº2 o legislador deixa 

“cair”  a  referida  exigência  do  nexo  de 

causalidade.  Ele  prevê  uma  presunção 

Iuris  et  de  Iure,  isto  é,  uma  presunção 

inilidível de insolvência culposa.

Verificados  um  ou  alguns  dos  factos  - 

índices consagrados numa das alíneas do 

n.º  2,  o  Juiz  tem  sempre  que  decidir 

obrigatoriamente  pela  qualificação  da 

insolvência  como  culposa.  Ao  mesmo 

tempo  que  se  presume  a  existência  de 

culpa/dolo também se presume o nexo de 

causalidade  de  um  daqueles 

comportamentos  para  a  criação  ou 

agravamento da insolvência.

Sendo  esta  uma  presunção  inilidível 

(absoluta)  não  é  admitida  prova  em 

sentido contrário. Infra iremos analisar as 

considerações  que  a  doutrina  e  a 

jurisprudência  em  geral  fazem  desta 

presunção,  e  também  da  presunção 

contida no nº3 do art. 186º 48.

Neste  caso,  estamos  perante  uma 

presunção “Iuris Tantum” de culpa grave e 

como tal ilidível (relativa). Ao contrário do 

que acontece no nº2, o juiz pode excluir a 

qualificação culposa se se demonstrar ou 

provar  que  a  impossibilidade  do 

cumprimento  destas  obrigações  não  se 

deveu a culpa do devedor. Não existe aqui 

uma  presunção  de  causalidade.  Isto  é, 

para  o  legislador,  os  comportamentos 

previstos  neste  nº3  não  são 

inilidivelmente  criadores  ou  agravadores 

da  situação  de  insolvência.  É  possível 

produzir  prova  tendente  a  afastar  a 

presunção de culpa grave.

A  jurisprudência  já  produziu  alguns 

acórdãos em que esta presunção de culpa 

foi afastada ou iludida e outros em que a 

partir  destes  comportamentos  previstos 

48 O nº 3 do artigo 186.º CIRE reporta-se apenas à 
situações  de  culpa  grave  dos  próprios 
administradores  da insolvente  que não seja  uma 
pessoa singular, por incumprimento de obrigações 
a estes legalmente impostas. Será, por exemplo, o 
caso da preterição do dever  imposto pelo  artigo 
35.º  do  CSC  ao  administrador/gestor  quando 
tiverem perdidos metade do capital social.
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foi  qualificada  a  insolvência  como 

culposa49.

No  seu  nº4  o  artº186  estende  as 

presunções dos nºs 2 e 3 à  actuação do 

devedor  pessoa  singular  e  seus 

administradores. No entanto não abrange 

a situação prevista na alínea e) do nº2.

No  nº5  do  mesmo  artigo  é  mencionado 

que se o devedor for pessoa singular, não 

obrigada a apresentar-se à insolvência,  a 

omissão  ou  retardamento  na 

apresentação  não  determina  a 

qualificação da insolvência como culposa, 

ainda que determine um agravamento da 

situação  económica  do  insolvente,  a 

contrário do previsto no nº2 alínea i).

O art. 186.º fala nos conceitos de «culpa 

grave» e  de «actuação  dolosa»,  contudo 

não apresenta qualquer delimitação para 

os mesmos. Pelo que é necessário recorrer 

a  outros  institutos  regulados  na  ordem 

jurídica  portuguesa,  por  exemplo,  a 

49 No sentido da do afastamento da presunção de 
culpa  grave  veja-se  o  acórdão  do  TRG  de 
14/06/2006.
No  sentido  de  aplicação  da  presunção  de  culpa 
grave  veja-se  o  acórdão  do  TRC  de  22/05/2007. 
Ambos no site www.dgsi.pt.

propósito  da  responsabilidade  penal  e 

civil. 

O  Código  Penal  (CP)  contém  normas 

definitórias de dolo e de negligência (arts. 

14.º e 15.º do CP) e no âmbito do direito 

civil  o  dolo  e  a  mera  culpa  funcionam 

como  pressupostos  da  responsabilidade 

subjectiva  (v.  arts.  483.º,  487.º,  798.º  e 

799.º do CC). 

Assim,  caracterizando-se  o  dolo  como 

conhecimento e vontade da realização do  

facto,  pode  dizer-se  que  a  actuação  do 

administrador  é  dolosa  quando  aquele 

conhece a situação da sociedade e assume 

atitudes que mostram que quer ou que se 

conforma  com  a  insolvência  ou  o  seu 

agravamento.  Por  exemplo,  quando  o 

administrador, com o intuito de provocar 

ou agravar a insolvência, destrói, danifica, 

inutiliza, faz desaparecer, no todo ou em 

parte  considerável,  o  património  da 

sociedade devedora (v.  al.  a)  do n.º2 do 

art. 186.º do CIRE). 

O  dolo  pode  ser  directo,  necessário  ou 

eventual. Não tendo o CIRE feito qualquer 

restrição e estando estas modalidades de 

dolo consolidadas no nosso ordenamento 

jurídico, será de admitir que qualquer uma 
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delas  é  relevante  para  a  qualificação  da 

insolvência como culposa. Há dolo directo 

quando a insolvência da sociedade é o fim 

da  conduta  assumida  pelo(s) 

administrador(es)  (v.g.  o  administrador 

celebra  sistematicamente  negócios 

ruinosos  para  conseguir  a  insolvência  da 

sociedade). Verifica-se dolo necessário na 

causação  ou  agravamento  da  insolvência 

da  sociedade  quando  o  administrador 

antevê que este efeito,  embora não seja 

directamente  desejado,  é  consequência 

segura da sua actuação (v.g., caso em que 

o administrador quer,  em primeira linha, 

apropriar-se  indevidamente  dos  bens  da 

sociedade, ainda que, com essa actuação, 

cause ou agrave a situação de insolvência). 

Haverá  dolo  eventual50 quando  o 

administrador  prevê  a  insolvência  da 

sociedade como um efeito apenas possível 

ou  eventual67  da  sua  conduta  (v.g.  os 

administrador  prossegue uma exploração 

deficitária,  não  obstante  saber  que  esta 

conduzirá  com  probabilidade  a  uma 

situação de insolvência). 

A  «culpa  grave»,  é  entendida  como  um 

dos graus de culpabilidade, traduzindo-se 

50 Entidade complexa, desde logo, pela zona de 
sobreposição com a negligência consciente.

“na negligência grosseira, só cometida por 

um  homem  excepcionalmente 

descuidado”.  Justamente,  as  presunções 

de culpa grave inscritas  no n.º  3  do art. 

186.º  do  CIRE  auxiliam  na  densificação 

deste conceito. É presumida a culpa grave 

dos administradores quando estes tenham 

incumprido:  a)  o  dever  de  requerer  a 

declaração de insolvência; b) a obrigação 

de  elaborar  as  contas  anuais,  no  prazo 

legal, de as submeter à devida fiscalização 

ou  de  as  depositar  na  conservatória  do 

registo  comercial.  Estas  condutas 

manifestam  uma  elementar  falta  de 

cuidado no cumprimento de deveres dos 

administradores.  Encontra-se  consolidada 

a  regra  que  obriga  os  gestores  de 

patrimónios alheios a prestarem contas da 

gestão realizada. 

No  caso  das  sociedades,  o  cumprimento 

deste  dever  interessa  à  entidade 

administrada, aos sócios e a terceiros.

5. O  CASO  ESPECÍFICO  DA  NÃO 

APRESENTAÇÃO À INSOLVÊNCIA
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Especial  atenção  merece  a 

responsabilidade por violação do dever de 

apresentação à insolvência. A ideia central 

é de que não deve ser  permitido a uma 

empresa insolvente continuar a participar 

activamente na vida económica, sob pena 

de  daí  advirem  graves  prejuízos  para  os 

demais intervenientes. 

Nos termos do art. 18.º do CIRE consagra 

o dever de apresentação à insolvência no 

prazo  de  sessenta  dias.  É  um  lapso  de 

tempo  que  pode  permitir  ao 

administrador  as  diligências  adequadas  a 

impedir um processo de insolvência.  

A  responsabilidade  do  administrador 

decorre, conforme a montante se referiu, 

do disposto na al.  a) do n.º 3 do no art. 

186.º  do  CIRE.  Na  realidade,  o  art.  18.º 

funciona como uma norma de protecção, 

pelo que a sua infracção implicaria sempre 

responsabilidade ao abrigo do n.º 1 do art. 

483.º  do  CC.  Não  se  imputam  ao 

administrador  os  prejuízos  derivados  da 

causação de uma insolvência, mas apenas 

os  danos  decorrentes  da  omissão  ou  do 

retardamento  da  apresentação  à 

insolvência.  Falamos  basicamente  dos 

prejuízos  para  os  credores  provenientes 

da diminuição do património, em virtude 

do  incumprimento  da  apresentação 

(atempada)  à  insolvência  e,  em 

consequência,  do decrescimento daquela 

quota na massa da insolvência que a cada 

credor,  respectivamente,  caberia  se  o 

dever tivesse sido observado.

Também aqui importa distinguir entre os 

credores  que  o  eram  ao  tempo  do 

surgimento  do  dever  de  apresentação  à 

insolvência daqueloutros que se tornaram 

credores quando a insolvência já ocorrera 

e o dever de apresentação se encontrava 

(já nessa altura) violado, sujeitos que não 

teriam  contratado  se  soubessem  da 

insolvência.  

O  administrador  que  não  requereu  a 

insolvência e se predispõe a contratar com 

terceiro,  ocultando  a  situação  da 

sociedade  e  sabendo  perfeitamente  não 

estar  esta  em  condições  de  cumprir  as 

obrigações  assumidas  devido  à  sua 

situação  económico-financeira,  responde 

certamente,  por  dolo,  pelo  dano  da 

celebração  de  um  contrato  prejudicial 

(dano de contratar). Mas este dolo carece 

de ser provado: o n.º 3 do art. 186 do CIRE 

apenas  estabelece  a  presunção  de  culpa 
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grave.  Uma  responsabilidade  por  mera 

negligência  parece,  face  ao  art.  79.º  do 

CSC, depender de circunstâncias especiais. 

Contudo, a situação prevista no n.º 3 do 

art.  186.º  do  CIRE  conduzirá  também  a 

uma responsabilidade  pelo  aludido  dano 

de ter contratado como consequência da 

infracção  desse  dever  em  caso  de 

negligência grosseira. 

Diferente  é  a  situação  do  administrador 

perante  a  sociedade  e  o  dano  que  ela 

possa  sofrer  pelo  protelamento  da 

apresentação à insolvência. Aqui vigora a 

regra geral do art. 72.º do CSC, segundo a 

qual a simples culpa basta para fundar a 

obrigação de indemnizar.  

6. OS EFEITOS DA QUALIFICAÇÃO DA 

INSOLVÊNCIA

No  acto  de  qualificação  da  insolvência, 

poderão resultar: a fortuidade da mesma, 

caso  não  se  enquadre  nas  previsões  do 

art.  186.º  CIRE  ou,  a  culposidade  da 

insolvência,  caso  o  insolvente,  ou  o 

responsável  pela  insolvência,  tiver 

praticado  actos  que  se  enquadrem  no 

referido artigo.

Podem ser afectados com o incidente de 

qualificação de insolvência as pessoas que, 

directa  ou  indirectamente,  intervieram 

nos actos ou negócios jurídicos realizados 

pelo  devedor  que  deram  origem  à 

situação  de  insolvência;  nomeadamente 

os administradores de direito ou de facto, 

bem como todos aqueles que de alguma 

forma assumiram a gestão do património 

do devedor. Entende Luís Martins que os 

pressupostos  para  haver  a  afectação 

desses sujeitos, são os mesmos que valem 

para a afectação do devedor.

A  qualificação  da  insolvência  como 

culposa desencadeia os seguintes efeitos, 

decretados na respectiva sentença:

a) Inabilitação das pessoas afectadas   

pela qualificação por um período de 2 a 

10 anos;

Da inabilitação

Havendo  lugar  a  qualificação  da 

insolvência como culposa resulta desta a 

inabilitação  do  devedor  (ou  os 

responsáveis  pela  sua  insolvência,  que 

podem ser administradores de facto ou de 
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direito),  a  sua  incapacidade  civil  nos 

termos do art. 152º e ss do CC.

Esse tipo de inabilitação é regido pelo art. 

190.º  CIRE,  sendo  aplicáveis  os  artigos 

156.º  e  ss  do  CC,  com  as  necessárias 

adaptações.  O  juiz  deve,  ouvidos  os 

interessados,  nomear  um  curador  para 

cada  um  dos  inabilitados,  fixando  os 

poderes que lhe competem (n.º1 do art. 

190.º).  São  sempre  sujeitas  a  registo51 

quer  a  nomeação,  quer  a  destituição do 

curador (n.º 2 do art. 190.º). 

Os  poderes  atribuídos  ao  curador  não 

devem  contender  com  as  competências 

do  administrador  da  insolvência. 

Militamos  no  mesmo  entendimento  da 

Professora  Catarina  Serra,  no sentido de 

que a sentença que declara a inabilitação 

e fixa os poderes do curador só lhe deve 

atribuir  poderes  no  âmbito  dos  actos 

sobre os bens que permanecem ainda na 

disponibilidade  do  insolvente  (bens  não 

integrados  na  massa  e  subsídio  de 

alimentos, por exemplo),  só estes devem 

ser,  quando  praticados  sem  autorização 

51 A inabilitação está sujeita a registo civil, e 
tratando-se de comerciantes em nome individual, 
deve ser submetida a registo comercial, art. 1º, nº 
1, m) CRC e 9.º, j) C.R.Com.

ou a representação do curador, anulados. 

No  mesmo  sentido,  Menezes  leitão  diz 

que  os  actos  praticados  pelo  inabilitado, 

além de serem ineficazes perante a massa 

insolvente (n.º 6 do art. 81.º do CIRE), são 

anuláveis  nos  termos  dos  arts.  156.º  e 

148.º CC. 

Ao inabilitado é retirado todos os poderes 

de administração dos bens próprios ou de 

terceiros (ainda que esse terceiro seja seu 

descendente, n.º2 do art. 1913.º e 1914.º 

CC),  enquanto  a  inabilitação  não  for 

levantada. 

Menezes  Leitão  entende  que  é  grave 

atribuir-se  o  estatuto  de  inabilitado  ao 

insolvente  culposo.  Entendendo  que  a 

norma constante na al. b) do n.º 2 do art. 

189º  é  inconstitucional,  por  estabelecer 

como sanção uma restrição à capacidade 

civil  das  pessoas,  o  que  não  é 

constitucionalmente  admissível.  Critica  o 

acórdão  proferido  pelo  TC  por  este  ter 

julgado inconstitucional da al. b) do n.º 2 

do  art.  189.º,  apenas  no  caso  da  sua 

aplicação  a  administrador  de  sociedade 

declarada  insolvente,  estando  a  norma 

ainda  em  vigor  para  as  restantes 

situações.
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Catarina  Serra  entende  que  o  CIRE  foi 

inspirado na Ley concursal espanhola, e o 

legislador acabou por importar  a solução 

da  lei  espanhola,  não  a  adaptando  ao 

nosso ordenamento jurídico. Sucede que a 

inhabilitación não  corresponde  à 

inabilitação tal como se afigura no nosso 

ordenamento  jurídico.  Naquele 

ordenamento a figura inhabilitación retira 

a  possibilidade  de  administrar  bens 

alheios, e não bens próprios. Coutinho de 

Abreu  vai  mais  longe,  advoga  que  o 

legislador,  ao  adaptar  a  ley  concursal 

espanhola ao CIRE, não se apercebeu que 

o  alcance  da  inabilitação  era  maior  no 

nosso  ordenamento  e,  por  conseguinte, 

mais  gravoso para o agente.  Partilhamos 

integralmente deste entendimento52. Não 

cremos que o legislador  tenha adoptado 

essa  solução,  tal  como  está, 

propositadamente.  Se  repararmos  a 

inabilitação,  nesses  casos,  tem  um  cariz 

penal  (é  uma  forma  de  sancionar  quem 

actuou  dolosamente  ou  com  negligência 

grosseira),  e  como  medida  penal  que  é, 

deve  ser  adequada53,  proporcional  e 

necessária,  e essa pena não preenche os 

52 É  este  o  entendimento  dos  Professores  Pinto 
Duarte e Carvalho Fernandes.

requisitos  de  adequação, 

proporcionalidade e necessidade, sendo, a 

nosso ver, um descuido do legislador. 

O Tribunal Constitucional, no seu acórdão. 

Nº  173/2009,  de  2  de  Abril,  julgou 

inconstitucional54 55 a al. b) do n.º 2 do art. 

189.º  do  CIRE,  por  violar  o  art.  26.º, 

conjugado com o art. 18.º, ambos do CRP, 

no segmento em que consagra o direito à 

capacidade  civil,  declarando  a  sua 

inconstitucionalidade  com  força 

obrigatória  geral  quando  aplicado  ao 

gerente  ou  administrador  de  sociedade 

declarada  insolvente.  O  Tribunal 

Constitucional  não  incluiu  o  devedor 

53 Entendeu  o  Tribunal  Constitucional  que  essa 
inabilitação  é  uma  autêntica  pena,  mas  que  é 
inadequada e excessiva e como tal fere os arts. 26 
e 18 da CRP.
54 A Relação do Porto, no acórdão de 6 de Outubro 
de 2008, recusou-se a decretar a inibição do falido 
culposo por tal norma do CIRE já ter sido declarada 
inconstitucional pelo Tribunal Constitucional.
55 Embora seja entendimento unânime da Doutrina 
portuguesa  que  o  referido  artigo  é 
inconstitucional,  o  mesmo  não  acontece  na 
jurisprudência.  Uma  parte  entende  que  só  é 
inconstitucional  respeitantes  à  aplicação  aos 
gerentes  e administradores,  outra  parte  entende 
que não é inconstitucional nem desproporcional, é 
uma  pena  aplicada  à  quem  tenha  agido  com 
negligência  grosseira  ou com dolo,  e como tal  é 
adequada  e  proporcional,  outra  parte  ainda 
entende que a  norma é  de inconstitucionalidade 
geral  independentemente de à  quem é aplicada, 
aqui destacamos o Juiz conselheiro Sousa Ribeiro. 
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singular  ou  os  casos  dos  representantes 

legais  das  sociedades  civis.  Defendeu  o 

próprio relator, na sua declaração de voto, 

que  a  inconstitucionalidade  deveria  ter 

tido  alcance  mais  geral,  não  deveria  ser 

aplicável só aos representantes legais das 

sociedades comerciais.

A inabilitação, bem como a nomeação e a 

destituição  do  curador,  está  sujeita  a 

registo  civil,  e  tratando-se  de 

comerciantes em nome individual, devem 

ser sujeitas a registo comercial, art. 1º, nº 

1, m) CRC e 9. º, j) C.R.Com.

Esse  registo  é  realizado oficiosamente 

pela secretaria do tribunal após o trânsito 

em julgado da sentença. Começa a contar-

se  o  período  de  inabilitação  a  partir  da 

data do seu respectivo registo. 

Pela  mesma  qualificação  podem  ser 

afectadas várias pessoas, cabendo ao juiz 

avaliar,  caso  a  caso,  a  conduta  dos 

agentes,  a  forma  e  o  modo  como 

contribuíram  para  a  falência  (nexo 

causalidade) e com isso aferir a medida da 

pena para cada um. Resulta líquido que as 

inibições, ainda que no mesmo incidente 

de qualificação da insolvência, podem não 

ter a mesma duração.

b) Inibição das mesmas pessoas para   

o exercício do comércio durante um pe-

ríodo de 2 a 10 anos, bem como para a 

ocupação de qualquer cargo de titular de 

órgão de sociedade comercial ou civil, as-

sociação ou fundação privada de activida-

de económica,  empresa pública  ou coo-

perativa;

Esta  inibição  não  constitui  uma 

incapacidade em sentido técnico, mas sim 

uma  incompatibilidade  resultante  do 

estado  de  insolvência  culposa.  O  seu 

fundamento é, segundo Menezes Leitão, a 

defesa geral da credibilidade do comércio 

e  dos  cargos  vedados,  que  poderia  ser 

posta  em  causa  se  os  mesmos  fossem 

ocupados por pessoas  reconhecidamente 

culpadas de insolvência.

A norma tem como fim retirar do tráfego 

comercial, por algum tempo, pessoas que 

actuaram  dolosamente,  ou  ainda  com 

negligência  grosseira  e  que  desses  actos 

dolosos  ou  grosseiramente  negligentes 

resultaram  na  insolvência  da  pessoa 

(singular  ou  colectiva)  por  ele 

representada.  Seria  perigoso  não  haver 
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sanção  e  prevenção56 para  esse  tipo  de 

agente57, tal falha seria fazer um convite à 

proliferação de insolvências convenientes, 

o  que  trazia,  tanto  para  os  stakeholders 

como  para  os  shareholders, um  custo 

elevadíssimo. Portanto, no nosso entender 

esta alínea do art. 189.º procura tutelar os 

interesses dos privados e, de uma forma 

mediata, o interesse público.

c) Perda de quaisquer créditos sobre   

a insolvência (47.º) ou sobre a massa in-

solvente  (51.º)  detidos  pelas  pessoas 

afectadas pela qualificação e a sua conde-

nação na restituição dos bens ou direitos 

já recebidos no pagamento desses crédi-

tos;

56 Entendemos  que  esse  normativo  tem  cariz 
sancionatório e preventivo. 
57 Ainda que haja responsabilidade penal dos actos 
dolosos  que  resultem  na  insolvência  de  uma 
pessoa  jurídica,  nem  sempre  resultam  na 
condenação do agente em sede penal. Também é 
ponto  assente  que  a  qualificação  da  insolvência 
para efeitos do CIRE não tem efeitos directos no 
procedimento criminal.

Trata-se de uma sanção58, e (re)prestação 

do  indevido,  ao  culposo  por  esse  ter 

criado ou contribuído para a insolvência. O 

administrador exclui o crédito do culposo, 

ou, se este já o tiver recebido, cobrar esse 

crédito,  não  precisa  (segundo  Menezes 

leitão)  de  recorrer  à  resolução  em 

benefício da massa insolvente. 

7. O RELEVO JURÍDICO – PENAL DO 

COMPORTAMENTO  DOS 

ADMINISTRADORES 

O  D.  L.  n.º  53/2004,  de  18  de  Março, 

procedeu, também, à alteração de outros 

diplomas então vigentes, tendo em conta 

as  mudanças  fundamentais  introduzidas 

por aquele diploma.

Por  esse  efeito,  mostrou-se  necessário 

implementar  alterações  nos  tipos 

criminais  incluídos  no  CP.  Assim, 

introduziu-se  uma  agravação  para  os 

58 Esta norma tem um cariz sancionatório. Castiga-
se  o  agente  que  contribuiu  dolosamente  para  a 
insolvência, ou que tenha actuado com negligência 
grosseira, retirando-lhe os créditos que ele tenha 
sobre a entidade insolvente. 
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crimes  de  insolvência  dolosa,  frustração 

de  créditos,  insolvência  negligente  e 

favorecimento dos credores (arts. 227.º a 

229.º do CP). Impõe o art. 297.º do CIRE 

que  o  juiz  mande  dar  conhecimento  da 

ocorrência  de  factos  que  indiciem  a 

prática  destes  tipos  legais  de  crime  ao 

Ministério  Público,  para  efeitos  do 

exercício  da acção penal.  Segundo o art. 

298.º do CIRE a declaração da insolvência 

interrompe  o  prazo  de  prescrição  do 

procedimento criminal. 

Não  sendo  objecto  deste  trabalho  a 

analise  dos  crimes  previstos  nos  arts. 

227.º  a  229.º  do  CP,  importa  salientar 

alguns aspectos  que se prendem com a 

responsabilidade  penal  dos 

administradores  das  sociedades 

comerciais.

Em  homenagem  ao  princípio  nullum 

crimen sine lege, só as condutas previstas 

na lei  são  susceptíveis  de  serem objecto 

de  perseguição  penal  e,  por  outro,  o 

respeito pelo princípio da culpa determina 

que  sejam  punidos  exclusivamente  os 

agentes  que  actuaram  com  culpa,  pelo 

que  os  administradores  das  sociedades 

não  podem  ser  jurídico  -  penalmente 

responsáveis pelo insucesso empresarial e 

subsequente insolvência da sociedade. 

Para  além  disso,  os  administradores  de 

direito  e  os  administradores  de  facto 

(embora  jurídico  -  civilmente  não  sejam 

devedores)  são  considerados  como 

agentes dos crimes de insolvência dolosa, 

frustração  de  créditos,  insolvência 

negligente  e  favorecimento  de  credores. 

No que aos administradores de direito diz 

respeito, por força da al. a) do n.º 1 do art. 

12.º  do  CP,  a  qualidade  de  devedor  da 

sociedade  insolvente  repercute-se  nas 

pessoas  humanas  que  pratiquem  as 

condutas  típicas  como titulares  dos  seus 

órgãos ou como representantes. 

Do disposto no n.º 3 do art. 227.º do CP 

resulta a punição dos administradores de 

facto,  aplicável  aos  crimes  de  frustração 

de  créditos,  insolvência  negligente  e 

favorecimento de credores. O que significa 

que também os administradores de facto 

são  tidos  como  agentes  destes  crimes, 

uma  vez  que  a  ausência  de  um  título 

bastante  não  os  afasta  da  punição 

criminal. 
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8. CONCLUSÃO

O  quadro  da  responsabilidade  dos 

administradores  na  pendência  do 

processo  de  insolvência  que  se  esboçou 

mostra-se  complexo  e  difícil  no  plano 

técnico-jurídico,  implicando  a  articulação 

entre regras gerais e especiais. Necessário 

é afiançar a eficiência da ordem jurídica da 

responsabilização dos administradores por 

condutas  reprováveis  que  originaram  ou 

agravaram insolvências. De modo a obviar 

e  combater  comportamentos  com 

consequências  nefastas  e  económico-

socialmente melindrosas.

Tendo em conta a nossa interpretação, o 

CIRE promove o sistema jurídico de uma 

disciplina  substantiva  da  imputação  dos 

danos  aos  administradores  em  caso  de 

insolvência,  o  que  contribuirá  para  a 

consciencialização,  por  parte  dos 

administradores,  dos  seus  deveres,  e 

particularmente  das  exigências  do  dever 

de  fidelidade.  Nessa  medida,  tais 

exigências  podem  coadjuvar  na 

credibilização  das  funções  e  do  estatuto 

da  administração  das  sociedades:  o 

reconhecimento  e  a  dignificação  de 

qualquer  estatuto  implica  a  inerente 

responsabilidade.  Favorece-se  ainda  a 

previsibilidade e a rapidez da ponderação 

judicial  dos  comportamentos  sob 

apreciação.  Propicia-se  nessa  dimensão 

uma tutela  mais  ágil  dos  lesados  com  a 

insolvência.  
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