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TÍTULO XVI

Indiciação de infracção penal

Artigo 297.o

Indiciação de infracção penal

1 — Logo que haja conhecimento de factos que indi-
ciem a prática de qualquer dos crimes previstos e puni-
dos nos artigos 227.o a 229.o do Código Penal, manda
o juiz dar conhecimento da ocorrência ao Ministério
Público, para efeitos do exercício da acção penal.

2 — Sendo a denúncia feita no requerimento inicial,
são as testemunhas ouvidas sobre os factos alegados
na audiência de julgamento para a declaração de insol-
vência, extractando-se na acta os seus depoimentos sobre
a matéria.

3 — Dos depoimentos prestados extrair-se-á certidão,
que é mandada entregar ao Ministério Público, con-
juntamente com outros elementos existentes, nos termos
do disposto na alínea h) do artigo 36.o

Artigo 298.o

Interrupção da prescrição

A declaração de insolvência interrompe o prazo de
prescrição do procedimento criminal.

Artigo 299.o

Regime aplicável à instrução e julgamento

Na instrução e julgamento das infracções referidas
no n.o 1 do artigo 297.o observam-se os termos prescritos
nas leis de processo penal.

Artigo 300.o

Remessa das decisões proferidas no processo penal

1 — Deve ser remetida ao tribunal da insolvência cer-
tidão do despacho de pronúncia ou de não pronúncia,
de acusação e de não acusação, da sentença e dos acór-
dãos proferidos no processo penal

2 — A remessa da certidão deve ser ordenada na pró-
pria decisão proferida no processo penal.

TÍTULO XVII

Disposições finais

Artigo 301.o

Valor da causa para efeitos de custas

Para efeitos de custas, o valor da causa no processo
de insolvência em que a insolvência não chegue a ser
declarada ou em que o processo seja encerrado antes
da elaboração do inventário a que se refere o artigo 153.o
é o equivalente ao da alçada da Relação, ou ao valor
aludido no artigo 15.o, se este for inferior; nos demais
casos, o valor é o atribuído ao activo no referido inven-
tário, atendendo-se aos valores mais elevados dos bens,
se for o caso.

Artigo 302.o

Taxa de justiça

1 — A taxa de justiça é reduzida a metade no processo
de insolvência, quando a insolvência não seja declarada;

se o processo findar antes de iniciada a audiência de
discussão e julgamento, a taxa de justiça é reduzida a
um quarto.

2 — Havendo plano de insolvência que ponha termo
ao processo, é reduzida a dois terços a taxa de justiça
que no caso seria devida.

3 — Em qualquer dos casos a que se referem os n.os 1
e 2, a taxa de justiça pode ser reduzida pelo juiz para
um montante não inferior a 5 UC de custas, sempre
que por qualquer circunstância especial considere mani-
festamente excessiva a taxa aplicável.

Artigo 303.o

Base de tributação

Para efeitos de tributação, o processo de insolvência
abrange o processo principal, a apreensão dos bens, os
embargos do insolvente, ou do seu cônjuge, descenden-
tes, herdeiros, legatários ou representantes, a liquidação
do activo, a verificação do passivo, o pagamento aos
credores, as contas de administração, os incidentes do
plano de pagamentos, da exoneração do passivo res-
tante, de qualificação da insolvência e quaisquer outros
incidentes cujas custas hajam de ficar a cargo da massa,
ainda que processados em separado.

Artigo 304.o

Responsabilidade pelas custas do processo

As custas do processo de insolvência são encargo da
massa insolvente ou do requerente, consoante a insol-
vência seja ou não decretada por decisão com trânsito
em julgado.

Decreto-Lei n.o 54/2004

de 18 de Março

O novo Código da Insolvência e da Recuperação da
Empresa eliminou a distinção existente entre gestor judi-
cial e liquidatário judicial mediante a criação da nova
figura do administrador da insolvência.

Deste modo, para que o desempenho das funções
de administrador da insolvência possa continuar a bene-
ficiar das sinergias e economias resultantes da associação
dos seus profissionais — que se verificava nas sociedades
de gestores judiciais e nas sociedades de liquidatários
judiciais —, é necessário que se possibilite a constituição
de sociedades de administradores da insolvência.

Por outro lado, tal como se passava com as sociedades
de gestores judiciais e as sociedades de liquidatários
judiciais, a natureza específica das funções que as socie-
dades de administradores da insolvência exercem impõe
o estabelecimento de regras próprias, quer quanto à
constituição quer quanto ao exercício da actividade na
forma societária.

Por último, introduz-se um regime que permite a
transformação das actuais sociedades de gestores judi-
ciais e sociedades de liquidatários judiciais em socie-
dades de administradores da insolvência, com isenção
de emolumentos para os correspondentes actos notariais
e de registo.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 198.o da

Constituição, o Governo decreta o seguinte:
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Artigo 1.o

Sociedades de administradores da insolvência

1 — Os administradores da insolvência podem cons-
tituir sociedades de administradores da insolvência (SAI).

2 — Apenas as pessoas singulares inscritas nas listas
de administradores da insolvência podem ser sócios das
sociedades de administradores da insolvência.

Artigo 2.o

Objecto social

As sociedades de administradores da insolvência têm
por objecto exclusivo o exercício das funções de admi-
nistrador da insolvência.

Artigo 3.o

Natureza

As sociedades de administradores da insolvência
devem assumir a natureza de sociedades civis sob a
forma comercial.

Artigo 4.o

Exercício de actividade remunerada fora da sociedade

1 — Somente com a autorização da respectiva socie-
dade de administradores da insolvência podem os sócios
exercer actividades de gestão, com carácter profissional
e remunerado, fora da sociedade.

2 — A actividade de gestão, com carácter profissional
e remunerado, autorizada nos termos do número ante-
rior, deve constar expressamente do relatório anual da
sociedade.

Artigo 5.o

Firma

1 — A firma das sociedades de administradores da
insolvência deve, quando não individualizar todos os
sócios, por extenso ou abreviadamente, conter, pelo
menos, o nome de um deles, mas, em qualquer caso,
concluir pela expressão «sociedade de administradores
da insolvência» ou pela abreviatura «SAI», seguida da
firma correspondente ao tipo societário adoptado.

2 — A firma deve constar de todos os actos externos
da sociedade, nos termos do disposto no artigo 171.o
do Código das Sociedades Comerciais.

Artigo 6.o

Responsabilidade

A sociedade de administradores da insolvência e os
seus gerentes, administradores ou directores são soli-
dariamente responsáveis pelos prejuízos decorrentes dos
actos praticados no exercício das funções de adminis-
trador da insolvência.

Artigo 7.o

Estatutos

Os estatutos das sociedades de administradores da
insolvência, bem como as respectivas alterações, são
objecto de depósito na comissão competente prevista
no Estatuto do Administrador da Insolvência, nos
30 dias subsequentes à sua aprovação.

Artigo 8.o

Regime

1 — As sociedades de administradores da insolvência
devem respeitar o disposto no Estatuto do Adminis-
trador da Insolvência.

2 — A tudo o que não se encontre especialmente pre-
visto neste diploma aplica-se o Código das Sociedades
Comerciais.

Artigo 9.o

Transformação de sociedades de gestores judiciais
e de sociedades de liquidatários judiciais

1 — As sociedades de gestores judiciais e as socie-
dades de liquidatários judiciais podem, no prazo de
60 dias úteis a contar da publicação no Diário da Repú-
blica das listas de administradores da insolvência, trans-
formar-se em sociedades de administradores da insol-
vência, desde que respeitem os requisitos de constituição
destas últimas, nomeadamente no que respeita à qua-
lificação dos sócios.

2 — A transformação referida no número anterior
está isenta de emolumentos notariais e de registo, sem
prejuízo do disposto no n.o 2 do artigo 1.o do Regu-
lamento Emolumentar dos Registos e Notariado, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.o 322-A/2001, de 14 de Dezem-
bro, quanto à participação emolumentar e aos emolu-
mentos pessoais devidos aos conservadores, notários e
oficiais dos registos e do notariado pela sua intervenção
nos actos.

Artigo 10.o

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor 30 dias após a
data da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 28 de
Janeiro de 2004. — José Manuel Durão Barroso — Maria
Manuela Dias Ferreira Leite — Maria Celeste Ferreira
Lopes Cardona — Carlos Manuel Tavares da
Silva — António José de Castro Bagão Félix.

Promulgado em 3 de Março de 2004.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 5 de Março de 2004.

O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.

MINISTÉRIO DA SEGURANÇA SOCIAL
E DO TRABALHO

Decreto-Lei n.o 55/2004
de 18 de Março

O disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 11.o do anexo VIII
do Estatuto dos Funcionários das Comunidades Euro-
peias, aprovado pelo Regulamento (CEE, EURATOM,
CECA) n.o 259/68, do Conselho, de 29 de Fevereiro,
na redacção dada pelo Regulamento (CEE, EURA-
TOM, CECA) n.o 571/92, do Conselho, de 2 de Março,
e pelo Regulamento (CEE, EURATOM, CECA)


