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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado em Direito e Prática Jurídica 

 
Unidade curricular 
Direito da Insolvência - Turma Dia Programa 2022/2023 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
Adelaide Menezes Leitão 2 horas por semana 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Análise crítica de acórdãos e aprofundamento da temática da insolvência 
 
Conteúdos programáticos 

§ 1.º Introdução  

§2.º Evolução e autonomia legislativa do Direito da Insolvência  

§3.º Recuperação  

§4.º Liquidação e Processo 4.1. Sentença de declaração da insolvência e seus efeitos 4.2. Reclamação de 
créditos e restituição de bens 4.3. Liquidação e pagamento  

§5.º  Institutos aplicáveis às pessoas singulares  

§6.º  Incidente de insolvência culposa e responsabilidade  

§7.º  Módulos optativos: crimes insolvenciais e insolvências internacionais 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Preparação dos mestrandos para a investigação científica 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
Metodologia teórico-prática com aulas de apresentação de acórdãos por parte dos mestrandos 
Avaliação: apresentação do acórdão e trabalho escrito 50% 
exame escrito 50% 
 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
A metodologia teórico-prática visa permitir aos mestrando a capacidade para o aprofundamento de temas, a aptidão 
para a investigação científica e a preparação para a resolução de casos concretos. 

 
 
Bibliografia principal 
Adelaide Menezes Leitão, Direito da Insolvência, AAFDL, 2017 
Luís Menezes Leitão, Direito da Insolvência, 9.º ed, Almedina, Coimbra, 2019 
Catarina Serra, Lições de Direito da Insolvência, Almedina, Coimbra, 2019 
Maria do Rosário Epifânio, Manual de Direito da Insolvência, Almedina, Coimbra, 2019 
Alexandre de Soveral martins, Um Curso de Direito da Insolvência, Almedina, Coimbra, 2020 
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Curricular unit sheet  

 
Course Professional Master Degree 

 
Curricular unit 
Insolvency Law 
 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 
Adelaide Menezes Leitão two hours per week  
 
 
 
Learning outcomes of the curricular unit  
Critical analysis of  cases and further development of the subject of insolvency 
 
Syllabus 
§ 1 Introduction  
§ 2 Evolution and legislative autonomy of Insolvency Law  
§ 3 Recovery  
§ 4. Insolvency procedures 
§ 5. Institutes applicable to natural persons  
§ 6.  Wrongful insolvency and liability  
§7. Optional Modules: insolvency crimes and international insolvency 
 
 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
Preparation for cientific research  
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
Theoretical-practical methodology   
Assessment:- presentation of  cases and written work 50%  
- written test 50% 
 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
Theoretical-practical methodology aims to enable develop themes,  scientific research and the resolution of  cases. 
 
 
Main Bibliography 
Adelaide Menezes Leitão, Direito da Insolvência, AAFDL, 2017 
Luís Menezes Leitão, Direito da Insolvência, 9.º ed, Almedina, Coimbra, 2019 
Catarina Serra, Lições de Direito da Insolvência, Almedina, Coimbra, 2019 
Maria do Rosário Epifânio, Manual de Direito da Insolvência, Almedina, Coimbra, 2019 
Alexandre de Soveral martins, Um Curso de Direito da Insolvência, Almedina, Coimbra, 2020 
 
 
 


