Reforço do papel do Administrador da Insolvência
Alteração ao Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas
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massa insolvente. Assim, serão os
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pronunciarem sobre a graduação de

(PRR). No entanto fica a dúvida sobre se

créditos, na medida em que existem
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juiz.
O Decreto-Lei ora publicado integra os
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