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Administrador Judicial – Economista – Contabilista Certificado 

Exmo(a). Senhor(a) Doutor(a) Juiz de 

Direito do Tribunal Judicial da Comarca 

de Braga – Juízo de Comércio de 

Guimarães 

Juiz 3 

Processo 3327/17.9T8GMR 
V/Referência: 

Data:
Insolvência de “Abílio Jorge Barroso” 

 

Nuno Rodolfo da Nova Oliveira da Silva, Economista com escritório na Quinta 

do Agrelo, Rua do Agrelo, nº 236, Castelões, em Vila Nova de Famalicão, contribuinte 

nº 206 013 876, Administrador da Insolvência nomeado no processo à margem 

identificado, vem requerer a junção aos autos do relatório a que se refere o artigo 155º do 

C.I.R.E.. 

Mais informo que não foi elaborada a lista provisória de créditos prevista no artigo 

154º do CIRE, uma vez que nesta data é junto aos autos a relação de credores a que alude 

o artigo 129º do CIRE. 

P.E.D. 
O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 

Castelões, 4 de agosto de 2017 
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I – Identificação do Devedor 

Abílio Jorge Barroso, N.I.F. 123 573 068, residentes na Travessa da Laginha, 

nº 401, União de freguesias de Caldas de Vizela - S. Miguel, concelho de Vizela (4815-

525). 

 

II – Situação profissional e familiar do devedor 

O devedor encontra-se desempregado e desde o ano de 2015 que não aufere 

qualquer rendimento1. Neste sentido, justificou que vive da ajuda de familiares, mais 

concretamente dos seus irmãos, cujas declarações de rendimento juntou ao processo, bem, 

como da ajuda da sua ex-esposa, vivendo por mero favor em casa desta. 

III – Actividade do devedor nos últimos três anos e os seus 

estabelecimentos (alínea c) do nº 1 do artigo 24º do C.I.R.E.) 

Entre 24 de Novembro de 2008 e 28 de Junho de 2010 o devedor desempenhou a 

actividade de formador (CAE 8011). 

Para além do supra mencionado, o devedor encetou uma demanda empresarial 

enquanto sócio e gerente das sociedades “Guilherme Caldas Peixoto & Ca., Lda.”, NIPC 

500 646 2362 e “Céu Peixoto Confecções Unipessoal, Lda.”, NIPC 501 999 159 3. Nesta 

qualidade, prestou o seu aval em diversas operações financeiras celebradas pelas 

sociedades identificadas, no valor de vários Milhões de Euros. 

 

Fruto de dificuldades várias, estas sociedades vieram a ser declaradas insolventes: 

A. “Guilherme Caldas Peixoto & Ca., Lda.”, NIPC 500 646 236: 

                                                 
1 Informação disponível no extracto de remunerações junto pelo devedor na petição inicial. 
2 Sociedade por quotas, com sede na Rua do Souto, 375, 1º Sala F, da freguesia de Joane, concelho de Vila 
Nova de Famalicão. Foi nomeada para exercer as funções de Administradora de Insolvência a Dr. Dalila 
Lopes. 
3 Sociedade por quotas, com sede na Rua de Belos Ares, da freguesia de Infias, concelho de Vizela (4815-
092). Foi nomeada para exercer as funções de Administradora de Insolvência a Dr. Elisabete Gonçalves 
Pereira. 
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1. Por sentença datada de 15 de Maio de 2007, foi proferida a declaração de 

insolvência, no âmbito do processo com o nº 1577/07.5TJVNF, que corre 

termos no 1º Juízo de Competência Especializada Cível do Tribunal da 

Comarca de Vila Nova de Famalicão; 

2. No âmbito desse processo, foi deliberada a liquidação da sociedade; 

3. Considerando que no âmbito deste processo foram reconhecidos créditos 

no valor de Euros 9.593.730,734, e que é manifestamente superior ao seu 

activo – Euros 780.123,975 –, viu-se o devedor, na qualidade de garante, 

demandado pelo cumprimento das obrigações desta sociedade; 

4. Este processo encerrou em Novembro de 2015 após a realização do rateio 

final6. 

 

B.  “Céu Peixoto Confecções Unipessoal, Lda.”, NIPC 501 999 159: 

5. Por sentença datada de 5 de Junho de 2007, foi proferida a declaração de 

insolvência, no âmbito do processo nº 2424/07.3TBGMR, que correu 

termos no 5º Juízo Cível do Tribunal da Comarca de Guimarães; 

6. No âmbito desse processo, foi deliberada a liquidação da sociedade; 

7. Considerando que no âmbito deste processo foram reclamados créditos no 

valor de Euros 868.939,197, e que é claramente superior ao seu activo – 

Euros 13.000,008 – viu-se o devedor, na qualidade de garante, demandado 

pelo cumprimento das obrigações desta sociedade; 

 

Com o decurso do tempo, viu-se ainda o devedor demandado em diversos 

processos de índole executiva cível e fiscal. 

 

                                                 
4 Pela relação de credores junta aos autos no processo de insolvência da sociedade “Guilherme Caldas 
Peixoto & Ca., Lda.”. Esta informação foi facultada por funcionária do escritório da Administradora de 
insolvência, Dra. Dalila Lopes por email de 8 de Agosto de 2017. 
5 De acordo com o Auto de Apreensão apresentado no respectivo processo de insolvência. Esta informação 
foi facultada por funcionária do escritório da Administradora de Insolvência, Dra. Dalila Lopes, por email 
de 8 de Agosto de 2017. 
6 Cfr. Anúncio. 
7 Informação prestada pela Administradora de insolvência, Dra. Elisabete Gonçalves Pereira por contacto 
telefónico de 4 de Agosto de 2017. 
8 Este valor corresponde ao valor rateado. Esta informação foi prestada pela Administradora de insolvência, 
Dra. Elisabete Gonçalves Pereira por contacto telefónico de 4 de Agosto de 2017. 
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A dificuldade em honrar os seus compromissos decorre assim da insolvência das 

empresas em que o devedor ocupava a posição de sócio e gerente e, perante isso, o 

vencimento imediato de todas as obrigações, nomeadamente daquelas em que prestou 

aval. 

 

Assim, perante uma situação de insuficiência patrimonial, viu-se o devedor na 

obrigação de se apresentar a tribunal e requerer que fosse declarada a sua insolvência, 

tendo iniciado os procedimentos para tal necessário em Maio de 2017. 

IV – Estado da contabilidade dos devedores (alínea b) do nº 1 do artigo 155º 

do C.I.R.E.) 

Não aplicável. 

V – Perspectivas futuras (alínea c) do nº 1 do artigo 155º do C.I.R.E.) 

Os devedores apresentaram o pedido de exoneração do passivo restante, nos 

termos do artigo 235º e seguintes do Código da Insolvência e da Recuperação de 

Empresas. 

Estabelece o nº 4 do artigo 236º do Código da Insolvência e da Recuperação de 

Empresas que na assembleia de apreciação do relatório é dada aos credores e ao 

administrador da insolvência a possibilidade de se pronunciarem sobre o requerimento do 

pedido de exoneração do passivo. 

Por sua vez, o artigo 238º do Código da Insolvência e da Recuperação de 

Empresas enumera as situações em que o pedido de exoneração do passivo é liminarmente 

indeferido. 

A aceitação do pedido de exoneração do passivo determina que durante um 

período de 5 anos o rendimento disponível que os devedores venham a auferir se 

considere cedido a um fiduciário. Integram o rendimento disponível todos os rendimentos 

que advenham a qualquer título aos devedores com exclusão do que seja razoavelmente 

necessário para o sustento minimamente digno dos mesmos e do seu agregado familiar, 
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não podendo exceder três vezes o salário mínimo nacional (subalínea i da alínea b) do nº 

3 do artigo 239º do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas). 

Actualmente o salário mínimo nacional mensal é de Euros 557,009. Como já 

referido, o devedor não dispõe de qualquer rendimento pelo que, de momento, o seu 

rendimento disponível é nulo. 

 

De acordo com a alínea d) do nº 1 do artigo 238º do CIRE, o pedido de 

exoneração é liminarmente indeferido se os devedores tiverem incumprido o dever de 

apresentação à insolvência ou, não estando obrigados a se apresentar, se tiverem abstido 

dessa apresentação nos seis meses seguintes à verificação da situação de insolvência, com 

prejuízo em qualquer dos casos para os credores, e sabendo, ou não podendo ignorar sem 

culpa grave, não existir qualquer perspectiva séria de melhoria da sua situação económica. 

Da análise desta disposição legal verifica-se que, para além do incumprimento de 

apresentação à insolvência se torna necessário que disso advenha prejuízo para os 

credores e, ainda, que os devedores saibam, ou não possam ignorar sem culpa grave, não 

existir qualquer perspectiva séria de melhoria da sua situação económica. Tal significa 

que, se do atraso na apresentação não advier prejuízo para os credores, o mesmo não deve 

ser negativamente valorado. E ainda é necessário que os devedores saibam que a sua 

situação é definitiva, no sentido de não ser alterável a curto prazo, ou que não possam 

deixar de disso estar consciente, a não ser por inconsideração grave. Tais requisitos são 

cumulativos. 

A nível doutrinal e jurisprudencial têm existido diferentes entendimentos sobre o 

segundo requisito (advir prejuízo para os credores): enquanto uma corrente defende que 

a omissão do dever de apresentação atempada à insolvência torna evidente o prejuízo para 

os credores pelo avolumar dos seus créditos, face ao vencimento dos juros e consequente 

avolumar do passivo global do insolvente, outra corrente defende que o conceito de 

prejuízo pressuposto no normativo em causa consiste num prejuízo diverso do simples 

vencimento dos juros, que são consequência normal do incumprimento gerador da 

insolvência, tratando-se assim dum prejuízo de outra ordem, projectado na esfera jurídica 

do credor em consequência da inércia do insolvente (consistindo, por exemplo, no 

                                                 
9 De acordo com o Decreto-Lei n.º 86-B/2016 de 29 de Dezembro, que entrou em vigor no dia 1 de Janeiro 
de 2017. 
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abandono, degradação ou dissipação de bens no período que dispunha para se apresentar 

à insolvência), ou, mais especificamente, que não integra o ‘prejuízo’ previsto no artigo 

238º, nº 1, d) do C.I.R.E. o simples acumular do montante dos juros. 

O signatário tem defendido esta última posição, entendendo que não basta o 

simples decurso do tempo para se considerar verificado o requisito em análise (pelo 

avolumar do passivo face ao vencimento dos juros). Tal entendimento representaria uma 

valoração de um prejuízo ínsito ao decurso do tempo, comum a todas as situações de 

insolvência, o que não se afigura compatível com o estabelecimento do prejuízo dos 

credores enquanto requisito autónomo do indeferimento liminar do incidente. Enquanto 

requisito autónomo do indeferimento liminar do incidente, o prejuízo dos credores 

acresce aos demais requisitos – é um pressuposto adicional, que aporta exigências 

distintas das pressupostas pelos demais requisitos, não podendo por isso considerar-se 

preenchido com circunstâncias que já estão forçosamente contidas num dos outros 

requisitos. O que se pretende valorizar neste quesito, como acima foi posto em evidência, 

é a conduta dos devedores, de forma a apurar se o seu comportamento foi pautado pela 

licitude, honestidade, transparência e boa-fé no que respeita à sua situação económica, 

devendo a exoneração ser liminarmente coarctada caso seja de concluir pela negativa. 

Ao estabelecer, como pressuposto do indeferimento liminar do pedido de 

exoneração, que a apresentação extemporânea dos devedores à insolvência haja causado 

prejuízo aos credores, a lei não visa mais do que penalizar os comportamentos que façam 

diminuir o acervo patrimonial dos devedores, que onerem o seu património ou mesmo 

aqueles comportamentos geradores de novos débitos (a acrescer àqueles que integravam 

o passivo que estava já impossibilitado de satisfazer). São estes comportamentos 

desconformes ao proceder honesto, lícito, transparente e de boa-fé cuja observância por 

parte os devedores é impeditiva de lhe ser reconhecida a possibilidade (verificados os 

demais requisitos do preceito) de se libertarem de algumas das suas dívidas, e assim, 

conseguir a sua reabilitação económica. O que se sanciona são os comportamentos que 

impossibilitem (ou diminuam a possibilidade de) os credores obterem a satisfação dos 

seus créditos, nos termos em que essa satisfação seria conseguida caso tais 

comportamentos não ocorressem. 
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Exposta esta questão, verificamos assim que o indeferimento do pedido de 

exoneração do passivo restante por violação do dever de apresentação à insolvência 

passará pela verificação cumulativa de três pressupostos: 

A. Incumprimento do dever de apresentação à insolvência ou, não estando os devedores 

obrigados a se apresentar, se se tiverem abstido dessa apresentação nos seis meses 

seguintes à verificação da situação de insolvência; 

B. Inexistência de perspectivas sérias de melhoria da situação financeira os devedores 

que os mesmos conhecessem ou não pudessem ignorar sem culpa grave; 

C. Existência de prejuízo para os credores, decorrente do atraso dos devedores na 

apresentação à insolvência; 

 

Assim, devemos ter em consideração a seguinte situação fática: 

1. Enquanto garante da empresa “Guilherme Caldas Peixoto & Ca., Lda.”, o 

devedor avalizou os seguintes documentos: 

a. Livrança nº 500227114028109651 emitida em 28 de Dezembro de 2006 e 

vencida em 26 de Abril de 2007, com o valor de Euros 79.575,00; 

b. Face a este incumprimento, o Banif, S.A.10 intentou o processo de execução 

nº 6538/07.1YYPRT da 2º Secção de Execução do Porto – 1º Juízo; 

c. Dois acordos de regularização de passivo sob a forma de empréstimo 

outorgados com o Banco Comercial Português, S.A.11, no valor total de 

Euros 785.287,9812, em incumprimento desde 22 de Janeiro de 2007; 

d. Financiamento nº 6770001851 junto do Novo Banco, S.A., no valor de Euros 

300.000,00, cujo capital em divida respeita a Euros 66.476,60; 

 

2. Enquanto gerente da sociedade “Céu Peixoto Confecções Unipessoal, Lda.”, o 

devedor viu revertido perante si o passivo que esta sociedade acumulou junto da 

Fazenda Nacional no valor total de Euros 11.848,59, por valores vencidos de 

IRS, IVA e Imposto Selo referentes ao ano de 2007; 

                                                 
10 Este crédito foi cedido pelo Banif, S.A. à Arrow Global Limited e posteriormente à Hefesto, STC, S.A.. 
11 Este crédito foi posteriormente cedido á Intrum Justitia Debt Finance AG. 
12 Um dos acordos foi outorgado pelo valor de Euros 453.927,48 e outro pelo valor de Euros 331.360,50. 
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3. Em Novembro de 2012 foi o devedor notificado da reversão que se verificou no 

âmbito do processo de execução fiscal nº 4200200601003356, pelo valor de 

Euros 8.975,08; 

 

4. Em 15 de Maio de 2007 foi a sociedade “Guilherme Caldas Peixoto & Ca., Lda.” 

declarada insolvente no âmbito do processo nº 1577/07.5TJVNF, do 1º Juízo de 

Competência Especializada Cível do Tribunal da Comarca de Vila Nova de 

Famalicão; 

 
5. Em 5 de Junho de 2007 foi a sociedade “Céu Peixoto Confecções Unipessoal, 

Lda.”, declarada insolvente no âmbito do processo nº 2424/07.3TBGMR do 5º 

Juízo Cível do Tribunal da Comarca de Guimarães; 

 
6. O devedor constituiu-se ainda fiador e, como tal, principal pagador por exclusão 

do beneficio de excussão prévia, no âmbito do contrato de mútuo com hipoteca e 

fiança outorgado por Maria Joana da Silva Machado com o Banco Santander 

Totta, S.A., em Dezembro de 2005 e no valor de Euros 45.000,00; 

 
7. O devedor indica ainda como estando em dívida o valor de Euros 281.289,00 

junto da Caixa Económica Montepio Geral, na qualidade de garante; 

 
8. Para além do passivo que avalisou, pende sobre o devedor o passivo acumulou 

pessoalmente junto do Novo Banco, S.A., o qual se refere a Euros 35.810,28 

decorrente de: 

a. Saldo devedor de Euros 1.260,56 (a este valor acrescem juros de mora) em 

conta de depósito à ordem, em dívida desde Janeiro de 2009; 

b. Livrança no valor de Euros 28.841,80, vencida em 16 de Março de 2012; 

 

9. De acordo com os valores reclamados, os insolventes são detentores de um 

passivo que ascende a cerca de DOIS MILHÕES DE EUROS; 

 

Pelos factos acima expostos, entende o signatário que a situação de instabilidade 

financeira não é de todo recente, pois, desde o ano de 2007 que o devedor vive uma 
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situação crescente de descalabro económico com a declaração de insolvência das 

empresas em que desempenhou a posição de sócio e gerente, pois, ao se vencerem todas 

as obrigações assumidas pelas referidas empresas e, por todos os avais prestados o 

devedor constituiu-se solidariamente responsável pelas mesmas.  Sendo o passivo destas 

empresas claramente superior ao activo, não poderia o devedor afastar a possibilidade 

de ser responsabilizado pelo passivo que assumiu.  Com a situação de desemprego que 

passou a viver desde, pelo menos 2010, a sua situação de carência económica verifica-se 

ainda mais acentuada e assume o seu auge com o termo do subsídio (social) de 

desemprego que auferiu até ao início de 2015. Sem qualquer rendimento a partir desta 

data, mais nenhuma “réstia de esperança” poderia resultar para o devedor no sentido de 

uma reviravolta e de ver regularizado todo o passivo que sob si pende. Pelos factos 

expostos, entende o signatário que, naquela data encontram-se esgotadas todas 

expectativas de melhoria da situação de dificuldades financeiras que incidia sobre o 

devedor. 

 

Preenchidos os dois primeiros pressupostos, resta verificar se de tal atraso resultou 

algum prejuízo para os seus credores.  

Os elementos recolhidos e informações obtidas, quer por mim, quer pelo que 

consta dos autos, não permitem concluir que o pedido de exoneração deve ser indeferido, 

nomeadamente pela existência de prejuízo para os credores, decorrente do atraso do 

devedor na apresentação à insolvência, conforme previsto na alínea d) do nº 1 do artigo 

238º do CIRE. 

 

Estimando que não se encontram preenchidos os pressupostos previstos na alínea 

d) do nº 1 do artigo 238º do CIRE, não poderá o signatário concluir pelo indeferimento 

do pedido de exoneração do passivo restante decorrente da violação do seu dever de 

apresentação à insolvência.  Nesta conformidade, sou de parecer que nada obsta a que 

seja deferido o pedido de exoneração do passivo apresentado pela devedora, devendo 

fixar-se o rendimento disponível nos termos previsto na subalínea i da alínea b) do nº 3 

do artigo 239º do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas. 

Considerando que a massa insolvente se encontra numa situação de 

insuficiência patrimonial, nos termos do disposto no artigo 232º do CIRE, face à 



11/12

Insolvência de “Abílio Jorge Barroso” 

Relatório (artigo 155º do C.I.R.E.) 

Processo nº 3327/17.9T8GMR do Tribunal Judicial da Comarca de Braga, Juízo de Comércio de Guimarães - Juiz 3 de Guimarães 

9 | P á g i n a  
 

inexistência de bens que podem integrar a massa insolvente, pelo que deverão os credores 

deliberar no sentido do encerramento do processo nos termos da alínea e) do nº 1 do artigo 

230º do CIRE, caso venha a ser proferido despacho inicial de exoneração do passivo 

restante, ou nos termos da alínea d) do mesmo artigo, caso venha a ser indeferido o pedido 

de exoneração formulado pelo devedor. 

 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 

Castelões, 4 de Agosto de 2017 
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