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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 3486/17.0T8GMR V/Referência:  
Data: 

Insolvência de “Maria Cacilda Seixas” 
 

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 da Devedora 

Maria Cacilda Seixas, N.I.F. 137 698 208, viúva, residente na Rua da Glória, 

nº 20, Monte Largo, freguesia de Azurém, concelho de Guimarães (4810-043). 

 

II – Situação profissional e familiar da devedora 

A devedora reside em casa arrendada, pelo que suporta o valor mensal de Euros 

100,00 a título de renda. 

A devedora, actualmente com 75 anos, encontra-se aposentada, auferindo a 

título de reforma por velhice o valor mensal de Euros 318,71 e de pensão de 

sobrevivência a importância de Euros 263,84. Assim, mensalmente, a devedora aufere 

o valor bruto de Euros 582,551. 

III – Actividade da devedora nos últimos três anos e os seus 

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

De acordo com as declarações de rendimentos apresentadas, a devedora 

encontra-se reformada pelo menos desde o ano de 2012. 

Em 26 de Setembro de 2006 a devedora outorgou com o Finibanco, S.A. um 

contrato de mútuo com hipoteca pelo valor de Euros 42.500,002. Em Janeiro de 2009 

deixou este contrato de ser cumprido.  

Para além deste contrato, a devedora afiançou ainda um contrato de mútuo com 

hipoteca e fiança que o seu filho, conjuntamente com a esposa, outorgou com a Caixa 

Económica Montepio Geral em 27 de Setembro de 2014, pelo valor de Euros 70.000,00. 

O incumprimento deste contrato data de Fevereiro de 2010. 

                                                 
1 Este valor inclui o montante referente aa 50% duodécimo do 13º mês. 
2 Posteriormente, foi este crédito cedido à Caixa Económica Montepio Geral que, em 2015, cedeu o mesmo 
à Hefesto STC, S.A.. 
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Pelo exposto, veio a Caixa Económica Montepio Geral intentar o processo de 

execução nº 2039/11.1TBGMR3, no âmbito do qual foi adjudicado ao credor exequente 

a casa de morada de família da devedora, bem como resultou penhorada a sua pensão 

de reforma. 

 

Assim, de acordo com as reclamações recepcionadas e os valores indicados pela 

devedora, o seu passivo total ascende a cerca de Euros 118.000,004; 

 

Com a venda da sua casa de morada de família no processo de execução 

indicado, o património da devedora passou a resumir-se à pensão de reforma que 

mensalmente aufere, a qual se mostra insuficiente para fazer face ao passivo acumulado 

e a todas as despesas inerentes à sua subsistência. Assim, perante uma situação de 

insuficiência patrimonial, viu-se a devedora na obrigação de se apresentar a tribunal e 

requerer que fosse declarada a sua insolvência, tendo iniciado os procedimentos para 

tal necessário em Março de 2017. 

IV – Estado da contabilidade da devedora (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.) 

A devedora apresentou, com a petição inicial, 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 

                                                 
3 Que corre termos no Tribunal Judicial da Comarca de Braga - Juízo de Execução de Guimarães – Juiz 1. 
4 Para além dos contratos de mútuo referidos, encontra-se também em divida o valor de Euros 1.648,35 por 
saldo devedor em conta de depósito à ordem. 
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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 a devedora venha a auferir se considere 

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

advenham a qualquer título a devedora com exclusão do que seja razoavelmente 

necessário para o sustento minimamente digno dos devedores e do seu agregado 

familiar, 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 557,005. Como já 

referido, a remuneração mensal auferida pelo devedor respeita a Euros 582,55, pelo 

que o seu rendimento disponível varia entre Euros 0,00 e Euros 25,55. 

 

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

é liminarmente indeferido se a devedora tiver incumprido o dever de apresentação à 

insolvência ou, não estando obrigado a se apresentar, se tiver 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 a devedora saiba, ou não possa 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 

                                                 
5 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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deve ser negativamente valorado. E ainda é necessário que a devedora saiba que a sua 

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

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

cumulativos. 

Ao estabelecer, como pressuposto do indeferimento liminar do pedido de 

exoneração, que a apresentação extemporânea do devedor à insolvência haja causado 

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

façam diminuir o acervo patrimonial da devedora, 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 da devedora é impeditiva de lhe ser reconhecida a 

possibilidade (verificados os demais requisitos do preceito) de se libertar 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. 

 

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 a 

devedora obrigado a se apresentar, se se tiver abstido dessa apresentação 

nos seis meses seguintes à verificação da situação de insolvência; 

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

devedora que o mesmo conhecesse ou não pudesse ignorar sem culpa grave; 

C. Existência de prejuízo para os credores, decorrente do atraso da devedora na 

apresentação à insolvência; 
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Assim, devemos ter em consideração os seguintes elementos factuais: 

1. Em 26 de Setembro de 2006 a devedora outorgou com o Finibanco, S.A. um 

contrato de mútuo com hipoteca referido, o qual deixou de ser cumprido em 

Janeiro de 2009; 

2. A este valor acresceu o passivo constituído pelo incumprimento do contrato de 

mútuo com hipoteca e fiança outorgado pelo filho da devedora junto da Caixa 

Económica Montepio Geral e que esta afiançou; 

3. Visando ser ressarcida do seu crédito e após cessão do contrato referido no 

ponto 1 para a Caixa Económica Montepio Geral, veio esta intentar o processo 

de execução nº 2039/11.1TBGMR6; 

4. Como garantia pelo bom cumprimento do contrato referido no ponto 1 foi dado 

em hipoteca o prédio urbano composto por casa de rés-do-chão e logradouro, 

sito na Rua da Glória nº 20, da freguesia de Azurém, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Guimarães sob o nº 1417/20030310 e inscrito na respectiva 

matriz urbana sob o artigo 604º; 

5. Imóvel este que foi adjudicado ao credor hipotecário/exequente, em Junho de 

2016, pelo valor de Euros 21.500,00; 

6. No âmbito deste processo, foi também penhorada a pensão de reforma auferida 

pela devedora entre Junho de 2013 e Abril de 2017, no valor total de Euros 

3.131,61, bem como um reembolso de IRS no valor de Euros 90,607; 

7. O produto do valor total penhorado foi já entregue ao exequente8; 

 

8. O passivo total da devedora ascende a cerca de Euros 118.000,00. 

 

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 

                                                 
6 Que corre termos no Tribunal Judicial da Comarca de Braga - Juízo de Execução de Guimarães – Juiz 1. 
7 Informação prestada por funcionário da Agente de Execução, Dra. Sandra Rodrigues, por contacto 
telefónico de 2 de Agosto de 2017. 
8 Informação prestada por funcionário da Agente de Execução, Dra. Sandra Rodrigues, por contacto 
telefónico de 2 de Agosto de 2017 
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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. 

Apesar de se ter verificado a penhora da sua pensão de reforma durante cerca 

de quatro anos, não se pode pressupor que daqui adviesse prejuízo para qualquer 

credor pois, quer pelo indicado pela devedora na petição inicial, quer pela reclamação 

de crédito recepcionada, a devedora apenas tem um único credor. 

 

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 

inexistência de bens passíveis de serem apreendidos nos autos, 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 pela devedora. 

 

Castelões, 4 de Agosto de 2017 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 
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