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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 nº 2882/17.8T8GMR 

V/Referência: 
Data:

Insolvência de “Albino Luís Monteiro Sampaio” 
 

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., bem como o respectivo anexo (Inventário). 

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, 3 de agosto de 2017 
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I – Identificação do Devedor 

Albino Luís Monteiro Sampaio, N.I.F. 176 795 839, divorciado1, residente 

na Avenida da Cancela, nº 225, freguesia de Queimadela, concelho de Fafe (4820-560). 

 

II – Situação profissional e familiar do devedor 

O devedor reside, de favor, em casa da sua mãe, conjuntamente com esta e com a 

sua actual companheira2. 

Actualmente, o devedor trabalha como Ajudante de Armazém na empresa “Hélder 

Agostinho Castro”, NIF 190 228 032, pelo que aufere a remuneração bruta mensal no 

valor de Euros 557,00. 

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 Maio de 2004 e Julho de 2016 o devedor foi empresário em nome 

individual, dedicando-se ao comércio a retalho por outros métodos, não efectuado em 

estabelecimentos, bancas, feiras ou unidades móveis de venda (CAE 47990). No âmbito 

desta actividade, dedicou-se, numa fase inicial, à revenda de produtos de têxteis-lar, 

contudo, pelo que indica, face à crise que afectou este sector, a partir de 2010 estendeu a 

sua actividade também à venda de produtos alimentares. Apesar dos esforços que diz ter 

reunido para alcançar o sucesso desta actividade, face à redução das vendas, em 2014 não 

lhe restou outra alternativa que não passar a trabalhar simultaneamente como trabalhador 

dependente, acabando por cessar a actividade como trabalhador independente em 31 de 

Julho de 2016 3. 

Resultado da actividade que desempenhara enquanto empresário em nome 

individual, o devedor constituiu passivo junto de diferentes entidades de índole 

                                                 
1 Entre 13 de Agosto de 1988 e 2 de Março de 2011 foi casado com Maria Manuela Castro Teixeira. Na 
constância deste matrimonio nasceram duas filhas, actualmente maiores de idade. 
2 Pelo que indica na petição inicial 
3 Informação disponível no site da Autoridade Tributária. 
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financeira, pública e mesmo junto de particulares, pelo que actualmente o seu passivo 

ascende a cerca de Euros 32.500,00.  

Apesar de já se encontrar em incumprimento junto de algumas entidades desde o 

ano de 2014, desconhece o signatário qualquer acção executiva de natureza judicial que 

possa pender contra o devedor. Apenas foi intentada já este ano a injunção nº 

14284/17.1YIPRT4, da qual foi o devedor citado em Maio passado. 

 

De acordo com as declarações de rendimentos apresentadas pelo devedor, a partir 

de 2015, os seus rendimentos sofreram um decréscimo considerável, nomeadamente pela 

diminuição das receitas resultantes da actividade que exercera por conta própria5.  

 

Pela inexistência de património capaz de responder por todo o passivo acumulado, 

viu-se a devedor na obrigação de se apresentar a tribunal e requerer que fosse declarada 

a sua insolvência, tendo iniciado os procedimentos para tal em Abril de 2017. 

IV – Estado da contabilidade do devedor (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.) 

O devedor 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. 

                                                 
4 Que correu termos no Comarca de Porto Este – Juízo Local Cível de Felgueiras – Juiz 2. Foi conferida força 
executiva a esta injunção no passado dia 13 de Junho. 
5 Em 2012, resultado da actividade por conta própria, o devedor auferiu o valor anual de Euros 22.263,23. 
Já  em 2013 este  valor  respeitou  a Euros 23.255,18.  Em 2014 estabeleceu uma  relação  laboral  com a 
empresa “Hélder Agostinho Castro” e manteve a actividade por contra própria, pelo que o rendimento 
anual auferido respeitou a Euros 19.007,61 (por trabalho dependente: Euros 1.501,57 e por rendimentos 
de categoria B no valor de Euros 17.506,04). Em 2015 o valor total auferido respeitou a Euros 14.390,18 
(rendimentos por trabalho dependente: Euros 6.886,67; por conta própria: Euros 7.503,51) e em 2016 a 
Euros  9.812,51  (rendimentos  por  trabalho  dependente:  Euros  7.420,00  e  por  conta  própria:  Euros 
2.392,51). 
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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 o devedor venha a auferir se considere 

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

advenham a qualquer título com exclusão do que seja razoavelmente necessário para o 

sustento minimamente digno do devedor 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 557,006. Assim, face 

ao valor mensal auferido, o rendimento disponível do devedor mostra-se, de momento, 

nulo. 

 

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

é liminarmente indeferido se o devedor 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 o devedor 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 deve ser 

                                                 
6 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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negativamente valorado. E ainda é necessário que o devedor 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 do devedor, 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 do devedor 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 

devedor 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 do 

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

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

apresentação à insolvência; 

 

Assim, devemos ter em consideração os seguintes elementos factuais: 
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1. Enquanto trabalhador independente, o devedor constituiu passivo junto da 

Segurança Social pelo não pagamento de contribuições a que estava vinculado nos meses 

de Julho a Setembro de 2014, no valor total de Euros 437,04; 

2. Face a este incumprimento, foi intentado contra o devedor o processo de execução 

fiscal nº 0301201700244023, do qual o devedor foi citado em Julho passado; 

 

3. Por empréstimos sucessivos no valor total de Euros 8.500,00, o devedor entregou 

a Fernando da Mota Araújo um cheque com data de 30 de Janeiro de 2014, contudo, o 

mesmo foi devolvido em Março de 2017 por falta de provisão; 

 

4. No desempenho da sua actividade, o devedor constituiu um passivo no valor total 

de Euros 759,43 junto da empresa Distribasto – Comércio de Produtos Alimentares, Lda. 

(NIPC 503 027 057), pelo não pagamento de facturas referentes aos anos de 2014 e 2015; 

5. Com o objectivo de ver liquidado o seu crédito, este credor intentou a injunção nº 

14284/17.1YIPRT, à qual foi conferida força executiva no passado dia 13 de Junho; 

 

6. Em Julho de 2014, com a finalidade de adquirir bens ou serviços para a satisfação 

de necessidades pessoais ou familiares, o devedor contraiu junto da Caixa Geral de 

Depósitos, S.A. um contrato de mútuo no valor de Euros 6.500,00; 

7. Actualmente encontra-se em dívida a quantia de Euros 4.514,29 a título de capital; 

 

8. Em Fevereiro de 2015 o devedor constitui-se fiador e principal pagador de um 

contrato de mútuo outorgado por Tiago Rafael Teixeira Costa junto do Banco BIC 

Português, S.A, no valor de Euros 5.000,00; 

9. Actualmente, quanto a este contrato, encontra-se em dívida a quantia de Euros 

2.490,78 a título de capital; 

 

10. Em Julho de 2016 o devedor cessa a sua actividade para efeitos fiscais; 

 
11. Em 1 de Agosto de 2016 o devedor adquire o veículo automóvel da marca 

ROVER, modelo 75, com a matrícula 10-12-SV; 
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12. Veículo que em 16 de Março de 2017 viria a vender à sua mãe, Maria da 

Conceição Monteiro João; 

13. Desconhecendo o signatário os contornos deste negócio, questionou a mandatária 

do devedor se o bem foi vendido ou doado e, no caso de ter sido vendido, para que foi 

utilizado o valor recebido; 

14. No entanto, até ao momento nenhum esclarecimento foi prestado. 

 

15. Para além do exposto, o devedor indica ainda outros credores particulares, 

aumentando o passivo constituído em cerca de Euros 10.700,00; 

 
16. Assim, o passivo total do devedor ascende a cerca de Euros 32.500,00. 

 

No que respeita ao primeiro ponto, na sua qualidade de empresário em nome 

individual, o devedor encontra-se na categoria de titular de uma empresa e está obrigado 

a apresentar-se à insolvência nos termos do disposto no nº 1 do artigo 18º do CIRE. Define 

esta disposição legal que o devedor deve requerer a declaração da sua insolvência dentro 

dos 30 dias7 seguintes à data em que teve conhecimento da mesma. Da leitura conjunta 

do nº 2 deste artigo e dos pontos i) e ii) da alínea g) do nº 1 do artigo 20º do CIRE, quando 

o devedor seja titular de uma empresa, presume-se este conhecimento decorridos pelo 

menos seis meses sobre o incumprimento generalizado de obrigações tributárias e das 

contribuições para a Segurança Social (note-se, quanto a este situação, que existem 

valores em divida junto do “Instituto da Segurança Social, I.P.” por contribuições não 

liquidadas correspondentes aos meses Julho a Setembro de 2014, no valor total de Euros 

437,04). Contudo, face ao valor em causa, e ao período em dívida de apenas três meses, 

não pode o signatário considerar que em causa está o incumprimento generalizado 

de obrigações tributárias e das contribuições para a Segurança Social. 

 

Porém, pelos factos expostos, entende o signatário que desde 2014 o devedor 

demonstra alguma instabilidade financeira com o acumular de passivo que, embora 

individualmente não pareça apresentar grande preocupação pelo valor diminuto de cada 

                                                 
7 60 dias na redacção anterior à alteração operada pela Lei nº 16/2012, de 20 de Abril 
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crédito, na generalidade assume outros contornos, principalmente com a diminuição dos 

rendimentos resultantes da sua actividade por conta própria em 2015 e, de forma mais 

evidente em Julho de 2016 com a cessação desta actividade. O devedor, ao incumprir as 

obrigações a que se vinculou, quer junto da Segurança Social, quer junto de entidades 

particulares, como é exemplo Fernando da Mota Araújo e a empresa Distribasto – 

Comércio de Produtos Alimentares, Lda., no ano de 2015 o seu passivo já vencido 

ascendia a cerca de Euros 10.000,00. 

Com a cessação da sua actividade em Julho de 2016, os rendimentos do devedor 

resumem-se unicamente à remuneração que aufere pela relação laboral que ainda hoje se 

mantém. Ora, sendo este rendimento correspondente ao salário mínimo nacional e, face 

ao que indica nos artigos 14º8 e 15º9 da petição inicial, entende o signatário que com a 

cessação da actividade que desempenhara por conta própria até Julho de 2016, 

consideram-se esgotadas todas as expectativas de melhoria da sua situação de 

carência económica. Nesta data, facilmente seria perceptível que a remuneração mensal 

auferida não permitiria a regularização de todo passivo acumulado. Todavia, apenas em 

Abril de 2017 o devedor inicia os procedimentos necessários para se apresentar em 

tribunal e requerer que fosse declarada a sua insolvência. 

 

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

algum prejuízo para os seus credores. 

Conforme foi atrás descrito, o devedor desfez-se do único bem que compunha o 

seu património com a venda do veículo automóvel referido no ponto 11. Ao que o 

signatário conseguiu apurar, o preço de mercado do veículo em causa, poderá rondar, 

pelo menos, os Euros 2.500,00. Apesar de questionado o devedor, até ao momento 

nenhuma informação foi prestada ao signatário quanto á transmissão deste bem, nem 

quanto à finalidade dada ao produto da venda, sendo que a informação supra evidenciada 

resultou da pesquisa efectuada por parte do signatário junto da Conservatória do Registo 

Automóvel. 

                                                 
8 “O requerente “apostou”, assim, todo o seu esforço pessoal, familiar, profissional e todos os seus bens 
pessoais, no desenvolvimento e manutenção da atividade do “mercadinho” de produtos alimentares e 
revenda têxteis lar”. 
9 “Tendo a falência deste arrastado o requerente para uma situação de impossibilidade de cumprimento 
das suas obrigações, que se traduz na sua descrita situação de insolvência”. 
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É, pois, manifesto que o devedor, ao dispor do seu único activo, visou o total 

prejuízo de todos os seus credores. 

 

Por todo o exposto, entende o signatário que está preenchida a totalidade dos 

pressupostos previstos nas alíneas d) do nº 1 do artigo 236º do CIRE por violação do seu 

dever de apresentação à insolvência. 

 

Posto isto, conclui assim o signatário pelo indeferimento do pedido de 

exoneração do passivo restante apresentado pela devedora nos termos do disposto 

na alínea d) do nº 1 do artigo 238º do CIRE. 

 

Não obstante a posição atrás manifestada, o signatário entende que deverá 

ser dada a oportunidade ao insolvente para, em prazo a ser fixado pela assembleia 

de credores, entregar à massa insolvente o valor estimado da viatura, ou seja, Euros 

2.500,00.  

A concretizar-se esta situação, o signatário é da opinião que nada obsta a que 

seja concedido ao insolvente o benefício da exoneração do passivo restante. 

 

Considerando que a massa insolvente se encontra numa situação de 

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

diminuto do bem passível de ser apreendido 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 devedor. 

 

Castelões, 2 de Agosto de 2017 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 



11/13

Insolvência de “Albino Luís Monteiro Sampaio” 
Processo nº 2882/17.8T8GMR do Tribunal Judicial da Comarca de Braga, Juízo de Comércio de Guimarães - Juiz 3 de 

Guimarães 

 

 
( A r t i g o  1 5 3 º d o  C . I . R . E . )  
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Relação dos bens e direitos do Devedor passíveis de 
integrarem a massa insolvente: 

 

Verba Espécie Localização Descrição Valor

1 Móvel  
Veículo automóvel ligeiro de passageiros da marca 
ROVER, com a matrícula 10-12-SV, do ano de 2000. 

a) 

 

a) Este bem foi propriedade do insolvente, tendo sido vendido à sua mãe, Maria da 

Conceição Monteiro João, em 16/03/2017. Está a ser reunida informação e 

documentação relevante para se proceder à resolução em benefício da massa 

insolvente deste negócio. 

 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 
 

Castelões, 2 de Agosto de 2017 
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