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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 Vila 

Nova de Famalicão 

 

Juiz 3 

Processo nº 7836/17.1T8VNF  

Insolvência de “Carlos Alberto Cortez Lopes” 

 

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 vai ser 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, 22 de janeiro de 2018 
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I – Identificação do Devedor 

Carlos Alberto Cortez Lopes, solteiro, portador do NIF 189 370 580, 

residente na Rua do Monte Talegre, lote 4, freguesia de Celeirós e concelho de Braga 

(4705-424). 

II – Situação profissional e familiar do devedor 

O devedor, actualmente com 49 anos de idade, reside da Domus Fraternitas – 

Comunidade Terapêutica de S. Francisco de Assis e encontra-se a frequentar um 

programa de tratamento ao alcoolismo subsidiado pela Segurança Social. 

Actualmente desempregado, encontra-se inscrito no Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, I.P., não auferindo qualquer valor a título de subsídio de 

desemprego. 

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.) 

Ao longo de vários anos – entre 2013 e 2017 – o devedor foi acumulando 

diversas dívidas junto da Fazenda Nacional por valores de IUC vencidos e não 

regularizados. Estes valores referem-se ao veículo automóvel da marca OPEL com a 

matrícula UI-64-52, que por invocar desconhecer o seu paradeiro e de forma a evitar o 

acumular deste passivo, o devedor solicitou o cancelamento da matrícula junto do 

Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.. Os valores em dívida junto daquela 

entidade referem-se também a IUC relativo ao veículo automóvel da marca KIA com a 

matrícula 53-53-HT, cuja matrícula se encontra cancelada desde 27 de Maio de 2014. 

Face a todo este passivo, foi o devedor demandado em diversos processos de execução 

fiscal. 

Por todo o exposto, vem a Fazenda Nacional reclamar que lhe seja reconhecido 

um crédito no valor de Euros 2.343,99. 
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Entre Março de 2013 e Outubro de 2016 o devedor esteve desempregado e a 

auferir subsídio de desemprego. Posteriormente a esta data, nenhum rendimento foi 

atribuído ao devedor, indicando o mesmo que sobrevive da ajuda de familiares e do 

apoio prestado pela Domus Fraternitas – Comunidade Terapêutica de S. Francisco de 

Assis. 

 

Perante uma situação de insuficiência patrimonial1, 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 Setembro 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 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 o devedor venha a auferir se considere 

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

advenham a qualquer título ao devedor com exclusão do que seja razoavelmente 

necessário para o sustento minimamente digno do devedor e do seu agregado familiar, 

                                                 
1 Por consulta ao site da Autoridade Tributária, apurou o signatário que o devedor não procede à entrega 

da declaração de rendimentos – modelo 3 – pelo menos desde o ano de 2014. 
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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 580,002. De acordo 

com o já exposto no ponto II supra, o rendimento disponível do devedor é, de momento, 

nulo.  

Face ao supra exposto, não existem elementos, nem na minha posse, nem nos 

autos, que permitam concluir que o pedido de exoneração deve ser indeferido, 

nomeadamente por eventual violação do dever de apresentação à insolvência, conforme 

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

 

Nesta conformidade, sou de parecer que nada obsta a que seja deferido o 

pedido de exoneração do passivo apresentado pelo devedor, 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 ser 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 pelo devedor. 

 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 

Castelões, 19 de Janeiro de 2018 

                                                 
2 De acordo com o Decreto-Lei n.º 156/2017 de 28 de Dezembro, que entrou em vigor no dia 1 de Janeiro 

de 2018. 
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