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Escritório:  Correspondência: 
Telefone: 252 921 115 

Quinta do Agrelo Apartado 6042
Rua do Agrelo, 236 4774‐909 Pousada de Saramagos Fax: 252 921 115 
4770‐831 Castelões VNF geral@nunooliveiradasilva.pt www.nunooliveiradasilva.pt

Administrador Judicial – Economista – Contabilista Certificado 

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

Direito  da  Comarca  do  Porto  –  Juízo  de 

Comércio de Santo Tirso 

 
Juiz 3 

Processo nº 1907/17.1T8STS 

V/Referência: 

Data:

Insolvência de “Liliana Aurora Silva de Sousa” 

    

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, 21 de novembro de 2017 
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I – Identificação da Devedora 

Liliana Aurora Silva de Sousa, N.I.F. 225 056 690, divorciada, residente 

na Travessa das Farrapas, nº 38, 2º Esq., Freixieiro, freguesia de Perafita, concelho de 

Matosinhos (4455-455). 

 

II – Situação profissional e familiar da devedora 

A devedora foi casada com José Maria Monteiro Rodrigues entre 26 de Setembro 

de 1998 e 12 de Maio de 2016. Fruto desta relação, nasceram dois filhos, actualmente 

com 7 e 14 anos de idade, os quais residem com a devedora. 

De acordo com a informação prestada pela devedora na petição inicial e nos 

requerimentos juntos aos autos, a devedora reside, conjuntamente com os seus filhos, em 

casa arrendada, pelo que suporta uma renda mensal no valor de Euros 300,00. 

Mais informou que actualmente aufere Euros 360,00 a título de rendimento social 

de inserção e que a este valor soma a quantia de Euros 150,00 a título de pensão de 

alimentos e Euros 90,00 referentes ao abono dos seus filhos. Em suma, o rendimento 

mensal do agregado familiar (três pessoas, duas das quais em idade escolar) reporta-se 

apenas a Euros 600,00. 

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.) 

Em 2 de Setembro de 1998 a devedora outorgou, conjuntamente com José Maria 

Monteiro Rodrigues, dois contractos de mútuo com hipoteca, pelo que o “Banco 

Internacional de Crédito, S.A.” mutuou a quantia total de Euros 40.901,431. O 

incumprimento destes contratos data de Setembro de 2002. Face ao incumprimento das 

obrigações a que se vinculou, corre contra a devedora o processo de execução nº 

                                                 
1 Contrato de compra e venda de mútuo com hipoteca para aquisição do imóvel dado como garantia, no 
valor de Euros 38.407,40 e contrato de mútuo com hipoteca para obras de beneficiação no mesmo imóvel, 
pelo valor de Euros 2.493,99. 
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1775/05.6TBGDM2, do qual foi citada em Julho de 2005. No âmbito deste processo de 

execução foi vendida a casa de morada de família3 em Julho de 2010, pelo valor de Euros 

20.000,00. 

 

A devedora acumulou ainda passivo junto do “Novo Banco, S.A.”4 por 

incumprimento do contrato de mútuo outorgado em 6 de Julho de 1998. 

 

Pelas reclamações de créditos recepcionadas, verificamos que a insolvente 

apresenta um passivo que ascende a cerca de Euros 64.000,00. 

 

Apesar de notificado o mandatário da devedora para cumprimento ao disposto no 

artigo 24º do CIRE, até ao momento nenhuma informação foi prestada, pelo que, o 

signatário desconhece se nos últimos três anos a devedora auferiu qualquer rendimento. 

 

Face ao indicado infra, viu-se a devedora no dever de se apresentar a Tribunal e 

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

necessário em Março de 20155. 

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 o pedido de exoneração do passivo restante, nos termos do 

artigo 235º e seguintes do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas. 

                                                 
2 Que corre termos no Tribunal Judicial da Comarca de Porto – Juízo de Execução do Porto – Juiz 3. 
3  Imóvel dado como garantia pelo bom cumprimento dos contrato de mútuo agora  referidos:  fracção 
autónoma designada pelas letras “CI”, destinada a habitação, sita no 3º andar centro, descrito sob o nº 
2737 da freguesia de Fânzeres, concelho de Gondomar. 
4 À data, “Banco Espirito Santo, S.A.”. 
5 Data em que solicitou apoio judiciário. 
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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 o devedor 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). 

 

Apesar de o signatário ter diligenciado junto do mandatário da insolvente para 

recolher a informação que considera pertinente para se pronunciar quanto ao pedido de 

exoneração do passivo restante, não lhe foi facultada qualquer informação. 

Deste modo, o signatário não dispõe de informação que lhe permita avaliar de 

forma consciente e objectiva o pedido de exoneração do passivo restante pelo que, de 

momento, não se encontra em condições para emitir o respectivo parecer. 

A obtenção desta informação é deveras relevante, já que, o signatário tem 

dificuldade em compreender como é que a aqui insolvente e seus filhos sobrevivem: do 

rendimento mensal que o agregado familiar obtém – Euros 600,00 – metade é utilizado 

para pagamento da renda da casa onde habita, o que significa que sobre apenas o valor de 

Euros 300,00. Ora, considerando a composição do agregado familiar – dois filhos em 

idade escolar – aquele valor parece ser manifestamente insuficiente… 

 

Pelo óbito de “Abílio Coelho dos Santos Sousa” e “Docinda Helena Teixeira de 

Sousa”, pais da devedora6, encontra-se o signatário a tentar apurar se foi realizada 

                                                 
6 Informação disponível no processo de execução nº 1775/05.6TBGDM. 
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escritura de habilitação de herdeiros e se algum bem passou a integrar o património da 

devedora. 

Assim, e até informação em contrário, o signatário entende que o presente 

processo não se encontra numa situação de insuficiência da massa insolvente. 

 

Castelões, 21 de Novembro de 2017 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 
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Anexo nº 1 - Requerimento

Documento assinado electronicamente.

Esta assinatura electrónica substitui a assinatura autógrafa.
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