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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 do Tribunal Judicial da Comarca de 

Coimbra ‐ Juízo de Comércio de Coimbra 

Juiz 1 

Processo 379/19.0T8CBR 
V/Referência: 79696445 

Data: 22‐03‐2019 
Insolvência de “Ana Clara Rodrigues Cardoso” 

 

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, 10 de abril de 2019 
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I – Identificação da Devedora 

Ana Clara Rodrigues Cardoso, N.I.F. 173 149 855, divorciada, residente 

no Beco do Pombalinho, nº 2, freguesia de Eiras, concelho de Coimbra (3020-129). 

II – Situação profissional e familiar da devedora 

A devedora, actualmente com 54 anos, encontra-se desempregada e devidamente 

inscrita no Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P., não auferindo qualquer 

rendimento. 

Entre 15 de Maio de 1983 e 22 de Janeiro de 2018 a devedora foi casada com 

“Sílvio Manuel Abantes de Albuquerque”1. desta relação conjugal nasceram dois filhos, 

actualmente com 23 e 14 anos de idade. 

No que concerne à sua residência, a devedora reside de favor, conjuntamente com 

o seu filho menor de idade, em casa da sua mãe. 

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.) 

A devedora outorgou vários contratos com diferentes entidades bancárias, 

acumulando um passivo, com base nos valores reclamados, de cerca de Euros 28.600,00. 

Vejamos: 

 Em Fevereiro de 2018 passou a incumprir o contrato de crédito pessoal que havia 

outorgado (conjuntamente com o seu ex-marido2) com o “Banco Santander Totta, 

S.A.”; 

 Face ao incumprimento vem este credor reclamar que lhe seja reconhecido um 

crédito no valor total de Euros 22.556,03; 

                                                 
1 Declarado insolvente no âmbito do processo nº 3003/18.5T8CBR, que corre termos no Tribunal Judicial da Comarca 
de Coimbra – Juízo de Comércio de Coimbra – Juiz 3. 
2 Para além deste contrato, a devedora acumulou ainda o saldo devedor de Euros 8,58 em conta de depósito à ordem. 
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 Saldo devedor no montante de Euros 5.130,69, acumulado junto do “Wizink 

Bank, S.A.” (crédito cedido pelo “Barclays Bank PLC”) desde pelo menos 

Outubro de 2018; 

 No âmbito da utilização do cartão de crédito – “Cartão JUMBO” – atribuído pela 

“Oney Bank – Sucursal em Portugal”, a devedora acumulou o saldo devedor de 

Euros 912,40, vencido em Janeiro de 2019. 

 

No ano de 2016 a devedora inicia actividade enquanto profissional liberal (CAE: 

1519 – Outros prestadores de serviços), tendo auferido em 2016 rendimentos no valor 

anual de Euros 6.393,20 e em 2017 no valor de Euros 9.254,92. Nessa qualidade, a 

devedora encontrava-se obrigada ao pagamento de contribuições à Segurança Social, o 

que parece não ter cumprido entre Janeiro de 2017 e Janeiro de 2018, pelo que ao 

passivo atrás referido deve ser somado o valor reclamado de Euros 804,84. Em 31 de 

Janeiro de 2018 a devedora cessa actividade para efeitos fiscais3. 

 

No entender do signatário e salvo melhor opinião em contrário, a situação de 

insolvência da devedora ficou a dever-se ao passivo acumulado, o qual se mostra 

demasiado elevado face à inexistência de rendimentos. 

 

Assim, não dispondo de qualquer património capaz de fazer face ao passivo 

acumulado e nem de qualquer rendimento que lhe permita sequer suportar os encargos 

correntes, 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 Julho 

de 2018, com o pedido de apoio judiciário. 

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

C.I.R.E.) 

Não aplicável. 

                                                 
3 Informação disponível no site da Autoridade Tributária. 
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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. 

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 a devedora venha a auferir se considere 

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

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

necessário para o sustento minimamente digno do mesmo 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 600,004. De acordo 

com o já exposto no Ponto II supra, o rendimento disponível da devedora 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 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. 

 

                                                 
4 De acordo com o Decreto‐Lei n.º 117/2018 de 27 de Dezembro, que entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2019. 
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Assim, verificamos 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 a 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; 

 

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

individual, a devedora encontra-se na categoria de titular de uma empresa e está obrigada 

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 dias seguintes à data do conhecimento da situação de insolvência”. Já de 

acordo com o nº 3 do mesmo artigo, “quando o devedor seja titular de uma empresa, 

presume-se de forma inilidível o conhecimento da situação de insolvência decorridos 

pelo menos três meses sobre o incumprimento generalizado de obrigações de algum dos 

tipos referidos na alínea g) do nº 1 do artigo 20º”. Entre estas obrigações estão as 

contribuições para a Segurança Social. 

Considerando o incumprimento da devedora perante a Segurança Social entre 

Janeiro de 2017 e Janeiro de 2018, claramente verificamos que a devedora está na 

obrigação de se apresentar à insolvência, pelo menos desde meados do ano de 2017. 

Posto isto, e considerando que a devedora apenas inicia os procedimentos 

necessários para requerer que fosse declarada a sua declaração de insolvência em Julho 

de 2018, claramente verificamos que a mesma incumpriu a sua obrigação de se apresentar 

à insolvência. 

Apesar de preenchido o primeiro pressuposto (ponto A. supra), 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 
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apresentação à insolvência, conforme previsto na alínea d) do nº 1 do artigo 238º do CIRE, 

porquanto não pode o signatário considerar preenchidos os pressupostos evidenciados nos 

pontos B. e C. acima descritos. 

 

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. 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 

 

Castelões, 10 de abril de 2019 
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