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

Direito da Comarca de Braga – Juízo de 

Comércio de Guimarães 

 

Juiz 3 
Processo nº 5376/18.0T8GMR 

V/Referência: 
Data:

Insolvência de “Cândido Freitas Carvalho e Maria Eugénia Lourenço Teixeira 
Carvalho” 

 

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, 19 de novembro de 2018 
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I – Identificação dos Devedores 

Cândido Freitas Carvalho, N.I.F. 112 530 206, e Maria Eugénia 

Lourenço Teixeira Carvalho, N.I.F. 112 530 087, residentes na Rua Dr. Augusto 

Ferreira da Cunha, nº 170, 1º A 13, freguesia de Azurém, concelho de Guimaraes 

(4800-039). 

II – Situação profissional e familiar dos devedores 

Os devedores casaram em 3 de Setembro de 1977 sob o regime da comunhão de 

adquiridos1 e residem a título de comodato em imóvel propriedade do filho de ambos. 

O devedor marido, actualmente com 65 anos, encontra-se reformado por velhice 

desde Outubro de 20092, auferindo a esse título o valor bruto mensal de Euros 757,86. 

Por sua vez, a devedora esposa, de 64 anos, encontra-se desempregada, não 

dispondo de qualquer rendimento. 

III – Actividade dos devedores nos últimos três anos e os seus 

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

A fim de entendermos a situação em que os devedores se encontram, torna-se 

necessário previamente explanar uma série de factos que se revelam importantes para a 

compreensão de como foi possível aos mesmos chegar ao presente momento: 

 

A. Sociedade “Maintree.com Sistemas de Informação, Lda.”, NIPC 506 870 

626: 

 Os devedores foram sócios e gerentes3 desta sociedade; 

 Em 6 de Novembro de 2013 foi deliberada a dissolução e liquidação desta 

sociedade; 

                                                 
1 De acordo com o assento de casamento, os devedores estiveram separados de pessoas e bens entre 8 de Junho 
de 2007 e 13 de Abril de 2015, data em que houve reconciliação dos cônjuges. 
2 informação prestada pelo mandatário dos devedores por email de 12 de Outubro de 2018. 
3 Em 24 de Fevereiro de 2006 o devedor marido renunciou à gerência. 
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 Esta sociedade cessou para efeito de IVA em 31 de Dezembro de 2010; 

 Enquanto responsável legal desta sociedade, a devedora esposa garantiu o 

contrato de financiamento de 14 de Agosto de 2008, outorgado com o “Banco 

Português de Negócios, S.A.” para aquisição de um veículo automóvel, pelo 

valor de Euros 6.500,00; 

 Assim, a devedora é igualmente demandada pelo valor de Euros 10.159,95, 

reclamado pela “321 Crédito – Instituição Financeira de Crédito, S.A.”;  

 

B. Trabalhadores Independentes: 

 Tanto o devedor marido quanto a esposa desempenharam ainda uma actividade 

profissional (trabalhador independente/empresário em nome individual); 

 Entre 7 de Março de 2005 e 5 de Agosto de 2011 o devedor marido dedicou-se á 

actividade de formação – CAE 8011; 

 Por sua vez, a devedora esposa, entre 15 de Agosto de 1992 e 31 de Agosto de 

2005 dedicou-se à actividade de comércio a retalho de vestuário para adultos – 

CAE 52421 (extinto); 

 Pelo incumprimento de obrigações contributivas por parte da devedora esposa 

entre Janeiro de 2002 e Agosto de 2005 (já prescritas), vem a Segurança Social 

reclamar um passivo que ascende a cerca de Euros 6.500,00; 

 

C. Contratos outorgados pelos devedores: 

Ao passivo indicado deve ainda somar-se o que os devedores acumularam junto 

de entidades bancárias decorrente do incumprimento dos contratos outorgados, o qual 

ascende a cerca de Euros 106.000,00. Vejamos: 

 Face ao incumprimento de diversos contratos outorgados com o “Banco 

Comercial Português, S.A.” (e posteriormente cedidos), esta entidade bancária 

intentou diversos processos de execução contra os devedores. No âmbito destes 

processos os devedores celebraram acordos de pagamento em prestações, os 

quais não conseguiram cumprir, pelo que vem a “EOS Credit Funding DAC” 

reclamar o valor total de Euros 44.645,57; 
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 Por sua vez, a “Instrum Justitia Portugal, Lda.” reclamou o reconhecimento do 

valor de Euros 60.458,35, pelo incumprimento do acordo de pagamento em 

prestações outorgado com o “Barclays Bank, PLC” (e posteriormente cedido) 

em 20 de Janeiro de 2009; 

 A “Expand Alternative Investments, S.A.” vem reclamar o valor de Euros 

682,42 referente a saldo devedor acumulado em conta de cartão de crédito. 

 

Para além de todos os valores indicados, os devedores garantiram (fiança – 

renunciando ao benefício de excussão prévia) ainda os contratos de mútuo com hipoteca 

outorgados pelo filho de ambos “João Pedro Teixeira Carvalho” em Setembro de 2007, 

pelo valor total de Euros 131.000,00. 

 

Assim, de acordo com as reclamações de créditos recepcionadas pelo signatário, 

o passivo dos devedores ascende a cerca de Euros 231.500,00. 

 

Face ao exposto, de acordo com a informação disponível no processo, no 

entender do signatário e salvo melhor opinião em contrário, a situação de insolvência 

dos devedores ficou a dever-se ao passivo acumulado, o qual se mostra demasiado 

elevado face aos rendimentos do agregado familiar, porquanto, de acordo com as 

declarações de rendimentos, estes resumem-se, nos últimos anos à pensão de velhice 

auferida pelo devedor marido, que respeita ao valor anual bruto de cerca de Euros 

10.000,004. 

 

Assim, mostrando-se o seu património incapaz de responder pelo passivo 

acumulado, viram-se os devedores 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 20185. 

                                                 
4 De acordo com as respectivas declarações de rendimentos, no ano de 2014 o valor total auferido pelos devedores 
ascendeu a Euros 10.370,64. Nos anos de 2015 e 2016 receberam igualmente o valor total bruto de Euros 
10.370,64 e em 2017 o valor de Euros 10.422,45. 
5 Data do apoio judiciário. 
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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.) 

Os devedores apresentaram, 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 

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 os devedores venham 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 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 580,006. De acordo 

com o já exposto no ponto II supra, o rendimento disponível do devedor marido varia 

entre Euros 0,00 e Euros 177,86. Por sua vez, o rendimento disponível da devedora é, 

de momento, nulo.  

 

                                                 
6 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. 



7/13

Insolvência de “Cândido Freitas Carvalho e Maria Eugénia Lourenço 
Teixeira Carvalho” 

Relatório (artigo 155º do C.I.R.E.) 

Processo nº 5376/18.0T8GMR da Comarca de Braga - Juízo de Comércio de Guimarães - Juiz 3 

Página 5 de 10 

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

exoneração é liminarmente indeferido se os devedores tiverem incumprido o dever de 

apresentação à insolvência ou, não estando obrigados a se apresentar, se tiverem 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 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 possam 

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

cumulativos. 

A nível doutrinal e jurisprudencial têm existido diferentes entendimentos sobre o 

segundo requisito (advir prejuízo para os credores): enquanto uma corrente defende que 

a omissão do dever de apresentação atempada à insolvência torna evidente o prejuízo 

para os credores pelo avolumar dos seus créditos, face ao vencimento dos juros e 

consequente avolumar do passivo global dos insolventes, outra corrente defende que o 

conceito de prejuízo pressuposto no normativo em causa consiste num prejuízo diverso 

do simples vencimento dos juros, que são consequência normal do incumprimento 

gerador da insolvência, tratando-se assim dum prejuízo de outra ordem, projectado na 

esfera jurídica do credor em consequência da inércia dos insolventes (consistindo, por 

exemplo, no abandono, degradação ou dissipação de bens no período que dispunha para 

se apresentar à insolvência), ou, mais especificamente, que não integra o ‘prejuízo’ 

previsto no artigo 238º, nº 1, d) do C.I.R.E. o simples acumular do montante dos juros. 

O signatário tem defendido esta última posição, entendendo que não basta o 

simples decurso do tempo para se considerar verificado o requisito em análise (pelo 

avolumar do passivo face ao vencimento dos juros). Tal entendimento representaria uma 
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valoração de um prejuízo ínsito ao decurso do tempo, comum a todas as situações de 

insolvência, o que não se afigura compatível com o estabelecimento do prejuízo dos 

credores enquanto requisito autónomo do indeferimento liminar do incidente. Enquanto 

requisito autónomo do indeferimento liminar do incidente, o prejuízo dos credores 

acresce aos demais requisitos – é um pressuposto adicional, que aporta exigências 

distintas das pressupostas pelos demais requisitos, não podendo por isso considerar-se 

preenchido com circunstâncias que já estão forçosamente contidas num dos outros 

requisitos. O que se pretende valorizar neste quesito, como acima foi posto em 

evidência, é a conduta dos devedores, de forma a apurar se o seu comportamento foi 

pautado pela licitude, honestidade, transparência e boa-fé no que respeita à sua situação 

económica, devendo a exoneração ser liminarmente coarctada caso seja de concluir pela 

negativa. 

Ao estabelecer, como pressuposto do indeferimento liminar do pedido de 

exoneração, que a apresentação extemporânea dos devedores à insolvência haja causado 

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

façam diminuir o acervo patrimonial dos devedores, 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 dos devedores é impeditiva de lhe ser reconhecida a possibilidade 

(verificados os demais requisitos do preceito) de se libertarem 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: 
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A. Incumprimento do dever de apresentação à insolvência ou, não estando os devedores 

obrigados a se apresentar, se se tiverem abstido dessa apresentação nos seis meses 

seguintes à verificação da situação de insolvência; 

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

que os mesmos conhecessem ou não pudessem ignorar sem culpa grave; 

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

apresentação à insolvência; 

 

No caso sub judice devemos ter em consideração os seguintes factos: 

1. No âmbito do processo de execução nº 8254/09.0TJVNF do 5º Juízo Cível do 

Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão, em Janeiro de 2010 os devedores e o 

“Banco Comercial Português, S.A.” acordaram o pagamento de Euros 17.900,00 

em prestações; 

2. Contudo, em Abril de 2010 deixaram de cumprir o referido acordo; 

3. Igualmente, no âmbito do processo de execução nº 321/10.4TJVNF do 1º Juízo 

Cível do Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão, em Janeiro de 2010 os 

devedores e o “Banco Comercial Português, S.A.” acordaram o pagamento de 

Euros 10.600,00 em prestações; 

4. Em Maio de 2010 deixaram os devedores de pagar as prestações a que se 

obrigaram; 

5. Ainda junto desta entidade, os devedores acumularam o saldo devedor de Euros 

3.003,60 em conta de depósito à ordem e o valor de Euros 1.141,33 em conta de 

cartão de crédito; 

6. Face ao incumprimento junto do “Banco Comercial Português, S.A.”, foram estes 

demandados no âmbito do processo de execução nº 445/10.8TJVNF7, do qual foi o 

devedor marido citado em 20 de Maio de 2013 e a devedora esposa em 21 de 

Maio de 20138; 

                                                 
7 A correr termos no Juízo de Execução de Vila Nova de Famalicão, Juiz 2. 
8 Informação prestada pela Agente de Execução, Dra. Ana Antunes, por email de 12 de Outubro de 2018. 



10/13

Insolvência de “Cândido Freitas Carvalho e Maria Eugénia Lourenço 
Teixeira Carvalho” 

Relatório (artigo 155º do C.I.R.E.) 

Processo nº 5376/18.0T8GMR da Comarca de Braga - Juízo de Comércio de Guimarães - Juiz 3 

Página 8 de 10 

7. Esta execução encontra-se extinta desde Maio de 2015, “por inexistência de bens 

dos executados, não havendo por isso qualquer valor penhorado nesses autos”9; 

8. Este crédito foi posteriormente cedido á “EOS Credit Funding DAC”, pelo que vem 

esta entidade reclamar o valor de Euros 44.645,57. 

 

9. Fruto do incumprimento junto da “321 Crédito – Instituição Financeira de Crédito, 

S.A.”, foram os devedores demandados no âmbito do processo de execução nº 

767/10.8TJVNF10, em que foi o devedor marido citado em 17 de Dezembro de 

2010 e a devedora esposa em 28 de Dezembro de 201011; 

10. No âmbito deste processo foi penhorada a pensão de reforma auferida pelo 

devedor marido desde Outubro de 201012, tendo sido entregue ao exequente o 

valor total de Euros 7.815,3213; 

11. Esta execução encontra-se extinta desde 13 de Março de 2015 por força no disposto 

no nº 4 do artigo 779º do Código de Processo Civil14; 

12. Desconhece o signatário se após a extinção deste processo de execução a pensão 

auferida pelo devedor continuou a ser penhorada e se esses montantes foram 

directamente entregues ao exequente. 

 

13. Face ao incumprimento dos devedores junto do “Barclays Bank, PLC” (contrato 

posteriormente cedido à “Instrum Justitia Portugal, Lda.”)  foram os devedores 

demandados no âmbito do processo de execução nº 2906/10.0TJVNF15, do qual 

foram citados em 27 de Outubro de 201016; 

 

14. Os devedores foram ainda demandados no âmbito do processo de execução nº 

5117/14.1T8VNF17; 

                                                 
9 Informação prestada pela Agente de Execução, Dra. Ana Antunes, por email de 12 de Outubro de 2018. 
10 Corre termos no Juízo de Execução de Vila Nova de Famalicão, Juiz 2. 
11 Informação prestada pela Agente de Execução, Dra. Marta Ribeiro, por email de 10 de Outubro de 2018. 
12 Informação prestada pelo mandatário dos devedores, por email de 12 de Outubro de 2018. 
13 Informação prestada pela Agente de Execução, Dra. Marta Ribeiro, por email de 10 de Outubro de 2018. 
14 Informação prestada pela Agente de Execução, Dra. Marta Ribeiro, por email de 10 de Outubro de 2018. 
15 Corre termos no Juízo de Execução de Vila Nova de Famalicão, Juiz 2. 
16 Informação prestada por funcionária da Agente de Execução, Dra. Isabel Vaz Miranda, por contacto telefónico de 
16 de Novembro de 2018. 
17 Corre termos no Juízo de Execução de Vila Nova de Famalicão, Juiz 2. 
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15. Apesar de não terem sido citados deste processo, os devedores entregaram 

voluntariamente ao exequente o valor de Euros 200,0018; 

 

16. Em Julho de 2013 a devedora vende a sua quota-parte (33,33%) sobre o prédio 

urbano descrito na Conservatória do Registo Predial da Maia sob o nº 1338-C – 

Maia e inscrito sob o artigo 2220º-C da freguesia de Cidade da Maia, concelho da 

Maia, pelo valor de Euros 32.500,00; 

17. Desconhece o signatário que o produto desta venda tenha sido utilizado para 

proceder ao pagamento de qualquer dívida existente já nesta data; 

 

Verificamos assim que pelo menos desde o ano de 2010 que os devedores 

entraram numa espiral negativa, incumprindo com a generalidade dos seus credores e, 

consequentemente pelas sucessivas demandas no âmbito de vários processos de 

execução. 

De acordo com as respectivas declarações de rendimentos, há vários anos que o 

rendimento anual dos devedores ascende ao valor bruto de cerca de Euros 10.000,00, o 

qual se mostra diminuto para fazer face aos encargos diários e suportar ainda o passivo 

que pende sobre os devedores. Assim, há vários anos que se podem considerar 

esgotadas todas as expectativas de melhoria da situação financeira dos devedores 

que justificassem uma reviravolta na situação de carência económica em que ainda 

hoje se encontram. 

É, portanto, óbvio, no entendimento do signatário, o atraso dos devedores na sua 

apresentação à insolvência, verificando-se ainda a total inexistência de sérias 

expectativas de melhoria da sua situação financeira. 

 

Resta averiguar da existência de prejuízo decorrente deste atraso dos devedores.  

É ainda entendimento do signatário que a entrega de valores aos 

exequentes/credores, no âmbito dos respectivos processos de execução constitui um 

consequente prejuízo para os restantes credores que vêem diminuídas as possibilidades 

                                                 
18 Informação prestada pela Agente de Execução, Dr. Miguel Viegas, por email de 8 de Outubro de 2018. 
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de serem ressarcidos dos seus créditos, o que não sucederia no caso de uma declaração 

de insolvência atempada pois, o concurso de credores importaria que esse valor fosse 

repartido de forma equitativa na proporção dos respectivos créditos. 

 

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

pressupostos previstos na alínea 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 pelos devedores nos termos do 

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

 

Pelo óbito de “António Dias Teixeira e Olga Leite Lourenço Teixeira” pais da 

devedora esposa e de “Maria Altina de Freitas Carvalho”, mãe do devedor marido, 

encontra-se o signatário a tentar apurar se foram realizadas as respectivas escrituras de 

habilitação de herdeiros e se algum bem passou a integrar o património dos devedores, 

tendo remetido carta ao Serviço de Finanças de Guimaraes 1 para esclarecimento dessas 

questões. 

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

processo não se encontra numa situação de insuficiência da massa insolvente, devendo 

ser deliberada a liquidação do activo. 

 

Castelões, 19 de Novembro de 2018 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 
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