
1/19

REFª: 28755484

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR
- 155º CIRE

CARACTERIZAÇÃO

Tribunal Competente:

Nº Processo:

Guimarães - Tribunal Judicial da Comarca de Braga

667/18.3T8GMRUnidade Orgânica: Juízo de Comércio de Guimarães - 
Juiz 3

Finalidade: Juntar a Processo Existente

ADMINISTRADOR JUDICIAL SUBSCRITOR

Nome: Nuno Rodolfo da Nova Oliveira da Silva

Morada: Quinta do Agrelo, Rua do Agrelo, 236

Localidade:  

Código Postal: 4770-831 Castelões Vnf

Telefone: 252921115 Fax:  Email:  

Nº Registo: 366

NIF: 206013876

Peça Processual entregue por via electrónica na data e hora indicadas junto da assinatura electrónica do 
subscritor (cfr. última página), aposta nos termos previstos na Portaria n.º 280/2013, de 26 de Agosto

Documento processado por computador Relatório do Administrador - 155º CIRE REFª. 28755484
Pág. 1/1



2/19

 

1 | P á g i n a  

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 de Braga, Juízo de 

Comércio de Guimarães 

Juiz 3 
Processo nº 667/18.3T8GMR 

V/Referência: 
Data:

Insolvência de “José Barbosa 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., 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 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, 6 de abril de 2018 
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I – Identificação do Devedor 

José Barbosa Lopes, N.I.F. 180 241 630, residente na Rua de Sande, S/N, freguesia 

de Gondomar, concelho de Guimarães (4800-440). 

 

II – Situação profissional e familiar do devedor 

O devedor foi casado com Eva Conceição da Silva e Sousa entre 26 de Março de 1988 e 

4 de Novembro de 2008 sob o regime da comunhão geral de bens.  

O devedor suporta a título de pensão de alimentos o valor de Euros 300,00 quanto à sua 

filha Maria do Rosário Sousa que, apesar de ser maior de idade, apresenta uma deficiência 

qualificada em 90%. 

O devedor vive, actualmente, num anexo de um imóvel propriedade da sociedade 

“Superinertes de Lopes & Filhos Lda.”. 

O devedor foi sócio-gerente da referida sociedade, contudo fruto da declaração de 

insolvência desta, encontra-se desempregado desde Fevereiro de 2017, não auferindo 

qualquer rendimento 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.) 

A fim de entendermos a situação em que se encontra o devedor, torna-se necessário 

previamente explanar as diversas demandas empresariais com que o mesmo se relacionou, bem 

como uma série de factos que se revelam importantes para a compreensão de como foi possível 

ao devedor chegar ao presente momento. 

 

A) SOCIEDADES 

 

A1) Superinertes de Lopes & Filhos S.A. – NIPC 502 052 3841: 

                                                 
1 Esta sociedade teve sede social na Lugar da Lage, freguesia de Gondomar, concelho de Guimarães (4800-
440). 
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1. O devedor foi accionista desta sociedade, tendo assumido também as funções de Presidente 

do Concelho de Administração; 

2. Em 2012 esta empresa deu início a um Processo Especial de Revitalização (PER), que correu 

termos sob o nº 5699/12.2TBBRG do Tribunal Judicial de Guimarães, 5º Juízo Cível de 

Guimarães2; 

3. Em Janeiro de 2013 foi aprovado um Plano de Recuperação com vista à revitalização desta 

sociedade; 

4. Contudo, por sentença datada de 6 de Março de 2017, foi proferida a sentença de insolvência, 

no âmbito do processo com o nº 820/17.7T8GMR3, que corre termos na Comarca de Braga, 

Juízo de Comércio de Guimarães - Juiz 1; 

5. Tendo já sido deliberado o encerramento e liquidação da sociedade; 

6. A favor desta sociedade o devedor avalizou diversos contractos de crédito celebrados com 

entidades bancárias e financeiras e cujo valor em dívida ascende actualmente a mais de 2,4 

MILHÕES de Euros; 

7. Na sua qualidade de administrador e responsável subsidiário, o devedor encontra-se 

igualmente demandado pela Fazenda Nacional num passivo que ascende a mais de Euros 

340.000,00 por dividas de IUC, IMI, IRC, IRS e IVA dos anos de 2009 a 2015; 

 

A2) Granitos Tourencinho, Lda. – NIPC 506 387 488: 

8. Esta sociedade foi constituída em Dezembro de 2002 e tem por objecto social a exploração 

de pedreira, comércio de pedra e de outras massas minerais extraídas, transformação de 

pedra e afins; 

9. Tem a sua sede no Ed. Da Estação, Bl. 5 – 2º Esq., freguesia e concelho de Vila Pouca de 

Aguiar; 

10. O devedor detém três quotas nesta sociedade, uma no valor de Euros 1.000,00, outra no valor 

de Euros 500,004 e uma terceira no valor de uros 23.500,005; 

11. Após consulta efectuada no Portal da Finanças, foi possível verificar que esta sociedade 

cessou a actividade para efeitos de IVA em 28 de Fevereiro de 2015. 

                                                 
2 A Administradora Judicial Provisória nomeada nestes autos foi a Dra. Maria Clarisse Barros. 
3 Foi nomeado para exercer as funções de Administrador Judicial o colega, Dr. Nuno Nascimento Lopes. 
4 Resultante da divisão de quota de Euros 1.000,00 de Manuel Barbosa Lopes. 
5 Resultante da divisão de quota de Euros 47.000,00 de Agostinho da Rocha Lopes. 
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A3) Nital-Granito Natural, Lda. – NIPC 501 995 900: 

12. Esta sociedade foi constituída em Junho de 1988 e tem por objecto social a indústria e 

comércio de granitos e rochas naturais; 

13. Tem a sua sede na Rua das Pedreiras, freguesia de Souto Santa Maria, Souto São Salvador 

e Gondomar e concelho de Guimarães; 

14. O devedor foi sócio e gerente desta sociedade, tendo renunciado à gerência em 9 de Janeiro 

de 2015 e vendido as quotas de que era titular em 19 de Janeiro de 2013; 

15. Actualmente a gerente desta sociedade é a filha do devedor, “Sara Maria Sousa Lopes”; 

16. Na sua qualidade de gerente e responsável subsidiário, o devedor encontra-se igualmente 

demandado pela Segurança Social num passivo que ascende a mais de Euros 84.000,00 e 

reporta-se a contribuições em dívida vencidos entre os anos de 2007 e 2014; 

 

A4) Frente Norte, S.A. – NIPC 506 387 488: 

17. Convém ainda fazer referência á sociedade Frente Norte, S.A. – NIPC 506 387 488 

(anteriormente designada Agostinho Lopes & Filhos S.A.), a qual se encontra sediada na Rua 

António Feliciano Castilho, nº 1126, freguesia de Pedrouços, concelho da Maia, tendo o 

devedor sido Presidente do Concelho de Administração entre, pelo menos 04 de Setembro de 

2009 e 29 de Setembro de 20116. Por ser uma sociedade anónima, desconhece o signatário 

se o devedor detém alguma participação social nesta sociedade. 

 

B) AS DÍVIDAS 

 

B1) Enquanto responsável solidário e subsidiário: 

Face ao cargo desempenhado nas sociedades acima melhor identificadas, o insolvente 

responde como devedor solidário ou subsidiário perante diversas entidades bancárias e 

financeiras, bem como perante a Fazenda Nacional e a Segurança Social por um passivo que 

ascende, actualmente, a mais de 2,5 MILHÕES de Euros. 

 

                                                 
6 Data em que renunciou ao cargo. 
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B2) Constituídas pelo devedor: 

O insolvente é ainda devedor, a título pessoal, pelo passivo constituído junto das seguintes 

entidades: 

1. Junto da Fazenda Nacional, no valor total de Euros 5.448,20, resultante do apuramento em 

sede de IRS referente aos exercícios dos anos de 2011 e 2012. 

2. Junto do Banco Santander Totta, S.A., pelo incumprimento do contrato de mutuo outorgado 

em 22 de Abril de 2005, pelo valor de Euros 200.000,00, para aquisição da casa de morada 

de família; 

3. Como garantia pelo bom cumprimento, foi dada em hipoteca a casa de morada de família, 

prédio misto descrito na respectiva Conservatória do Registo Predial sob o nº 420 da freguesia 

de Souto S. Salvador, concelho de Guimarães e inscrito na matriz urbana sob o artigo 529º e 

na matriz rustica sob o artigo 305º da freguesia de Souto S. Salvador, a qual foi 

posteriormente vendida à sociedade Partilhordem – Investimentos Imobiliários, S.A.; 

4. Contudo, deixou este contrato de ser cumprido em Fevereiro de 2018. 

 

C) OS PROCESSOS EXECUTIVOS: 

 

Fruto do incumprimento de inúmeras obrigações, o devedor foi demandado em diversas 

acções de carácter executivo, que resultaram na penhora de vários bens de que era proprietário. 

Vejamos: 

 

1. Processo executivo nº 3649/11.2TBGMR da Comarca de Braga – Juízo de Execução de 

Guimarães – Juiz 1: 

a. O exequente deste processo é o Banco Santander Totta, S.A.; 

b. O devedor foi citado deste processo em 11 de Outubro de 2011 na pessoa de 

Irene Ribeiro Barbosa7; 

 

2. Processo executivo nº 4262/11.0TBGMR da Comarca de Braga – Juízo de Execução de 

Guimarães – Juiz 2: 

                                                 
7 Informação prestada pelo escritório da Agente de Execução, Dra. Isabel Vaz Miranda, por contacto 
telefónico de 6 de Abril de 2018. 
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a. É exequente o Novo Banco, S.A.; 

b. O devedor foi citado para este processo, pessoalmente, em 20 de Janeiro de 

2012; 

c. Em Novembro de 2011 tinha sito tentada a citação postal, contudo a mesma saiu 

frustrada; 

d. Este processo encontra-se extinto desde 6 de Fevereiro de 2018 por inexistência 

de bens8; 

 

3. Processo executivo nº 4264/11.6TBGDM da Comarca do Porto – Juízo de Execução do Porto 

– Juiz 8: 

a. É exequente o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria9; 

b. O devedor foi citado para este processo em 11 de Setembro de 201210; 

 

4. Processo executivo nº 4392/11.8TBGMR da Comarca de Braga – Juízo de Execução de 

Guimarães – Juiz 2: 

a. O exequente deste processo é o Banco Português de Investimento, S.A.; 

b. O devedor foi citado deste processo em 26 de Janeiro de 201211; 

c. Foram penhoradas as quotas que o devedor detém na sociedade Granitos 

Tourencinho, Lda. no valor de Euros 1.000,00, de Euros 500,00 e de Euros 

23.500,00, em Maio de 2015; 

 

5. Processo executivo nº 3669/12.0TBGMR-A da Comarca de Braga – Juízo de Execução de 

Guimarães – Juiz 1: 

a. O exequente é a empresa Centrocar - Centro De Equipamentos Mecânicos, 

S.A.12; 

                                                 
8 Informação disponível no Portal CITIUS. 
9 Informação prestada pelo escritório da Agente de Execução, Dra. Carla Leite, por contacto telefónico de 
6 de Abril de 2018. 
10 Informação prestada pelo escritório da Agente de Execução, Dra. Carla Leite, por contacto telefónico de 
6 de Abril de 2018. 
11 Informação prestada pelo escritório do Agente de Execução, Dr. José Guilherme Pinto, por contacto 
telefónico de 6 de Abril de 2018. 
12 Informação prestada pelo escritório da Agente de Execução, Dra. Lina Duarte, por contacto telefónico 
de 6 de Abril de 2018. 
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b. O devedor foi citado para este processo em 25 de Fevereiro de 201413; 

c. Este processo encontra-se extinto por inutilidade superveniente da lide, face à 

declaração de insolvência dos executados14. 

 

6. Processo executivo nº 3518/13.1TBGMR-A da Comarca de Braga – Juízo de Execução de 

Guimarães – Juiz 2: 

a. Em que é exequente a Cofidis S.A.; 

b. O devedor foi citado para este processo em 28 de Novembro de 201315; 

 

7. Processo executivo nº 3622/14.9TBGMR da Comarca de Braga – Juízo de Execução de 

Guimarães – Juiz 2: 

a. Em que é exequente a Parvalorem, S.A.; 

b. O devedor foi citado para este processo em 14 de Janeiro de 201516; 

 

8. Processo executivo nº 1699/17.4T8GMR da Comarca de Braga – Juízo de Execução de 

Guimarães – Juiz 2: 

a. Em que é exequente o Banco Comercial Português, S.A.; 

b. O devedor foi citado para este processo em 26 de Abril de 201717; 

 

 

D) O PATRIMÓNIO 

 

Com base na consulta efectuada junto da Conservatória do Registo Predial, e ainda pelas 

reclamações de créditos recepcionadas, foi possível verificar que, ao longo dos últimos anos o 

                                                 
13 Informação prestada pelo escritório da Agente de Execução, Dra. Lina Duarte, por contacto telefónico 
de 6 de Abril de 2018. 
14 Informação prestada por comunicação da Agente de Execução, Dra. Lina Duarte, com data de 16 de 
Março de 2018. 
15 Informação prestada pelo escritório do Agente de Execução, Dr. Luis Filipe Carvalho, por contacto 
telefónico de 6 de Abril de 2018. 
16 Informação prestada pelo escritório do Agente de Execução, Dr. José Guilherme Pinto, por contacto 
telefónico de 6 de Abril de 2018. 
17 Informação prestada pelo escritório do Agente de Execução, Dr. Vali Ribeiro, por contacto telefónico de 
6 de Abril de 2018. 
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devedor alienou todo o seu património, mobiliário e imobiliário, tendo obtido receitas no valor de 

mais de Euros 487.000,00, conforme passamos a explanar: 

 

D1) Os imóveis: 

1. Em 27 de Dezembro de 2011 o devedor (conjuntamente com a sua ex-mulher) vende á 

sociedade Partilhordem – Investimentos Imobiliários, S.A. os seguintes imóveis, pelo valor 

total de Euros 380.000,00: 

a. Prédio urbano composto por casa de rés-do-chão, destinada a habitação, 

dependência para garagem e arrumos, com logradouro, sito no Lugar dos Tojais, 

freguesia de Ponte, concelho de Guimarães, inscrito na matriz respectiva sob o 

artigo 813º, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 799 – Ponte; 

b. Parcela de terreno destinada a construção designada por lote 15, sita no Lugar 

de Lagoelas, freguesia de Souto (Santa Maria), concelho de Guimarães, inscrita 

na matriz urbana sob o artigo 396º, descrita na Conservatória do Registo Predial 

sob o nº 294 – Souto (Santa Maria); 

c. Parcela de terreno destinada a construção designada por lote 9, sita no Lugar de 

Penassol ou Assento, freguesia de Fermentões, concelho de Guimarães, inscrita 

na matriz urbana sob o artigo 1201º, descrita na Conservatória do Registo Predial 

sob o nº 772 – Fermentões; 

d. Um terço indiviso de uma parcela de terreno destinada a construção urbana sita 

no Lugar de Tapada, freguesia de Bitarães, concelho de Paredes, inscrita sob o 

artigo 1516º e descrita na Conservatória do Registo Predial sob o nº 1249 – 

Bitarães; 

e. Um terço indiviso de uma parcela de terreno destinada a construção urbana sita 

no Lugar de Tapada, freguesia de Bitarães, concelho de Paredes, inscrita sob o 

artigo 1515º e descrita na Conservatória do Registo Predial sob o nº 613 – 

Bitarães; 

2. Sobre os imóveis referidos nas alíneas d) e e) o devedor (conjuntamente com os restantes 

comproprietários, irmãos Maria Barbosa Lopes18 e Manuel Barbosa Lopes) constituíram uma 

hipoteca a favor do Banco Comercial Português, S.A. como garantia das responsabilidades 

                                                 
18 Declarada insolvente no âmbito do processo de insolvência nº 244/18.9T8GMR do Juízo de Comércio 
de Guimarães – Juiz 2, por sentença de 25 de Janeiro de 2018. 
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assumidas ou a assumir pela sociedade Superinertes de Lopes & Filhos Lda., provenientes 

de várias operações bancárias; 

3. Note-se que do produto da venda apenas Euros 190.000,00 deve ser imputado ao devedor; 

 

4. Em 29 de Dezembro de 2011 o devedor cede á sociedade Partilhordem – Investimentos 

Imobiliários, S.A. pelo valor total de Euros 297.124,28, a sua meação nos bens do dissolvido 

casal constituído, à data, pelo prédio misto composto por casa de cave, rés-do-chão e andar, 

com logradouro e terreno de mato, sito na Rua António Pereira de Macedo, ex-lugar de Bairro, 

freguesia de Souto (S. Salvador), concelho de Guimarães, inscrita na matriz urbana sob o 

artigo 602º e na matriz rústica sob o artigo 305º e descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o nº 420 - Souto (S. Salvador); 

5. Sobre este imóvel foi constituída uma hipoteca a favor do Banco Santander Totta, S.A. como 

garantia pelo bom cumprimento do contrato de mútuo que outorgou (conjuntamente com a sua 

ex-mulher) para construção da casa de morada de família em Abril de 2005. 

6. Nesta data desconhece-se ainda qual o destino dado ao produto da venda. 

 

D2) As quotas da empresa Nital - Granito Natural, Lda.: 

1. Em 19 de Janeiro de 2013 o devedor vende, pelo preço de Euros 30.000,00, as duas quotas 

que deteve nesta sociedade, uma no valor de Euros 24.939,89, outra no valor de Euros 

12.469,95, a Sérgio Manuel Pires Fernandes; 

2. No contrato de cessão de quotas assume o devedor que necessita de “…liquidez de forma 

premente…”; 

3. Pela falta de experiência do cessionário, o devedor/cedente obrigou-se a exercer a função de 

gerente por mais dois anos contados do contrato de cessão de créditos; 

4. Pelo apurado pelo signatário, as IES – Informação Empresarial Simplificada relativa aos anos 

de 2011 e 2012 apenas foram apresentadas em Junho de 2015; 

5. Nesta data desconhece-se ainda qual o destino dado ao produto da venda. 
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IV – Estado da contabilidade dos devedores (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 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 

aos devedores 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 580,0019. De acordo com o já 

exposto no ponto II supra, o rendimento disponível do devedor é, 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 

                                                 
19 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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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 a devedora 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 a devedora 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. 

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 do insolvente, 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 do insolvente (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 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 a devedora, de forma a apurar se o seu comportamento foi pautado pela licitude, 
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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 da devedora à insolvência haja causado prejuízo aos credores, a 

lei não visa mais do que penalizar os comportamentos que façam diminuir o acervo patrimonial da 

devedora, 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 a devedora 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 o 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 o devedor que o mesmo 

conhecesse ou não pudesse ignorar sem culpa grave; 

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

insolvência; 

 

Assim, devemos ter em consideração os seguintes elementos factuais: 

1. Em Julho de 1996 o devedor adquire diversos imóveis (conjuntamente com a sua ex-mulher) 

por doação dos seus pais; 

2. Em Agosto de 2001 adquire (conjuntamente com a sua ex-mulher) o prédio misto inscrito na 

matriz urbana sob o artigo 602º e na matriz rústica sob o artigo 305º e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o nº 420 - Souto (S. Salvador); 
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3. Todos estes imóveis foram alineados em Dezembro de 2011 a favor sociedade 

Partilhordem – Investimentos Imobiliários, S.A.; 

4. Em 2013 vendem as quotas da sociedade Nital - Granito Natural, Lda. a Sérgio Manuel Pires 

Fernandes; 

5. Para além do indicado, o insolvente permaneceu na posição de devedor no contracto de 

crédito que detinha, apesar de já não dispor do património inerente ao mesmo (verificar pontos 

1 a 3 de B2 e pontos de D1 da Parte II deste relatório); 

6. Afirma o devedor na petição inicial, que “Em 2011 teve de se desfazer de todo o património 

imobiliário de que dispunha para conseguir fazer face às suas despesas e sobreviver” (artigo 

25º); 

7. Afirma ainda que “Desde que começou a sentir as primeiras dificuldades financeiras que o 

Requerente envidou esforços para inverter a situação, o que infelizmente não conseguiu” 

(artigo 31º); 

8. Estas explicações afiguram-se parcas quanto à situação real do devedor pois, tendo disposto 

do seu património, manteve-se a dívida perante os credores a quem prestou garantia 

hipotecária; 

9. Valores estes que, não dispondo de garantia sobre qualquer bem passível de apreensão nos 

presentes autos, vão concorrer em pé de igualdade com os demais credores comuns pelo 

remanescente do património e rendimentos dos devedores, com claro prejuízo para os demais 

credores; 

10. Pois nada garante que o Banco Comercial Português, S.A. e o Banco Santander Totta, S.A. 

vão accionar as garantias que detêm sobre os imóveis antes de virem eventualmente a 

receber nos presentes autos; 

11. O que significa que, sendo pagos por qualquer montante nos presentes autos, tal vai 

claramente prejudicar os demais credores, que concorrem agora com estes. 

 

Prosseguindo, 

1. Em 2012 a empresa Superinertes de Lopes & Filhos Lda. deu início a um Processo Especial 

de Revitalização (PER), que correu termos sob o nº 5699/12.2TBBRG do Tribunal Judicial de 

Guimarães, 5º Juízo Cível de Guimarães; 
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2. Aprovado em Janeiro de 2013 um Plano de Recuperação com vista à revitalização desta 

sociedade, este acabou por se mostrar infrutífero pois foi a referida sociedade declarada 

insolvente em 6 de Março de 2017; 

3. Desde Fevereiro de 2017 que o devedor se encontra desempregado e sem qualquer fonte de 

rendimento, assumindo mesmo no artigo 11º da petição inicial que por não conseguir fazer 

face às despesas do quotidiano “…o Requerente viu-se forçado a recorrer à ajuda de amigos 

e familiares…”. 

4. Mais indica que “…há sensivelmente um ano e meio, estes deixaram de o poder ajudar 

financeiramente, o que levou a que o Requerente entrasse em situação de incumprimento 

generalizado das suas obrigações…” (artigo 12º da petição inicial); 

 

Face ao supra exposto, entende o signatário que a situação de insolvência do devedor 

não é de todo recente: desde o ano de 2011, o devedor entrou numa espiral negativa, quer 

pelo início das acções executivas que contra o mesmo pendem e a consequente citação 

das mesmas, quer, em especial, pela alineação da quase totalidade do seu património, 

mobiliário e imobiliário. 

 

Posto isto, claramente se verifica preenchido o primeiro pressuposto. Já no que respeita 

a inexistência de expectativas sérias de melhoria da situação, entende o signatário que o momento 

determinante para definir a situação de irreversibilidade é a declaração da insolvência da 

sociedade Superinertes de Lopes & Filhos Lda. e a consequente situação de desempego que vive 

desde Fevereiro de 2017. Contudo, apenas em Fevereiro de 2018, um ano depois, o devedor 

se apresentou a tribunal e requereu que fosse declarada a sua insolvência. Recorde-se que o 

passivo reclamado e subscrito por aquela sociedade, o qual foi avalizado pelo devedor, ascende 

a mais de 2,4 MILHÕES de Euros; 

Entende ainda o signatário que o devedor se desfez de forma “leviana” com o único 

objectivo de afastar dos seus credores os bens de que era proprietário. Conforme referido 

anteriormente, os credores Banco Comercial Português, S.A. e o Banco Santander Totta, S.A., 

não dispondo de garantia sobre qualquer bem passível de apreensão nos presentes autos, vão 

concorrer em pé de igualdade com os demais credores comuns pelo remanescente do 

património e rendimentos do devedor, com claro prejuízo para os demais credores; 
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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, devendo ser indeferido 

o pedido de exoneração dos devedores por violação do seu dever de apresentação à 

insolvência. 

 

Pelo óbito de Agostinho da Rocha Lopes e de José Lopes, pai e avô do devedor, 

respectivamente, 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 do devedor. 

Mais se informa que em Junho de 2014 e Maio de 2017 devedor constituiu a favor da 

Fazenda Nacional um direito de penhor, desconhecendo o signatário sobre que bem. No sentido 

de apurar esta questão, o signatário questionou a mandatária do devedor sobre o mesmo. 

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

se encontra numa situação de insuficiência da massa insolvente, pelo que se propõe que a 

assembleia de credores delibere pela liquidação do activo. 

 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 

Castelões, 6 de Abril de 2018 
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( 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 passíveis de serem apreendidos a 
favor da massa insolvente: 
 

 
(a) Considerando que esta sociedade se encontra inactiva (cessou para efeitos de IVA em 28 de 

Fevereiro de 2015), entende-se que o valor de mercado actual das quotas é zero; 

 
O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 
 

Castelões, 6 de Abril de 2018 

 

 

Verba Espécie Descrição Valor 

1 Móvel 

Três quotas da sociedade “Granitos Tourencinho, Lda.”, NIPC 

506 387 488, com sede no Ed. Da Estação, Bl. 5 – 2º Esq., freguesia 

e concelho de Vila Pouca de Aguiar, com um capital social de € 

50.000,00. 

Quota no valor nominal de € 500,00 

Quota no valor nominal de € 1.000,00 

Quota no valor nominal de € 23.500,00 

€ 0,00 (a) 
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