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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 de Coimbra - Juízo 

de Comércio de Coimbra 

Juiz 3 

Processo 5789/18.8T8CBR 
V/Referência: 78251559 

Data: 24-09-2018
Insolvência de “Luis Miguel Ferreira Pires” 

 

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, 9 de outubro de 2018 
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I – Identificação do Devedor 

Luis Miguel Ferreira Pires, casado, portador do NIF 220 938 490, 

residente na Rua Cidade de Betten, nº 25 R/C, freguesia e concelho de Condeixa-a-Nova 

(3150-130). 

 

II – Situação profissional e familiar do devedor 

O devedor é casado com “Rafaela de Oliveira Mattos Izydorczyk Pires” desde 9 

de Março de 2001, no regime de comunhão de adquiridos. Desta relação matrimonial 

resultaram dois filhos, actualmente ainda menores de idade1. 

Actualmente com 37 anos, o devedor reside em imóvel arrendado, conjuntamente 

com a a esposa e os dois filhos de ambos, pelo que suporta uma renda mensal no valor de 

Euros 290,00. 

Actualmente o devedor trabalha na empresa “Novapercampo, Lda.”, N.I.P.C. 

508 607 485, desempenhando as funções de Caixeiro de 3ª e auferindo o valor mensal de 

Euros 580,00. 

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 uma série de factos que se revelam importantes para a 

compreensão de como foi possível ao devedor chegar ao presente momento. 

 O devedor foi sócio2 e gerente da sociedade “Parola & Veloso, Transportes, 

Lda.”, NIPC 504 385 7123; 

 Em Julho de 2017 teve início o procedimento administrativo de dissolução, pelo 

facto de, durante dois anos consecutivos, esta sociedade não proceder ao registo 

                                                 
1 A filha tem 16 anos e o filho 8 anos de idade. 
2 O devedor foi detentor de três quotas, duas no valor nominal de Euros 50.000,00 cada e outra no valor nominal de 
Euros 25.000,00. 
3 Sociedade com sede no Lugar de Casal De São João, freguesia de Condeixa-a-Nova, concelho de Coimbra.  
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da prestação de contas, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 5.º do 

RJPADLEC, procedimento que correu termos sob o n.º 3687/2017; 

 Em Março de 2018 verificou-se a dissolução e encerramento da liquidação; 

 Enquanto responsável subsidiário, o devedor foi demandado pela Fazenda 

Nacional num passivo que ascende a mais de Euros 27.000,00 e que se reporta a 

IRS, IRC e IUC vencidos entre 2013 e 2015. O devedor foi citado da reversão dos 

valores em dívida já nos anos de 2014 e 2015. 

 

O devedor foi ainda demandado no âmbito de diversos processos de execução 

fiscal. 

 

A situação de insolvência do devedor decorre assim das dificuldades financeiras 

que a empresa atravessou e do passivo acumulado pela mesma, do qual o devedor é 

subsidiariamente responsável. 

 

Assim, verificando-se o seu património insuficiente para fazer face ao passivo 

acumulado, 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 Maio 

de 20184. 

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 

                                                 
4 Com o pedido de apoio judiciário. 
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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, 

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 580,005. De acordo 

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

nulo. 

 

Há cerca de quatro anos que o devedor vê revertido sobre si o passivo que a 

sociedade “Parola & Veloso, Transportes, Lda.” acumulou junto da Fazenda Nacional. 

De acordo com as respectivas declarações de rendimentos, nos anos de 2016 e 2017, 

apurou o signatário que o rendimento anual do devedor e do seu agregado familiar 

ascendeu a cerca de Euros 7.500,00, o qual se mostra diminuto para fazer face aos 

encargos diários, quanto mais para suportar o passivo que sobre si reverteu.  

Assim, é entendimento do signatário, salvo melhor opinião em contrário que o 

devedor, ao conhecer das reversões que sobre si pendem, mais nenhuma expectativa de 

melhoria da situação financeira poderia ter.  

 

Contudo, 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. De acordo com a informação prestada, o devedor apenas 

                                                 
5 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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tem como a Fazenda Nacional, porquanto não se verifica qualquer prejuízo para os 

credores, decorrente do atraso do devedor na apresentação à insolvência. 

 

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 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 pelo devedor. 

 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 

 

Castelões, 9 de outubro de 2018 
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