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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 Vila Real, Juízo 

de Competência Genérica de Peso da 

Régua 

 
Juiz 2 de Peso da Régua 
Processo nº 300/18.3T8PRG 

V/Referência: 
Data:

Insolvência de “Maria Manuela Rodrigues Carvalho e Manuel António Patuleia 
da Fonseca” 

 

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 (lista provisória de créditos). 

P.E.D. 
O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 

Castelões, 8 de outubro de 2018 
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I – Identificação dos Devedores 

Maria Manuela Rodrigues Carvalho, portadora do NIF 191 239 160, e 

Manuel António Patuleia da Fonseca, portador do NIF 177 188 367, residentes 

no Bairro da Junta Autónoma das Estradas, Bloco 4, 1 Esq., freguesia e concelho de Peso 

da Régua (5050-279). 

 

II – Situação profissional e familiar dos devedores 

Os devedores são casados desde 14 de Outubro de 1994 sob o regime de 

comunhão de adquiridos. Desta relação matrimonial resultaram três filhos, actualmente 

maiores de idade, mas ainda dependentes (estudantes). Conjuntamente com os devedores, 

para além dos seus filhos, reside ainda a neta Maria Sousa, filha de Maria Margarida 

Fonseca, filha dos devedores. Residem numa habitação social, suportando o valor mensal 

de Euros 24,99 a título de renda. 

Actualmente com 51 anos, o devedor marido encontra-se desempregado e inscrito 

no “Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P.” desde 25 de Maio de 2016. 

Actualmente com 54 anos, a devedora esposa exerce uma profissão remunerada, 

trabalhando na Escola EB 2/3 de Peso da Régua (Município de Peso da Régua, NIPC 

506 829 260), desempenhando as funções de Assistente Operacional e auferindo o valor 

mensal de Euros 593,77. 

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 se encontram os devedores, torna-se 

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

compreensão de como foi possível aos devedores chegarem ao presente momento. 
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Na constância do seu matrimónio os devedores outorgaram diversos contratos 

com entidades bancárias, acumulando um passivo, com base nos valores reclamados, de 

cerca de Euros 3.500,00. Vejamos: 

 Veio o “Banco Comercial Português, S.A.” reclamar o reconhecimento de um 

crédito no valor de Euros 328,18; 

 Por sua vez, a devedora esposa outorgou com o “Barclays Bank, Plc” 

(posteriormente cedido à “Intrum Justitia Portugal, Lda.”) um contrato de cartão 

de crédito, tendo acumulado o saldo devedor de Euros 2.149,81 desde 15 de 

Dezembro de 2010. 

 

Entre Julho e Agosto de 2013, enquanto trabalhador independente, o devedor 

marido dedicou-se à exploração de um estabelecimento de bebidas – CAE 56301 – 

CAFÉS –, tendo cessado a sua actividade para efeitos fiscais em 9 de Agosto de 2013. 

Depois desta data, apenas no ano de 2015, o devedor marido exerceu uma actividade 

remunerada, encontrando-se desempregado desde o ano de 2016, situação que se mantém 

até aos dias de hoje. 

 

Assim, 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 ao rendimento do agregado familiar, o qual se resume ao 

vencimento mensal auferido pela devedora esposa. 

 

Os devedores foram demandados em diversos processos de execução, tendo 

mesmo sido ordenada a penhora do salário auferido pela devedora esposa1. 

 

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

acumulado, viram-se os devedores na obrigação de se apresentar a Tribunal e requerer 

                                                 
1 De acordo com o recibo de vencimento junto aos autos, apurou o signatário que o vencimento auferido pela esposa 
se encontra penhorado, contudo, desconhece qual o processo de execução que ordenou a penhora, em momento 
algum os agentes de execução respectivos indicaram a penhora do mesmo. 
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que fosse declarada a sua insolvência, tendo iniciado os procedimentos para tal necessário 

em Março de 20182. 

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 580,003. De acordo 

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

                                                 
2 Com o pedido de apoio judiciário formulado pela devedora esposa, o qual data de 26 de Março de 2018 e com o 
pedido de apoio judiciário apresentado pelo devedor marido em 17 de Abril de 2018. 
3 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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momento, nulo. Por sua vez, quanto à devedora esposa, mais se informa que o seu 

rendimento disponível varia entre Euros 0,00 e Euros 13,77. 

 

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 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. 

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 os devedores saibam, ou não possam 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 os devedores saibam 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. 

 

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 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; 

 

Assim, devemos ter em consideração os seguintes elementos factuais: 
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1. Entre Agosto de 2013 e o ano de 2015 o devedor marido esteve desempregado; 

2. No ano de 2015, fruto da relação laboral junto da empresa “TCZ - Técnicos 

Construtivos Zamoranos Portugal, Unipessoal Lda.”, NIPC 508 926 165, o devedor 

auferiu o valor total de Euros 4.051,02; 

3. Por sua vez, no ano de 2016 ficou novamente desempregado, situação que ainda hoje 

se mantém; 

4. Em 16 de Setembro de 20164 foram os devedores citados do processo de execução 

nº 3349/16.7T8ENT que corre termos na Comarca de Santarém – Juízo de Execução 

do Entroncamento e em que é exequente a “Intrum Justitia Portugal, Lda.” pelo 

incumprimento do contrato de cartão de crédito supra referido; 

5. No âmbito deste processo foi penhorado o valor total de Euros 472,00 - Euros 365,00 

referente a saldo bancário e o valor de 107,00 Euros referente a reembolso de IRS5; 

6. Foram também os devedores demandados no processo de execução nº 

618/10.3TBPRG6, do qual foram citados em 4 de Setembro de 20177; 

 

Face ao exposto, desde o ano de 2016 que o devedor marido vive uma situação 

de desemprego de longa duração, sobrevivendo apenas com o vencimento mensal 

auferido pela devedora esposa. De acordo com as respectivas declarações de rendimentos, 

nos anos de 2016 e 2017, apurou o signatário que o rendimento anual dos devedores e do 

seu agregado familiar ascendeu a cerca de Euros 7.500,00, o qual se mostra bastante 

diminuto para fazer face aos encargos diários, quanto mais para suportar o passivo que 

sobre si pende.  

Ainda no ano de 2016 são os devedores demandados judicialmente pelo passivo 

acumulado junto da “Intrum Justicia Portugal, Lda.”. Nesta data, com um rendimento 

mensal bruto de cerca de Euros 620,00 para fazer face a todas as necessidades básicas do 

agregado familiar composto por seis pessoas, três das quais em idade escolar, entende o 

                                                 
4 Informação prestada por funcionária da Agente de Execução, Dra. Isabel Oliveira Castro, por email de 4 de Outubro 
de 2018. 
5 Informação prestada por funcionária da Agente de Execução, Dra. Isabel Oliveira Castro, por email de 4 de Outubro 
de 2018. 
6 Que corre termos na Comarca de Vila Real - Juízo de Execução de Chaves. 
7 Informação prestada por funcionária da Agente de Execução, Dra. Gabriela Sousa Magalhães, por email de 19 de 
Setembro de 2018. 
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signatário que mais nenhuma expectativa de melhoria financeira poderia existir, que 

justificasse uma reviravolta perante a situação de carência económica que viviam e 

ainda hoje vivem.  

 

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.  

 

Nesta conformidade, sou de parecer que nada obsta a que seja deferido o 

pedido de exoneração do passivo apresentado pelos devedores, 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. 

O signatário não pode, no entanto, deixar de manifestar alguma estranheza sobre 

a forma como os devedores e o seu agregado familiar têm sobrevivido todos estes anos 

com tão poucos recursos, atendendo, nomeadamente, à quase constante situação de 

desemprego do devedor marido. 

 

Pelo óbito de “José de Carvalho Osório”, pai da devedora esposa, 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 da devedora, tendo remetido 

carta ao Serviço de Finanças de Peso da Régua 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, pelo que se 

propõe que a assembleia de credores delibere pela liquidação do activo. 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 

 

Castelões, 8 de outubro de 2018 
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Insolvência de “Maria Manuela Rodrigues Carvalho e Manuel 

António Patuleia da Fonseca” 

Processo nº 300/18.3T8PRG da Comarca de Vila Real, Juízo de Competência Genérica 

de Peso da Régua - Juiz 2 de Peso da Régua 

 

( A r t i g o  1 5 4 º  d o  C . I . R . E . )  
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Garantidos Privilegiados Comuns Subordinados Sob Condição C/ Voto S/ Voto %
Arrow Global Limited
20‐22 Bedford Row

WC1‐4JSR London, UK

NIF / NIPC: 980 387 698

Banco Comercial Português, S.A. Ana Duarte Esteves, Drª

Praça D. João I, nº 28 Torre Colombo Ocidente, Rua Galileu Galilei, nº 2, 11º B

4000‐295 Porto 1500‐392 Lisboa

NIF / NIPC: 501 525 882 NIF: 223 839 604

Intrum Portugal, Lda. Catarina F. Pereira, Drª
Alameda dos Oceanos, Edifício Espace, nº 59, Piso 1, Bloco 2

A/B, Parque das Nações
Praceta da Juventude, Lote 14, 2º E

1990‐207 Lisboa 2975‐339 Quinta do Conde

NIF / NIPC: 503 933 180 NIF: 226 817 520

Total 11 787,63 € 11 787,63 € 100,0%
8 de outubro de 2018

2,8% Mútuo; Conta D.O.328,18 € 328,18 €

3

2

O Administrador da Insolvência

(Nuno Oliveira da Silva)

26,9% Cessão créditos3 168,45 € 3 168,45 €

8 291,00 € 70,3%

Insolvência de "Maria Manuela Rodrigues Carvalho e Manuel António Patuleia da Fonseca"
Processo nº 300/18.3T8PRG da Comarca de Vila Real ‐ Juízo de Competência Genérica de Peso da Régua ‐ Juiz 2

Lista Provisória de Credores (nº 1 do artigo 154º do C.I.R.E.)

Identificação do Credor
Valor do CréditoMontante dos Créditos e sua Natureza

1 Cessão créditos

Mandatário# Fundamento

8 291,00 €

Elaborado por Nuno Oliveira da Silva Lista Provisória de Credores (nº 1 do artigo 154º do C.I.R.E.) - Folha 1 de 1
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Índice da Peça Processual
Anexo nº 1 - Requerimento

Documento assinado electronicamente.

Esta assinatura electrónica substitui a assinatura autógrafa.

Segunda, 08 de Outubro de 2018 - 15:29:06  GMT+0100
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