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Administrador Judicial – Economista – Contabilista Certificado 

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

Direito do Tribunal Judicial da Comarca 

de Braga – Juízo de Comércio de 

Guimarães 

Juiz 3 

Processo nº 4182/18.7T8GMR 
V/Referência: 

Data: 
Insolvência de “Rosa Alice Almeida Martins Moreira e Adelino Teixeira da 
Cunha” 

 

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, 10 de dezembro de 2018 
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I – Identificação dos Devedores 

Rosa Alice Almeida Martins Moreira, N.I.F. 158 111 346, e Adelino Teixeira 

da Cunha, N.I.F. 147 661 854, residentes na Rua da Ponte, nº 24, freguesia de Moreira 

de Cónegos, concelho de Guimarães (4815-282). 

II – Situação profissional e familiar dos devedores 

Os devedores casaram em 17 de Outubro de 1981 sob o regime da comunhão de 

adquiridos.  

Actualmente residem em imóvel arrendado ao seu filho “Pedro Romão Moreira 

da Cunha”. Este imóvel é propriedade da sociedade “Tseis – Investimentos, S.A.” e 

anteriormente era propriedade dos aqui devedores. 

O devedor marido, actualmente com 64 anos, encontra-se reformado, auferindo 

uma pensão mensal no valor de Euros 1.013,121. 

Por sua vez, a devedora esposa, com 60 anos, desempenha uma actividade 

remunerada junto da sociedade “Tseis – Investimentos, S.A.”, N.I.P.C. 507 179 021, 

exercendo as funções de empregada de escritório2 e auferindo uma remuneração bruta 

mensal no valor de Euros 580,00.  

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 as diversas demandas empresariais com que os 

mesmos se relacionaram, bem como uma série de factos que se revelam importantes 

para a compreensão de como foi possível aos devedores chegar ao presente momento. 

 

                                                 
1 Informação prestada pela mandatária dos devedores, por email de 14 de Novembro de 2018. 
2 Informação prestada pela mandatária dos devedores, por email de 14 de Novembro de 2018. 
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A) SOCIEDADES COMERCIAIS 

 

A1) “Adelino Moreira & Irmãos, Lda.” - NIPC 501 256 695: 

 Com sede na Rua de Cedofeita, nº 389, S. Martinho do Campo, Santo Tirso (4795-

460), dedicou-se ao comércio a retalho de combustíveis para veículos a motor, 

óleos, pneus, veículos e estação de serviços; 

 A devedora esposa foi gerente desta sociedade; 

 Nessa qualidade, tanto a devedora esposa e também o devedor marido (em alguns 

negócios), garantiram diversas operações financeiras celebradas por esta sociedade; 

 Em 10 de Agosto de 2018 foi proferida a sentença de insolvência, no âmbito do 

processo nº 2321/18.7T8STS3, o qual corre termos na Comarca do Porto, Juízo de 

Comércio de Santo Tirso - Juiz 1; 

 De acordo com a informação constante no relatório a que alude o artigo 155º do 

CIRE, elaborado no âmbito do processo de insolvência desta sociedade, a mesma 

encontrava-se sem actividade desde Janeiro de 2017, fruto das dificuldades 

financeiras e do corte de crédito bancário e de fornecedores, o que terá conduzido ao 

encerramento do negócio; 

 A empresa detinha três postos de abastecimento de combustível, dos quais dois 

foram vendidos a empresas cujos responsáveis legais têm relações de parentesco 

com os sócios da empresa insolvente, o que foi lesivo para os credores da mesma; 

 Facto este que levou o colega Administrador de Insolvência a proceder á resolução 

em benefício da massa insolvente desses negócios; 

 Considerando que esta sociedade apresenta um passivo reclamado e reconhecido de 

Euros 2.979.455,794, e que é claramente superior ao seu activo – Euros 33,585 – 

viram-se os devedores, na qualidade de garantes, demandados pelo cumprimento das 

obrigações desta sociedade. 

                                                 
3 Foi nomeado para exercer as funções de Administrador Judicial o Dr. Júlio Patrício Marques. 
4 de acordo com a lista provisória de credores junto pelo colega Administrador de Insolvência no âmbito do processo 
nº 2321/18.7T8STS. Por sua vez, as contas da empresa referentes ao ano de 2017 apresentaram um passivo total 
de Euros 4.867.351,85. 
5 Valor constante no Auto de Apreensão junto pelo colega Administrador de Insolvência no âmbito do processo nº 
2321/18.7T8STS. Contudo, este valor respeita ao valor patrimonial de dois prédios rústicos pelo que será, 
certamente, diferente do seu valor de mercado. 
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 Face às garantias prestadas em diversos contractos celebrados por esta sociedade 

com entidades bancárias, o valor reclamado no presente processo ascende, 

actualmente, a cerca de Euros 2.830.000,00. 

 

A2) “TSEIS – Investimentos, S.A.”, N.I.P.C. 507 179 021: 

 Esta sociedade foi constituída em Janeiro de 2005 e tem por objecto social a compra, 

venda e gestão de imóveis e outros investimentos imobiliários e comércio a retalho 

de combustíveis para veículos a motor, óleos, pneus, veículos e estação de serviço; 

 Tem sede social na Rua da Ponte, nº 42, em Lordelo, Guimarães (4815-154); 

 A devedora esposa e o seu irmão “Adelino Almeida Martins Moreira” pertenceram 

ao Concelho de Administração desta sociedade desde a data da sua constituição até 

30 de Março de 2018, data em que renunciaram às suas funções; 

 A partir desta data passou a exercer as funções de Administrador Único o senhor 

“Rogério Manuel Ferreira Moreira”, primo da devedora esposa; 

 Face às garantias prestadas, os devedores respondem por um passivo reclamado de 

Euros 128.442,66, junto da “Caixa Económica Montepio Geral”. 

 

 

B) AS DIVIDAS 

 

B1) Enquanto responsáveis solidários e subsidiários: 

Face às garantias prestadas no âmbito dos negócios outorgados pelas sociedades 

acima melhor identificadas, os insolventes respondem por um passivo reclamado que 

ascende, actualmente, a cerca de TRÊS MILHÕES de Euros. 

 

B2) Constituídas pelos devedores: 

A acrescer a este passivo, os insolventes são ainda demandados, a título pessoal, 

pelo incumprimento do contrato de crédito com hipoteca outorgado com o “Banco 

Santander Totta, S.A”, num valor que ascende a cerca de Euros 213.000,00. 
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C) OS PROCESSOS EXECUTIVOS 

 

Fruto do incumprimento de inúmeras obrigações, os devedores foram 

demandados em diversas acções de carácter executivo, que resultaram na penhora de 

vários bens propriedade dos mesmos. Vejamos: 

 

1. Processo executivo nº 6468/15.3T8MAI da Comarca do Porto – Juízo de Execução 

da Maia - Juiz 2: 

a. O exequente deste processo é a empresa “Oz Energia Fuéis Unipessoal, 

Lda.”; 

b. Foi igualmente demandada a sociedade “Adelino Moreira & Irmãos, Lda.”; 

c. Os devedores são citados deste processo em 23 de Novembro de 20156; 

d. Foram penhorados somente saldos bancários que foram libertados em 

virtude de as partes terem efectuado termo de transacção em 16 de 

Novembro de 20167; 

e. O processo encontra‐se arquivado desde 29 de Maio de 20178; 

 

2. Processo executivo nº 482/17.1T8MAI da Comarca do Porto – Juízo de Execução 

da Maia - Juiz 1: 

a. O exequente deste processo é a empresa “Transportes Freitas, S.A.”; 

b. Foi igualmente demandada a sociedade “Adelino Moreira & Irmãos, Lda.”; 

c. Os devedores foram citados deste processo de execução em 15 de Fevereiro 

de 20179; 

d. De acordo com a informação constante da petição inicial, no âmbito deste 

processo foram penhorados bens pertencentes à devedora esposa no valor 

total de Euros 14.640,5410. Vejamos: 

                                                 
6 Informação prestada pela Agente de Execução, Dra. Fátima Leão, por email de 7 de Novembro de 2018. 
7 Informação prestada pela Agente de Execução, Dra. Fátima Leão, por email de 7 de Novembro de 2018. 
8 Informação prestada pela Agente de Execução, Dra. Fátima Leão, por email de 5 de Novembro de 2018. 
9 Informação prestada por colaboradora da Agente de Execução, Dra. Margarida Machado, por contacto telefónico 
de 10 de Dezembro de 2018. 
10 Aguardamos informação sobre o destino dado a estes valores mobiliários, nomeadamente se foram entregues ao 
exequente 
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i) Valor mobiliário depositado no valor de Euros 590,00; 

ii) Valor mobiliário depositado (acções ordinárias BCP) no valor de 

Euros 10.991,99; 

iii) Valor mobiliário depositado (carteira de títulos) no valor de Euros 

30,00; 

iv) Depósito Bancário no valor de Euros 39,84; 

v) Valor mobiliário depositado (acções ordinárias BCP) no valor de 

Euros 1.806,32; 

vi) Valor mobiliário depositado (acções ordinárias BCP) no valor de 

Euros 1.121,68; 

vii) Reembolso de IRS correspondente ao ano de 2016 no valor de Euros 

60,71 

 

3. Processo executivo nº 1321/18.1T8MAI da Comarca do Porto - Juízo de Execução 

da Maia - Juiz 2: 

a. É exequente é o “Banco Santander Totta, S.A.”; 

b. Os devedores foram citados deste processo em 16 de Março de 201811; 

c. No âmbito deste processo de execução foi penhorado o reembolso de IRS 

respeitante à liquidação do ano de 2017 que cabia ao executado Adelino 

Teixeira da Cunha12; 

 

4. Processo executivo nº 1737/18.3T8MAI da Comarca de Porto Este - Juízo de 

Execução da Maia - Juiz 2: 

a. É exequente o “Banco Santander Totta, S.A.”; 

b. Foi igualmente demandada a sociedade “Adelino Moreira & Irmãos, Lda.”; 

c. O devedor marido não foi demandado no âmbito deste processo; 

d. Por sua vez, a devedora esposa foi citada em 27 de Março de 201813; 

                                                 
11 Informação prestada pelo Agente de Execução, Dr. Manuel Vaz de São Payo, por email de 5 de Novembro de 
2018. 
12 Informação prestada pelo Agente de Execução, Dr. Manuel Vaz de São Payo, por email de 5 de Novembro de 
2018. 
13 Informação prestada por colaboradora do Agente de Execução, Dr. João Magalhães, por email de 6 de Novembro 
de 2018. 
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e. No âmbito deste processo de execução foi penhorada a casa de morada de 

família dos devedores; 

 

5. Processo executivo nº 2168/18.0T8MAI da Comarca de Braga - Juízo de Execução 

de Guimarães - Juiz 1: 

a. É exequente “Carlos Jorge Silva Ribeiro”; 

b. É apenas executado o devedor marido, contudo, não chegou o mesmo a ser 

citado deste processo de execução; 

c. Foi penhorada a pensão de reforma auferida pelo devedor marido no valor 

total de Euros 2.130,5914; 

 

D) O PATRIMÓNIO  

 

Com base na consulta efectuada junto das Conservatórias do Registo Predial, 

Comercial e Automóvel, e ainda pelas reclamações de créditos recepcionadas, foi 

possível verificar que, ao longo dos últimos anos os devedores alienaram todo o seu 

património, mobiliário e imobiliário, conforme passamos a explanar: 

 

D1) Casa de morada de família: 

1. Em 17 de Dezembro de 2009 a devedora esposa adquire, por doação, o prédio 

urbano, sito na Rua da Ponte nº 24 em Moreira de Cónegos, descrito na 

Conservatória dos Registos Predial de Guimarães sob o nº 1584 da freguesia 

Moreira de Cónegos e inscrita na matriz predial urbana com o artigo 2584º da 

freguesia Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães; 

2. Por conta desta doação, a devedora esposa pagou tornas no valor total de Euros 

93.437,50; 

3. Em 6 de Julho de 2010 os devedores outorgam com o “Banco Santander Totta, 

S.A.” um contrato de abertura de crédito com hipoteca pelo valor de Euros 

                                                 
14 Informação prestada pelo Agente de Execução, Dr. Ricardo Hugo Martins, por email de 8 de Novembro de 2018. 
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250.000,00, destinado a realização de obras de beneficiação/conservação em 

habitação própria e permanente; 

4. Como garantia pelo bom cumprimento deste contrato, foi constituída uma hipoteca 

voluntária sobre o imóvel referido; 

5. Em 3 de Abril de 2012 os devedores vendem o referido imóvel à sociedade “Tseis – 

Investimentos, S.A.”, pelo valor de Euros 10.000,00; 

6. Contudo, apesar de terem alienado o referido imóvel, mantiveram-se responsáveis 

pelo cumprimento do contrato a que se obrigaram em 6 de Julho de 2010; 

7. Em Setembro de 2015 a devedora esposa e o seu irmão “Adelino Moreira”, na 

qualidade de administradores da sociedade “Tseis – Investimentos, S.A.” arrendam 

a “Rui Romão Moreira da Cunha”, filho dos aqui devedores, o referido imóvel, pelo 

valor mensal de Euros 300,00; 

8. Actualmente este imóvel ainda constitui a casa de morada de família dos devedores. 

 

D2) Alienação de partes sociais: 

De acordo com a declaração de rendimentos, apurou o signatário que no decorrer 

do ano de 2014 os devedores venderam as diversas acções da “Galp Energia, S.G.P.S., 

S.A.” e do “Banco Santander Totta, S.A.” de que eram proprietários, pelo valor total de 

Euros 28.726,60. 

 

D3) Veículo automóvel da marca Citroen, com a matrícula VB-49-74: 

1. Em 30 de Abril de 2015 a devedora vende a “Rui Romão Moreira da Cunha”, 

seu filho, o veículo automóvel da marca Citroen, com a matrícula VB-49-74; 

2. Até ao momento o signatário desconhece qual o preço de venda e qual o destino 

dado ao produto dessa venda15. 

 

D4) Veículo automóvel da marca Mercedes-Benz, com a matrícula 33-56-

TB: 

                                                 
15 O signatário questionou a mandatária dos devedores do valor de venda deste bem e da finalidade dada ao 
produto da venda, contudo, até ao momento nenhuma informação foi prestada. 



10/23

Insolvência de “Rosa Alice Almeida Martins Moreira e Adelino 
Teixeira da Cunha” 

Relatório (artigo 155º do C.I.R.E.) 

Processo nº 4182/18.7T8GMR do Tribunal Judicial da Comarca de Braga - Juízo de Comércio de Guimaraes - Juiz 3 

Página 8 de 18 

1. Em 27 de Janeiro de 2017 a devedora esposa vende à sociedade “Tseis – 

Investimentos, S.A.”, o veículo automóvel da marca Mercedes-Benz, com a 

matrícula 33-56-TB; 

2. Até ao momento o signatário desconhece qual o preço de venda e qual o destino 

dado ao produto dessa venda16. 

 

D5) Acções da sociedade “Tseis – Investimentos, S.A.”: 

1. Por email de 9 de Novembro de 2018 o signatário questionou a mandatária dos 

devedores quanto à titularidade das acções desta sociedade, 

2. Em 14 de Novembro de 2018 veio a ilustre mandatária informar que os devedores 

não são titulares das referidas acções; 

3. Por consulta efectuada junto do Registo Comercial apurou o signatário, através da 

acta da Assembleia Geral Realizada no passado dia 30 de Março de 2018, que a 

devedora esposa, pelo menos até essa data, detinha 2.700 acções (metade do capital 

social), com o valor nominal de Euros 10,00 cada, o que perfazia o valor nominal 

total de Euros 27.000,00; 

4. Ainda pelo mesmo documento foi possível verificar que o devedor marido 

desempenhava, pelo menos nessa data, o cargo de Secretário da Assembleia Geral; 

5. Face às incongruências demonstradas, o signatário voltou a questionar a mandatária 

dos devedores da titularidade das acções desta sociedade, bem como de uma 

possível venda das mesmas; 

6. Até ao momento o signatário não obteve qualquer resposta.  

 

Posto tudo isto, é convicção do signatário que, sendo expectável para os 

devedores o descalabro económico e finnceiro da sociedade “Adelino Moreira & 

Irmãos, Lda.”, com a qual estavam intimamente envolvidos, os mesmos encetaram uma 

série de diligências no sentido de afastar da esfera dos seus credores todo o seu 

património. 

 

                                                 
16 O signatário questionou a mandatária dos devedores do valor de venda deste bem e da finalidade dada ao 
produto da venda, contudo, até ao momento nenhuma informação foi prestada. 
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Em suma, no entender do signatário e salvo melhor opinião em contrário, as 

dificuldades em honrar os seus compromissos decorrem de dois factores: 

1. Das garantias prestadas face a posição societária que ocuparam em cada uma 

das sociedades supra referidas; 

2. Da dissipação de (praticamente) todo o seu património mobiliário e 

imobiliário. 

 

Contudo, em momento algum os devedores se apresentaram à insolvência, tendo 

esta sido requerida pela empresa “Transportes Freitas, S.A.” em Julho de 2018. 

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, 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 
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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 580,0017. De acordo 

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

de momento, entre Euros 0,00 e Euros 433,12. Por sua vez, o rendimento disponível 

da devedora esposa é, de momento, nulo. 

 

A- Violação do dever de apresentação à insolvência (alínea d) do nº 1 do artigo 

238º do CIRE) 
 

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 

                                                 
17 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. 



13/23

Insolvência de “Rosa Alice Almeida Martins Moreira e Adelino 
Teixeira da Cunha” 

Relatório (artigo 155º do C.I.R.E.) 

Processo nº 4182/18.7T8GMR do Tribunal Judicial da Comarca de Braga - Juízo de Comércio de Guimaraes - Juiz 3 

Página 11 de 18 

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 

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 
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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: 

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: 

1. Entre 2012 e 2015 os devedores alienaram parte considerável do seu património, 

nomeadamente a casa de morada de família que haviam adquirido em 2009, em 

favor de entidades especialmente relacionadas; 

2. Para além do indicado, os insolventes permaneceram devedores do contracto de 

crédito outorgado em 6 de Julho de 2010 para obras de beneficiação e conservação 

no imóvel que constitui a casa de morada de família e que deram de hipoteca, apesar 

de já não disporem desse bem (verificar Pontos 1 a 6 do Subponto D1 da Parte III 

deste relatório); 

3. Aceitam os devedores o indicado no articulado 37º da contestação (vide articulados 

32º e 33º da petição inicial) de que “(…) promoveram a transferência de pelo menos 

parte do seu património imobiliário, mormente a habitação onde vivem, a favor de 
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uma sociedade imobiliária por si detida, arrendado de seguida o imóvel a seu 

favor” “(…) de modo a impedir a satisfação dos credores através de tal imóvel…”; 

4. Os devedores dispuseram assim do imóvel que ainda hoje constituiu a casa de 

morada de família (actualmente em regime de arrendamento) em benefício de uma 

sociedade com a qual detêm relações especiais, sem o correspectivo ganho 

financeiro, mantendo-se em dívida, actualmente, cerca de Euros 213.000,00  

5. 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; 

6. Ou seja, o “Banco Santander Totta, S.A.”, sendo pago por qualquer montante nos 

presentes autos, vai claramente prejudicar os demais credores, que concorrem agora 

com este, e favorecer a empresa actual proprietária do imóvel. 

 

Prosseguindo, 

7. No relatório a que alude o artigo 155º apresentado no processo de insolvência da 

empresa “Adelino Moreira & Irmãos, Lda.”, indicou o ilustre Administrador de 

Insolvência que em reunião com os representantes desta sociedade foi informado 

que “…a empresa se encontra encerrada na sua actividade desde Janeiro de 2017 e 

que foram motivos de dificuldades financeiras e corte de crédito bancário e de 

fornecedores que conduziram ao encerramento do negócio…” (verificadas as IES 

referentes aos anos de 2016 e 2017, esta sociedade apresentou prejuízo quanto a 

estes dois exercícios); 

8. Em 29 de Outubro de 2010, os devedores assinam o pacto de preenchimento de 

uma letra aceite pela sociedade “Adelino Moreira & Irmãos, Lda.”, sacada pela 

empresa “Transportes Freitas, S.A.” e avalizada pelos devedores; 

9. Em 7 de Abril de 2017 foram os devedores notificados, enquanto avalistas, do 

preenchimento da letra referida no ponto anterior, pelo valor de Euros 

1.986.892,30 e com data de pagamento até 18 de Abril de 2017; 

10. Note-se que nesta data já a sociedade “Adelino Moreira & Irmãos, Lda.” se 

encontrava encerrada; 
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11. Ao longo dos últimos anos os devedores foram-se desfazendo de parte considerável 

dos bens que integraram a sua esfera patrimonial (verificar Ponto D da Parte III 

deste relatório), resumindo-se actualmente o seu património às acções da sociedade 

“Tseis – Investimentos, S.A.” (se ainda não dissipadas, facto que o signatário ainda 

não conseguiu apurar) e ao depósito a prazo com o nº 302-15.002525-6 dado em 

penhor à Caixa Económica Montepio Geral, no montante de Euros 26.000,0018; 

12. Fruto das garantias prestadas, foram os devedores sucessivamente demandados em 

diversos processos de índole executiva, no âmbito dos quais foram penhorados 

diversos bens pertencentes aos mesmos, nomeadamente a pensão de reforma 

auferida pelo devedor marido e depósitos bancários titulados pela devedora esposa 

(verificar Ponto C da Parte III deste relatório); 

 

Entende assim o signatário que, face ao exposto, se encontram preenchidos os 

três pressupostos previstos na alínea d) do nº 1 do artigo 238º do CIRE. 

No que respeita aos dois primeiros, entende o signatário que em Abril de 2017 

foram os devedores notificados pela empresa “Transportes Freitas, S.A.” para 

efectuarem o pagamento de uma letra com o valor de Euros 1.986.892,30, valor este 

que se mostra demasiado avultado face o património dos devedores. Nesta data os 

devedores também já haviam sido citados do processo de execução nº 482/17.1T8MAI 

que sobre si pende. Assim, nesta data comprova-se a situação de insolvência dos 

devedores, e de igual forma se constata a irreversibilidade da situação financeira dos 

mesmos. 

 

Recorde-se ainda que a presente declaração de insolvência resultou não de uma 

apresentação voluntária dos devedores, mas de um pedido de um dos seus credores. 

Já no que respeita à existência de prejuízo decorrente deste atraso, não pode o 

signatário deixar de considerar o mesmo igualmente comprovado: 

a. Os devedores alienaram o seu património imobiliário, não se desonerando do 

contracto de crédito cuja garantia incidia sobre tal bem; 

                                                 
18 Na proporção do direito da devedora esposa pois, de acordo com a informação prestada na reclamação de 
créditos deste credor, o depósito a prazo titulado pela devedora esposa e pelo seu irmão “Adelino Almeida Martins 
Moreira” apresenta o valor de Euros 52.000,00. 
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b. Assim, vem agora este credor, na qualidade de credor comum nos presentes 

autos, requerer o pagamento da totalidade do seu crédito, e concorrer com o 

património que resta aos devedores, em pé de igualdade com os demais 

credores comuns; 

c. Ou seja, sai beneficiado este credor, em detrimento dos demais, e ainda a 

sociedade actualmente proprietária do imóvel; 

d. Esta situação não se colocaria se os devedores, com a alienação deste 

imóvel, que um dia serviu de segurança e garantia ao “Banco Santander 

Totta, S.A.”, ficassem exonerados do pagamento do crédito que contraíram. 

 

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. 

 

B- Probabilidade de existência de culpa do devedor na criação ou 

agravamento da situação de insolvência, nos termos do artigo 186º 

(alínea e) do nº 1 do artigo 238º do CIRE) 

 

Determina a alínea e) do nº 1 do artigo 186º do CIRE que o pedido de 

exoneração do passivo restante deve ser indeferido se “constarem já do processo, ou 

forem fornecidos até ao momento da decisão, pelos credores ou pelo administrador da 

insolvência, elementos que indiciem com toda a probabilidade a existência de culpa do 

devedor na criação ou agravamento da situação de insolvência, nos termos do artigo 

186º”. 

De acordo com o nº 1 do artigo 186º do CIRE, a insolvência será considerada 

culposa “quando a situação tiver sido criada ou agravada em consequência da 

actuação, dolosa ou com culpa grave, do devedor, (…) nos três anos anteriores ao 

início do processo de insolvência.” 

Assim, será necessário o preenchimento dos seguintes pressupostos: 

A. A actuação, dolosa ou com culpa grave, do devedor; 
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B. Que dessa actuação tenha resultado a criação ou o agravamento da situação 

de insolvência; 

C. Que tal actuação tenha sucedido nos três anos anteriores ao início do 

processo de insolvência. 

 

Com as devidas adaptações, entende o signatário que, ao longo dos últimos anos, 

os devedores realizaram diversos actos que vieram agravar, se não mesmo criar a 

situação de insolvência em que se encontram de momento. 

Resolvendo já o referido no anterior Ponto C, a análise que se encetará terá de se 

cingir aos três anos anteriores ao início do processo de insolvência. Ou seja, tendo a 

petição inicial sido apresentada em 9 de Julho de 2018, esta análise reportar-se-á à data 

de 10 de Julho de 2015. 

 

Assim sendo, diversos factos relevantes para a situação de insolvência dos 

devedores não poderão ser aqui valorados para este efeito, nomeadamente: 

1. A alineação de parte considerável do património dos devedores entre Abril de 

2012 e Janeiro de 2015, nomeadamente: 

a. A alineação do imóvel que constitui a casa de morada de família e do 

veículo automóvel da marca Citroen com a matrícula VB-49-74; 

b. Quanto ao bem imóvel vendido, o signatário entende que o valor de 

venda referido na escritura de compra e venda – Euros 10.000,00 – é um 

verdadeiro absurdo, já que tal não reflecte o valor do bem, mas antes a 

diferença entre o valor do bem e o passivo que lhe estava associado; 

c. A alienação desse património a favor de pessoas, singulares e colectivas, 

especialmente relacionadas; 

d. A alineação de património sem satisfação dos respectivos créditos 

garantidos que a ele estão associados ou a sua exoneração. 

 

Outros factos, no entanto, caem dentro do referido período temporal, pelo que 

passaremos à sua análise: 
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2. Em Janeiro de 2017, quando a sociedade “Adelino Moreira & Irmãos, Lda.” 

cessou a sua actividade, a devedora esposa vende o veículo automóvel da marca 

Mercedes-Benz, com a matrícula 33-56-TB, ao seu filho; 

3. Desconhece o signatário o preço de venda deste bem. 

 

Entende assim o signatário a existência de culpa dos devedores no agravamento 

da sua situação de insolvência, até porque, os devedores estiveram sempre ligados ao 

ramo empresarial, com especial relevo para a devedora esposa, que desenvolveu uma 

actividade profissional junto de várias sociedades durante toda a sua vida profissional, 

pelo que não podiam os mesmos desconhecer os factos supra expostos e das 

consequências e gravidade dos actos encetados. 

 

Entende assim o signatário que se encontram preenchidos os pressupostos 

previstos no nº 1 do artigo 186º do CIRE, que permitem concluir pela existência de 

culpa no agravamento da situação de insolvência dos devedores. 

 

O nº 2 do artigo 186º estabelece um conjunto de presunções inilidíveis que 

levarão a que a insolvência seja considerada sempre culposa. Já o nº 3 estabelece um 

conjunto de presunções ilidíveis de culpa grave. E de acordo com o disposto no nº 4 do 

mesmo artigo, “o disposto nos nºs 2 e 3 é aplicável, com as necessárias adaptações, à 

actuação de pessoa singular insolvente e seus administradores, onde a isso não se 

opuser a diversidade das actuações”. 

Posto isto, entende o signatário que todos os factos supra expostos, se subsumem 

ainda à previsão constante da alínea d) do nº 2 do artigo 186º do CIRE, dispuseram da 

totalidade do seu património em proveito de pessoas especialmente relacionadas. 

 

Face a todo o exposto, 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 e do disposto na alínea e) 

do mesmo artigo. 
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O signatário não emitiu parecer para cada um dos devedores, pelo facto de 

entender haver comunicabilidade do passivo, já que ambos tiveram beneficio dele. 

 

Face ao exposto, o signatário entende que os credores deverão deliberar no 

sentido da liquidação do activo constante do inventário elaborado nos termos do 

disposto no artigo 153º do CIRE. 

Mais se informa que, pelo óbito de “Joaquim da Cunha”, pai 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 do devedor 

marido, tendo remetido carta ao Serviço de Finanças de Guimarães 2 para 

esclarecimento dessas questões. 

 

Castelões, 10 de Dezembro de 2018 

 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 



21/23

Insolvência de “Rosa Alice Almeida Martins Moreira e Adelino 

Teixeira da Cunha” 

Processo nº 4182/18.7T8GMR do Tribunal Judicial da Comarca de Braga - Juízo de Comércio de 

Guimarães - Juiz 3 
 

 

 
( 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: 
 
 

Verba Tipo Localização Descrição da Verba Valor 

1 
Bem 

Móvel 
 

2.700 acções nominativas, com o valor 
nominal de Euros 10,00 cada, pertencentes à 
sociedade “Tseis – Investimentos, S.A.”, 
sociedade anónima identificada com o 
N.I.P.C. 507 179 021 e sede na Rua da 
Ponte, nº 42, freguesia de Lordelo, concelho 
de Guimarães (4815-154). 

Capital social: Euros 54.000,00  

Valor 
Nominal: 

Euros 
27.000,00 (a) 

2 
Bem 

Móvel 
 

Depósito a prazo com o número 302-
15.002528-6, constituído no balcão de 
Lordelo da “Caixa Económica Montepio 
Geral”, com data de vencimento de 4 de 
Novembro de 2019. 

Euros 
26.000,001 

 

(a) Informação em conformidade com Acta da Assembleia Geral de 30 de Março de 

2018, depositada na Conservatória do Registo Comercial. 

 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 
 

Castelões, 10 de Dezembro de 2018 

                                                            
1 Na proporção do direito da devedora esposa pois, o depósito é titulado pela devedora esposa e pelo seu irmão “Adelino 
Almeida Martins Moreira” e apresenta o valor total de Euros 52.000,00. 
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