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Administrador Judicial – Economista – Contabilista Certificado
Escritório:
Quinta do Agrelo
Rua do Agrelo, 236
4770‐831 Castelões VNF

Correspondência:
Apartado 6042
4774‐909 Pousada de Saramagos
geral@nunooliveiradasilva.pt

Telefone: 252 921 115
Fax: 252 921 115
www.nunooliveiradasilva.pt

Exmo.(a). Senhor(a) Doutor(a) Juiz de
Direito do Tribunal Judicial da Comarca
do Porto, Juízo de Comércio de Santo
Tirso

Juiz 3
Processo nº 1473/19.3T8STS
Insolvência de “Soraia Raquel Mendes Palhota”

V/Referência:
Data:

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, 6 de agosto de 2019
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I – Identificação da Devedora
Soraia Raquel Mendes Palhota, N.I.F. 251 823 458, solteira, residente na
Rua Nova de Santegaos, nº 464, Casa 1, freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar
(4435-053).

II – Situação profissional e familiar da devedora
A devedora reside de favor em casa de uma amiga.
Actualmente com 22 anos, a devedora encontra-se desempregada auferindo
Rendimento Social de Inserção (infra identificado como RSI), no valor mensal de
Euros 186,68.
A devedora tem uma filha menor que se encontra à guarda da bisavó materna.

III – Actividade da devedora nos últimos três anos e os seus
estabelecimentos (alínea c) do nº 1 do artigo 24º do C.I.R.E.)
Os problemas da devedora advêm dos contratos de mútuo celebrados com o
“Banco Comercial Português, S.A.” (abaixo designado “BCP, S.A.”) e com o “Banco
Português de Investimento, S.A.” (abaixo designado “BPI, S.A.”), em Outubro e
Novembro de 2018, respectivamente, no valor total de Euros 19.273,61.
De acordo com a informação prestada pela devedora, no decurso do ano de
2018, apenas trabalhou 26 dias úteis, intercalados entre 17 de Julho e 13 de Novembro
porquanto, o seu rendimento mensal resumiu-se, maioritariamente, ao RSI que recebe,
no valor de Euros 186,68. Considerando que o valor das prestações mensais dos dois
contratos supra referidos se cifrava no total de Euros 262,17, é claro para o signatário
que jamais poderiam os rendimentos da devedora comportar as obrigações assumidas.
Assim, a celebração do contrato de mútuo com o “BPI, S.A.” em Novembro de
2018, determinou de imediato a constatação da situação de insolvência da devedora,
porquanto, a mensalidade acordada (Euros 175,38) quase que esgotava o rendimento
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mensal auferido pela devedora. Como seria expectável, a devedora não pagou sequer
a primeira prestação deste contrato.
Verificamos assim que a insolvência da devedora resulta única e
exclusivamente da conduta dolosa encetada pela mesma, que resultou num passivo
que actualmente ascende a cerca de Euros 22.900,00.
Pela prática de dois crimes de roubo, foi a devedora condenada a pena única de
um ano de prisão, suspensa na sua execução por igual período, com regime de prova e
sujeita a deveres e regras de conduta. Esta decisão transitou em julgado em 4 de
Dezembro de 2017 e o termo desta medida em 4 de Dezembro de 2018.
Mostrando-se o seu rendimento escasso e dada a inexistência de quaisquer bens
que possam responder pelas obrigações assumidas, apresentou-se a devedora a Tribunal
e requereu que fosse declarada a sua insolvência, tendo iniciado os procedimentos para
tal em Janeiro de 20191.

IV – Estado da contabilidade da devedora

(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.)
A devedora 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
administrador da insolvência a possibilidade de se pronunciarem sobre o requerimento
do pedido de exoneração do passivo.
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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 a devedora venha a auferir se considere
cedido a um fiduciário. Integram o rendimento disponível todos os rendimentos que
advenham a qualquer título aa devedora com exclusão do que seja razoavelmente
necessário para o sustento minimamente digno da devedora 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 600,002. De acordo
com o já exposto no Ponto II supra, o rendimento disponível da devedora é, de
momento, nulo.
Determina a alínea e) do nº 1 do artigo 238º 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.”
A alínea b) do nº 2 do artigo 186º do CIRE determina que a insolvência é
culposa quando o devedor tenha “criado ou agravado artificialmente passivos ou
prejuízos, ou reduzindo lucros, causando, nomeadamente, a celebração pelo devedor de
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De acordo com o Decreto-Lei n.º 117/2018 de 27 de Dezembro, que entrou em vigor no dia 1 de Janeiro
de 2019.
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negócios ruinosos em seu proveito ou no de pessoas com eles especialmente
relacionadas”.
Com as devidas adaptações, já que estamos perante uma pessoa singular, o
signatário entende que o comportamento da devedora se enquadra no disposto na alínea
b) do nº 2 do artigo 186º do CIRE e, como tal, consubstancia um motivo para que o
pedido de exoneração formulado seja liminarmente rejeitado.
No caso em apreço, devemos ter em consideração os seguintes factos:
1- Nos últimos três anos a devedora não apresentou a declaração de rendimentos –
modelo 3 do IRS;
2- A primeira relação laboral da devedora data de Novembro de 2017;
3- No email de 25 de Junho de 2019, informou a devedora que aufere RSI desde o
início do ano de 2018;
4- Em 16 de Novembro de 2018 foi a devedora notificada da renovação do RSI, a
partir de Janeiro de 2019, pelo valor mensal de Euros 186,68;
5- De acordo com o documento junto no Anexo A, no decurso do ano de 2018, a
devedora apenas trabalhou 26 dias úteis:
a. de 17 a 24 de Julho;
b. de 28 a 29 de Agosto;
c. de 1 a 11 de Outubro;
d. de 8 a 13 de Novembro;
mostrando assim, uma situação profissional precária;
6- A devedora tem uma filha menor que se encontra à guarda da bisavó materna;
7- Entre 2015 e 2016 a devedora acumulou o passivo de Euros 958,21 junto da
“NOS

Comunicações,

S.A.”,

o

que

terá

originado

a

injunção

nº

90155/16.3YIPRT de 31 de Agosto de 2016;
8- Entre Maio e Dezembro de 2018 (data de vencimento das faturas) a devedora
não pagou igualmente as faturas decorrentes do contrato de prestação de serviços
outorgado com a “MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.”, no
valor total de Euros 1.455,51;
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9- Em 4 de Outubro de 2018 a devedora outorgou o contrato de mútuo pelo valor
de Euros 5.333,48, junto do “BCP, S.A.”, fixando o valor da prestação mensal
em Euros 86,79;
10- A devedora apenas pagou as primeiras três prestações mensais, encontrando-se
este contrato em dívida desde 6 de Janeiro de 2019;
11- Em 14 de Novembro de 2018 a devedora celebrou novo contrato de mútuo,
desta como o “BPI, S.A.”, pelo valor de Euros 13.940,13, fixando uma prestação
mensal no valor de Euros 175,38;
12- Nenhuma prestação mensal deste contrato foi paga, pelo que se encontra em
dívida a totalidade do capital mutuado;
13- Note-se que na data em que a devedora celebrou este contrato não exercia
qualquer actividade profissional, resumindo-se o seu rendimento ao RSI mensal
que auferia;
Acresce,
14- Quando celebrou o contrato de crédito com o “Banco BNP Paribas Personal
Finance, S.A.”, em 6 de Novembro de 2018, a devedora não mantinha activa
qualquer relação laboral, contudo, no referido documento vem mencionado que a
devedora trabalhava na empresa “RMFT, Lda.”;
15- Todavia, porque o contrato de crédito junto à reclamação de créditos não se faz
acompanhar de qualquer anexo, o signatário desconhece se a devedora terá
prestado, por escrito, qualquer informação falsa ou incompleta sobre as suas
circunstâncias económicas, com vista à obtenção deste crédito, o que poderia
justificar o indeferimento do pedido de exoneração por se encontrar preenchido o
pressuposto da b) do nº 1 do artigo 238º;
Não podendo o signatário aferir das intenções da devedora aquando da
celebração dos referidos contratos de mútuo, não pode concluir o signatário que a
mesma não tinha qualquer intenção de o cumprir. No entanto, seguindo o parâmetro do
“bonnus pater familiae”, que deve reger a avaliação da conduta da mesma, é óbvio para
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o signatário, face ao exposto, que a devedora não dispunha, à data em que celebra o
contrato com o “BPI, S.A.”, de qualquer capacidade financeira de o cumprir. Acresce
que, não podia a devedora ignorar tal situação.
Na verdade, não foi qualquer alteração das circunstâncias financeiras da
devedora que determinou a insolvência da mesma, mas sim a celebração de contratos
que não tinha capacidade de cumprir. O processo de insolvência, e em especial o
instituto da exoneração do passivo restante, que introduziu no nosso ordenamento
jurídico o princípio do “fresh start”, foi criado no intuito de proporcionar às pessoas
singulares que se depararam com circunstâncias adversas na sua vida uma segunda
hipótese de recomeçar do zero, recuperando do patamar negativo em que se
encontravam. Não podemos olvidar que, na outra ponta da estrada estão os credores que
vêm os seus créditos “perdoados” em prol da protecção da instituição família e têm de
suportar as suas perdas, com todas as repercussões que isso acarreta. Assim, tal
benefício deve ser utilizado com cautela e não pode promover verdadeiras situações de
abuso do direito, como o caso, em que a devedora celebra um contrato que sabia ou
devia saber não estar em condições de cumprir, para depois vir requerer a sua libertação
da obrigação que assumiu através do benefício da exoneração do passivo restante.
Assim, entende o signatário que a devedora celebrou um negócio jurídico que
sabia não puder cumprir, um negócio ruinoso que gerou a situação de insolvência em
que se encontra. Não foram, portanto, circunstâncias fortuitas que criaram esta situação,
mas o contrato que deliberadamente a devedora celebrou e do qual beneficiou a própria.
Posto isto, entende o signatário que se encontram preenchidos os pressupostos
da responsabilidade previstos na lei civil de que a actuação da devedora se enquadra na
previsão da alínea b) do nº 2 do artigo 186º do CIRE, pelo que deve ser indeferido o
pedido de exoneração apresentado pela devedora nos termos do disposto na alínea e) do
nº 1 do artigo 238º do CIRE.
Conclui assim o signatário que a actuação da devedora preenche a previsão
normativa da alínea e) do nº 1 do artigo 238º e nº 1 do artigo 186º, ambos do CIRE,
pelo que o pedido de exoneração do passivo deve ser indeferido.
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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 pela devedora.
Castelões, 6 de agosto de 2019

O Administrador da Insolvência
Nuno Oliveira da Silva
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Administrador Judicial – Economista – Contabilista Certificado
Escritório:
Quinta do Agrelo
Rua do Agrelo, 236
4770‐831 Castelões VNF

Correspondência:
Apartado 6042
4774‐909 Pousada de Saramagos
geral@nunooliveiradasilva.pt

Telefone: 252 921 115
Fax: 252 921 115
www.nunooliveiradasilva.pt
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Exmo.(a). Senhor(a) Doutor(a) Juiz de
Direito do Tribunal Judicial da Comarca
do Porto, Juízo de Comércio de Santo
Tirso

Juiz 3
Processo nº 1473/19.3T8STS
Insolvência de “Soraia Raquel Mendes Palhota”

V/Referência:
Data:

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 enviar o Anexo A do Relatório a que alude o artigo 155º do CIRE, junto
aos autos no dia de hoje, e que por lapso não foi devidamente junto.

P.E.D.
O Administrador da Insolvência
Nuno Oliveira da Silva
Castelões, 6 de agosto de 2019
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