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CONCLUSÃO - 17-01-2012  

 
(Termo electrónico elaborado por Escrivão Auxiliar  Marta Pissarreira) 

 

=CLS= 

Rui Pedro Fragoso Simão e esposa Maria José Monteiro Rolo 

Simão, requerentes  no processo  de  insolvência  a que  os presentes  autos  estão 

apensos, apresentaram um plano de pagamentos, documento este composto pelo 

«Calendário do Plano de Pagamentos» e 4 Anexos conforme previsto no nº 5 do 

Art.252º do CIRE, a saber: 

Anexo 0 - Calendarização do Plano de Pagamentos, conforme o nº2, 

desta última norma; 

Anexo 1 - Declaração prevista no Art.249º, 

Anexo 2 - Relação Completa de Rendimentos e Bens e o Resumo 

do Activo, 

Anexo 3 - Relação Alfabética de Credores e Créditos; 

Anexo 4 - Declaração de Veracidade. 

 

Nos termos do nº1, do art. 255º, do CIRE,  foi proferido  despacho  

nos  autos principais,  nos termos do qual se determinou a suspensão do processo 

de insolvência, por  se  entender altamente provável a aprovação do referido «Plano 

de Pagamentos». 

Documento assinado electronicamente. Esta assinatura
electrónica substitui a assinatura autógrafa.
Dr(a). Augusta Maria Pinto Ferreira Rodrigues Palma
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Foi determinada a  notificação  dos  intervenientes  processuais, a  

saber,  «Barclays», «Cofidis»  e «Millenium BCP», para  se pronunciarem  sobre o 

plano  de pagamentos  apresentado  pelos  requerentes. Destes, o «Millenium BCP» 

comunicou, tempestivamente, ao Tribunal a sua adesão ao plano proposto, a 

«Cofidis»   manifestou-se desfavorável ao  plano proposto,  com o argumento de que   

não acautelava  os   seus  interesses, e  o «Barclays» nada  disse. 

O  crédito  detido pelo «Millenium BCP»  representa  mais de  2/3  

dos créditos  incluídos no  «plano de pagamentos», concretamente, 73%. 

Além da  aprovação  do «plano de pagamentos», para  que  bastaria  

que  credores  com pelo menos 2/3 da  totalidade dos créditos   nisso assentisse ou 

não  contestasse,  sendo  certo que, nos termos  do  n.º 2, do  art. 256º, do  CIRE, 

os mesmos  foram notificados  sob a  cominação  de se ter por conferida a sua 

adesão ao plano,  os  requerentes pedem ao tribunal que supra automática e 

liminarmente a vontade dos credores abstencionistas  e dos que votaram contra o 

referido plano de pagamentos, para  efeitos  do  art. 258º, deste  último  diploma. 

Cumpre  apreciar. 

Conforme  prescreve o art. 257º,  do CIRE, “1. se nenhum credor 

tiver recusado o plano de pagamentos, ou se a aprovação de todos os que se 

oponham for objecto de suprimento, nos termos do artigo seguinte, o plano é tido por 

aprovado.  

2 - Entende-se que se opõem ao plano de pagamentos:  

a) Os credores que o tenham recusado expressamente”.  

Ora, no caso dos  autos, atenta  a oposição  da «Cofidis»,  e 

considerando   ter-se  verificado a  aceitação expressa  por credor  que  representa  
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mais  de  2/3  dos  créditos  de que os  requerentes são devedores,  a aprovação do  

«plano de pagamentos» depende  do  suprimento  por  banda  do tribunal.  

Dispõe o art. 258º, do CIRE: 

“Se o plano de pagamentos tiver sido aceite por credores cujos 

créditos representem mais de dois terços do valor total dos créditos relacionados 

pelo devedor, pode o tribunal, a requerimento de algum desses credores ou do 

devedor, suprir a aprovação dos demais credores, desde que:  

a) Para nenhum dos oponentes decorra do plano uma desvantagem 

económica superior à que, mantendo-se idênticas as circunstâncias do devedor, 

resultaria do prosseguimento do processo de insolvência, com liquidação da massa 

insolvente e exoneração do passivo restante, caso esta tenha sido solicitada pelo 

devedor em condições de ser concedida;  

b) Os oponentes não sejam objecto de um tratamento discriminatório 

injustificado;  

c) Os oponentes não suscitem dúvidas legítimas quanto à 

veracidade ou completude da relação de créditos apresentada pelo devedor, com 

reflexos na adequação do tratamento que lhes é dispensado. 

2 - A apreciação da oposição fundada na alínea c) do número 

anterior não envolve decisão sobre a efectiva existência, natureza, montante e 

demais características dos créditos controvertidos”. 

Na sua  contestação, a «Cofidis»  limitou-se a  concluir  que  o plano 

proposto não  acautelava  os seus interesses  e a   actualizar o  valor  da  dívida, 

sem a descriminar nos  seus  componentes. 

Em resposta, os  requerentes justificaram  o plano   engendrado  

quanto  aos  pagamentos  dos  créditos  comuns, numa lógica  de tratamento  por  
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igual de créditos  iguais. Ora, quanto aos créditos “comuns”, sem garantias reais nos 

quais se inclui o referido crédito da COFIDIS, propôs-se que o capital em divida para 

com estes credores fosse pago na sua totalidade, apenas sendo alterado o prazo de 

cumprimento dos referidos contratos, ficando como todos os credores “comuns”, 

todos com um prazo igual de 20 anos. Nessa medida, todos os créditos “comuns” 

seriam pagos com uma prestação de 50 € mensais durante 20 anos, a ratear pelos 

credores “comuns”, o que corresponderia aos cerca de 12 mil euros, montante este 

que também é a actual divida total do casal para com os credores “comuns”. 

Acresce que a nenhum dos credores ditos “comuns” foi ou será 

oferecido o pagamento de juros, custas, multas nem outras penalizações que 

eventualmente estivessem prometidas nos contratos de crédito. 

Quanto ao  valor  da dívida, na documentação que serviu de suporte 

à apresentação da petição, o capital em divida à Cofidis é apenas de 5.750€,  

diferentemente  do  indicado  por esta  última (€6449, 94). 

Objectam ainda os  requerentes  que a Cofidis não se dá sequer ao 

trabalho de discriminar as diferentes componentes do valor total reclamado, nem 

apresenta qualquer extracto da referida conta, apesar de saber que aos restantes 

credores apenas se está a propor o pagamento do capital em dívida. 

Concluem, então, os requerentes  que, com o plano de  pagamentos 

aprovado, ficam assim devidamente assegurados e acautelados os direitos e 

interesses dos credores, pois afinal receberão integralmente os seus créditos, aliás, 

muito mais do que receberiam se a opção fosse a exoneração do passivo. 

Por seu  turno, os créditos privilegiados com a hipoteca do imóvel 

(credor BCP)  são totalmente ressarcidos e acrescidos de uma remuneração a titulo 

de juros. 
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Apreciando,  concorda-se  com a  argumentação  aduzida  pelos  

requerentes, considerando que  a  reclamante  «Cofidis»  se  limitou a  ser  

conclusiva, quando é  do  conhecimento   generalizado que   uma  situação  pré-

insolvencial  não é a  ideal para acautelar os  interesses  dos credores.  

Por conseguinte, para nenhum dos credores decorre do plano 

apresentado uma desvantagem económica superior à que, mantendo-se idênticas 

as circunstâncias dos requerentes, resultaria do prosseguimento do processo de 

Insolvência com a provável exoneração do passivo restante. 

Eis  porque nenhum dos credores é objecto de um tratamento 

discriminatório injustificado. 

Acresce que, não tendo a credora  em questão   aventado  razões 

concretas  para   desmontar  o  plano de pagamentos, ou  a própria  quantia  em 

dívida, e constatando-se que  o tratamento  das duas credoras comuns  é  

semelhante,  garantindo  o pagamento do capital  em dívida, ainda que  não  

remunerado,  supre-se a aprovação  dos credores  Cofidis e  Barclays. 

Consequentemente,  homologa-se o  plano de pagamentos  

apresentado pelos  requerentes. 

Notifique (cfr. o art. 259º, n.º 2, do CIRE) 

Após trânsito,  abra  conclusão nos autos principais, para  efeitos  do  

art. 259º, n.º 1, 1ª parte, deste último diploma). 

GLG, 18.01.2012 


		2012-01-18T10:36:34+0000
	Augusta Maria Pinto Ferreira Rodrigues Palma
	Certificação digital de peça processual




