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P á g i n a  | 1 

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 Braga – Juízo de 

Comércio de Vila Nova de Famalicão 

 
Juiz 1 
Processo nº 1436/17.3T8VNF 

V/Referência:  
Data: 

Insolvência de “Bruno Miguel da Silva Oliveira” 
 

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, 16 de novembro de 2017 
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Página 1 de 4 

I – Identificação do Devedor 

Bruno Miguel da Silva Oliveira, N.I.F. 240 578 171, com morada 

conhecida na 39 Rue Saint Laurent Rdc, 31270 Villeneuve Tolosane, na França e com 

último domicílio conhecido em Portugal na Rua dos Lusíadas, nº 3, 1º, Fracção B, 

freguesia de São Vítor, concelho de Braga (4710-404). 

 

II – Situação profissional e familiar do devedor 

Tendo sido enviadas ao devedor duas cartas para as moradas indicadas nos autos, 

veio a carta remetida para a morada portuguesa devolvida com a indicação “Objecto não 

reclamado” e a carta remetida para França devolvida com a indicação de destinatário 

desconhecido. 

Até à presente data, o signatário não foi contactado pelo devedor, nem recebeu 

quaisquer elementos a que alude o artigo 24º do CIRE, ou quaisquer informações quanto 

à situação profissional e familiar do mesmo. 

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.) 

O devedor encetou uma demanda empresarial enquanto sócio e gerente de várias 

sociedades, sendo, nesta qualidade, responsável pelo pagamento de dívidas no valor de 

vários milhares de Euros. Vejamos: 

 

A.  “Construposta, Lda.”, NIPC 507 858 4171: 

1. Esta sociedade foi constituída em Outubro de 2006, sendo o devedor, 

inicialmente, detentor de uma quota no valor nominal de Euros 10.000,002; 

                                                 
1 Com sede na Póvoa de Lanhoso, esta sociedade tinha como objecto social a Construção e reparação de 
edifícios, compra e venda de imóveis. 
2 O capital social era de Euros 20.000,00. Posteriormente, o capital social foi aumentado por duas vezes, 
num primeiro momento – Abril de 2008 – para Euros 60.000,00, correspondendo ao devedor uma quota 
no valor nominal de Euros 30.000,00 e, num segundo momento – Março de 2009 – para Euros 150.000,00 
correspondendo ao devedor uma quota no valor nominal de Euros 75.000,00. Em Dezembro de 2009 
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2. Por sentença datada de 28 de Maio de 2012, foi proferida foi proferida a 

sentença de insolvência, no âmbito do processo nº 2504/12.3TBBRG, que 

correu termos no Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso, Secção Única de 

Povoa de Lanhoso3; 

3. No âmbito desse processo, foi deliberado o encerramento e liquidação da 

sociedade; 

4. Em 22 de Novembro de 2016 foi proferido despacho de encerramento do 

processo por realização de rateio final. 

 

B. “Braserv, Lda.”, NIPC 508 337 0114: 

5. O devedor foi gerente desta sociedade entre 28 de Abril de 2008 e 27 de 

Março de 2009, tendo cessado as suas funções nesta data por renúncia; 

6. Em 31 de Dezembro de 2013 esta sociedade cessou a actividade para 

efeitos de IVA e IR. 

 

C. “Páginas Semelhantes, Lda.”, NIPC 508 577 4465; 

7. Esta sociedade foi constituída em Maio de 2008, sendo o devedor detentor 

de uma quota no valor nominal de Euros 2.500,006; 

8. Pela consulta do Portal da Justiça7, verifica-se que, desde a data da sua 

constituição, que a sociedade não depositou as contas anuais. 

 

D. “Nujob, Lda.”, NIPC 508 785 9368: 

                                                 
verificou-se a redução do capital social desta sociedade para Euros 5.000,00, correspondendo ao devedor 
uma quota no valor de Euros 2.500,00. 
3 Foi nomeado para o exercício das funções de Administrador de Insolvência o ilustre colega, Dr. Nuno 
Albuquerque. 
4 Com sede em Braga, tem como objecto social a Manutenção e reparação de veículos automóveis; 
Importação, exportação e comércio de veículos automóveis, suas peças e acessórios bem como de 
lubrificantes, óleos e ainda produtos de limpeza e manutenção automóvel. 
5 Com sede em Braga, tem como objecto social Restaurante típico tradicional. 
6 O capital social desta sociedade respeita a Euros 5.000,00. 
7 https://publicacoes.mj.pt/ 
8 Esta sociedade, em 29 de Abril de 2011 alterou a sua designação social, sendo que anteriormente se 
designava Coluna Vibrante, Lda. Com sede em Braga, tem como objecto social a Compra e venda de bens 
imóveis; Promoção imobiliária; Indústria de construção civil e empreitadas de obras públicas. 
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9. Esta sociedade foi constituída em Dezembro de 2008, sendo o devedor 

detentor de uma quota no valor nominal de Euros 2.500,009; 

10. Em 8 de Junho de 2011 o devedor renunciou à gerência; 

11. Em 30 de Março de 2016 esta sociedade cessou a actividade para efeitos 

de IVA. 

 

Face a posição que ocupou junto das sociedades “Construposta, Lda.” e “Braserv, 

Lda.”, o devedor viu revertido contra si o passivo que estas sociedades acumularam junto 

da Segurança Social, o qual é superior a MEIO MILHÃO DE EUROS. A este passivo 

acresce o acumulado junto da Fazenda Nacional, quer pelas sociedades em que 

desempenhou a função de gerente, quer o contraído pessoalmente por valores referentes 

a IMI e IUC em dívida e referentes aos anos de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. 

O passivo acumulado junto da Fazenda Nacional ascende ao valor total de Euros 

38.109,27. Com o decurso do tempo, viu-se o devedor demandado em diversos processos 

de índole executiva junto destas entidades. 

 

A acrescer a este passivo o devedor é ainda demandado a título pessoal pelo 

pagamento do contracto de mútuo com hipoteca e fiança celebrado outorgado com o 

“Banco Comercial Português, S.A.” em 25 de Outubro de 2005, para a aquisição de 

habitação própria e permanente, pelo valor de Euros 75.000,00. Face ao incumprimento 

deste contrato, o qual data de Julho de 2011, foi intentado o processo de execução nº 

4200/12.2TBBRG10. O imóvel dado como garantia neste contrato de mútuo (e descrito 

no inventário anexo a este relatório - verba nº 1) foi sendo sucessivamente penhorado, 

quer no âmbito desta execução judicial, quer no âmbito das execuções fiscais que pendem 

sobre o devedor. 

 

A situação de insolvência do devedor decorre assim do passivo acumulado 

enquanto garante das referidas sociedades, situação que se agravou com a declaração de 

insolvência da empresa “Construposta, Lda.”, e do passivo acumulado junto do “Banco 

                                                 
9 O capital social desta sociedade é de Euros 5.000,00, sendo o outro sócio, João da Silva Palha também 
detentor de uma quota no valor de Euros 2.500,00. 
10 Corre termos no Juízo de Execução de Vila Nova de Famalicão – Juiz 1 
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Comercial Português, S.A.”, factos que colocaram o devedor numa situação 

extremamente difícil ou mesmo impossível de superar. 

 

Pelas reclamações de créditos recepcionadas, verificamos que o insolvente 

apresenta um passivo de cerca de Euros 706.500,00. 

 

Assim, pretendendo ser ressarcido do seu crédito, pelo incumprimento do mútuo 

outorgado em 2005, veio o credor hipotecário “Banco Comercial Português, S.A.” 

requerer a declaração de insolvência da devedora em Março de 2017. 

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.) 

Até à data da celebração deste relatório não foi apresentado pelo devedor qualquer 

pedido de exoneração do passivo restante. 

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. 

 

Castelões, 15 de Novembro de 2017 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 
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( 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 integrarem a massa 
insolvente: 

Verba Espécie Localização Descrição Valor 

1 Imóvel 
Rua dos Lusíadas, nº 3, 
1º, freguesia de São 
Vítor, concelho de 
Braga (4710-404) 

Fracção autónoma denominado pela letra “G”, 
composta por habitação no primeiro andar, 
letra B, tipo T-UM, com lugar de garagem na 
cave para estacionamento de viatura 
automóvel, designado pelo nº 16. 
Descrita na 1ª Conservatória do Registo 
Predial de Braga sob o nº 2537/20050530-G da 
freguesia de São Vítor e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo 5086º-G da 
freguesia de São Vítor, concelho de Braga 

Valor 
patrimonial: 

Euros 
38.869,32 

2 Móvel  

Quota da sociedade “Páginas Semelhantes, 
Lda.”, NIPC 508 577 446, com sede no Largo 
da Senhora-á-Branca, nº 85, freguesia de São 
Vítor, concelho de Braga, com um capital 
social de € 5.000,00. 

Quota no valor nominal de € 2.500,00 

a) 

3 Móvel  

Quota da sociedade “Nujob, Lda”, NIPC 508 
785 936, com sede na Rua dos Padres 
Carmelitas, nº 7, freguesia de Tenões, concelho 
de Braga, com um capital social de € 5.000,00. 

Quota no valor nominal de € 2.500,00 

b) 

4 Móvel  
Veículo automóvel da marca FORD, com a 
matrícula 47-46-AX, de 1999. c) 

5 Móvel  
Veículo automóvel da marca SMART, com a 
matrícula 38-39-ZT, de 2005. d) 

 

NOTAS: 

a) Esta sociedade não tem depósito de contas desde a data da sua constituição, em 2008 

b) Em 30 de Março de 2016 esta sociedade encerrou para efeitos de IVA. 

c) A propriedade desta viatura está registada, desde 04/01/2013, em nome do insolvente, 

contudo é desconhecido o seu paradeiro 



9/10

Insolvência de “Bruno Miguel da Silva Oliveira” 
Processo nº 1436/17.3T8VNF do Tribunal Judicial da Comarca de Braga, Juízo de Comércio de Vila Nova de 

Famalicão - Juiz 1 de Vila Nova de Famalicão 

Inventário 
(artigo 153º do Código da Insolvência e da Recuperação das Empresas) 

Página 2 de 2 do Inventário 
 

d) Existe, desde 02/09/2009, registo de reserva de propriedade desta viatura a favor do “Banco 

Credibom, S.A.”; desconhece-se o paradeiro desta viatura. 

 
O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 
Castelões, 15 de Novembro de 2017 
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