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REFª: 29292516

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR
- 155º CIRE

CARACTERIZAÇÃO

Tribunal Competente:

Nº Processo:

Guimarães - Tribunal Judicial da Comarca de Braga

7012/17.3T8GMRUnidade Orgânica: Juízo de Comércio de Guimarães - 
Juiz 3

Finalidade: Juntar a Processo Existente

ADMINISTRADOR JUDICIAL SUBSCRITOR

Nome: Nuno Rodolfo da Nova Oliveira da Silva

Morada: Quinta do Agrelo, Rua do Agrelo, 236

Localidade:  

Código Postal: 4770-831 Castelões Vnf

Telefone: 252921115 Fax:  Email:  

Nº Registo: 366

NIF: 206013876

Peça Processual entregue por via electrónica na data e hora indicadas junto da assinatura electrónica do 
subscritor (cfr. última página), aposta nos termos previstos na Portaria n.º 280/2013, de 26 de Agosto
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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 do Tribunal Judicial da Comarca 

de Braga - Juízo de Comércio de 

Guimarães 

Juiz 3 
Processo nº 7012/17.3T8GMR 

V/Referência: 
Data:

Insolvência de “José Filipe de Araújo Machado” 
 

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, 30 de maio de 2018 
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I – Identificação do Devedor 

José Filipe de Araújo Machado, divorciado, portador do N.I.F. 199 065 

934, residente em Unterdorfstrasse 43 – Watt, Ch-8105 Watt - Zh, na Suiça. 

 

II – Situação profissional e familiar do devedor 

O signatário notificou o credor por carta registada com aviso de recepção, 

remetida para a morada acima referida. Apesar de ter recepcionado a referida carta em 24 

de Abril de 2018, 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 foi casado com “Carla Alexandra Guimarães” entre 31 de Dezembro 

de 1995 e 19 de Fevereiro de 2009, data em que o casamento foi dissolvido por divórcio. 

Na constância do seu matrimónio, o devedor outorgou, conjuntamente com a sua 

esposa, dois contractos de mútuo com hipoteca1 e fiança2, pelo que o Banco Comercial 

Português, S.A. mutuou a quantia total de Euros 115.000,003. O incumprimento destes 

contratos data de Setembro de 2008, encontrando-se em dívida, nesta data, capital no 

valor total de Euros 109.125,76. Face ao incumprimento das obrigações a que se 

vinculou, correu contra o devedor o processo de execução nº 1830/12.6TBGMR4, o qual 

se encontra extinto desde 19 de Maio de 2014 por se encontrar registada penhora mais 

                                                 
1 Incide sob a fracção autónoma designada pela letra “A”, destinada a habitação tipo T‐três, na cave, rés‐
do‐chão e 1º andar do lado esquerdo, com garagem na cave e 10 m2 de logradouro na frente do prédio, 
lado nascente. Descrito na Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o nº 676/20020108‐A da 
freguesia de Briteiros (Santo Estevão) e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 843º‐A da União de 
Freguesias de Briteiros (Santo Estevão) e Donim. 
2 Os pais do devedor afiançaram e constituíram‐se solidariamente responsáveis pelos mútuos outorgados. 
3 Contrato de compra e venda de mútuo com hipoteca e  fiança para aquisição do  imóvel dado como 
garantia  –  habitação  própria  e  permanente‐,  no  valor  de  Euros  80.000,00  e  contrato  de mútuo  com 
hipoteca e fiança, pelo valor de Euros 35.000,00, outorgados em 21 de Agosto de 2003. 
4 Correu termos no Tribunal Judicial da Comarca de Braga ‐ Juízo de Execução de Guimarães ‐ Juiz 2. 
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antiga sobre o imóvel5, nomeadamente no âmbito do processo de execução fiscal nº 

0418200501037587. 

 

O devedor acumulou ainda passivo junto da Fazenda Nacional por valores de IUC 

referente ao período compreendido entre 2008 e 2017 (vencidos entre 2012 e 2018) e 

valores de IMI referentes aos anos de 2009 a 2016 (vencidos entre 2010 e 2017) no valor 

total de Euros 2.421,51, pelo que foi demandado em inúmeros processos de execução 

fiscal. 

 

Correu ainda contra o devedor o processo de execução nº 2643/11.8TBVCD6, o 

qual foi extinto em 17 de Outubro de 2014 por falta/insuficiência de bens (pagamento 

parcial coercivo)7. 

 

Pelas reclamações de créditos recepcionadas, verificamos que o insolvente 

apresenta um passivo que ascende a cerca de Euros 177.500,00. 

 

A situação de insolvência resulta da conduta negligente e intolerante do devedor 

pelo sucessivo incumprimento das obrigações a que se vinculou. 

 

Assim, pretendendo ser ressarcido do seu crédito, pelo incumprimento dos dois 

mútuos outorgados em 2003, veio o credor hipotecário Banco Comercial Português, S.A. 

requerer a declaração de insolvência do devedor em Dezembro de 2017. 

IV – Estado da contabilidade do devedor (alínea b) do nº 1 do artigo 155º do C.I.R.E.) 

Não aplicável. 

 

                                                 
5  Informação prestada pela Agente de Execução, Dra.  Isabel Vaz Miranda, por email de 19 de Abril de 
2018. 
6 Correu termos na Instância Central do Porto ‐ 1ª Secção de Execução ‐ J9. 
7 Informação disponível no Registo Informático de Execuções. 
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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, sendo certo que este, no limite, poderá ser 

apresentado até a assembleia de apreciação do relatório (nº 1 do artigo 236º do CIRE). 

 

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, 30 de Maio de 2018 

 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 
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Insolvência de “José Filipe de Araújo Machado” 
Processo nº 7012/17.3T8GMR 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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Processo nº 7012/17.3T8GMR do Tribunal Judicial da Comarca de Braga ‐ Juízo de Comércio de Guimarães ‐ Juiz 3 

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

Página 1 de 1 do Inventário 

 

 

Relação  dos  bens  e  direitos  passíveis  de  integrarem  a  massa 

insolvente: 

 

Verba  Espécie  Localização  Descrição Valor

1 
Imóvel: 
Direito à 
meação1 

Rua  da  Liberdade,  nº 
401  3B,  freguesia  de 
Briteiros  (Santo 
Estevão,  concelho  de 
Guimarães (4805‐603) 

Fracção  autónoma  designada  pela  letra  “A”, 
destinada a habitação tipo T‐três, na cave, rés‐
do‐chão  e  1º  andar  do  lado  esquerdo,  com 
garagem  na  cave  e  10  m2  de  logradouro  na 
frente  do  prédio,  lado  nascente.  Descrito  na 
Conservatória do Registo Predial de Guimarães 
sob  o  nº  676/20020108‐A  da  freguesia  de 
Briteiros  (Santo  Estevão)  e  inscrito  na  matriz 
predial urbana sob o artigo 843º‐A da União de 
Freguesias  de  Briteiros  (Santo  Estevão)  e 
Donim. 

Valor 
patrimonial: 

Euros 
66.644,30 

2  Móvel 
 

Veículo  automóvel  da  marca  HONDA,  com  a 
matrícula UX‐20‐25, de 1991. 

Euros 0,00 
(a) 

 

(a) O signatário desconhece o estado e o paradeiro deste bem. 

 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 

 

Castelões, 29 de Maio de 2018 

                                                            
1 Este imóvel foi adquirido conjuntamente com “Carla Alexandra Guimarães”.  
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Índice da Peça Processual
Anexo nº 1 - Requerimento

Documento assinado electronicamente.

Esta assinatura electrónica substitui a assinatura autógrafa.

Quarta-feira, 30 de Maio de 2018 - 17:15:33  GMT+0100


	Formulario da Peça Processual
	Requerimento
	Índice da Peça Processual

		2018-05-30T16:15:33+0000
	Certificação digital da Peça Processual




