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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 

do Porto Este - Juízo de Comércio de 

Amarante 

 
Juiz 1 
Processo nº 1096/17.1T8AMT 

V/Referência: 
Data:

Insolvência de “José Carlos Moreira da Costa” 
 

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 requer a V. Exa., ao abrigo da alínea a) do nº 1 do artigo 83º do CIRE, a 

notificação do insolvente para, em prazo a fixar, prestar os seguintes esclarecimentos, 

sendo que, em caso de não colaboração, tal deverá ser apreciado à luz do nº 3 daquele 

mesmo artigo: 

a) Quais os rendimentos auferidos pelo devedor no ano de 2015? 

b) A que se refere o valor de Euros 48.333,04 indicado na declaração de 

rendimentos relativa ao ano de 2014? 

c) Qual a actividade que o devedor efectivamente desempenhou por conta 

própria e porque procedeu à sua cessação? 

Mais informo que não foi elaborada a lista provisória de créditos prevista no artigo 

154º do CIRE, uma vez que nesta data é 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 setembro de 2017 
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I – Identificação do Devedor 

José Carlos Moreira da Costa, N.I.F. 224 771 183, solteiro, residente na 

Rua Cristo Rei, nº 73, freguesia de Gandra, concelho de Paredes (4585-126). 

 

II – Situação profissional e familiar do devedor 

O devedor reside conjuntamente com a sua mãe, em casa propriedade desta. 

Actualmente, o devedor trabalha como Mecânico de Madeiras de 1ª na empresa 

“J. Moreira da Silva & Filhos, Lda.”, NIF 500 712 778, pelo que aufere a remuneração 

bruta mensal correspondente ao salário mínimo nacional. 

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.) 

Até Dezembro de 20141 o devedor foi empresário em nome individual, 

dedicando-se à actividade de prestação de serviços não identificada (CAE 1519 – outros 

prestadores de serviços), tendo auferido no ano de 2014 o valor bruto de Euros 

48.333,042. Até ao momento, não foi possível ao signatário apurar de forma precisa qual 

a actividade efectivamente exercida que gerou deste valor. 

Em Julho de 2016 terminou o contrato de trabalho que o devedor manteve 

enquanto membro do exercito português, tendo ficado desempregado naquela data. 

Situação que se alterou em Setembro de 2016 com o contrato de trabalho que celebrou 

junto da empresa “J. Moreira da Silva & Filhos, Lda.”. 

Para além do supra mencionado, o devedor no ano de 2011 encetou uma demanda 

empresarial enquanto sócio e gerente da sociedade “Admirasucesso Unipessoal, Lda.”, 

NIPC 509 8192 903. Nesta qualidade, o devedor viu revertido contra si o passivo que a 

                                                 
1 Desconhece o signatário quando o devedor deu início a esta actividade. 
2 Na declaração de rendimentos referida a este exercício, este valor é imputado a rendimentos de capitais 
imputáveis a actividade geradora de rendimentos da Categoria B FALTOSOS ano de 2014. 
3 Sociedade por quotas constituída em 26 de Abril de 2011, com sede na Rua Central, Estrada Nacional 
Número 1, nº 603, freguesia de São João de Ver e concelho de Santa Maria da Feira (4520 – 603). Tem 
como objecto social a exploração de estabelecimentos de bebidas com espaço de dança, bar cafetarias e 
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sociedade acumulou junto da Fazenda Nacional no valor de cerca de 195.000,00 Euros. 

Por todo o passivo acumulado junto desta entidade, correm contra o devedor inúmeros 

processos de execução fiscal. 

Ainda por reversão, corre contra o devedor junto da Segurança Social um 

processo de execução fiscal consequente do não pagamento de contribuições a que a 

empresa se encontrava obrigada. 

 

A título pessoal, o devedor constituiu ainda passivo junto da “EDP Serviço 

Universal, S.A.” e do “Banif, S.A.” (crédito posteriormente cedido e agora reclamado pela 

EOS Finance GMBH) no valor total que ascende a cerca de Euros 13.500,00. Pelo 

passivo acumulado e agora reclamado pela “EOS Finance GMBH”4, foi intentado contra 

o devedor o processo de execução nº 528/14.5T8VNF5. 

 

Face ao exposto, o devedor constituiu passivo junto de diferentes entidades de 

índole pública e financeira, pelo que actualmente o seu passivo ascende a cerca de Euros 

208.500,00.  

 

Pela inexistência de património capaz de responder por todo o passivo acumulado, 

viu-se o devedor na obrigação de se apresentar a tribunal e requerer que fosse declarada 

a sua insolvência, tendo iniciado os procedimentos para tal em Novembro de 2016. 

IV – Estado da contabilidade do devedor (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.) 

                                                 
snack-bar. Por pesquisa efectuada no site da Autoridade Tributária, esta sociedade encontra-se activa para 
efeitos fiscais. 
4 Decorrente do incumprimento dos contratos de mútuo outorgados pelo devedor e do consequente 
vencimento da livrança sem qualquer pagamento,  
5 A correr termos no Tribunal Judicial de Braga, Juízo de Comércio de Vila Nova de Famalicão – Juiz 2. 
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O devedor apresentou, 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. 

Contudo, todas as informações que o signatário considera necessárias para uma 

elaboração objectiva e consciente do parecer de exoneração não foram remetidas6, pelo 

que o signatário se encontra impossibilitado de emitir o respectivo parecer. Apesar da 

colaboração do patrono do insolvente há, contudo, algumas informações que só este 

poderá prestar: 

a) Quais os rendimentos auferidos pelo devedor no ano de 2015? 

b) A que se refere o valor de Euros 48.333,04 indicado na declaração de 

rendimentos relativa ao ano de 2014? 

c) Qual a actividade que o devedor efectivamente desempenhou por conta 

própria e porque procedeu à sua cessação? 

Pese embora o facto de o patrono ter-nos facultado o contacto telefónico do 

insolvente, indicando as melhores de contacto, o certo é que das inúmeras vezes que lhe 

telefonamos, a diferentes horas, o mesmo nunca atendeu ou respondeu às chamadas. 

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 ser 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 pelo devedor. 

 

Castelões, 6 de Setembro de 2017 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 

                                                 
6 O mandatário do insolvente apenas remeteu algumas das informações solicitadas, não se mostrando estas 
suficientes para um parecer completo quanto ao pedido de exoneração do passivo restante. 
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