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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 Vila Nova de 

Famalicão 

Juiz 3 

Processo nº 1695/18.4T8VNF V/Referência:  
Data: 

Insolvência de “Carlos António Mendes da Silva e Sílvia da Silva Gonçalves” 
 

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, 24 de agosto de 2018 
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I – Identificação dos Devedores 

Carlos António Mendes da Silva, N.I.F. 179 097 946, e Sílvia da Silva 

Gonçalves, N.I.F. 134 460 952, residentes na Rua Dom Dinis, nº 60, freguesia de 

Calendário, concelho de Vila Nova de Famalicão (4760-323). 

II – Situação profissional e familiar dos devedores 

Os devedores casaram em 16 de Janeiro de 1993 sob o regime da comunhão de 

adquiridos, residindo em imóvel propriedade de ambos. 

O signatário notificou os devedores por carta registada com aviso de recepção, 

remetida para a morada acima referida, contudo, veio esta comunicação devolvida 

com a indicação de “objecto não reclamado”. Até à presente data, o signatário não foi 

contactado pelos devedores, nem recebeu quaisquer elementos a que alude o artigo 

24º do CIRE, ou quaisquer informações quanto à situação profissional e familiar dos 

mesmos. 

III – Actividade dos devedores nos últimos três anos e os seus 

estabelecimentos (alínea c) do nº 1 do artigo 24º do C.I.R.E.) 

A fim de entendermos a situação em que se encontram os devedores, torna-se 

necessário previamente explanar uma série de factos que se revelam importantes para 

a compreensão de como foi possível aos devedores chegarem ao presente momento. 

 

A) ACTIVIDADE EMPRESARIAL 

 

1. O devedor marido foi sócio da sociedade “Oficina de Reparação de 

Automóveis e Estação de Serviço Fonseca, Lda.”, NIPC 500 205 833, 

conjuntamente com o seu pai e com a sua irmã; 
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2. Por sentença datada de 24 de Novembro de 2014, foi esta sociedade declarada 

insolvente no âmbito do processo nº 1028/14.9T8VNF1, que corre termos no 

Juiz 2 do Juízo de Comércio de Vila Nova de Famalicão; 

3. No âmbito desse processo, foi deliberado o encerramento do estabelecimento 

e a liquidação da sociedade; 

4. Considerando que esta sociedade apresenta um passivo superior a Euros 

800.000,00, e que é claramente superior ao seu activo – Euros 28.510,002 – 

viram-se os devedores, na qualidade de garantes, demandados pelo 

cumprimento das obrigações desta sociedade. 

 

B) AS DÍVIDAS CONSTITUÍDAS PELOS DEVEDORES 

 

B1) Enquanto responsáveis solidários: 

Face aos avais prestados, os insolventes respondem como devedores solidários 

perante diversas entidades bancárias por um passivo reclamado que ascende, 

actualmente, a cerca de Euros 300.000,00. 

 

B2) Constituídas pelos devedores: 

Os insolventes são ainda devedores, a título pessoal, pelo passivo constituído 

junto das seguintes entidades: 

1. Enquanto Trabalhadora Independente, a devedora esposa acumulou um passivo de 

cerca de Euros 5.000,00 junto da Segurança Social, resultante do não pagamento 

de contribuições a que se encontrava obrigada, referentes aos anos de 2012, 2013, 

2014, 2015 e 2016; 

                                                 
1 No âmbito deste processo foi também o signatário nomeado para exercer as funções de Administrador 
Judicial. 
2 Valor constante no Auto de Apreensão e nos Aditamentos ao mesmo. 
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2. Junto da Fazenda Nacional, no valor total de Euros 4.204,953, resultante de valores 

de IMI e taxas de portagem, referentes aos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 

2017; 

 

3. Junto do “Banco Santander Totta, S.A.”, pelo incumprimento dos contratos de 

mútuos outorgados em 18 de Setembro de 2006, no valor total de Euros 

180.831,724, em incumprimento desde o início do ano de 2014; 

4. Como garantia destes contratos foi constituída uma hipoteca sobre o prédio 

identificado na verba nº 1 do inventário anexo a este relatório; 

 

5. Junto da “Caixa Geral de Depósitos, S.A.” fruto do incumprimento dos contratos de 

mútuo que os devedores outorgaram em 2009, no valor total de Euros 

262.546,575, verificado no ano de 2014; 

6. Como garantia destes contratos foram constituídas hipotecas sobre o prédio 

identificado na verba nº 2 do inventário anexo a este relatório; 

 

7. Também junto do “Novo Banco, S.A.” pelo passivo acumulado no âmbito de um 

contrato de crédito ao consumo outorgado em Maio de 2013 e cujo 

incumprimento data de Dezembro de 2014; 

 

                                                 
3 Este valor inclui o valor correspondente a juros e custas processuais. 
4 Contrato de mútuo com hipoteca e fiança outorgado em 18 de Setembro de 2006, pelo valor de Euros 
165.831,72, para liquidação de outro empréstimo contraído junto da “Caixa Económica Montepio Geral”. 
Este contrato está em incumprimento desde 2 de Janeiro de 2014. 
Na mesma data foi também outorgado o contrato de mútuo com hipoteca e fiança para fazer face a 
compromissos financeiros, pelo valor de Euros 15.000,00. Este contrato deixou de ser cumprido em 2 de 
Março de 2014. 
5 Contrato de mútuo com hipoteca e fiança outorgado em 26 de Março de 2009, conjuntamente com a 
irmã e o cunhado do devedor marido, pelo valor de Euros 180.000,00, para aquisição do prédio 
identificado na verba nº 2 do inventário anexo a este relatório. Este contrato está em incumprimento desde 
26 de Abril de 2014. 
Na mesma data foi também outorgado o contrato de mútuo com hipoteca e fiança para investimentos 
múltiplos, pelo valor de Euros 50.000,00. Este contrato deixou de ser cumprido em 26 de Março de 2014. 
Contrato de mútuo outorgado em 2 de Dezembro de 2009, pelo valor de Euros 32.546,57, para aquisição 
de bens e serviços vários. Este contrato está em incumprimento desde 2 de Junho de 2014. 
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8. E ainda junto da “Caixa Económica Montepio Geral” pelo saldo devedor acumulado 

em contas de depósito á ordem e em conta de cartão de crédito, já desde os anos 

de 2013 e também pela livrança subscrita pelos devedores, a qual vencida em 1 de 

Dezembro de 2014 foi preenchida pelo valor de Euros 12.242,23. 

 

C) OS PROCESSOS EXECUTIVOS: 

 

Fruto do incumprimento de inúmeras obrigações, os devedores foram 

demandados em diversas acções de carácter executivo, tendo resultado na penhora de 

vários bens propriedade dos devedores. Vejamos: 

 

1. Processo executivo nº 4547/14.3T8VNF da Comarca de Braga - Juízo de Execução 

de Vila Nova de Famalicão - Juiz 1: 

a. O exequente deste processo é o “Banco Santander Totta, S.A.”; 

b. Os executados foram citados em 12 de Fevereiro de 20156; 

c. No âmbito deste processo foi penhorado o prédio identificado na verba nº 1 do 

inventário anexo a este relatório; 

d. Bem como o quinhão hereditário da devedora esposa sobre a herança ilíquida 

e indivisa aberta por óbito de sua mãe, “Maria Bertila Pereira da Silva”; 

 

2. Processo executivo nº 4548/14.1T8VNF da Comarca de Braga - Juízo de Execução 

de Vila Nova de Famalicão - Juiz 2: 

a. O exequente deste processo é o “Banco Santander Totta, S.A.”; 

b. O devedor marido foi citado deste processo em 26 de Novembro de 20147; 

c. Por sua vez, a devedora esposa foi citada em 1 de Dezembro de 20148; 

                                                 
6 Informação prestada por funcionária do Agente de Execução, Dr. José Cardoso, por email de 1 de 
Agosto de 2018. 
7 Informação prestada por funcionária do Agente de Execução, Dr. José Cardoso, por email de 1 de 
Agosto de 2018. 
8 Informação prestada por funcionária do Agente de Execução, Dr. José Cardoso, por email de 1 de 
Agosto de 2018. 
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d. No âmbito deste processo foi penhorado o subsídio de desemprego auferido 

pelo devedor marido entre 12 de Novembro de 2015 e 2 de Março de 2017, no 

valor total de Euros 5.206,60, tendo sido entregue ao exequente a quantia de 

Euros 3.423,789; 

 

3. Processo executivo nº 2937/17.9T8VNF da Comarca de Braga – Juízo de Execução 

de Vila Nova de Famalicão – Juiz 1: 

a. É exequente o “Caixa Geral de Depósitos, S.A.”; 

b. No âmbito deste processo foi penhorado o prédio identificado na verba nº 2 do 

inventário anexo a este relatório. 

 

4. Processo executivo nº 1618/14.0TJVNF da Comarca de Braga – Juízo de Execução 

de Vila Nova de Famalicão – Juiz 1: 

a. É exequente a “Caixa Económica Montepio Geral”; 

b. No âmbito deste processo foi penhorado o prédio identificado na verba nº 1 do 

inventário anexo a este relatório; 

c. Bem como o prédio identificado na verba nº 2 do inventário anexo a este 

relatório. 

 

De acordo com a informação disponível no processo, no entender do signatário 

e salvo melhor opinião em contrário, a situação de insolvência dos devedores ficou a 

dever-se à insolvência da empresa acima identificada e do vencimento imediato de 

todas as obrigações, nomeadamente daquelas em que os devedores prestaram 

aval/fiança. 

 

De acordo com as reclamações de créditos recepcionadas, o passivo dos 

devedores ascende a cerca de Euros 925.000,00. 

                                                 
9 Informação prestada por funcionária do Agente de Execução, Dr. José Cardoso, por email de 1 de 
Agosto de 2018. 
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Contudo, apesar do incumprimento junto de diversos credores e dos 

consequentes processos de execução intentados contra os devedores, não lograram 

estes apresentar-se à insolvência, tendo esta sido requerida pelo “Banco Santander 

Totta, S.A.” em Março de 2018. 

IV – Estado da contabilidade dos devedores (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 pelos devedores 

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, 24 de agosto de 2018 

 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 
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Processo nº 1695/18.4T8VNF do Tribunal Judicial da Comarca de Braga – Juízo de Comércio de 
Vila Nova de Famalicão – Juiz 3 

 

 

 
( A r t i g o  1 5 3 º d o  C . I . R . E . )  
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Página 1 de 1 do Inventário  
 

Relação dos bens e direitos passíveis de serem apreendidos a 
favor da massa insolvente: 

Verba Tipo Localização Descrição da Verba Valor 

1 Bem 
Imóvel 

Lugar da Fonte Quente, 
freguesia de Calendário, 
concelho de Vila Nova de 
Famalicão. 

Prédio urbano destinada a habitação – 
casa de rés-do-chão, 1º andar e 2º andar 
com quintal; 
Descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Vila Nova de Famalicão sob o 
nº 879/19940706 da freguesia de 
Calendário e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo 3703º da União de 
freguesias de Vila Nova de Famalicão e 
Calendário, concelho de Vila Nova de 
Famalicão. 

Valor 
Patrimonial: 

Euros 
132.040,00 

2 
Direito de 

½ 
sobre 

Imóvel1 

Lugar da Sinçães, freguesia 
de Calendário, concelho de 
Vila Nova de Famalicão. 

Prédio urbano destinada a habitação – 
casa de cave, rés-do-chão e andar, com 
área coberta de 101,4 m2, anexo com 15 
m2 e quintal com 537,6 m2; 
Descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Vila Nova de Famalicão sob o 
nº 851/20090319 da freguesia de Vila 
Nova de Famalicão e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo 924º da 
União de freguesias de Vila Nova de 
Famalicão e Calendário, concelho de 
Vila Nova de Famalicão. 

Valor 
Patrimonial: 

Euros 
71.349,492 

3 Bem 
Móvel3  

Quinhão hereditário da devedora “Sílvia 
Gonçalves” sobre a herança ilíquida e 
indivisa aberta por óbito de sua mãe, 
“Maria Bertila Pereira da Silva”, NIF 
703 821 954. 

 

Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 
 

Castelões, 24 de agosto de 2018 

                                                           
1 Este imóvel foi adquirido em compropriedade com Carlos Alberto Carvalho Costa e Ana Paula Mendes da Silva Costa, declarados 
insolventes no âmbito do processo de insolvência nº 1708/18.0T8VNF, a correr termos no Tribunal Judicial da Comarca de Braga, 
Juízo de Comércio de Vila Nova de Famalicão - Juiz 4. O signatário já contactou o colega Administrador de Insolvência nomeado, 
Dr. António Carlos da Silva Santos para averiguar da possibilidade de uma venda conjunta com divisão do produto da venda em 
partes iguais para cada um dos processos de insolvência. 
2 Valor proporcional ao Direito de ½. 
3 Foi questionado o Serviço de Finanças de Vila Nova de Famalicão 2 para saber quais os bens que integram a herança e qual a 
quota parte que cabe à devedora. 
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