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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 

de Braga, Juízo de Comércio de Vila 

Nova de Famalicão 

 

Juiz 1 
Processo nº 3743/19.1T8VNF 

V/Referência: 
Data:

Insolvência de “Alfredo Manuel Campos 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., 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, 5 de agosto de 2019 
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I – Identificação do Devedor 

Alfredo Manuel Campos da Costa, divorciado, portador do NIF 192 843 

087, residente na Rua Camilo Castelo Branco, nº 361, freguesia de Vilarinho das Cambas, 

concelho de Vila Nova de Famalicão (4760-753). 

II – Situação profissional e familiar do devedor 

O devedor, actualmente com 47 anos, reside de favor em casa de seus pais1. 

Actualmente, o devedor trabalha na empresa “Strong Charon – Soluções de 

Segurança, S.A.”, N.I.P.C. 503 257 567, desempenhando as funções de Vigilante e 

auferindo o valor mensal de Euros 694,39. 

O devedor foi casado com “Paula Cristina da Silva Dias” entre 20 de Agosto de 

2000 e 16 de Março de 2005. Desta relação matrimonial nasceu um filho, actualmente 

com 17 anos, encontrando-se o devedor obrigado ao pagamento mensal da pensão de 

alimentos no valor de Euros 60,00. 

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 outorgou com o “Banco Mais, S.A.” um contrato de mútuo no valor de 

Euros 9.801,38, o qual deixou de ser cumprido em Outubro de 2002. Face ao 

incumprimento desta obrigação contratual, foi o devedor demandado no âmbito do 

processo sumário com o nº 25344/03.6TJLSB, da 1º Secção do 5º Juízo dos Juízos Cíveis 

de Lisboa. Por sentença de 16 de Abril de 2004, proferida no âmbito deste processo, foi 

o devedor condenado (conjuntamente com os restantes réus) a pagar ao referido credor a 

quantia de Euros 10.323,74, acrescido de juros de mora vencidos e vincendos. Incumprida 

esta decisão, o “Banco Mais, S.A.” intentou contra o devedor o processo de execução nº 

20994/10.7YYLSB no Juízo de Execução de Lisboa – Juiz 8. No âmbito deste processo 

                                                 
1 Informação disponível no articulado 8º da petição inicial.   
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de execução foi penhorado o vencimento auferido pelo devedor2, contudo, o signatário 

desconhece qual o valor total penhorado e se foi entregue algum valor ao exequente3. 

Face ao exposto, o passivo reclamado ascende a cerca de Euros 55.600,00. 

 

Assim, mostrando-se o seu rendimento insuficiente para suportar o passivo 

acumulado, o devedor viu-se no dever de se apresentar a Tribunal e requerer que fosse 

declarada a sua insolvência, tendo iniciado os procedimentos para tal necessário em Maio 

de 2018. 

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.) 

O devedor apresentou o pedido de exoneração do passivo restante, nos termos do 

artigo 235º e seguintes do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas. 

Estabelece o nº 4 do artigo 236º do Código da Insolvência e da Recuperação de 

Empresas que na assembleia de apreciação do relatório é dada aos credores e ao 

administrador da insolvência a possibilidade de se pronunciarem sobre o requerimento do 

pedido de exoneração do passivo. 

Por sua vez, o artigo 238º do Código da Insolvência e da Recuperação de 

Empresas enumera as situações em que o pedido de exoneração do passivo é liminarmente 

indeferido. 

A aceitação do pedido de exoneração do passivo determina que durante um 

período de 5 anos o rendimento disponível que o devedor venha a auferir se considere 

cedido a um fiduciário. Integram o rendimento disponível todos os rendimentos que 

advenham a qualquer título ao devedor com exclusão do que seja razoavelmente 

necessário para o sustento minimamente digno do devedor e do seu agregado familiar, 

                                                 
2 O Auto de Penhora foi junto com a petição Inicial e data de 18 de Maio de 2011. Nesta data o devedor 
trabalhava na sociedade “Kripton Security, S.A”. 
3 O signatário notificou o Agente de Execução, Dr. João Mileu, por email de 18 de Junho e 1 de Agosto de 
2019 para o esclarecimento destas questões, porém, até ao presente não teve resposta. 
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não podendo exceder três vezes o salário mínimo nacional (subalínea i da alínea b) do nº 

3 do artigo 239º do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas). 

Actualmente o salário mínimo nacional mensal é de Euros 600,004. De acordo 

com o já exposto no Ponto II supra, o rendimento disponível do devedor varia, de 

momento, entre Euros 0,00 e Euros 94,39. 

 

Notificado da sentença condenatória proferida no âmbito do processo nº 

25344/03.6TJLSB, não poderia o devedor invocar desconhecer esta dívida. Assim, há 

cerca de quinze anos que o devedor vem protelando este incumprimento sem conseguir 

regularizar esta situação. Demandado no âmbito do processo de execução nº 

20994/10.7YYLSB e com a consequente penhora de vencimento, considera o signatário 

que mais nenhuma expectativa de melhoria da situação financeira do devedor 

poderia existir. 

Apesar do exposto, não existem elementos, nem na minha posse, nem nos autos, 

que permitam concluir que o pedido de exoneração deve ser indeferido, nomeadamente 

por eventual violação do dever de apresentação à insolvência, conforme previsto na alínea 

d) do nº 1 do artigo 238º do CIRE. De acordo com a informação prestada, o devedor 

apenas tem como credor a “Cofidis” (anteriormente designada “Banco Mais, S.A.”), 

porquanto não se verifica qualquer prejuízo para os outros credores, decorrente do atraso 

do devedor na apresentação à insolvência, pelo facto de não haver outros credores para 

além da “COFIDIS”. 

 Em 14 de Junho de 2018 o devedor vendeu à sua irmã o veículo automóvel da 

marca Volkswagen, com a matrícula 72‐40‐VU, por conta dos empréstimos que esta lhe 

concedeu. Poderia entender-se que este facto constitui prejuízo para o credor Cofidis, 

principalmente porque nesta data já o devedor havia pedido apoio judiciário para se 

apresentar à insolvência, ao que acresce a agravante de a adquirente ser pessoa 

especialmente relacionada com o devedor. Contudo, após o signatário avaliar o referido 

veículo no montante de Euros 1.500,00, foi este valor devidamente entregue pela irmã do 

devedor à ordem dos presentes autos, pelo que o prejuízo existente se considera sanado. 

 

                                                 
4 De acordo com o Decreto‐Lei n.º 117/2018 de 27 de Dezembro, que entrou em vigor no dia 1 de Janeiro 
de 2019. 
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Nesta conformidade, sou de parecer que nada obsta a que seja deferido o 

pedido de exoneração do passivo apresentado pelo devedor, devendo fixar-se o 

rendimento disponível nos termos previsto na subalínea i da alínea b) do nº 3 do artigo 

239º do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas. 

 

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 serem 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. 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 

 

Castelões, 5 de agosto de 2019 
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( A r t i g o  1 5 3 º d o  C . I . R . E . )  
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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 serem apreendidos a 
favor da massa insolvente: 

 

Verba Tipo Localização Descrição da Verba Valor 

1 Bem 
Móvel 

 Veículo automóvel da marca VOLKSWAGEN, com a 
matrícula 72‐40‐VU. 

Euros 
1.500,00 (a) 

 

a) Este valor já foi recebido pelo signatário. 

 

Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 

 

Castelões, 5 de agosto de 2019 
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