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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 3 

Processo nº 4242/19.7T8VNF 
V/Referência: 

Data: 

Insolvência de “Herança Aberta Por Óbito de Maria Alice Oliveira da Silva” 
 

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 os respectivos anexos (lista provisória de créditos e inventário). 

P.E.D. 
O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 

Castelões, 26 de novembro de 2019 
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I – Identificação da Devedora 

Herança Aberta por Óbito de Maria Alice Oliveira da Silva, N.I.F.  742 786 501, 

sendo a legal representante do cabeça de casal, Ricardo da Silva Ferreira, a Dra. Maria 

Clarisse Barros, com escritório na Avenida D. João II, nº 29, na freguesia de Nogueiró, 

concelho  de  Braga  (4715‐303),  uma  vez  que  o mesmo  foi  declarado  insolvente,  por 

sentença proferida em 13 de Julho de 20171. 

II  –  Actividade  da  devedora  nos  últimos  três  anos  e  os  seus 

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

“Maria Alice Oliveira da Silva”, a seguir denominada Maria Alice, esteve casada 

sob o regime da comunhão geral de bens com “António Ferreira” entre 22 de Janeiro 

de 1955 e 13 de Outubro de 2015, data em que faleceu. Na constância desta relação 

matrimonial,  Maria  Alice  outorgou,  conjuntamente  com  o  seu  marido,  diversos 

contratos  de  mútuo  com  entidades  bancárias  e,  igualmente,  com  particulares.  De 

acordo  com  as  reclamações  de  créditos  recepcionadas  pelo  signatário,  o  passivo 

reclamado é superior a UM MILHÃO E SEISCENTOS MIL EUROS: 

a. Entre 2011 e 2014 a Caixa geral de Depósitos, S.A. mutuou a Maria Alice e 

ao seu marido o montante global de Euros 1.650.000,002, encontrando‐se 

ainda  em  dívida  o  valor  total  reclamado  de  Euros  1.085.877,11.  O 

incumprimento  junto  desta  entidade  data  de  2016  e  2017,  o  que  deu 

origem  ao  processo  de  execução  que  corre  termos  com  o  nº 

2483/19.6T8VNF no Juízo de Execução de Vila Nova de Famalicão – Juiz 2; 

 
1 No âmbito do processo nº 3096/17.2T8VNF, que corre termos no Juízo de Comercio de Vila Nova de 
Famalicão – Juiz 2. 
2 Contrato de compra e venda e mútuo com hipoteca, fiança e renúncia celebrado em 28 de Julho de 2011, 
pelo valor de Euros 1.000.000,00, visando financiar a aquisição de imóvel para serviço próprio; Contrato 
de mútuo com fiança e penhor outorgado em 30 de Agosto de 2011, no valor de Euros 300.000,00 para 
financiar a aquisição de bens ou serviços vários, para uso ou consumo dos clientes, de modo a satisfazer 
necessidades pessoais ou familiares; Contrato de mútuo com fiança e penhor no valor de Euros 
250.000,00 com data de 30 de Dezembro de 2013 visando o apoio ao investimento; Contrato de mútuo 
com hipoteca e fiança no valor de Euros 100.000,00, celebrado em 25 de Fevereiro de 2014 para apoio à 
tesouraria do mutuário. 
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b. Entre  2011  e  2015  foram  vários  os  mútuos  que  os  requerentes  da 

Insolvência,  “Manuel  Faria Guedes” e  a  esposa  “Rosa Gonçalves  Ferreira” 

fizeram  a  “António  Ferreira”  e  a  Maria  Alice,  num  total  de  Euros 

180.000,00,  que  nunca  foram  restituídos.  Já  depois  de  a  devedora Maria 

Alice  ter  falecido,  em  25  de  Janeiro  de  2017  “António  Ferreira”  e  o  filho 

“Ricardo  Ferreira”  acordaram  o  pagamento  em  prestações  desta  dívida, 

contudo, nenhum valor foi amortizado até então, pelo que vem este credor 

reclamar  que  lhe  seja  reconhecido  um  crédito  no  valor  de  Euros 

232.369,32; 

c. “Manuel Alberto Leite da Cruz” reclamou ter mutado a “António Ferreira” e 

consequentemente  a Maria  Alice,  o  valor  total  de  Euros  300.000,00,  dos 

quais  apenas  foram  ressarcidos  Euros  35.000,00.  Fruto  deste 

incumprimento, foi intentado o processo de execução nº 4490/18.7T8VNF, 

a correr termos no Juízo de Execução de Vila Nova de Famalicão – Juiz 1; 

d. Para  além  destes  valores,  veio  ainda  “José  Carlos  Cruz  Castro  Bacelar” 

reclamar o valor de Euros 16.800,00, proveniente do mútuo a Maria Alice e 

“António Ferreira”. 

 

“Maria Alice Oliveira da Silva” foi ainda sócia e gerente (conjuntamente com o 

seu  falecido  marido  e  com  os  filhos  de  ambos3)  da  sociedade  por  quotas  “António 

Ferreira  Pimenta,  Lda.”,  com  o  N.I.P.C.  501  137  9634  e  sede  na  Avenida  de  São 

Lourenço, nº 112, freguesia de Celeirós, concelho de Braga.  

 

Na  qualidade  de  credor,  pelos  vários  empréstimos  concedidos  entre  2011  e 

2015,  vieram  “Manuel  Faria  Guedes  e  Rosa  Gonçalves  Ferreira”,  em  Julho  de  2019, 

requerer que fosse declarada a insolvência da Herança Aberta por Óbito de Maria Alice 

Oliveira da Silva. 

 
3 Herdeiros: António Ferreira, marido, N.I.F. 156 191 504 (entretanto falecido); Ricardo da Silva Ferreira, 
filho e cabeça de casal, N.I.F. 156 191 520; Manuel da Silva Ferreira, filho, N.I.F. 156 191 555; e Jorge 
Manuel da Silva Ferreira, filho, N.I.F. 156 191 539. 
4 A qual se dedica ao comércio e indústria de mobiliário. 



Insolvência de “Herança Aberta por Óbito de Maria Alice Oliveira da Silva” 

Relatório (artigo 155º do C.I.R.E.) 
Processo nº 4242/19.7T8VNF do Tribunal Judicial da Comarca de Braga – Juízo de Comércio de Vila Nova de Famalicão – Juiz 3 

Página 3 de 3 

Recorda‐se ainda que a Herança  Ilíquida e  Indivisa Aberta Por Óbito de Maria 

Alice Oliveira da Silva já havia sido declarada insolvente em 23 de Março de 2017, por 

sentença proferida no âmbito do processo nº 910/17.6T8VNF, que correu  termos no 

Tribunal Judicial da Comarca de Braga, Juízo de Comércio de Vila Nova de Famalicão ‐ 

Juiz 3. Este processo encerrou em Fevereiro de 2019, por se considerar que a devedora 

deixou de estar em situação de insolvência, conforme o disposto no artigo 230º, nº 1, 

alínea c) do CIRE5. 

Ainda no âmbito daquele processo de  insolvência,  veio a  constatar‐se que os 

dois únicos credores da insolvência – Banco Comercial Português, S.A. e José Ferreira 

Vilaça – deixaram de ter essa qualidade de credores. 

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

Não aplicável. 

IV – Perspectivas futuras (alínea c) do nº 1 do artigo 155º do C.I.R.E.) 

Os credores deverão deliberar no sentido da liquidação dos activos constantes 

do inventário, elaborado nos termos do artigo 153º do CIRE. 

Os  credores  deverão  também  tomar  posição  sobre  a  instauração  de  acção 

judicial tendo em vista a declaração de nulidade da venda de vários imóveis, conforme 

melhor explicado no Inventário. 

Castelões, 26 de novembro de 2019 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 

 
5 Artigo 230º do CIRE 
“Quando se encerra o processo  
1 - Prosseguindo o processo após a declaração de insolvência, o juiz declara o seu encerramento: 
(…) 
c) A pedido do devedor, quando este deixe de se encontrar em situação de insolvência ou todos os 
credores prestem o seu consentimento; 
(…)” 
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Garantidos Privilegiados Comuns Subordinados Sob Condição C/ Voto S/ Voto %

Caixa Geral de Depósitos, S.A. Eduardo Pires, Dr.
Avenida João XXI, nº 63 Avenida da Imaculada Conceição, nº 183

1000‐300 Lisboa 4700‐034 Braga

NIF / NIPC: 500 960 046 NIF: 230 748 627

Fazenda Nacional
Ministério Público ‐ Procuradoria do Juízo

Local Cível de Vila Nova de Famalicão
Avenida Engenheiro Pinheiro Braga, nº 1000

4764‐501 Vila Nova de Famalicão

Manuel Alberto Leite da Cruz Mário Rodrigues, Dr.
Rua das Granjas, nº 1 Largo S. João do Souto, nº 5, 2º Frente

4705‐659 Vimieiro, BRG 4700‐326 Braga

NIF / NIPC: 167 048 465

Manuel Faria Guedes e Rosa Gonçalves Ferreira André Peixoto, Dr.
Avenida de Santa Ana, nº 125 Avenida da Liberdade, nº 754, 4º Esq.

4710‐000 Celeirós, BRG 4710‐690 Braga (S. Lázaro)

NIF / NIPC: 122 675 991 NIF: 225 083 914

Total 1 076 553,90 € 51 000,00 € 552 668,76 € 1 680 222,66 € 100,00%
26 de novembro de 2019

4 51 000,00 € 181 369,32 € 232 369,32 € 13,83% Empréstimos

2 47 983,30 € 47 983,30 € 2,86%
IMI; Reversão; 

Custas

3 313 992,33 € 313 992,33 € 18,69% Empréstimo

1 076 553,90 € 9 323,81 € 1 085 877,71 € 64,63%

Insolvência de "Herança Aberta Por Óbito de Maria Alice Oliveira da Silva"
Processo nº 4242/19.7T8VNF da Comarca de Braga ‐ Juízo de Comércio de Vila Nova de Famalicão ‐ Juiz 3

Lista Provisória de Credores (nº 1 do artigo 154º do C.I.R.E.)

Identificação do Credor
Valor do CréditoMontante dos Créditos e sua Natureza

1 Mútuos

Mandatário# Fundamento

O Administrador da Insolvência

(Nuno Oliveira da Silva)

Elaborado por Nuno Oliveira da Silva Lista Provisória de Credores (nº 1 do artigo 154º do C.I.R.E.) - Folha 1 de 1



José Carlos Cruz Castro Bacelar Andreia Vilaça, Drª

Rua do Cantinho, nº 25 Avenida Central, nº 85 ‐ 1º ‐ Sala 2

Braga Braga

NIF / NIPC: 142 850 381 NIF: 233 055 711

Total 16 800,00 €
26 de novembro de 2019

(Nuno Oliveira da Silva)

O Administrador da Insolvência

Insolvência	de	"Herança	Aberta	Por	Óbito	de	Maria	Alice	Oliveira	da	Silva"
Processo	nº	4242/19.7T8VNF	da	Comarca	de	Braga	‐	Juízo	de	Comércio	de	Vila	Nova	de	Famalicão	‐	Juiz	3
Lista	Provisória	de	Credores	(nº	1	do	artigo	154º	do	C.I.R.E.)	‐	Créditos	reclamados	mas	não	reconhecidos

Mandatário# Identificação do Credor Fundamento

1 16 800,00 € Empréstimo

Valor

Elaborado por Nuno Oliveira da Silva Lista Provisória de Credores (nº 1 do artigo 154º do C.I.R.E.) - Créditos reclamados mas não reconhecidos - Folha 1 de 1
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A  ‐  Relação  dos  bens  e  direitos  passíveis  de  serem 

apreendidos a favor da massa insolvente: 

Verba nº 1 ‐ Direito à meação sobre os bens comuns do casal e 

que inclui os seguintes bens imóveis e móveis: 

1. Fracção  autónoma  designada  pela  letra  “F”  composta  por  loja  no  rés‐do‐chão, 

destinada a comércio, com entrada pelo nº 76 (B); descrito na 2ª Conservatória do 

Registo  Predial  de  Braga  sob  o  nº  101  ‐  F  da  freguesia  de  Celeirós  e  inscrito  na 

matriz predial urbana sob o artigo 1328º ‐ F (antigo). 

2. Fracção  autónoma  designada  pela  letra  “G”  composta  por  loja  no  rés‐do‐chão, 

destinada a comércio, com entrada pelo nº 76 (A); descrito na 2ª Conservatória do 

Registo  Predial  de  Braga  sob  o  nº  101  ‐  G  da  freguesia  de  Celeirós  e  inscrito  na 

matriz predial urbana sob o artigo 1328º ‐ G (antigo). 

3. Prédio  rústico  composto  por  campos  da Devesa  da  Ponte  ou  da  Fonte  ‐  cultura, 

ramada,  sito no  Lugar de Macada ou Estrada ou Casal  da  Fonte,  da  freguesia de 

Vimieiro, concelho de Braga; descrito na Conservatória do Registo Predial de Braga 

sob o nº 12/19860509 e inscrito sob artigo matricial 764º da UF Celeirós, Aveleda e 

Vimieiro. Valor patrimonial de Euros 1.765,74; 

4. Fracção  autónoma  designada  pela  letra  "T",  destinada  a  habitação  e 

correspondente  ao  segundo  andar  esquerdo,  com  entrada  pela  zona  comum  do 

prédio  ‐  área  de  126 m2,  sita  na  Avenida  da  Colónia  nº  31,  freguesia  de  Apúlia; 

descrita  na  Conservatória  do  registo  Predial  de  Esposende  sob  o  número 

68/19860103‐T e inscrita sob artigo matricial 2000º‐T da UF de Apúlia e Fão. Valor 

patrimonial de Euros 58.545,20. 

5. Prédio rústico composto por terreno de cultura e ramada, sito no Lugar de Bouça 

da  Retorta  ou  Leira  da  Boavista,  da  freguesia  de  Celeirós,  concelho  de  Braga; 

descrito  na  Conservatória  do  Registo  Predial  de  Braga  sob  o  nº  374/19931126  e 
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inscrito  sob  artigo  matricial  1020º  da  UF  Celeirós,  Aveleda  e  Vimieiro.  Valor 

patrimonial de Euros 144,65. 

6. Prédio  urbano  composto  por  parcela  de  terreno  destinada  a  construção, 

denominado lote nº 3, sito no Lugar de Noval, da freguesia de Aveleda, concelho 

de  Braga;  descrito  na  Conservatória  do  Registo  Predial  de  Braga  sob  o  nº 

453/19990106 e  inscrito  sob artigo matricial  1662º da UF de Celeirós, Aveleda e 

Vimieiro. Valor patrimonial de Euros 28.298,20. 

7. Prédio  urbano  composto  por  parcela  de  terreno  destinada  a  construção, 

denominado lote nº 4, sito no Lugar de Noval, da freguesia de Aveleda, concelho 

de  Braga;  descrito  na  Conservatória  do  Registo  Predial  de  Braga  sob  o  nº 

454/19990106 e  inscrito  sob artigo matricial  1665º da UF de Celeirós, Aveleda e 

Vimieiro. Valor patrimonial de Euros 28.247,45. 

8. Prédio urbano composto por casa de rés do chão, andar e quintal, sito no Lugar da 

Macada, da freguesia de Vimieiro, concelho de Braga; descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Braga sob o nº 565/20081009 e inscrito sob artigo matricial 484º 

da UF de Celeirós, Aveleda e Vimieiro. Valor patrimonial de Euros 16.097,90. 

9. Prédio urbano composto por edifício destinado a recolha de lenha e animais que se 

compõe de um só pavimento com 1 divisão, sito no Lugar da Macada, da freguesia 

de  Vimieiro,  concelho  de  Braga;  descrito  na  Conservatória  do  Registo  Predial  de  

Braga sob o nº 714/20170622 e inscrito sob artigo matricial 493º da UF de Celeirós, 

Aveleda e Vimieiro. Valor patrimonial de Euros 4.303,60. 

10. Fracção  autónoma  designada  pela  letra  "A",  destinada  a  serviços‐escritórios, 

comércio  ou  restauração  e  bebida  constituída  por  uma  divisão  ampla  ,  com 

sanitário privativo e correspondente ao rés do chão direito, primeiro a contar do 

sul, sita na Avenida da Igreja, da freguesia de Celeirós; descrita na Conservatória do 

registo  Predial  de  Braga  sob  o  número  946/20030331‐A  e  inscrita  sob  artigo 

matricial  2454º‐A  da  UF  de  Celeirós,  Aveleda  e  Vimieiro.  Valor  patrimonial  de 

Euros 50.299,64. 
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11. Fracção  autónoma  designada  pela  letra  "B",  destinada  a  serviços  ‐  escritórios, 

comércio, restauração e bebidas, constituída por uma divisão ampla, com sanitário 

privativo e correspondente ao rés do chão esquerdo, segundo a contar do sul, com 

entrada pelo nº 38, sita na Avenida da Igreja, da freguesia de Celeirós; descrita na 

Conservatória do registo Predial de Braga sob o número 946/20030331‐B e inscrita 

sob  artigo  matricial  2454º‐B  da  UF  de  Celeirós,  Aveleda  e  Vimieiro.  Valor 

patrimonial de Euros 57.903,56. 

12. Fracção  autónoma  designada  pela  letra  "I",  destinada  a  serviços  ‐  escritórios, 

comércio,  restauração  e  bebidas,  com  entrada  pelo  nº  36,  constituída  por  uma 

divisão  ampla,  com  sanitário  privativo,  correspondente  ao  rés  do  chão  direito,  o 

terceiro a contar do sul, sita na Avenida da Igreja, da freguesia de Celeirós; descrita 

na  Conservatória  do  registo  Predial  de  Braga  sob  o  número  946/20030331‐I  e 

inscrita  sob  artigo matricial  2454º‐I  da UF de Celeirós,  Aveleda  e Vimieiro. Valor 

patrimonial de Euros 50.299,64. 

13. Fracção  autónoma  designada  pela  letra  "J",  destinada  a  serviços  ‐  escritórios, 

comércio,  restauração  e  bebidas,  com  entrada  pelo  nº  32,  constituída  por  uma 

divisão ampla, com sanitário privativo, correspondente ao rés do chão esquerdo, o 

quarto a contar do sul, sita na Avenida da Igreja, da freguesia de Celeirós; descrita 

na  Conservatória  do  registo  Predial  de  Braga  sob  o  número  946/20030331‐J  e 

inscrita  sob artigo matricial  2454º‐J  da UF de Celeirós, Aveleda e Vimieiro. Valor 

patrimonial de Euros 57.903,56. 

14. Fracção  autónoma  designada  pela  letra  "R",  destinada  a  serviços  ‐  escritórios, 

comércio, restauração e bebidas, constituída por uma divisão ampla, com sanitário 

privativo,  correspondente  ao  rés  do  chão  direito,  o  quinto  a  contar  do  sul,  com 

entrada pelo nº 30, sita na Avenida da Igreja, da freguesia de Celeirós; descrita na 

Conservatória do registo Predial de Braga sob o número 946/20030331‐R e inscrita 

sob  artigo  matricial  2454º‐R  da  UF  de  Celeirós,  Aveleda  e  Vimieiro.  Valor 

patrimonial de Euros 50.299,64. 
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15. Fracção  autónoma  designada  pela  letra  "S",  destinada  a  serviços  ‐  escritórios, 

comércio, restauração e bebidas, constituída por uma divisão ampla, com sanitário 

privativo, correspondente ao rés do chão esquerdo, o sexto a contar do sul, sita na 

Avenida  da  Igreja,  da  freguesia  de  Celeirós;  descrita  na  Conservatória  do  registo 

Predial  de  Braga  sob  o  número  946/20030331‐S  e  inscrita  sob  artigo  matricial 

2454º‐S  da  UF  de  Celeirós,  Aveleda  e  Vimieiro.  Valor  patrimonial  de  Euros 

57.903,56. 

16. Fracção  autónoma  designada  pela  letra  "A",  destinada  a  serviços‐escritórios, 

comércio,  restauração  e  bebidas,  correspondente  ao  rés  do  chão  esquerdo,  o 

primeiro a contar do norte, com entrada pelo nº 8, de polícia, sita na Avenida da 

Igreja,  da  freguesia  de  Celeirós;  descrita  na  Conservatória  do  registo  Predial  de 

Braga sob o número 947/20090309‐A e inscrita sob artigo matricial 2436º‐A da UF 

de Celeirós, Aveleda e Vimieiro. Valor patrimonial de Euros 110.592,97. 

17. Fracção  autónoma  designada  pela  letra  "B",  destinada  a  serviços‐escritórios, 

comércio,  restauração  e  bebidas,  correspondente  ao  rés  do  chão  direito,  o 

segundo a contar do norte, com entrada pelo nº 12, de polícia, sita na Avenida da 

Igreja,  da  freguesia  de  Celeirós;  descrita  na  Conservatória  do  registo  Predial  de 

Braga sob o número 947/20090309‐B e inscrita sob artigo matricial 2436º‐B da UF 

de Celeirós, Aveleda e Vimieiro. Valor patrimonial de Euros 62.801,95. 

18. Fracção  autónoma  designada  pela  letra  "M",  destinada  a  serviços‐escritórios, 

comércio,  restauração  e  bebidas,  correspondente  ao  rés  do  chão  esquerdo  do 

bloco dois, o terceiro a contar do norte, com entrada pelo nº 14, de polícia, sita na 

Avenida  da  Igreja,  da  freguesia  de  Celeirós;  descrita  na  Conservatória  do  registo 

Predial  de  Braga  sob  o  número  947/20090309‐M  e  inscrita  sob  artigo  matricial 

2436º‐M  da  UF  de  Celeirós,  Aveleda  e  Vimieiro.  Valor  patrimonial  de  Euros 

72.922,40. 

19. Fracção  autónoma  designada  pela  letra  "N",  destinada  a  serviços‐escritórios, 

comércio, restauração e bebidas, correspondente ao rés do chão direito, o quarto a 
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contar do norte, com entrada pelo nº 18, de polícia, sita na Avenida da Igreja, da 

freguesia de Celeirós; descrita na Conservatória do registo Predial de Braga sob o 

número 947/20090309‐N e inscrita sob artigo matricial 2436º‐N da UF de Celeirós, 

Aveleda e Vimieiro. Valor patrimonial de Euros 62.801,95. 

20. Fracção  autónoma  designada  pela  letra  "U",  destinada  a  serviços‐escritórios, 

comércio,  restauração  e  bebidas,  correspondente  ao  rés  do  chão  esquerdo  do 

bloco três, o quinto a contar do norte, com entrada pelo nº 20, de polícia, sita na 

Avenida  da  Igreja,  da  freguesia  de  Celeirós;  descrita  na  Conservatória  do  registo 

Predial  de  Braga  sob  o  número  947/20090309‐U  e  inscrita  sob  artigo  matricial 

2436º‐U  da  UF  de  Celeirós,  Aveleda  e  Vimieiro.  Valor  patrimonial  de  Euros 

72.922,40. 

21. Fracção  autónoma  designada  pela  letra  "V",  destinada  a  serviços‐escritórios, 

comércio, restauração e bebidas, correspondente ao rés do chão direito do bloco 

três, o quarto a contar do norte, com entrada pelo nº 24 de polícia, sita na Avenida 

da Igreja, da freguesia de Celeirós; descrita na Conservatória do registo Predial de 

Braga sob o número 947/20090309‐V e inscrita sob artigo matricial 2436º‐V da UF 

de Celeirós, Aveleda e Vimieiro. Valor patrimonial de Euros 62.801,95. 

22. Prédio urbano composto por habitação e  indústria de  rés do chão com 1 divisão 

ampla; 1º andar direito com 2 divisões, sala comum, cozinha e quarto de banho, 1º 

andar esquerdo com 2 divisões,  sala comum, cozinha e quarto de banho,  sito no 

Lugar  da  Garapoa,  da  freguesia  de  Celeirós,  concelho  de  Braga;  descrito  na 

Conservatória do Registo Predial de  Braga sob o nº 1679/20170622 e inscrito sob 

artigo  matricial  824º  da  UF  de  Celeirós,  Aveleda  e  Vimieiro.  Valor  patrimonial 

(total) de Euros 64.963,60. 

23. Prédio  urbano  composto  por  casa  de  1  habitação  que  se  compõe  de  r/c  com  1 

divisão e 1º andar com 5 divisões, sito no Lugar de Noval, da freguesia de Aveleda, 

concelho de Braga; descrito na Conservatória do Registo Predial de  Braga sob o nº 
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898/20050922  e  inscrito  sob  artigo matricial  193º  da  UF  de  Celeirós,  Aveleda  e 

Vimieiro. Valor patrimonial de Euros 28.044,45. 

24. Prédio rústico composto por mato, sito no Lugar de Noval, da freguesia de Aveleda, 

concelho de Braga; descrito na Conservatória do Registo Predial de Braga sob o nº 

1260/20170622 e  inscrito  sob artigo matricial  318º da UF de Celeirós, Aveleda e 

Vimieiro. Valor patrimonial de Euros 1,20. 

25. Prédio  rústico  composto  por  cultura  ramada,  sito  no  Lugar  de  Campo e  Leira  da 

Eira  Velha  ‐  Macada,  da  freguesia  de  Vimieiro,  concelho  de  Braga;  descrito  na 

Conservatória do Registo Predial  de Braga  sob o nº 713/20170622 e  inscrito  sob 

artigo matricial 563º da UF de Celeirós, Aveleda e Vimieiro. Valor patrimonial de 

Euros 144,59. 

26. Prédio  urbano  composto  por  casa  de  cave  com  1  divisão  rés‐do‐chão  com  3 

divisões  e  3  quartos  de  banho  1.º  andar  com  1  divisão  destinada  a  sala  de 

exposições 2.º  e  3.º  andares direito  e  esquerdo,  cada 1  com 5 divisões,  cozinha, 

quarto de banho e despensa 1 dependência anexa composta de cave com 1 divisão 

e rés‐do‐chão com 1 divisão, cozinha e quarto de banho e logradouro, sito no Lugar 

da Agrinha, da freguesia de Celeirós, concelho de Braga; descrito na Conservatória 

do Registo Predial de  Braga sob o nº 463/19931021 e inscrito sob artigo matricial 

1253º  da  UF  de  Celeirós,  Aveleda  e  Vimieiro.  Valor  patrimonial  de  Euros 

254.622,90. 

27. Prédio  urbano  composto  por  2  habitações  composto  de  rés  do  chão  com  2 

divisões,  cozinha, quarto de banho, 1.º andar  com 3 divisões,  cozinha, quarto de 

banho, 1 anexo composto de 2 divisões, destinadas a  garagens,  sito no  Lugar de 

Garapoa, da freguesia de Celeirós, concelho de Braga e inscrito sob artigo matricial 

1037º  da UF  de  Celeirós,  Aveleda  e  Vimieiro. Valor  patrimonial  (total)  de  Euros 

67.980,45. 

28. Quota  no  valor  nominal  de  Euros  24.850,00  na  sociedade  “António  Ferreira 

Pimenta, Lda.”, sociedade por quotas  identificada com o NIPC 501 137 963, com 
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um capital social de Euros 50.000,00 e sede social na Avenida de São Lourenço, nº 

112, freguesia de Celeirós, concelho de Braga. 

29. Quota  no  valor  nominal  de  Euros  24.850,00  na  sociedade  “António  Ferreira 

Pimenta, Lda.”, sociedade por quotas  identificada com o NIPC 501 137 963, com 

um capital social de Euros 50.000,00 e sede social na Avenida de São Lourenço, nº 

112, freguesia de Celeirós, concelho de Braga. 

30. Crédito  relativo  à  apólice  nº  68/00002966,  correspondente  ao  seguro  de 

capitalização  de médio  prazo  designado  por  “Caixa  Seguro  Praemium”,  subscrito 

junto da Companhia de Seguros “Fidelidade Mundial, S.A.”1. 

31. Crédito  no  valor  de  Euros  250.000,00,  emergente  da  conta  com  o  nº 

0171.184276.820,  depósito  a  prazo  –  “Prazo  Variável  Mobilizável”2  –  aberta  na 

Agência Central de Braga da “Caixa Geral de Depósitos, S.A.”. 

 

A relação dos bens e direitos que integram a verba nº 1 poderá ser objecto de 

correcção,  pois  está‐se  ainda  a  analisar  a  informação  recolhida  junto  da  Autoridade 

Tributária, não só em sede de imposto de selo (participação do óbito para efeitos de 

liquidação do imposto de selo) mas também em sede de reclamação de créditos. 

 

B  ‐  Relação  dos  bens  e  direitos,  propriedade  de 

terceiros, que poderão integrar a massa insolvente: 

  No âmbito do anterior processo de insolvência constatou‐se que vários imóveis 

foram  vendidos  pelo  filho  Ricardo  da  Silva  Ferreira,  na  qualidade  de  procurador  de 

seus pais, após o óbito de Maria Alice Oliveira da Silva. Estas vendas foram operadas 

através da outorga de duas escrituras, uma em 12 de Novembro de 2015 e outra em 

30 de Novembro de 2015, e em que  foi  compradora em ambas a  sociedade  “Young 

 
1 Sobre este bem incide um penhor a favor da “Caixa Geral de Depósitos, S.A.”. 
2 Sobre este bem incide um penhor a favor da “Caixa Geral de Depósitos, S.A.”. 
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Gadget,  S.A.”  (No Anexo  A  e Anexo  B  deste  relatório  juntam‐se  cópia  destas  duas 

escrituras). Os imóveis alienados foram os seguintes: 

1. Fracção  autónoma  designada  pela  letra  “C”  composta  por  primeiro  andar 

esquerdo,  tipo  T3,  destinado  a  habitação,  com  entrada  pelo  nº  17,  com  uma 

garagem  na  cave,  fechada,  designada  pelo  nº  6,  localizada  no  findo  do  corredor 

que  tem  acesso  pelo  nº  21;  descrito  na  2ª  Conservatória  do  Registo  Predial  de 

Braga sob o nº 282 ‐ C da freguesia de Celeirós e inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 2076º ‐ C. 

2. Fracção  autónoma  designada  pela  letra  “A”  composta  loja  no  piso  um,  a  1ª  a 

contar  do  norte,  destinada  a  comércio;  descrito  na  2ª  Conservatória  do  Registo 

Predial  de  Braga  sob  o  nº  364  ‐  A  da  freguesia  de  Ferreiros  e  inscrito  na matriz 

predial urbana sob o artigo 7º ‐ A. 

3. Fracção autónoma designada pela letra “B” composta loja no piso um, a 2ª a contar 

do norte, destinada a comércio; descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de 

Braga sob o nº 364 ‐ B da freguesia de Ferreiros e inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 7º ‐ B. 

4. Fracção autónoma designada pela letra “C” composta loja no piso um, a 3ª a contar 

do norte, destinada a comércio; descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de 

Braga sob o nº 364 ‐ C da freguesia de Ferreiros e inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 7º ‐ C. 

5. Fracção  autónoma  designada  pela  letra  “A”  composta  loja  no  piso  um,  a  1ª  a 

contar do sul, destinada a comércio, com entrada pela porta com o nº 16 da Rua 

Manuel Almeida Passos; descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Braga 

sob o nº 374 ‐ A da freguesia de Ferreiros e inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 1450º ‐ A. 

6. Fracção autónoma designada pela letra “B” composta loja no piso um, a 2ª a contar 

do sul, destinada a comércio, com entrada pela porta com o nº 18 da Rua Manuel 

Almeida Passos; descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Braga sob o nº 
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374  ‐ B da  freguesia de Ferreiros e  inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

1450º ‐ B. 

7. Fracção autónoma designada pela letra “C” composta loja no piso um, a 3ª a contar 

do sul, destinada a comércio, com entrada pela porta com o nº 20 da Rua Manuel 

Almeida Passos; descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Braga sob o nº 

374  ‐ C da  freguesia de Ferreiros e  inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

1450º ‐ C. 

8. Fracção  autónoma  designada  pela  letra  “D”  composta  loja  no  piso  um,  a  4ª  a 

contar do sul, destinada a comércio, com entrada pela porta com o nº 22 da Rua 

Manuel Almeida Passos; descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Braga 

sob o nº 374 ‐ D da freguesia de Ferreiros e inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 1450º ‐ D. 

9. Fracção  autónoma  designada  pela  letra  “J”  composta  por  loja  no  rés‐do‐chão 

direito,  lado  norte  –  Bloco  B  –  para  comércio;  descrito  na  2ª  Conservatória  do 

Registo  Predial  de  Braga  sob  o  nº  292  ‐  J  da  freguesia  de  Celeirós  e  inscrito  na 

matriz predial urbana sob o artigo 1976º ‐ J. 

10. Fracção  autónoma  designada  pela  letra  “L”  composta  por  loja  no  rés‐do‐chão 

esquerdo,  lado  sul  –  Bloco  B  –  para  comércio;  descrito  na  2ª  Conservatória  do 

Registo  Predial  de  Braga  sob  o  nº  292  ‐  L  da  freguesia  de  Celeirós  e  inscrito  na 

matriz predial urbana sob o artigo 1976º ‐ L. 

11. Fracção  autónoma  designada  pela  letra  “A”  composta  por  loja  no  rés‐do‐chão 

esquerdo,  lado  norte,  para  comércio;  descrito  na  2ª  Conservatória  do  Registo 

Predial  de  Braga  sob  o  nº  279  ‐  A  da  freguesia  de  Celeirós  e  inscrito  na matriz 

predial urbana sob o artigo 1978º ‐ A. 

12. Fracção  autónoma  designada  pela  letra  “B”  composta  por  loja  no  rés‐do‐chão 

direito, lado sul, para comércio; descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de 

Braga sob o nº 279 ‐ B da freguesia de Celeirós e inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 1978º ‐ B. 
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Foi  promovido  pelo  Administrador  da  Insolvência  a  instauração  de  acção 

judicial  na  qual  foi  peticionada  a  nulidade  dos  negócios  constantes  das  referidas 

escrituras de compra e venda, conforme petição inicial que se junta no Anexo C. 

Nesta acção  judicial veio a  requerer‐se a extinção da  instância por  inutilidade 

superveniente  da  lide  (conforme  cópia  que  se  junta  no  Anexo  D),  pois  face  ao 

“desaparecimento”  dos  credores  da  insolvência,  foi  apenas  necessário  assegurar  o 

pagamento  integral de  todas as dívidas da massa  insolvente, o que veio, de  facto,  a 

verificar‐se. 

A extinção da  instância não obsta a que seja apresentada nova acção com os 

mesmos fundamentos. Contudo, entende o signatário, que a decisão para avançar com 

“nova” acção  judicial consubstancia um acto de especial  relevo, enquadrável no nº 2 

do  artigo  161º  do  CIRE,  e,  nessa  conformidade,  carece  de  consentimento  da 

assembleia de credores. 

 

 

 

 

Castelões, 26 de novembro de 2019 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 
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REFª: 28728086

PETIÇÃO INICIAL

CARACTERIZAÇÃO

Tribunal Competente:

Nº Processo principal:

Vila Nova de Famalicão - Tribunal Judicial da Comarca de Braga

910/17.6T8VNF

Valor da Causa: 260 000,00 € (Duzentos e Sessenta Mil Euros)

Unidade Orgânica: Juízo de Comércio de Vila Nova de 
Famalicão - Juiz 3

Finalidade: Apensar a Processo Existente

Forma de Processo / Classificação: Ação de Processo Comum

Objecto de Acção: Inexistência, declaração de nulidade e anulação [Comércio]

Espécie: Ação de Processo Comum

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

Documento processado por computador Petição Inicial REFª. 28728086    Pág. 1/5



2/71

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

Nome/Designação: 

Morada: 

Localidade: 

Código Postal: 

Telefone: Fax: 

Massa Insolvente de “Herança Ilíquida e Indivisa Aberta Por Óbito 
de Maria Alice

Rua do Agrelo, Nº 236

Castelões

4770-831 VILA NOVA DE FAMALICÃO

  NIF: 742786501

AUTOR

CUSTAS JUDICIAIS

Ref.ª (DUC) Descrição: Valor

Autoliquidação

702480061389811 Taxa de Justiça 1 632,00 €

INTERVENIENTES ASSOCIADOS

Nuno Rodolfo da Nova Oliveira da Silva

Profissão/Actividade:  

Morada: Rua do Agrelo, Nº 236

Localidade: Castelões

Código Postal: 4770-831 VILA NOVA DE FAMALICÃO

Telefone: Fax:   

 

NIF: 

Email: IBAN: 

Legal Representante

José Ferreira Vilaça

Profissão/Actividade:  

Morada: Rua do Monte, Nº 12

Localidade: Aveleda

Código Postal: 4705-036 BRAGA

Telefone: Fax:   

 

NIF: 

Email: IBAN: 

Testemunha

António Ferreira da Costa

Profissão/Actividade:  

Morada: Rua Covas, 66

Localidade: Celeirós

Código Postal: 4705-000 BRAGA

Telefone: Fax:   

 

NIF: 

Email: IBAN: 

Testemunha

António Monteiro Queiroz

Profissão/Actividade:  

Morada: Av. S. Lourenço, 74 – 4.º Esq.

Localidade: Celeirós

Código Postal: 4705-000 BRAGA

Telefone: Fax:   

 

NIF: 

Email: IBAN: 

Testemunha
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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

Custódio Lopes da Costa

Profissão/Actividade:  

Morada: Rua Manuel Almeida Passos, Nº 50 – 8.º Dt. Trás

Localidade: Ferreiros

Código Postal: 4705-159 BRAGA

Telefone: Fax:   

 

NIF: 

Email: IBAN: 

Testemunha

João Gomes Alves

Profissão/Actividade:  

Morada: Rua Jacinto Vieira, 25

Localidade: Ferreiros

Código Postal: 4705-000 BRAGA

Telefone: Fax:   

 

NIF: 

Email: IBAN: 

Testemunha

José Manuel Araújo Gomes

Profissão/Actividade:  

Morada: Rua D. Afonso Henriques, 1249 - 4.º Direito

Localidade: Águas Santas

Código Postal: 4425-000 MAIA

Telefone: Fax:   

 

NIF: 

Email: IBAN: 

Testemunha

José Manuel Freitas Ferreira

Profissão/Actividade:  

Morada: Rua do Outeiro, 33

Localidade: Aveleda

Código Postal: 4705-000 BRAGA

Telefone: Fax:   

 

NIF: 

Email: IBAN: 

Testemunha

Manuel Gomes Oliveira

Profissão/Actividade:  

Morada: Rua de Mazagão, 76

Localidade: Aveleda

Código Postal: 4705-000 BRAGA

Telefone: Fax:   

 

NIF: 

Email: IBAN: 

Testemunha
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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

Nome/Designação: 

Morada: 

Localidade: 

Código Postal: 

Telefone: Fax: 

Herança Ilíquida e Indivisa Aberta Por Óbito de Maria Alice 
Oliveira da Silva

Rua da Gandra, 4, 2º Esquerdo Frente

Celeirós, Aveleda e Vimieiro

4705-731 BRAGA

  NIF: 

RÉU

BI:  Data Nascimento:  Estado Civil: Desconhecido

INTERVENIENTES ASSOCIADOS

Ricardo da Silva Ferreira

Profissão/Actividade:  

Morada: Rua da Gandra, 4, 2º Esquerdo Frente

Localidade: Celeirós, Aveleda e Vimieiro

Código Postal: 4705-731 BRAGA

Telefone: Fax:   

 

NIF: 156191520

Email: IBAN: 

Legal Representante

Nome/Designação: 

Morada: 

Localidade: 

Código Postal: 

Telefone: Fax: 

Herança Ilíquida e Indivisa Aberta Por Óbito de António Ferreira

Rua da Gandra, 4, 2º Esquerdo Frente

Celeirós, Aveleda e Vimieiro

4705-731 BRAGA

  NIF: 

RÉU

BI:  Data Nascimento:  Estado Civil: Desconhecido

INTERVENIENTES ASSOCIADOS

Ricardo da Silva Ferreira

Profissão/Actividade:  

Morada: Rua da Gandra, 4, 2º Esquerdo Frente

Localidade: Celeirós, Aveleda e Vimieiro

Código Postal: 4705-731 BRAGA

Telefone: Fax:   

 

NIF: 

Email: IBAN: 

Legal Representante

Nome/Designação: 

Morada: 

Localidade: 

Código Postal: 

Telefone: Fax: 

Ricardo da Silva Ferreira

Rua da Gandra, 4, 2º Esquerdo Frente

Celeirós, Aveleda e Vimieiro

4705-731 BRAGA

  NIF: 

RÉU

BI:  Data Nascimento:  Estado Civil: Desconhecido
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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

Nome/Designação: 

Morada: 

Localidade: 

Código Postal: 

Telefone: Fax: 

Jorge Manuel da Silva Ferreira

Avenida de S. Lourenço, 112, 1.º

Celeirós, Aveleda e Vimieiro

4705-442 BRAGA

  NIF: 156191539

RÉU

BI:  Data Nascimento:  Estado Civil: Desconhecido

Nome/Designação: 

Morada: 

Localidade: 

Código Postal: 

Telefone: Fax: 

Elisabete Maria Sapage Artilheiro Ferreira

Avenida de S. Lourenço, 112, 1.º

Celeirós, Aveleda e Vimieiro

4705-442 BRAGA

  NIF: 202163270

RÉU

BI:  Data Nascimento:  Estado Civil: Desconhecido

Nome/Designação: 

Morada: 

Localidade: 

Código Postal: 

Telefone: Fax: 

Manuel da Silva Ferreira

Lugar de S. Miguel

Figueredo

4700-000 BRAGA

  NIF: 156191555

RÉU

BI:  Data Nascimento:  Estado Civil: Desconhecido

Nome/Designação: 

Morada: 

Localidade: 

Código Postal: 

Telefone: Fax: 

Maria Olívia da Cunha Fernandes Ferreira

Lugar de S. Miguel

Figueredo

4700-000 BRAGA

  NIF: 

RÉU

BI:  Data Nascimento:  Estado Civil: Desconhecido

Nome/Designação: 

Morada: 

Localidade: 

Código Postal: 

Telefone: Fax: 

Young Gadget, S. A.

Via do Oriente, N.º 16, 2.º, Escritório 8

Parque das Nações

1990-514 LISBOA

  NIF: 510562868

RÉU

MANDATÁRIO SUBSCRITOR

Nome: José Pedro Dinis

Morada: Av. 25 de Abril, N.º 100, 1.º

Localidade:  

Código Postal: 4760-101 Vila Nova de Famalicão

Telefone: 252302660 Fax: 252302666 Email: josedinis-51804P@adv.oa.pt

Cédula: 51804P

NIF: 252220366
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JOSÉ PEDRO DINIS 

ADVOGADO 

Av. 25 de Abril, nº 100, 1º andar, 4760 – 101 Vila Nova de Famalicão 

Telefone: 252 302 660 / E.mail.: josedinis-51804p@adv.oa.pt 

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE BRAGA 

JUÍZO DE COMÉRCIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO 

 

POR APENSO 

JUIZ 3 

PROCESSO Nº 910/17.6T8VNF 

 

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO 

Massa Insolvente de “Herança Ilíquida e Indivisa Aberta Por Óbito 

de Maria Alice Oliveira da Silva”, NIF 742786501, representada pelo Sr. 

Dr. Nuno Rodolfo da Nova Oliveira da Silva, Administrador de Insolvência, com 

domicílio profissional na Rua do Agrelo, nº 236, Castelões, 4770-831 Vila Nova 

de Famalicão, vem propor 

 

AÇÃO DECLARATIVA COMUM 

 

CONTRA 

1ª - A Insolvente - Herança Ilíquida e Indivisa Aberta por Óbito de 

Maria Alice Oliveira da Silva, NIF 742786501, representada pelo Cabeça de 

Casal Ricardo da Silva Ferreira, infra melhor identificado; 

2º – Herança Ilíquida e Indivisa Aberta por Óbito de António 

Ferreira, representada pelo Cabeça de Casal Ricardo da Silva Ferreira, infra 

melhor identificado; e 

3º - Ricardo da Silva Ferreira, divorciado, titular do NIF 156191520, 

portador do Cartão de Cidadão nº 3329467, residente na Rua da Gandra, 4, 2º 

esquerdo frente, União de freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro, concelho 

de Braga; 

4º - Jorge Manuel da Silva Ferreira, titular do NIF 156191539, casado sob 

o regime de adquiridos com Elisabete Maria Sapage Artilheiro Ferreira, 
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JOSÉ PEDRO DINIS 

ADVOGADO 

Av. 25 de Abril, nº 100, 1º andar, 4760 – 101 Vila Nova de Famalicão 

Telefone: 252 302 660 / E.mail.: josedinis-51804p@adv.oa.pt 

residentes na Avenida de S. Lourenço, 112, 1.º, Celeirós, União de Freguesias de 

Celeirós, Aveleda e Vimieiro, concelho de Braga; 

5ª - Elisabete Maria Sapage Artilheiro Ferreira, casada, titular do NIF 

202163270, residente na Avenida de S. Lourenço, 112, 1.º, Celeirós, União de 

Freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro, concelho de Braga; 

6º - Manuel da Silva Ferreira, NIF. 156191555, casado sob o regime de 

comunhão geral de bens com Maria Olívia da Cunha Fernandes Ferreira, 

residentes no Lugar de S. Miguel, freguesia de Figueiredo, concelho de Braga; 

7ª - Maria Olívia da Cunha Fernandes Ferreira, residente no Lugar de S. 

Miguel, freguesia de Figueiredo, concelho de Braga; 

8ª - “YOUNG GADGET, S. A.”, NIPC 510562868, com sede na Via do 

Oriente, n.º 16, 2.º, Escritório 8, Parque das Nações, 1990 - 514 Lisboa. 

 

O QUE FAZ NOS TERMOS E COM OS SEGUINTES FUNDAMENTOS: 

 

I. DOS FACTOS: 

1. Por sentença datada de 23/03/2017 foi decretada a insolvência da 1ª Ré, no 

âmbito do processo que com o nº 910/17.6T8VNF corre termos no Juiz 3 do 

Juízo de Comércio de Vila Nova de Famalicão. 

2. Tendo sido nomeado para exercer o cargo de administrador de insolvência o Sr. 

Dr. Nuno Rodolfo da Nova Oliveira da Silva, Autor nos presentes autos em 

representação da massa insolvente – cfr. documento nº 1 que ora se junta e cujo 

teor se dá por integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos. 

3. A 1ª Ré era proprietária de metade (meação) dos seguintes bens imóveis: 
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JOSÉ PEDRO DINIS 

ADVOGADO 

Av. 25 de Abril, nº 100, 1º andar, 4760 – 101 Vila Nova de Famalicão 

Telefone: 252 302 660 / E.mail.: josedinis-51804p@adv.oa.pt 

Verba Localização Descrição da Verba 

1 

Avenida de São Lourenço, 
nº 68 a 86, União de 
Freguesias de Celeirós, 
Aveleda e Vimieiro, 
concelho de Braga. 

Fração autónoma designada pela letra “F” 
composta por loja no rés-do-chão, destinada a 
comércio, com entrada pelo nº 76 (B); 
Descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial 
de Braga sob o nº 101 - F da freguesia de 
Celeirós e inscrito na matriz predial urbana sob 
o artigo 1328º - F (antigo). 

2 

Avenida de São Lourenço, 
nº 68 a 86, União de 
Freguesias de Celeirós, 
Aveleda e Vimieiro, 
concelho de Braga. 

Fração autónoma designada pela letra “G” 
composta por loja no rés-do-chão, destinada a 
comércio, com entrada pelo nº 76 (A); 
Descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial 
de Braga sob o nº 101 - G da freguesia de 
Celeirós e inscrito na matriz predial urbana sob 
o artigo 1328º - G (antigo). 

3 

Praceta das Agras, nº 15, 
17, 19 e 21, União de 
Freguesias de Celeirós, 
Aveleda e Vimieiro, 
concelho de Braga. 

Fração autónoma designada pela letra “C” 
composta por primeiro andar esquerdo, tipo 
T3, destinado a habitação, com entrada pelo nº 
17, com uma garagem na cave, fechada, 
designada pelo nº 6, localizada no findo do 
corredor que tem acesso pelo nº 21; 
Descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial 
de Braga sob o nº 282 - C da freguesia de 
Celeirós e inscrito na matriz predial urbana sob 
o artigo 2076º - C. 

4 

Lugar de Estrada ou 
Quintela, União de 
Freguesias de Ferreiros e 
Gondizalves, concelho de 
Braga. 

Fração autónoma designada pela letra “A” 
composta loja no piso um, a 1ª a contar do 
norte, destinada a comércio; 
Descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial 
de Braga sob o nº 364 - A da freguesia de 
Ferreiros e inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo 7º - A. 

5 

Lugar de Estrada ou 
Quintela, União de 
Freguesias de Ferreiros e 
Gondizalves, concelho de 
Braga. 

Fração autónoma designada pela letra “B” 
composta loja no piso um, a 2ª a contar do 
norte, destinada a comércio; 
Descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial 
de Braga sob o nº 364 - B da freguesia de 
Ferreiros e inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo 7º - B. 

6 

Lugar de Estrada ou 
Quintela, União de 
Freguesias de Ferreiros e 
Gondizalves, concelho de 
Braga. 

Fração autónoma designada pela letra “C” 
composta loja no piso um, a 3ª a contar do 
norte, destinada a comércio; 
Descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial 
de Braga sob o nº 364 - C da freguesia de 
Ferreiros e inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo 7º - C. 

7 

Rua Manuel Almeida 
Passos, nº 16, União de 
Freguesias de Ferreiros e 
Gondizalves, concelho de 
Braga. 

Fração autónoma designada pela letra “A” 
composta loja no piso um, a 1ª a contar do sul, 
destinada a comércio, com entrada pela porta 
com o nº 16 da Rua Manuel Almeida Passos; 
Descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial 
de Braga sob o nº 374 - A da freguesia de 
Ferreiros e inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo 1450º - A. 
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JOSÉ PEDRO DINIS 

ADVOGADO 

Av. 25 de Abril, nº 100, 1º andar, 4760 – 101 Vila Nova de Famalicão 

Telefone: 252 302 660 / E.mail.: josedinis-51804p@adv.oa.pt 

Verba Localização Descrição da Verba 

8 

Rua Manuel Almeida 
Passos, nº 18, União de 
Freguesias de Ferreiros e 
Gondizalves, concelho de 
Braga. 

Fração autónoma designada pela letra “B” 
composta loja no piso um, a 2ª a contar do sul, 
destinada a comércio, com entrada pela porta 
com o nº 18 da Rua Manuel Almeida Passos; 
Descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial 
de Braga sob o nº 374 - B da freguesia de 
Ferreiros e inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo 1450º - B. 

9 

Rua Manuel Almeida 
Passos, nº 20, União de 
Freguesias de Ferreiros e 
Gondizalves, concelho de 
Braga. 

Fração autónoma designada pela letra “C” 
composta loja no piso um, a 3ª a contar do sul, 
destinada a comércio, com entrada pela porta 
com o nº 20 da Rua Manuel Almeida Passos; 
Descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial 
de Braga sob o nº 374 - C da freguesia de 
Ferreiros e inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo 1450º - C. 

10 

Rua Manuel Almeida 
Passos, nº 22, União de 
Freguesias de Ferreiros e 
Gondizalves, concelho de 
Braga. 

Fração autónoma designada pela letra “D” 
composta loja no piso um, a 4ª a contar do sul, 
destinada a comércio, com entrada pela porta 
com o nº 22 da Rua Manuel Almeida Passos; 
Descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial 
de Braga sob o nº 374 - D da freguesia de 
Ferreiros e inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo 1450º - D. 

11 

Lugar das Agrinha, Agras, 
ou Assento, da União de 
Freguesias de Celeirós, 
Aveleda e Vimieiro, 
concelho de Braga. 

Fração autónoma designada pela letra “J” 
composta por loja no rés-do-chão direito, lado 
norte – Bloco B – para comércio; 
Descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial 
de Braga sob o nº 292 - J da freguesia de 
Celeirós e inscrito na matriz predial urbana sob 
o artigo 1976º - J. 

12 

Lugar das Agrinha, Agras, 
ou Assento, da União de 
Freguesias de Celeirós, 
Aveleda e Vimieiro, 
concelho de Braga. 

Fração autónoma designada pela letra “L” 
composta por loja no rés-do-chão esquerdo, 
lado sul – Bloco B – para comércio; 
Descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial 
de Braga sob o nº 292 - L da freguesia de 
Celeirós e inscrito na matriz predial urbana sob 
o artigo 1976º - L. 

13 

Lugar das Agrinha, Agras, 
ou Assento, da União de 
Freguesias de Celeirós, 
Aveleda e Vimieiro, 
concelho de Braga. 

Fração autónoma designada pela letra “A” 
composta por loja no rés-do-chão esquerdo, 
lado norte, para comércio; 
Descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial 
de Braga sob o nº 279 - A da freguesia de 
Celeirós e inscrito na matriz predial urbana sob 
o artigo 1978º - A. 

14 

Lugar das Agrinha, Agras, 
ou Assento, da União de 
Freguesias de Celeirós, 
Aveleda e Vimieiro, 
concelho de Braga. 

Fração autónoma designada pela letra “B” 
composta por loja no rés-do-chão direito, lado 
sul, para comércio; 
Descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial 
de Braga sob o nº 279 - B da freguesia de 
Celeirós e inscrito na matriz predial urbana sob 
o artigo 1978º - B. 
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4. Maria Alice Oliveira da Silva faleceu no dia 13/10/2015, como decorre da 

certidão de assento de óbito que se junta como documento nº 2, cujo teor se dá 

por integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos. 

5. A falecida deixou, como únicos herdeiros que lhe sucedem: 

6. – o seu marido, António Ferreira, titular do NIF 156191504, entretanto falecido 

– cfr. documento nº 2 a); 

7. – o Réu Ricardo da Silva Ferreira, seu filho, supra identificado – cfr. documento 

nº 2 b) que ora se junta e cujo teor se dá por integralmente reproduzido para os 

devidos e legais efeitos; 

8. – o Réu Manuel da Silva Ferreira, seu filho, supra identificado – cfr. documento 

nº 2 c) que ora se junta e cujo teor se dá por integralmente reproduzido para os 

devidos e legais efeitos; 

9. – o Réu Jorge Manuel da Silva Ferreira, seu filho, supra identificado – cfr. 

documento nº 2 d) que ora se junta e cujo teor se dá por integralmente 

reproduzido para os devidos e legais efeitos. 

10. Os identificados herdeiros da falecida são o seu marido e os seus filhos, e, por 

força e efeito da habilitação de herdeiros, são estes os seus únicos e universais 

herdeiros. 

11. A qualidade daqueles herdeiros foi declarada através de escritura de habilitação 

– cfr. documento nº 3 que ora se junta e cujo teor se dá por integralmente 

reproduzido para os devidos e legais efeitos. 

12. Posteriormente ao óbito, no dia 12/11/2015, por escritura de compra e venda 

celebrada no cartório notarial da Sr.ª Dr.ª Maria Clara Cardoso Figueiredo da 

Cruz, o Réu Ricardo da Silva Ferreira, na qualidade de procurador de cada um 

dos seus pais, vendeu à Ré Young Gadget os prédios referidos nas verbas 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 e 13 do ponto 3 do presente articulado – cfr. documento nº 4 que 

ora se junta e cujo teor se dá por integralmente reproduzido para os devidos e 

legais efeitos. 

13. Aqueles prédios foram vendidos pelo preço global de €350.000,00. 
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14. A verba 3 foi vendida pelo preço de €40.000,00. 

15. O valor patrimonial tributário (doravante VPT) deste prédio é de €53.890,00 – 

cfr. documento nº 5 que ora se junta e cujo teor se dá por integralmente 

reproduzido para os devidos e legais efeitos. 

16. A verba 4 foi vendida pelo preço de €10.000,00. 

17. O VPT deste prédio é de €60.470,65 – cfr. documento nº 6 que ora se junta e 

cujo teor se dá por integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos. 

18. A verba 5 foi vendida pelo preço de €10.000,00. 

19. O VPT deste prédio é de €59.028,93 – cfr. documento nº 7 que ora se junta e 

cujo teor se dá por integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos. 

20. A verba 6 foi vendida pelo preço de €10.000,00. 

21. O VPT deste prédio é de €90.194,73 – cfr. documento nº 8 que ora se junta e 

cujo teor se dá por integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos. 

22. A verba 7 foi vendida pelo preço de €67.500,00. 

23. O VPT deste prédio é de €61.431,80 – cfr. documento nº 9 que ora se junta e 

cujo teor se dá por integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos. 

24. A verba 8 foi vendida pelo preço de €67.500,00. 

25. O VPT deste prédio é de se cifra em € €59.028,93 – cfr. documento nº 10 que 

ora se junta e cujo teor se dá por integralmente reproduzido para os devidos e 

legais efeitos. 

26. A verba 9 foi vendida pelo preço de €67.500,00. 

27. O VPT deste prédio é de €59.028,93 - cfr. documento nº 11 que ora se junta e 

cujo teor se dá por integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos. 

28. A verba 10 foi vendida pelo preço de €10.000,00. 
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29. O VPT deste prédio é de €61.431,80 - cfr. documento nº 12 que ora se junta e 

cujo teor se dá por integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos. 

30. A verba 13 foi vendida pelo preço de €67.500,00. 

31. O VPT deste prédio é de €56.176,15 – cfr. documento nº 13 que ora se junta e 

cujo teor se dá por integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos. 

32. Todos estes prédios foram vendidos por preço manifestamente inferior ao seu 

valor de mercado. 

33. Cerca de duas semanas depois, no dia 30/11/2015, os mesmos outorgantes 

celebraram nova escritura de compra e venda, agora no cartório notarial do Sr. 

Dr. Alex Jan Himmel, através da qual o Réu Ricardo da Silva Ferreira, na 

qualidade de procurador de cada um dos seus pais, vendeu à Ré Young Gadget 

os prédios referidos nas verbas 11, 12 e 14 do ponto 3 do presente articulado. 

34. Estes prédios foram vendidos pelo preço de global de €170.000,00 – cfr. 

documento nº 14 que ora se junta e cujo teor se dá por integralmente 

reproduzido para os devidos e legais efeitos. 

35. A verba 11 foi vendida pelo preço de €55.000,00. 

36. Este prédio tem o VPT de €50.613,75 – cfr. documento nº 15 que ora se junta e 

cujo teor se dá por integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos. 

37. A verba 12 foi vendida pelo preço de €55.000,00. 

38. O VPT deste prédio é de €50.613,75 – cfr. documento nº 16 que ora se junta e 

cujo teor se dá por integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos. 

39. A verba 14 foi vendida pelo preço de €60.000,00. 

40. O VPT deste prédio é de €56.176,15 - cfr. documento nº 17 que ora se junta e 

cujo teor se dá por integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos. 

41. Estes prédios foram vendidos por preço manifestamente inferior ao seu valor de 

mercado. 
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42. A aquisição do direito de propriedade dos referidos imóveis encontra-se 

registada na CRP de Braga a favor da Ré “YOUNG GADGET, S. A.”, pela AP. 

3194 de 2015/11/13, apresentada na Conservatória do Registo Predial de Anadia 

e pela AP. 2689 de 30/11/2015, apresentada na Conservatória do Registo 

Predial da Póvoa de Lanhoso – cfr. documentos nº 18 a 29 que se juntam e cujos 

teores se dão por integralmente reproduzidos para os devidos e legais efeitos. 

43. As referidas escrituras foram celebradas pelo Réu Ricardo, na qualidade de 

procurador e em representação de cada um dos seus pais, que eram os 

proprietários dos imóveis alienados. 

44. Para titular aquela qualidade, o Réu Ricardo apresentou duas procurações, cada 

uma outorgada por cada um dos seus pais, as quais foram juntas a cada uma das 

escrituras celebradas. 

45. A procuração outorgada por Maria Alice Oliveira da Silva, apresentada pelo Réu 

Ricardo aquando da celebração daquelas escrituras, foi outorgada no dia 

9/10/2015, no cartório notarial da Sr.ª Dr.ª Aida Manuela Rocha Sousa – cfr. 

documento nº 30 que ora se junta e cujo teor se dá por integralmente 

reproduzido para os devidos e legais efeitos. 

46. Ao outorgar aquela procuração, Maria Alice Oliveira da Silva interveio por si e 

na qualidade de sócia e gerente da sociedade António Ferreira Pimenta, Lda, 

NIPC 501137963. 

47. Através deste instrumento, Maria Alice Oliveira da Silva constituiu seus 

bastantes procuradores o Réu Ricardo, seu filho, e o seu marido António 

Ferreira, aos quais, para o que aqui interessa, conferiu poderes para, 

individualmente ou em conjunto: 

48. “a) Vender quaisquer imóveis do seu casal, sitos nos distritos de Braga, Viana 

do Castelo, Porto, Vila Real, Coimbra e Viseu, pelo preço, condições e cláusulas 

que entender convenientes, podendo receber os respetivos preços, outorgar e 

assinar as respetivas escrituras públicas, bem como os respetivos contratos 

promessa de compra e venda se a eles houver lugar com as cláusulas que 

entenderem convenientes”. 
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49. Como vimos, Maria Alice Oliveira da Silva faleceu no dia 13/10/2015, ou seja, 4 

dias após a outorga da procuração e antes da celebração das referidas escrituras 

de compra e venda. 

50. À data da celebração das escrituras públicas referidas em 12 e 33 todos os Réus 

sabiam que Maria Alice Oliveira da Silva já tinha falecido. 

51. A outorga da referida procuração foi feita no interesse exclusivo da referida 

Maria Alice Oliveira da Silva, como decorre claramente do respetivo teor. 

52. A Autora desconhece a causa da morte de Maria Alice Oliveira da Silva. 

53. A Autora desconhece se a morte se deveu a causa natural, se foi resultado de 

doença prolongada ou de acontecimento fortuito. 

54. Como tal, a Autora desconhece se quando outorgou a procuração Maria Alice 

Oliveira da Silva estava na plenitude das suas capacidades para o fazer. 

55. Sendo certo que a proximidade das datas entre a outorga da procuração e o 

óbito, poderá indiciar, ou não, que Maria Alice Oliveira da Silva já não se 

encontrava em condições de saúde e mentais para outorgar tal instrumento. 

56. Assim, para esclarecimento cabal desta questão, que pode ser relevante para a 

justa composição do presente litígio, a Autora requer a V.ª Exc.ª se digne 

ordenar a notificação dos Réus Ricardo, Manuel e Jorge para que: 

57. - procedam à junção de toda a documentação clínica da referida Maria Alice; 

58. - esclareçam qual o motivo da morte, juntado documentação comprovativa; 

59. - identifiquem o médico de família ou médico assistente da falecida. 

60. A procuração constitui o instrumento através do qual são atribuídos a outrem 

poderes representativos (artigo 262º, nº 1, do CC).  

61. Ao abrigo da procuração, que constitui um instrumento de representação 

voluntária, o representante/procurador pratica os atos em nome do 

representado (artigo 258º) e não apenas por conta dele, como ocorre no 

contrato de mandato em geral (artigo 1157º). 
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62. O artigo 265º do CC prevê algumas causas de extinção da procuração, mas nada 

permite afirmar a tipicidade da enunciação nele exarada. 

63. Os efeitos da procuração em questão extinguiram-se com a morte da referida 

Maria Alice Oliveira da Silva. 

64. Não era legítimo ao Réu Ricardo agir em “representação” de alguém que 

entretanto já tinha falecido. 

65. Aliás, tendo por base arestos do Supremo Tribunal de Justiça, a persistência de 

efeitos da procuração depois do óbito do seu subscritor tem sempre subjacentes 

procurações de natureza irrevogável ou estabelecidas no interesse declarado do 

procurador ou de terceiros, espécies bem diversas daquela com que agora nos 

defrontamos e na qual não foi aposta qualquer salvaguarda especial. 

66. Assim, numa situação apreciada pelo Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal 

de Justiça, datado de 23/04/1991, em que estava em causa uma procuração com 

teor semelhante à dos autos, concluiu-se que “com a morte do representado 

verifica-se a caducidade da procuração através da qual ele conferiu ao 

representante poderes para outorgar em seu nome escrituras de venda”. 

67. Solução que igualmente foi adotada no Acórdão do STJ, de 07/03/1995, CJSTJ, 

tomo I, pág. 113, quando estava em causa uma procuração para intervenção 

numa conferência de interessados, ou no Acórdão do STJ, de 03/04/2011, no 

proc. nº 642/07, na CJ online, onde se assumiu ainda que subjacente a uma 

procuração com teor semelhante à dos autos estaria um contrato de mandato. 

68. É também esta a solução para que aponta a demais literatura jurídica nacional. 

69. Pedro L. Pais de Vasconcelos, em A Procuração Irrevogável, 2ª ed., estabelece 

uma distinção entre a procuração típica, que reflete exclusivamente o interesse 

do dominus (pág. 49) e na qual, em princípio, o procurador não tem nenhum 

interesse juridicamente relevante (pág. 56), e a procuração caraterizada pela 

irrevogabilidade natural ou convencional, em que está presente um interesse do 

procurador ou de terceiro (pág. 146). A partir desta distinção acaba por concluir 

que “no caso típico da procuração no interesse exclusivo do dominus, em 

regra, a morte deste determina a caducidade da relação subjacente” (pág. 211), 

mailto:josedinis-51804p@adv.oa.pt


16/71

JOSÉ PEDRO DINIS 

ADVOGADO 

Av. 25 de Abril, nº 100, 1º andar, 4760 – 101 Vila Nova de Famalicão 

Telefone: 252 302 660 / E.mail.: josedinis-51804p@adv.oa.pt 

reservando a persistência dos seus efeitos para as procurações irrevogáveis (pág. 

213).  

70. No Comentário ao Cód. Civil (ed. Universidade Católica) refere-se 

expressamente que a morte do dominus constitui uma causa da extinção da 

procuração, reservando-se uma solução diversa para situações em que exista 

estipulação em contrário (anot. ao art. 265º). 

71. Rodrigues Bastos, em Notas ao Cód. Civil, vol. II, pág. 16, é igualmente 

perentório ao afirmar aquela extinção, tal como Menezes Cordeiro quando 

afirma que as regras expressamente previstas para o mandato geral de que 

caduca com a morte do mandante “aplicam-se à procuração, no caso de morte 

… seja directamente, quando, subjacente, haja mandato, seja por analogia nos 

outros casos” (A representação no Cód. Civil: sistema e perspectivas de reforma, 

em “Comemorações dos 35 anos do Cód. Civil”, pág. 409, e Tratado de Direito 

Civil, I, tomo IV, 2ª ed., pág. 134). 

72. Nos presentes autos, está em causa a apreciação dos efeitos emanados das 

escrituras públicas de compra e venda que foram celebradas ao abrigo da 

mesma procuração, mas já numa data em que a representada tinha falecido. 

73. Através da procuração dos autos a subscritora concedeu ao procurador poderes 

para “Vender quaisquer imóveis do seu casal, sitos nos distritos de Braga, 

Viana do Castelo, Porto, Vila Real, Coimbra e Viseu, pelo preço, condições e 

cláusulas que entender convenientes, podendo receber os respetivos preços, 

outorgar e assinar as respetivas escrituras públicas, bem como os respetivos 

contratos promessa de compra e venda se a eles houver lugar com as cláusulas 

que entenderem convenientes”. 

74. Tratou-se, como é evidente, de uma procuração típica, sem qualquer 

especificidade suscetível de fazer emergir a subsistência dos poderes 

representativos depois da morte da subscritora. 

75. Assim, uma vez que o procurador, aquando da referida escritura pública, já não 

detinha poderes que legitimassem a sua intervenção na venda dos imóveis, em 

representação da falecida, estamos perante uma representação sem 
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poderes, sendo ineficaz relativamente ao mandante – cfr. artigo 268, nº 1 do 

Código Civil. 

76. Tudo se passando como se tivesse existido alienação de bens alheios.  

77. Por outro lado, à data das referidas vendas, os prédios em apreço foram 

vendidos como integrando a propriedade de Maria Alice e de António Ferreira 

quando, na verdade, integravam já a esfera jurídica de um outro património 

distinto. 

78. Referimo-nos ao património autónomo da 1ª Ré, a Insolvente Herança de Maria 

Alice. 

79. Assim, na data da celebração das referidas escrituras de compra e venda, para 

além de a procuração através da qual o Réu Ricardo afirmou ter legitimidade 

para representar a sua mãe ser, como vimos, nula, os prédios em questão já não 

integravam o património da mandante, 

80. Integravam antes um património distinto, autónomo. 

81. Pelo que, mesmo que a procuração fosse válida, não podia o Réu Ricardo dispor 

daqueles bens. 

82. Noutra vertente, António Ferreira também não podia ter procedido à venda dos 

referidos prédios, uma vez que não era detentor da totalidade dos mesmos, 

detendo apenas a sua meação – cfr. artigo 1408.º, nº 1 do Código Civil. 

83. Verifica-se, assim, uma venda de bens alheios, cominada com o vício da 

nulidade. 

84. Em resultado dessa situação, as vendas levadas a cabo através das escrituras 

indicadas nos pontos 12 e 33 do presente articulado são ineficazes em relação à 

aqui Autora, nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 892º, 1408º e 1404º 

do Código Civil. 

85. Neste sentido cfr. os Acs. do STJ, de 5-7-07 e de 3-10-13 (este relativamente a 

um caso de falsidade da procuração), ambos em www.dgsi.pt. 
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86. A Ré Young Gadget, S. A. tinha conhecimento de que a vendedora já tinha 

falecido. 

87. Por conseguinte, há que concluir pela ineficácia, por nulidade, das vendas, o que 

determina para os Réus a obrigatoriedade de procederem à restituição dos 

imóveis à herança da de cujus, ou seja, à aqui Autora. 

Subsidiariamente, para o caso de assim não se entender, 

88. Tal como acima vem alegado, entende a Autora, salvo melhor opinião, que os 

contratos em apreciação nestes autos são nulos, por se ter verificado uma venda 

de bens alheios. 

89. Sendo o instituto jurídico que melhor qualifica o enquadramento factual em que 

os contratos em apreciação nestes autos foram outorgados e melhor defende os 

interesses da Autora massa insolvente. 

90. Contudo, se assim não se entender, o que não se consente, entende a Autora que 

os contratos em causa são nulos, por padecerem de vício que inquina a sua 

validade substancial, uma vez que foram outorgados com divergência entre 

vontade real e a vontade declarada dos seus contratantes, sendo, por isso, 

simulados. 

Com efeito, 

91. A sociedade de que Maria Alice era sócia e gerente, António Ferreira Pimenta, 

Lda, desde há vários anos que vinha a atravessar dificuldades financeiras, que 

culminaram com a sua atual situação de insolvência de facto, 

92. O que conduziu, por sua vez, à situação de insolvência da sua própria herança, 

face à impossibilidade de a sociedade liquidar os débitos contraídos para fazer 

face a tal situação. 

93. Na data da celebração dos contratos em apreciação nestes autos, a sociedade 

António Ferreira Pimenta, Lda já se encontrava em situação de insolvência de 

facto, bem como o Réu Ricardo. 
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94. Tal como se pode constatar pela consulta à informação anual contabilística 

reportada por esta sociedade à Autoridade Tributária (IES) nos últimos cinco 

anos, em que se verifica que a empesa apresentou uma gradual e contínua 

redução do volume de vendas e de prestação de serviços, com o consequente 

apuramento de resultados negativos. 

95. Com efeito, essa empresa, no ano de 2012, apresentou um volume de vendas e 

de prestação de serviços no valor de €167.472,33, 

96. No ano de 2013, no valor de €249.279,34, 

97. No ano de 2014, no valor de €250.117,13, 

98. No ano de 2015, no valor de €227.470,04, 

99. E, ano de 2016, no valor de €135.770,58. 

100. Inversamente, nesse mesmo período a sociedade insolvente teve um acentuado 

aumento da estrutura de custos, em especial os relacionados com os encargos 

financeiros, 

101. O que associado a outros fatores estruturais originou, no ano de 2012, um 

resultado liquido negativo no valor de €-49.717,97, 

102. No ano de 2013, no valor de €-5.185,49, 

103. No ano de 2014, no valor de €-21.299,93, 

104. No ano de 2015, no valor de €-52.291,10. 

105. E, no ano de 2016, no valor de €-66.061,36. 

106. O comportamento económico e financeiro da empresa repercutiu-se, por isso, 

nos seus resultados, que foram sendo negativos ao longo dos últimos anos. 

107. Motivo pelo qual a empresa apresenta no seu balanço, com regularidade, 

resultados negativos consecutivamente transitados de anos fiscais anteriores. 
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108. Assim, ainda segundo a informação empresarial simplificada (IES) reportada à 

Autoridade Tributária, no ano de 2012, a empresa apresentava no seu balanço 

resultados transitados negativos no valor de €-23.279,68, 

109. No ano de 2013, no valor de €-73.023,14, 

110. No ano de 2014, no valor de €-78.208,63, 

111. No ano de 2015, no valor de €-99.508,56, 

112. E, no ano de 2016, no valor de €-151.799,66. 

113. Os resultados negativos transitados consecutivamente de anos fiscais anteriores 

tiveram repercussão nos capitais próprios da sociedade, que assim foram sendo 

dissipados. 

114. Com efeito, no ano fiscal de 2012, a empresa apresentava capitais próprios no 

valor de €136.616,41, 

115. No ano de 2013, no valor de €131.430,92, 

116. No ano de 2014, no valor de €110.130,99, 

117. No ano de 2015, esse valor reduziu para €57.839,89, 

118. Sendo que, no ano de 2016, a sociedade passou a apresentar capitais próprios 

negativos no valor de €-8.221,47. 

119. Ainda de acordo com a IES reportada à Autoridade Tributária, no ano de 2012, a 

sociedade apresentava um passivo no valor de €687.383,54, 

120. No ano de 2013, no valor de €533.853,29, 

121. No ano de 2014, no valor de €482.854,63, 

122. No ano de 2015, no valor de €620.917,74, 

123. E, no ano de 2016, no valor de €576.619,91. 

124. Nesse mesmo período, ou seja, no ano de 2012, a sociedade apresentava um 

ativo no valor de €823.999,95, sendo €493.359,00 correspondente a inventário, 
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125. No ano de 2013, no valor de €665.284,21, sendo €494.346,00 correspondente a 

inventário, 

126. No ano de 2014, no valor de €592.985,62, sendo €506.728,33 correspondente a 

inventário, 

127. No ano de 2015, no valor de €678.757,63, sendo €583.184,17 correspondente a 

inventário, 

128. E, no ano de 2016, um ativo no valor de €568.398,43, sendo €551.946,55 

correspondente a inventário. 

129. Ora, as contas acima sinteticamente apresentadas evidenciam com clareza que 

esta sociedade se encontra tecnicamente falida, 

130. Sendo o seu passivo, que é certo e conhecido, quase inteiramente suportado em 

inventário de duvidosa existência, 

131. Ou cujo real valor de mercado estará muito longe de suportar o passivo 

escriturado no balanço da sociedade, como facilmente se poderia constatar com 

uma avaliação. 

132. Indício dessa situação de insolvência, que é real e iminente, é o facto de a 

sociedade se encontrar demandada por diversos credores, para cobrança 

judicial de créditos, 

133. O que traduz a impotência económica da sociedade e a falta de capacidade para 

cumprir pontualmente as suas obrigações vencidas, 

134. Como se demonstra pelos processos a seguir identificados, intentados contra a 

sociedade: 

1. Proc.n.º 1529/14.9T8VNF, J2, Inst. Central Execução VN Famalicão, Freigest, 

Lda, €631,13; 

2. Proc.n.º 3496/16.5T8VNF, J1, Inst. Central Execução VN Famalicão, 

Domingos da Rocha Peixoto, €39.718,03; 
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3. Proc.n.º 2794/16.2T8OAZ, J, Inst. Central Execução Oliveira Azeméis, 

Colmol, SA, €5.082,50; 

4. Proc.n.º 3765/16.4T8LOU, J1, Inst. Central Execução Lousada, Idealmovel, 

SA, €2.302,50; 

5. Proc.n.º 2497/17.8T8VNF, Inst. Central Execução VN Famalicão, Manuel 

Carvalho Antunes, €178.803,29; 

6. Proc.n.º 1013/17.9T8MAI, J1, Inst. Central Execução Maia, Futurocol, Lda, 

€352,35; 

7. Proc.n.º 3620/17.0T8PRT, J7, Inst. Central Execução Porto, Ibermola, Lda, 

€4.029,46; 

8. Proc.n.º 7833/14.4T8VNF, J1, Inst. Central Execução VN Famalicão, Banco 

Comercial Português, €335.444,30. 

135. Por isso, não restam dúvidas que a sociedade António Ferreira Pimenta, Lda, de 

que a Insolvente, o Réu Ricardo e António Ferreira foram sócios, se encontra, 

pelo menos desde o ano de 2014, em situação de insolvência de facto, 

136. Que se verificava, assim, à data da celebração dos contratos em apreço, 

137. Situação que era do conhecimento de todos os Réus. 

138. Como acima se alegou, fruto das dificuldades financeiras que a referida empresa 

atravessou e que culminaram na sua atual situação de insolvência de facto, 

Maria Alice, bem como os demais sócios, tiveram de se socorrer de 

financiamento, quer junto da banca, quer junto de particulares, 

139. Tendo conduzido, por impossibilidade de a sociedade os liquidar, à insolvência 

da referida Maria Alice (da respetiva herança), 

140. Bem como do Réu Ricardo. 

141. Os créditos reclamados na insolvência do Réu Ricardo ascendem ao valor de 

€1.941.254,64, repartido por 13 credores. 
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142. A quase totalidade dos créditos reclamados, tal como consta do teor das 

próprias reclamações apresentadas naqueles autos, resulta de financiamentos 

concedidos ao Réu Ricardo, que este declarou aos mutuários aplicar na 

identificada sociedade de que era sócio, 

143. Ou de garantias pessoais prestadas pelo Insolvente a favor de instituições 

bancárias. 

Ora, 

144. É no contexto supra descrito, de situação de insolvência da sociedade António 

Ferreira Pimenta, Lda e do Réu Ricardo, que os outorgantes, conluiados entre 

si, e com o intuito de enganar e prejudicar terceiros, celebraram em divergência 

com a sua vontade real os contratos em apreciação nestes autos. 

145. Na verdade, na data da celebração destes contratos, a referida sociedade já não 

dispunha de meios financeiros ou patrimoniais para lograssem liquidar ou 

garantir a totalidade do passivo contraído quer por si, quer pessoalmente pelos 

seus sócios, tal como se demonstra pelos resultados de exercício negativos que 

apresentava, conjugado com o volume do seu passivo face ao seu ativo. 

146. O mesmo sucedendo com a Insolvente Herança de Maria Alice, cujo património 

aprendido a favor da massa insolvente se revela insuficiente para garantir a 

totalidade das obrigações reclamadas nos respetivos autos de insolvência. 

147. Estes contratos foram planeados e realizados pelos Réus com o único propósito 

de subtrair o património que integrava o acervo patrimonial da Herança de 

Maria Alice da ação dos seus credores, 

148. Pois sabiam os Réus que face à situação económica daquela, tal património seria 

mais tarde ou mais cedo penhorado e o respetivo produto entregue aos credores. 

149. E somente foi possível porquanto os Réus, conluiados entre si, se dispuseram a 

outorgar esses contratos, 

150. E a receber e integrar no seu património aquele património, registando-o em 

seu nome. 
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151. A Insolvente, representada pelo Réu Ricardo e pelo agora falecido António 

Ferreira, não pretendeu vender à Ré Young Gadget os prédios supra referidos, 

que esta também nunca pretendeu adquirir. 

152. Estes contratos, insiste-se, foram outorgados com o único objetivo de ocultar 

esse património aos credores da Insolvente, prejudicando-os. 

153. Circunstância que também era do interesse do Réu Ricardo, que foi declarado 

insolvente por douta sentença datada de 13/07/2017, proferida no âmbito do 

processo que com o nº 3096/17.2T8VNF corre termos no Juiz 2 do Juízo de 

Comércio de Vila Nova de Famalicão – cfr. documento nº 31 que ora se junta e 

cujo teor se dá por integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos. 

154. Os contratos são, por isso, fingidos, pois as partes nenhum negócio quiseram 

celebrar, mas antes subtrair esse património da esfera patrimonial da 

Insolvente, colocando-o formalmente em nome alheio, de modo a protegê-lo da 

ação dos credores destes, prejudicando-os. 

155. A Ré Young Gadget nada pagou à Insolvente e a António Ferreira por conta do 

preço consignado na escrituras de cessão de meação e quinhão hereditário, 

156. Tendo voluntária e conscientemente participado num esquema previamente 

delineado e articulado com a Insolvente e seus familiares quanto ao pagamento 

fictício do preço consignado nas escrituras, 

157. Que todos, a Insolvente e demais Réus, sabem que é inexistente, 

158. Tanto mais que nem a Ré Young Gadget, nem os demais Réus, tinham 

capacidade financeira para custear e pagar o preço consignado nas escrituras. 

159. Estes contratos são, por isso, o resultado de um conluio entre as partes 

outorgantes, a Insolvente Herança de Maria Alice, representada pelo Réu 

Ricardo, e os demais Réus, com o único fim de retirar do património da 

Insolvente os bens que o integravam, 

160. E que, no futuro, também caberiam aos Réus Ricardo, Manuel e Jorge, por óbito 

de António Ferreira, como por infortúnio efetivamente veio a suceder. 
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161. Património esse que, assim, ficaria, como efetivamente ficou, inacessível à ação 

dos credores da Insolvente, 

162. Com óbvio prejuízo destes, uma vez que viram substancialmente diminuído o 

património da Insolvente e impedidos, pelo menos em parte, de recuperar os 

seus créditos. 

163. Deste modo, sob a aparência de contratos de compra e venda, o que a Insolvente 

verdadeiramente pretendeu foi dissipar o seu património.  

164. Este ato é suscetível de ser atacado pelos credores. 

165. Assim, não restou alternativa ao Insolvente, conluiado e com a participação dos 

demais Réus, conceber, falsamente, a venda dos bens referidos em 12 e 33, 

muito embora não tenham pretendido celebrar qualquer negócio. 

166. Por isso, as declarações de vontade emitidas pela Insolvente, (indevidamente) 

representada pelo Réu Ricardo, não traduzem, intencionalmente, a sua vontade 

real, 

167. Pelo que, os contratos outorgados pela Insolvente, (indevidamente) 

representada pelo Réu Ricardo, com a Ré Young Gadget são nulos, por 

simulação, nos termos do artigo 240.º do Código Civil, 

168. A nulidade destes contratos por vício de simulação determina, por sua vez, a 

nulidade da respetivas inscrições registais que incidem sobre as descrições 

prediais acima melhor descritas. 

Sem prescindir, 

169. Se assim não se entender, o que somente por mera hipótese académica se 

consente, ou seja, se se entender que as escrituras supra referida não padecem 

do referido vícios de nulidade por simulação absoluta, com os fundamentos 

acima alegados, certo é que o preço consignado nos diversos contratos de cessão 

é manifestamente desajustado do real valor de mercado dos bens que integram 

o acervo hereditário, 
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170. E, por isso, o preço convencionado naqueles contratos nunca poderia 

corresponder ao valor efetivamente acordado entre as partes outorgantes. 

Com efeito, 

171. Os imóveis acima descritos e que compunham o acervo hereditário da 

Insolvente antes da prática dos atos aqui impugnados, perfazia um valor 

patrimonial tributário muito superior ao valor das vendas efetuadas. 

172. Sendo certo que o seu real valor de mercado é manifestamente superior. 

173. Ora, o preço declarado nos contratos de compra e venda é manifestamente 

inferior ao valor de mercado dos bens imóveis que compunham o acervo 

patrimonial da Ré Insolvente Herança de Maria Alice, tal como acima se 

descreveu, 

174. Valor esse muito superior ao ficticiamente declarado pelas partes nos contratos 

em apreço. 

175. Sendo certo que, como supra se alegou, a Ré Young Gadget nada pagou aos 

demais Réus. 

176. Por conseguinte, o valor do património imobiliário que integrava a Ré Herança 

de Maria Alice é manifestamente superior ao falsamente declarado pelas partes 

nos contratos cuja declaração de nulidade se pretende. 

177. Pelo que, no caso de se entender que os contratos supra referidos não padecem 

do vício de simulação com os fundamento acima alegados, deverá então 

considerar-se que tais contratos padecem do vicio de simulação relativa, quanto 

ao preço convencionado pelas partes, 

178. Por tal preço não corresponder ao real valor de mercado do respetivo objeto de 

venda e, por isso, à real vontade da partes outorgantes na sua fixação, 

179. Condenando-se, assim, os Réus a pagarem à Autora o preço correspondente ao 

real valor de mercado desse património, a fixar-se por perícia a ordenar nestes 

autos. 
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180. Assim, com os fundamentos acima legados, deverão os contratos em apreciação 

nestes autos ser julgados nulos, por simulação absoluta, nos termos do artigo 

240.º do Código Civil. 

181. E, subsidiariamente, somente no caso de não proceder o anterior pedido, o que 

não se consente, deverão então os contratos ser julgados nulos, por simulação 

relativa parcial quanto ao preço consignado nos respetivos contratos, nos 

termos do artigo 241º do Código 

182. De referir que o Sr. Administrador de Insolvência solicitou aos Réus 

documentação comprovativa do pagamento do preço, o que nunca lhe foi 

apresentado. 

183. Aliás, o Sr. Administrador de Insolvência nunca obteve qualquer resposta a 

nenhuma das suas comunicações. 

184. Os montantes referidos nos artigos 13 e 34 desta petição não entraram em conta 

de depósitos à ordem titulada pela herança de Maria Alice Oliveira da Silva. 

185. Os Réus não possuem qualquer documento contabilístico ou extrato bancário 

que indicie o pagamento do constante da escritura de compra e venda daqueles 

imóveis. 

186. Nos termos do artigo 286º do Código Civil, a nulidade de tais negócios pode ser 

arguida a todo o tempo e a Massa Insolvente, através do seu Administrador de 

Insolvência, tem legitimidade para a presente ação. 

187. Neste sentido ver o Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de 

16/06/2015, acessível em www.dgsi.pt., cujo sumário se transcreve: “A massa 

insolvente, através do administrador da insolvência, tem legitimidade, ao 

abrigo do artigo 286.º do Código Civil, para pedir em juízo a declaração de 

nulidade, por simulação, de um contrato de compra e venda que havia sido 

celebrado entre a devedora e a ré”. 

Subsidiariamente, mesmo que não tenha existido intuito simulatório 

188. Com tais atos de alienação, a Ré Insolvente e o Réu Ricardo pretenderam evitar 

que o seu património fosse composto por um qualquer bem, na medida em que 
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os mesmos poderiam servir para pagamento dos créditos dos seus vários 

credores. 

189. Aliás, todos os Réus agiram com o intuito de esconder da Autora, dos credores 

da Insolvente e dos credores do Réu Ricardo esse património pertencente 

também à Ré Herança de Maria Alice Oliveira da Silva e, deste modo, obstar à 

satisfação dos seus débitos. 

190. Os aludidos imóveis, globalmente considerados têm um valor de mercado não 

inferior a €750.000,00. 

191. O que permitirá à Autora satisfazer a totalidade dos seus débitos. 

192. Os Réus tinham, como têm, consciência de que, com a aludida transmissão, 

causavam prejuízo à Autora, por o mesmo constituir um obstáculo para 

satisfação dos seus débitos.  

193. Estamos perante um conjunto de atos de diminuição de património que podem 

ser atacados, podendo para o efeito serem invocadas, entre outros institutos, a 

inobservância da forma prescrita, a falta de vontade, a simulação do ato, a 

impossibilidade ou ilicitude do objeto, o facto de ser contrário à lei, à ordem 

pública ou ofensivo dos bons costumes, ou até por constituir um abuso de 

direito. 

194. Tendo em conta o teor daqueles contratos celebrados pelos Réus, é possível 

constatar que, para além de nulos (por representação sem poderes, venda de 

bens alheio e simulação), os Réus lançaram mão de um mecanismo contratual 

para obter um fim claramente contrário a lei e ofensivo dos bons costumes, nos 

termos dos artigos 280.º e 281.º do Código Civil. 

195. O teor daqueles contratos constitui uma clara afronta a um normal 

funcionamento de um ordenamento jurídico inserido num estado de direito. 

196. Na verdade, um devedor não pode, com inteira liberdade, praticar diminuições 

do seu património de modo que este deixe de servir de garantia ao adequado 

cumprimento das obrigações a que se encontra vinculado. 
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197. A ideia de bons costumes encerra um conceito indeterminado, que se torna 

necessário precisar, não sendo qualquer ilícito que cabe na previsão da norma, 

mas apenas o comportamento ilícito que atenta contra os fundamentos mais 

profundos de toda a moral que possa afetar o comportamento humano, a moral 

pública, que é comum à sociedade em que se insere. 

198. Entende a Autora que a conduta dos Réus, ao celebrarem os referidos contratos, 

constitui uma clara afronta à moral pública comum a toda a sociedade. 

199. Mas, ainda que assim não se entendesse, sempre a conduta dos Réus 

constituiria um claro abuso de direito, nos termos do disposto no artigo 334.º 

do Código Civil. 

200. Por todos estes factos, deve ser declarada a nulidade das escrituras de compra e 

venda referidas em 12 e 33 da presente petição, com as legais consequências, o 

que passa pela restituição da propriedade dos bens imóveis transmitidos através 

das referidas escrituras. 

Em qualquer caso, 

201. Em todo o caso, se a restituição dos prédios em apreço não for, por algum 

motivo, possível, devem os Réus serem condenados no pagamento do valor 

correspondente, que, por se tratar da meação da Insolvente, corresponde a 

€260.000,00 

Por fim, 

202. Dão-se como integralmente reproduzidos para os devidos e legais efeitos o 

conteúdo dos documentos juntos. 

203. Autora e Réus têm personalidade jurídica e capacidade judiciária e são partes 

legítimas, nos termos dos artigos 11º, 15º, 25º e 30º, do Código de Processo 

Civil, e do artigo 82.º, nº 3, alínea b) do CIRE. 

204. O Tribunal é competente em razão do território, matéria, hierarquia e 

nacionalidade, nos termos do artigo 60º, 64º e 67º do Código de Processo Civil 

e do artigo 82.º, nº 6 do CIRE. 
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Nestes termos e nos demais de direito aplicáveis, deve a 

presente ação ser julgada totalmente provada e procedente e, 

em consequência; 

A – Devem ser declarados nulos e de nenhum efeito, os 

contratos de compra e venda celebrados entre os Réus, 

descritas nos artigos 12 e 33 desta petição inicial, com a 

restituição de tais bens à massa insolvente e demais 

consequências legais, nos termos e ao abrigo do disposto nos 

artigos 240.º, 243.º, 268, nº 1, 280.º, 281.º, 892.º, 1404.º e 

1408.º, todos do Código Civil. 

B – Em consequência do pedido anterior, deve ser ordenado o 

cancelamento das inscrições registais de propriedade a favor da 

Ré Young Gadget, S. A., sobre os imóveis descritos na CRP 

competente sob os números 282-C (Celeirós), 364-A (Ferreiros), 

364-B (Ferreiros), 364-C (Ferreiros), 374-A (Ferreiros), 374-B 

(Ferreiros), 374-C (Ferreiros), 374-D (Ferreiros), 292-J 

(Celeirós), 292-L (Celeirós), 279-A (Celeirós) e 279-B (Celeirós), 

que compunham a herança ilíquida e aberta por óbito de Maria 

Alice Oliveira da Silva feitas pela AP. 3194 de 13/11/2015, 

apresentada na Conservatória do Registo Predial de Anadia e 

pela AP. 2689 de 30/11/2015, apresentada na Conservatória do 

Registo Predial da Póvoa de Lanhoso. 

C- Em todo o caso, não sendo possível a restituição à Autora dos 

bens imóveis discriminados nas escrituras de compra e venda 

em causa, e que deveriam passar a integrar a massa insolvente 

por ser nulo o ato em que assentou a transferência da respetiva 

propriedade, devem os Réus serem condenados a entregar à 

Autora a quantia de €260.000,00 ou, alternativamente, do valor 

que se vier a apurar que corresponde à meação do valor 

daqueles bens imóveis, acrescida de juros de mora desde a 

citação até integral pagamento. 

 

 Para tanto, requer a V. Exª que, autuada por apenso ao 

processo de insolvência, sejam os Réus citados para contestar, 

mailto:josedinis-51804p@adv.oa.pt
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JOSÉ PEDRO DINIS 

ADVOGADO 

Av. 25 de Abril, nº 100, 1º andar, 4760 – 101 Vila Nova de Famalicão 

Telefone: 252 302 660 / E.mail.: josedinis-51804p@adv.oa.pt 

querendo, nos termos dos artigos 569.º e seguintes do Código de 

Processo Civil, seguindo-se os demais termos até final. 

 

E. D. 

 

PROVA: 

 

- DOCUMENTAL: 

- Os 31 documentos juntos com o presente articulado. 

 

Documentos e informações na posse da parte contrária: 

A Autora requer a V.ª Exc.ª se digne ordenar a notificação dos Réus Ricardo, 

Manuel e Jorge para que: 

- procedam à junção de toda a documentação clínica da falecida Maria Alice; 

- esclareçam qual o motivo da morte, juntado documentação comprovativa; 

- identifiquem o médico de família ou médico assistente da falecida; 

- procedam à junção dos IES dos anos de 2012 a 2016 referentes à sociedade 

António Ferreira Pimenta, Lda. 

 

- DEPOIMENTO DE PARTE: 

- A Autora requer seja prestado o depoimento de parte de cada um dos Réus aos 

artigos 12, 13, 32, 33, 34, 41, 44, 50, 91, 92, 93, 137, 138, 141, 144, 145, 146, 147, 

148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 

166, 182, 183, 184, 185 e 192 do presente articulado. 

 

- TESTEMUNHAL – cuja notificação se requer seja efetuada pela 

secretaria: 

- José Ferreira Vilaça, NIF 157041360, casado, residente na Rua do Monte, nº 

12, Aveleda, 4705-036 Aveleda, concelho de Braga; 

- António Ferreira da Costa, Rua Covas, 66, Celeirós, Braga. 

- António Monteiro Queiroz, Av. S. Lourenço, 74 – 4.º esq., Celeirós, Braga. 

- Custódio Lopes da Costa, Rua Manuel Almeida Passos, 50 – 8.º dt. Trás, 

Ferreiros, Braga. 

- João Gomes Alves, Rua Jacinto Vieira, 25, Ferreiros, Braga. 

mailto:josedinis-51804p@adv.oa.pt
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JOSÉ PEDRO DINIS 
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- José Manuel Araújo Gomes, Rua D. Afonso Henriques, 1249 - 4.º direito, 4425 

Águas Santas; 

- José Manuel Freitas Ferreira, Rua do Outeiro, 33, Braga. 

- Manuel Gomes Oliveira, Rua de Mazagão, 76, Aveleda, Braga 

 

- PERICIAL: 

- A Autora requer a prova pericial singular com vista a proceder à avaliação do 

valor de mercado de cada um dos prédios referidos em 3. 

 

 

JUNTA: Procuração forense, 31 documentos, DUC e comprovativo de 

pagamento de taxa de justiça  

 

VALOR: €260.000,00. 

 

O ADVOGADO: 

mailto:josedinis-51804p@adv.oa.pt
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  Exmo. Sr. Juiz do Tribunal Judicial da Comarca de Braga 

  Juízo de Comércio de Vila Nova de Famalicão – Juiz 3 

 

 

Processo: 910/17.6T8VNF - B 

 

 

 

 

 

1 - Massa Insolvente de “Herança Ilíquida e Indivisa Aberta Por Óbito de 

Maria Alice Oliveira da Silva”, NIF 742786501, representada pelo Sr. Dr. Nuno 

Rodolfo da Nova Oliveira da Silva, Administrador de Insolvência, com domicílio 

profissional na Rua do Agrelo, nº 236, Castelões, 4770-831 Vila Nova de Famalicão; 

2 - A Insolvente - Herança Ilíquida e Indivisa Aberta por Óbito de Maria 

Alice Oliveira da Silva, NIF 742786501, representada pelo Cabeça de Casal Ricardo 

da Silva Ferreira, infra melhor identificado; 

3 – Herança Ilíquida e Indivisa Aberta por Óbito de António Ferreira, 

representada pelo Cabeça de Casal Ricardo da Silva Ferreira, infra melhor identificado; 

e 

4 - Ricardo da Silva Ferreira, divorciado, titular do NIF 156191520, portador do 

Cartão de Cidadão nº 3329467, residente na Rua da Gandra, 4, 2º esquerdo frente, 

União de freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro, concelho de Braga; 

5 - Jorge Manuel da Silva Ferreira, titular do NIF 156191539, casado sob o regime 

de adquiridos com Elisabete Maria Sapage Artilheiro Ferreira, residentes na Avenida de 

S. Lourenço, 112, 1.º, Celeirós, União de Freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro, 

concelho de Braga; 

6 - Elisabete Maria Sapage Artilheiro Ferreira, casada, titular do NIF 

202163270, residente na Avenida de S. Lourenço, 112, 1.º, Celeirós, União de 

Freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro, concelho de Braga; 
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7 - Manuel da Silva Ferreira, NIF. 156191555, casado sob o regime de comunhão 

geral de bens com Maria Olívia da Cunha Fernandes Ferreira, residentes no Lugar de S. 

Miguel, freguesia de Figueiredo, concelho de Braga; 

8 - Maria Olívia da Cunha Fernandes Ferreira, residente no Lugar de S. Miguel, 

freguesia de Figueiredo, concelho de Braga; 

9 - “YOUNG GADGET, S. A.”, NIPC 510562868, com sede na Via do Oriente, n.º 16, 

2.º, Escritório 8, Parque das Nações, 1990 - 514 Lisboa. 

 

 

 

Considerando que: 

a) A 1ª Outorgante é Autora e os 2ª, 3ª, 4º, 5º, 6ª, 7º, 8ª e 9ª Outorgantes são 

Réus no processo que com o nº 910/17.6T8VNF-B corre termos no Juiz 3 do Juízo de 

Comércio de Vila Nova de Famalicão da Comarca de Braga; 

b) Aqueles autos correm por apenso a processo de insolvência; 

c) Posteriormente à instauração dos autos referidos em a) chegou ao 

conhecimento da 1ª Outorgante que o único Credor do processo de insolvência 

(processo principal) deixou de ser credor; 

d) Aliás, confirmando essa circunstância, emitiu o mesmo competente declaração 

de quitação referente à dívida reclamada na insolvência - cfr. Doc. n.º 1; 

e) A circunstância referida em c) constitui fundamento de extinção da presente 

instância por inutilidade superveniente da lide, desde que esteja assegurado o 

pagamento integral das dívidas da massa insolvente, nos termos do artigo 51º do CIRE, 

 

Os Outorgantes acordam em transigir da seguinte forma: 

 

1. Atendendo às circunstâncias supra referidas, a 1ª Outorgante reduz o pedido 

para a quantia de €7.000,00, valor que se entende necessário e suficiente para 

satisfazer todas as custas e demais encargos originados pelos presentes autos, processo 

principal e demais apensos e restantes dívidas da massa insolvente. 

 

2. A referida quantia de €7.000,00 será integralmente paga pela 9ª Outorgante, 

da qual se considera devedora. 
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3. O pagamento será efetuado no prazo de 10 dias, por transferência bancária a 

realizar para a conta da massa insolvente que vier a ser indicada ou mediante cheque 

emitido à ordem da mesma. 

 

4. Com a receção da referida quantia, as Outorgantes declaram nada mais ter a 

reclamar entre si, quer no que ao objeto do processo referido em a) respeita, quer a 

qualquer outro título. 

 

5. Caso se constate que a quantia referida em 1. é superior ao total das dívidas da 

massa insolvente, o remanescente será devolvido ao 9º outorgante. 

 

6. As custas dos processos referidos em a) e b) serão da responsabilidade da 1ª 

Outorgante, responsabilidade esta que fica dependente da entrega da quantia referida 

em 1, nos exatos termos consignados em 2 e 3. 

 

7. Todos os Outorgantes declaram expressamente prescindir reciprocamente de 

custas de parte. 

 

8. Todos os Outorgantes declaram expressamente prescindir do prazo de recurso 

referente à sentença que venha a homologar a presente transação. 

 

 

Respeitosamente, requerem a junção e pedem deferimento. 
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