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Administrador Judicial – Economista – Contabilista Certificado 

Exmo(a). Senhor(a) Doutor(a)  Juiz de Direito 

da Comarca de Braga – Juízo de Comércio de 

Vila Nova de Famalicão 

 
Juiz 2 

Processo nº 3352/19.5T8VNF 

V/Referência: 

Data:

Insolvência de “José Alves Ferreira de Carvalho e Maria da Glória Matos de Sousa” 

 

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, 4 de julho de 2019 
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I – Identificação dos devedores 

José Alves Ferreira de Carvalho, portador do N.I.F. 157 408 302 e Maria 

da Glória Matos de Sousa, portadora do N.I.F. 154 566 128, residentes na Rua do 

Centro, nº 226, freguesia de Gondifelos, concelho de Vila Nova de Famalicão (4760-

502). 

II – Situação profissional e familiar dos devedores 

Os devedores são casados sob o regime da comunhão de adquiridos desde 1 de 

Maio de 1983. 

Actualmente com 56 anos, a devedora esposa trabalha na empresa “Pamtex 

Empresa Têxtil, Lda.”, N.I.P.C. 515 359 483, desempenhando as funções de Operador 

de Máquinas de Embalar, Encher e Rotular e auferindo uma remuneração bruta mensal 

equivalente ao salário mínimo nacional. 

Por sua vez, o devedor marido, actualmente com 57 anos de idade, trabalha como 

Assistente Operacional no “CVP - Centro Humanitário de Macieira de Rates”, N.I.P.C. 

500 745 749, auferindo uma remuneração bruta mensal de Euros 664,02. 

No que respeita à residência dos devedores, estes residem em imóvel arrendado, 

pagando uma renda mensal, no valor de Euros 350,00. 

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

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

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

necessário previamente explanar uma série de factos significativos que se revelam 

cruciais para a compreensão de como foi possível aos devedores chegarem ao presente 

momento: 
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A. Actividade Empresarial: 

A1. “Laranjamania - Supermercado, Unipessoal Lda.” – NIPC 508 450 578: 

 Constituída em 19 de Fevereiro de 2008, teve sede na Rua Sobre Seara Sul, nº 358, 

em Calendário, Vila Nova de Famalicão (4760-589), dedicou-se ao comércio a retalho 

em supermercados, comércio a retalho de carne e produtos à base de carne (talho), 

comércio a retalho de peixe congelado, café, pão quente, artigos de papelaria, jornais 

e revistas.; 

 O devedor marido foi sócio e gerente desta empresa desde a sua constituição, até à 

dissolução da mesma; 

 A devedora esposa foi gerente entre 31 de Maio de 2008 e a dissolução da sociedade; 

 Em 10 de Novembro de 2014 verificou-se a dissolução e encerramento da liquidação 

desta sociedade. 

 

A2. Actividade como trabalhador independente: 

 O devedor marido foi empresário em nome individual, encontrando-se, por isso, 

obrigado ao pagamento de contribuições e quotizações. Por consulta efectuada no site 

da Autoridade Tributária e Aduaneira, entre 23 de Setembro de 2004 e 31 de Julho de 

2008 o devedor dedicou-se ao comércio a retalho de carne e peixe (CAE principal: 

47230 - Comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, em estabelecimentos 

especializados; CAE Secundário: 47220 - Comércio a retalho de carne e produtos à 

base de carne, em estabelecimentos especializados). No âmbito desta actividade, o 

devedor não procedeu ao pagamento de diversas contribuições e quotizações a que se 

encontrava obrigado; 

 Por sua vez, a devedora esposa encetou uma demanda empresarial em 22 de Março 

de 19991 como empresária em nome individual, tendo-se dedicado ao ramo têxtil 

(CAE 18221 - Confecção de outro vestuário exterior em série), o que se verificou até 

15 de Setembro de 20042. Nessa qualidade, de igual forma a devedora encontrava-se 

                                                 
1 Informação disponível no site da Autoridade Tributária e Aduaneira. 
2 Data em que cessou actividade para efeitos fiscais. 
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obrigada ao pagamento de contribuições e quotizações à Segurança Social, o que 

parece não ter cumprido. 

 

B. Processos de Execução: 

B1. Processo de Execução nº 1509/10.3TJVNF do Juízo de Execução de Vila 

Nova de Famalicão – Juiz 1 

 Os devedores foram citados deste processo em 28 de Setembro de 20103; 

 No âmbito deste processo não foram penhorados quaisquer bens pertencentes aos 

devedores; 

 

B2. Processo de Execução nº 3118/11.0TJVNF do Juízo de Execução de Vila 

Nova de Famalicão – Juiz 1 

 Os devedores não foram citados deste processo4; 

 

B3. Processo de Execução nº 2268/11.8TJVNF do Juízo de Execução de Vila 

Nova de Famalicão – Juiz 2 

 É exequente deste processo o “Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A.”; 

 Os devedores foram citados em 5 de Novembro de 20185; 

 

B4. Processo de Execução nº 1534/10.4TJVNF do Juízo de Execução de Vila 

Nova de Famalicão – Juiz 1 

 É exequente deste processo a empresa “Hortofrubraga – Comércio de Frutas, Lda.”; 

 A devedora esposa, única executada neste processo, foi citado em 17 de Setembro 

de 20106; 

                                                 
3 Informação prestada por funcionária do escritório do Agente de Execução, Dr. José Maria Soares, por 
contacto telefónico de 4 de Julho de 2019. 
4 Informação prestada por funcionária do escritório da Agente de Execução, Dra. Isabel Alexandra Ramos, 
por contacto telefónico de 4 de Julho de 2019. 
5 Informação prestada por funcionária do escritório da Agente de Execução, Dra. Isabel Alexandra Ramos, 
por contacto telefónico de 4 de Julho de 2019. 
6 Informação prestada por funcionária do escritório do Agente de Execução, Dr. Paulo Martins Fernandes, 
por contacto telefónico de 4 de Julho de 2019. 
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 No âmbito deste processo foi vendido em 25 de Junho de 2014, pelo valor de Euros 

47.500,00, o prédio urbano composto por casa de habitação de cave e rés-do-chão, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Famalicão sob o nº 223, 

da freguesia de Calendário e inscrito na matriz urbana sob o artigo 3155º da União de 

Freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário, o qual constituí a casa de morada 

de família dos devedores; 

 Este processo encontra-se extinto desde Outubro de 2014 por inexistência de mais 

bens7; 

 

B5. Processo de Execução nº 2671/13.9TJVNF do Juízo de Execução de Vila 

Nova de Famalicão – Juiz 3 

 É igualmente executado deste processo a sociedade “Laranjamania - Supermercado, 

Unipessoal Lda.”; 

 Os devedores foram citados deste processo em 21 de Novembro de 20168; 

 No âmbito deste processo foi penhorado o vencimento auferido pelo devedor marido, 

no total de Euros 3.630,45, tendo sido entregue ao exequente – “Banif – Banco 

Internacional do Funchal, S.A.” – o valor de Euros 1.829,369; 

 

B6. Processo de Execução nº 1481/14.0T8VNF do Juízo de Execução de Vila 

Nova de Famalicão – Juiz 3 (correu anteriormente com o nº 3153/09.9TJVNF-B) 

 É exequente deste processo a sociedade “Carnes Carneiro – Francisco Alves 

Carneiro & Filhos, Lda.”; 

 O devedor foi citado deste processo em 14 de Setembro de 201110; 

 No âmbito deste processo foi penhorado o quinhão hereditário do devedor marido 

referente à herança aberta por óbito dos seus pais. 

 

                                                 
7 Informação prestada por funcionária do escritório do Agente de Execução, Dr. Paulo Martins Fernandes, 
por contacto telefónico de 4 de Julho de 2019. 
8 Informação prestada por funcionária do escritório da Agente de Execução, Dra. Isabel Alexandra Ramos, 
por contacto telefónico de 4 de Julho de 2019. 
9 Informação prestada pela Agente de Execução, Dra. Isabel Alexandra Ramos, por email de 1 de Julho de 
2019. 
10 Informação prestada pela Agente de Execução, Dra. Carla Mendes, por email de 27 de Junho de 2019. 
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Para além de todo o exposto, os devedores acumularam passivo junto da Fazenda 

Nacional referente a diversos valores IMI, que somados às coimas aplicadas perfazem 

um total de Euros 2.261,55; 

 

Em suma, no entender do signatário e salvo melhor opinião em contrário, a 

situação de insolvência dos devedores ficou a dever-se ao passivo acumulado, o qual se 

mostra demasiado elevado face ao rendimento do agregado familiar. 

 

Verificando-se o seu património insuficiente para fazer face ao passivo 

acumulado, viram-se os devedores na obrigação de se apresentar a Tribunal e requerer 

que fosse declarada a sua insolvência, tendo iniciado os procedimentos para tal 

necessários em Maio de 201811. 

IV – Estado da contabilidade dos devedores (alínea b) do nº 1 do artigo 155º 

do C.I.R.E.) 

Não aplicável. 

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

Os devedores apresentaram o pedido de exoneração do passivo restante, nos 

termos do artigo 235º e seguintes do Código da Insolvência e da Recuperação de 

Empresas. 

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

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

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

pedido de exoneração do passivo. 

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

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

indeferido. 

                                                 
11 Data do pedido de apoio judiciário – 10 de Maio de 2018. 
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A aceitação do pedido de exoneração do passivo determina que durante um 

período de 5 anos o rendimento disponível que os devedores venham a auferir se 

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

que advenham a qualquer título para os devedores, com exclusão do que seja 

razoavelmente necessário para o sustento minimamente digno do mesmo e do seu 

agregado familiar, não podendo exceder três vezes o salário mínimo nacional (subalínea 

i da alínea b) do nº 3 do artigo 239º do Código da Insolvência e da Recuperação de 

Empresas). 

Actualmente o salário mínimo nacional mensal é de Euros 600,0012. De acordo 

com o já exposto no Ponto II supra, o rendimento disponível da devedora esposa é, de 

momento, nulo. Por sua vez, auferindo o devedor marido o valor mensal de Euros 664,02 

o seu rendimento mensal varia entre Euros 0,00 e Euros 64,02. 

  

De acordo com a alínea d) do nº 1 do artigo 238º do CIRE, o pedido de 

exoneração é liminarmente indeferido se os devedores tiverem incumprido o dever de 

apresentação à insolvência ou, não estando obrigados a se apresentar, se tiverem abstido 

dessa apresentação nos seis meses seguintes à verificação da situação de insolvência, com 

prejuízo em qualquer dos casos para os credores, e sabendo, ou não podendo ignorar sem 

culpa grave, não existir qualquer perspectiva séria de melhoria da sua situação económica. 

Da análise desta disposição legal verifica-se que, para além do incumprimento de 

apresentação à insolvência se torna necessário que disso advenha prejuízo para os 

credores e, ainda, que os devedores saibam, ou não possam ignorar sem culpa grave, não 

existir qualquer perspectiva séria de melhoria da sua situação económica. Tal significa 

que, se do atraso na apresentação não advier prejuízo para os credores, o mesmo não deve 

ser negativamente valorado. E ainda é necessário que os devedores saibam que a sua 

situação é definitiva, no sentido de não ser alterável a curto prazo, ou que não possam 

deixar de disso estar consciente, a não ser por inconsideração grave. Tais requisitos são 

cumulativos. 

                                                 
12 De acordo com o Decreto-Lei n.º 117/2018 de 27 de Dezembro, que entrou em vigor no dia 1 de Janeiro 
de 2019. 
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A nível doutrinal e jurisprudencial têm existido diferentes entendimentos sobre o 

segundo requisito (advir prejuízo para os credores): enquanto uma corrente defende que 

a omissão do dever de apresentação atempada à insolvência torna evidente o prejuízo para 

os credores pelo avolumar dos seus créditos, face ao vencimento dos juros e consequente 

avolumar do passivo global do insolvente, outra corrente defende que o conceito de 

prejuízo pressuposto no normativo em causa consiste num prejuízo diverso do simples 

vencimento dos juros, que são consequência normal do incumprimento gerador da 

insolvência, tratando-se assim dum prejuízo de outra ordem, projectado na esfera jurídica 

do credor em consequência da inércia do insolvente (consistindo, por exemplo, no 

abandono, degradação ou dissipação de bens no período que dispunha para se apresentar 

à insolvência), ou, mais especificamente, que não integra o ‘prejuízo’ previsto no artigo 

238º, nº 1, d) do C.I.R.E. o simples acumular do montante dos juros. 

O signatário tem defendido esta última posição, entendendo que não basta o 

simples decurso do tempo para se considerar verificado o requisito em análise (pelo 

avolumar do passivo face ao vencimento dos juros). Tal entendimento representaria uma 

valoração de um prejuízo ínsito ao decurso do tempo, comum a todas as situações de 

insolvência, o que não se afigura compatível com o estabelecimento do prejuízo dos 

credores enquanto requisito autónomo do indeferimento liminar do incidente. Enquanto 

requisito autónomo do indeferimento liminar do incidente, o prejuízo dos credores 

acresce aos demais requisitos – é um pressuposto adicional, que aporta exigências 

distintas das pressupostas pelos demais requisitos, não podendo por isso considerar-se 

preenchido com circunstâncias que já estão forçosamente contidas num dos outros 

requisitos. O que se pretende valorizar neste quesito, como acima foi posto em evidência, 

é a conduta dos devedores, de forma a apurar se o seu comportamento foi pautado pela 

licitude, honestidade, transparência e boa-fé no que respeita à sua situação económica, 

devendo a exoneração ser liminarmente coarctada caso seja de concluir pela negativa. 

Ao estabelecer, como pressuposto do indeferimento liminar do pedido de 

exoneração, que a apresentação extemporânea dos devedores à insolvência haja causado 

prejuízo aos credores, a lei não visa mais do que penalizar os comportamentos que façam 

diminuir o acervo patrimonial dos devedores, que onerem o seu património ou mesmo 

aqueles comportamentos geradores de novos débitos (a acrescer àqueles que integravam 
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o passivo que estava já impossibilitado de satisfazer). São estes comportamentos 

desconformes ao proceder honesto, lícito, transparente e de boa-fé cuja observância por 

parte dos devedores é impeditiva de lhe ser reconhecida a possibilidade (verificados os 

demais requisitos do preceito) de se libertarem de algumas das suas dívidas, e assim, 

conseguir a sua reabilitação económica. O que se sanciona são os comportamentos que 

impossibilitem (ou diminuam a possibilidade de) os credores obterem a satisfação dos 

seus créditos, nos termos em que essa satisfação seria conseguida caso tais 

comportamentos não ocorressem. 

 

Exposta esta questão, verificamos assim que o indeferimento do pedido de 

exoneração do passivo restante por violação do dever de apresentação à insolvência 

passará pela verificação cumulativa de três pressupostos: 

A. Incumprimento do dever de apresentação à insolvência ou, não estando os devedores 

obrigados a se apresentar, se se tiverem abstido dessa apresentação nos seis meses 

seguintes à verificação da situação de insolvência; 

B. Inexistência de perspectivas sérias de melhoria da situação financeira dos devedores, 

que os mesmos conhecessem ou não pudessem ignorar sem culpa grave; 

C. Existência de prejuízo para os credores, decorrente do atraso dos devedores na 

apresentação à insolvência; 

 

No caso sub judice devemos ter em consideração os seguintes factos: 

1. Enquanto entidade empregadora, o devedor marido não pagou as contribuições e 

quotizações a que se encontrava obrigado entre Julho de 2006 e Novembro de 2009, 

num total que ascende a cerca de Euros 12.300,0013; 

2. Igualmente, a devedora esposa incumpriu no pagamento das contribuições e 

quotizações referentes ao período compreendido entre Abril de 2001 e Novembro de 

2009, num total de Euros 8.691,6214. 

                                                 
13 Sobre este valor incidem juros de mora e custas processuais. 
14 Sobre este valor incidem juros de mora e custas processuais. 



11/18

Insolvência de “José Alves Ferreira de Carvalho e Maria da Glória 
Matos de Sousa” 

Relatório (artigo 155º do C.I.R.E.) 
Processo nº 3352/19.5T8VNF do Tribunal Judicial da Comarca de Braga ‐ Juízo de Comércio de Vila Nova de Famalicão ‐ Juiz 2 

Página 9 de 10 

3. Assim, o passivo acumulado junto da Segurança Social ascende a cerca de Euros 

29.000,00. 

 

4. Os devedores constituíram passivo também junto da Fazenda Nacional, resultado do 

incumprimento reiterado do IMI, nos anos de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 

(vencido entre 2019 e 2014), referente ao prédio urbano descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Vila Nova de Famalicão sob o nº 223-Calendário (melhor 

identificado no sub-ponto B1. do ponto B.), no total de Euros 2.063,615; 

5. Se somarmos o passivo imputado á devedora esposa a título de coimas, o passivo 

junto da Fazenda Nacional ascende ao total reclamado de Euros 2.261,55; 

 

6. Nos últimos três anos os devedores desempenharam uma actividade dependente 

remunerada, contudo, em momento algum parecem ter contornado a situação de 

decadência económica que sobre si pende, porquanto, com a penhora salarial, a 

situação dos mesmo só se agravou; 

 

De acordo com todos os factos supra expostos, é visível que a situação de 

decadência financeira dos devedores já não é recente. Em Julho de 2014, com a venda 

do imóvel que constituía a casa de morada de família, os devedores entram numa espiral 

negativa difícil de contornar. Note-se que nessa data já os devedores estavam em 

incumprimento com a Fazenda Nacional e a Segurança Social, bem como já haviam sido 

citados de inúmeros processos de execução, conforme supra expresso. 

Nesta data, considera o signatário, que “caíra por terra” qualquer expectativa de 

recuperação financeira que os devedores poderiam alimentar. Claramente tal situação 

foi o fruto da inoperância dos devedores num momento em que não poderiam 

desconhecer da decadência financeira, da qual seria muito difícil, ou mesmo 

impossível recuperar. 

Posto isto, e considerando que os devedores apenas iniciam os procedimentos 

necessários para requerer que fosse declarada a sua declaração de insolvência em Maio 

de 2018, nitidamente verificamos que os mesmos incumpriram a obrigação de se 

                                                 
15 Valor total reclamado. 
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apresentarem à insolvência, restando assim analisar o preenchimento do último 

pressuposto acima indicado. 

 

Preenchidos os dois primeiros pressupostos, resta verificar se de tal atraso resultou 

algum prejuízo para os seus credores. 

Apesar da penhora de vencimento acima descrita e da entrega do valor penhorado 

unicamente a um único credor – conforme sub-ponto B5. do ponto B. supra – em 

detrimento dos demais, face ao valor diminuto entretanto entregue, não poderá tal 

consubstanciar-se como prejuízo. Pelas informações existentes nos autos e nas 

reclamações de créditos recepcionadas, mais nenhum elemento indicia a existência de 

qualquer facto gerador de prejuízo decorrente da não apresentação atempada dos 

devedores à insolvência. 

 

Não se encontrando preenchida a totalidade dos pressupostos previstos na 

alínea d) do nº 1 do artigo 236º do CIRE, não pode o signatário concluir pelo 

indeferimento do pedido de exoneração dos devedores por violação do seu dever de 

apresentação à insolvência. 

Nesta conformidade, sou de parecer que nada obsta a que seja deferido o 

pedido de exoneração do passivo apresentado pelos devedores, devendo fixar-se o 

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

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

 

Face ao exposto, o signatário entende que os credores deverão deliberar no sentido 

da liquidação do activo constante do inventário elaborado nos termos do disposto no 

artigo 153º do CIRE. 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 

 

Castelões, 4 de julho de 2019 
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Insolvência de “José Alves Ferreira de Carvalho e Maria 

da Glória Matos de Sousa” 

Processo nº 3352/19.5T8VNF do Tribunal Judicial da Comarca de Braga, Juízo de Comércio de 

Vila Nova de Famalicão – Juiz 2 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

( A r t i g o  1 5 4 º  d o  C . I . R . E . )  
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Garantidos Privilegiados Comuns Subordinados Sob Condição C/ Voto S/ Voto %

Carnes Carneiro – Francisco Alves Carneiro, Lda.
Rua das Fontainhas, 35/65

4760‐634 Lousado

NIF / NIPC: 501 493 638

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

Instituto da Segurança Social, I.P.
Praça da Justiça

4719‐003 Braga

NIF / NIPC: 505 305 500

Total 82 527,75 € 82 527,75 € 100,0%
4 de julho de 2019

62 747,06 € 62 747,06 € 76,0%

Insolvência de "José Alves Ferreira de Carvalho e Maria da Glória Matos de Sousa"
Processo nº 3352/19.5T8VNF da Comarca de Braga ‐ Juízo de Comércio de Vila Nova de Famalicão ‐ Juiz 2

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 Relacionado

Mandatário# Fundamento

2 261,55 € 2 261,55 €

17 519,14 € 17 519,14 €

O Administrador da Insolvência

(Nuno Oliveira da Silva)

2,7% IMI; Coimas2

21,2% Contribuições3

Elaborado por Nuno Oliveira da Silva Lista Provisória de Credores (nº 1 do artigo 154º do C.I.R.E.) - Folha 1 de 1
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Agere ‐ Empresa de Águas, Efluentes e Resíduos

de Braga, EM

Agere ‐ Empresa de Águas, Efluentes
e Resíduos de Braga, EM

Praça Conde Agrolongo, nº 115 Praça Conde Agrolongo, nº 115

Braga Braga

NIF / NIPC: 504 807 692 NIF: 504 807 692

Insolve II LX S.À.R.L. Joana Pratas Ramires, Drª
506A, Rue de Neudorf Avenida da Liberdade, nº 110 ‐ 5º

Luxembourg Lisboa

B‐205204

Total 1 572,52 €
4 de julho de 2019

2 8 846,91 € Cessão créditos (livrança)

(Nuno Oliveira da Silva)

O Administrador da Insolvência

Insolvência	de	"José	Alves	Ferreira	de	Carvalho	e	Maria	da	Glória	Matos	de	Sousa"
Processo	nº	3352/19.5T8VNF	da	Comarca	de	Braga	‐	Juízo	de	Comércio	de	Vila	Nova	de	Famalicão	‐	Juiz	2
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 1 572,52 € Serviços

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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Insolvência de “José Alves Ferreira de Carvalho e Maria 

da Glória Matos de Sousa” 

Processo nº 3352/19.5T8VNF do Tribunal Judicial da Comarca de Braga, Juízo de Comércio de 

Vila Nova de Famalicão – Juiz 2 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
( A r t i g o  1 5 3 º d o  C . I . R . E . )  
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Insolvência de “José Alves Ferreira de Carvalho e Maria da Glória Matos 

de Sousa” 
Processo nº 3352/19.5T8VNF do Tribunal Judicial da Comarca de Braga, Juízo de Comércio de Vila Nova de 

Famalicão ‐ Juiz 2 

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

Página 1 de 1 do Inventário 

Relação dos bens e direitos passíveis de serem apreendidos a 

favor da massa insolvente: 

Verba nº 1: Quinhão hereditário do devedor José Alves Ferreira de Carvalho referente às 

heranças abertas por óbito dos seus pais, “Joaquim Ferreira de Carvalho” e “Laurentina 

Alves Ferreira”1 e incide sobre os seguintes bens: 

a) Prédio Urbano composto por casas torre e térreas de habitação – s. c. 132 m2 - s. d. 

400 m2 – casa destinada a indústria – S.C. 80 m2, sito na Rua Comendador Costa e 

Sá, Outiz. Descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Famalicão 

sob o nº 416/20120521-Outiz e inscrito na matriz predial urbana sob os artigos 499º 

e 580º da União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz; 

b) Prédio Urbano composto por casa de rés-do-chão e anexo, sito na Rua Comendador 

Costa e Sá, nº 410, Outiz. Descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova 

de Famalicão sob o nº 547/20180822-Outiz e inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 763º da União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz; 

c) Prédio Rústico denominado por “Quintal da Casa”, composto por cultura e ramada, 

sito no Lugar de Outeiro. Descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova 

de Famalicão sob o nº 548/20180822-Outiz e inscrito na matriz predial rústica sob o 

artigo 627º da União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz; 

 

Verba nº 2: Produto de valores penhorados no âmbito do processo de execução nº 

2671/13.9TJVNF, a correr termos no Juízo de Execução de Vila Nova de Famalicão – Juiz 

3, no valor total de Euros 1.054,16; 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 

Castelões, 10 de Dezembro de 2018 

                                                            
1 Já notificamos o Serviço de Finanças de Vila Nova de Famalicão 2 para informar qual a quota parte que cabe 
ao devedor. 



18/18

Índice da Peça Processual
Anexo nº 1 - Requerimento

Documento assinado electronicamente.

Esta assinatura electrónica substitui a assinatura autógrafa.
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