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Administrador Judicial – Economista – Contabilista Certificado 

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

Direito do Tribunal Judicial da Comarca de 

Braga – Juízo de Comércio de Vila Nova de 

Famalicão 

 

Juiz 1 

Processo nº 7947/18.6T8VNF 
 

Insolvência de “Carcimóveis - Imobiliária, Lda.” 

 

Nuno Rodolfo da Nova Oliveira da Silva, Economista com escritório na Quinta 

do Agrelo, Rua do Agrelo, nº 236, Castelões, em Vila Nova de Famalicão, contribuinte 

nº 206 013 876, Administrador da Insolvência nomeado no processo à margem 

identificado, vem requerer a junção aos autos do relatório a que se refere o artigo 155º do 

C.I.R.E.. 

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

154º do CIRE, uma vez que vai ser junto aos autos a relação de credores a que alude o 

artigo 129º do CIRE. 

P.E.D. 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 

Castelões, 5 de agosto de 2019 
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I – Identificação do Devedor 

 

“Carcimóveis - Imobiliária, Lda.”, sociedade comercial por quotas com 

sede na Rua Araújo Carandá, nº 6, 1º Andar Esquerdo, Sala B, freguesia de Braga (São 

José de São Lázaro) e concelho de Braga, com o NIPC 502 663 170, tendo por objecto 

social a construção civil, compra e venda e administração de propriedades. 

A sociedade, constituída em 09 de Outubro de 1991, encontra-se matriculada 

na Conservatória do Registo Comercial de Braga sob o número 502663170 e tem 

actualmente a seguinte estrutura societária: 

Sócios Valor da Quota 

Carolino Alves Carvas 150.000,00 

Helena Rodrigues Carvas 50.000,00 

Maurício Rodrigues Carvas 50.000,00 

Total 250.000,00 

 

A gerência da sociedade está atribuída em exclusivo ao sócio Carolino Alves 

Carvas desde a sua constituição. A sociedade obriga-se pela intervenção de qualquer um 

dos gerentes. 

 

Código de acesso à certidão permanente da sociedade: 0235-1615-0804 

II – Actividade do devedor nos últimos três anos e os seus 

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

Perante o silêncio da sociedade insolvente, foram remetidas duas cartas (uma 

registada com aviso de recepção e outra normal) ao gerente da sociedade – Carolino 
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Alves Carvas1 – e outras duas cartas (nos mesmos termos) para a sociedade insolvente, 

a solicitar a entrega dos documentos a que alude o artigo 24º do CIRE. 

Todas as cartas remetidas, tanto para o gerente como para a sociedade, vieram 

devolvidas com a indicação de “mudou-se”. 

O signatário deslocou-se à sede social, tendo sido informado por uma pessoa do 

escritório ao lado que a insolvente já lá não tem o seu estabelecimento, apesar de ainda 

constar uma placa com a identificação da sociedade. 

 

 

Até à data da elaboração deste relatório, não foi obtido qualquer tipo de 

informação nem contacto por parte do gerente da sociedade, nem foram entregues os 

documentos a que alude o artigo 24º do CIRE, pelo que não se dispõe da informação 

sobre a actividade exercida pela sociedade insolvente e qual o seu património, bem 

como os motivos que terão conduzido à sua actual situação. 

Através do “Portal da Empresa”, verifica-se que a sociedade procedeu ao 

depósito das contas até ao ano de 2017. Assim, relativamente à actividade exercida pela 

insolvente nos últimos três anos, o signatário dispõe da seguinte informação 

contabilística alusiva aos exercícios de 2016 e 2017: 

Rubricas 2016 2017 Variação 2017/2016 

Vendas e serviços prestados 358 385,45 € 1 870,00 € -356 515,45 € -99,48% 

Variações nos inventários de produção -440 000,00 € 0,00 € 440 000,00 € -100,00% 

CMVeMC 8 354,70 € 207,84 € -8 146,86 € -97,51% 

Fornecimentos e serviços externos 9 183,53 € 2 871,71 € -6 311,82 € -68,73% 

                                                        
1 Com morada conhecida na sede da sociedade insolvente 
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Rubricas 2016 2017 Variação 2017/2016 

Gastos com pessoal 19 659,61 € 21 268,17 € 1 608,56 € 8,18% 

Outros rendimentos e ganhos 0,23 € 0,00 € -0,23 € -100,00% 

Outros gastos e perdas 3 701,98 € 433,18 € -3 268,80 € -88,30% 

Resultado Operacional -122 514,14 € -22 910,90 € 99 603,24 € -81,30% 

Resultado antes de impostos -125 141,23 € -22 910,90 € 102 230,33 € -81,69% 

Resultado Líquido do Período -125 141,23 € -22 910,90 € 102 230,33 € -81,69% 

Activo 131 673,36 € 129 769,87 € -1 903,49 € -1,45% 

     Clientes 1 964,90 € 0,00 € -1 964,90 € -100,00% 

    Estado e outros Entes Públicos 1 610,41 € 1 610,41 € 0,00 €   

     Diferimentos 204,00 € 0,00 € -204,00 € -100,00% 

    Outros activos correntes 127 894,05 € 128 159,46 € 265,41 € 0,21% 

Passivo 1 100 623,61 € 1 121 631,02 € 21 007,41 € 1,91% 

    Financiamentos obtidos 629 832,56 € 629 832,56 € 0,00 €   

    Fornecedores 377 358,05 € 378 465,05 € 1 107,00 € 0,29% 

    Estado e outros Entes Públicos 9 699,92 € 15 104,17 € 5 404,25 € 55,71% 

    Outros passivos correntes 83 733,08 € 98 229,24 € 14 496,16 € 17,31% 

Capital Próprio -968 950,25 € -991 861,15 € -22 910,90 € 2,36% 

    Reservas 293 383,98 € 293 383,98 € 0,00 €   

    Resultados transitados -1 387 193,00 € -1 512 334,23 € -125 141,23 € 9,02% 

Trabalhadores 2 2 0   

 

Para os anos de 2016 e 2017, a sociedade obteve receitas que não foram 

suficientes para suportar os seus custos de funcionamento, obtendo resultados líquidos 

dos períodos negativos e acumulando avultados prejuízos – os resultados transitados 

(em 2017, inclusive) ascenderam a mais de 1.5 Milhões de Euros negativos. 

A actividade exercida pela sociedade em 2017 foi exígua, uma vez que apenas 

prestou serviços no valor de Euros 1.870,00, não tendo qualquer compra ou venda 

relacionada com o seu objecto social. 

Pode-se ainda concluir que a sociedade encontra-se em falência técnica desde 

pelo menos o ano de 2016, uma vez que apresenta um capital próprio negativo de 

Euros 968.950,25. 

Aliás, em 2014 a sociedade já se encontrava com grandes dificuldades 

económicas e financeiras, não dispondo de liquidez necessária para honrar todos os seus 

compromissos, sendo “obrigada” a intentar um Processo Especial de Revitalização2 em 

                                                        
2 Processo que correu termos sob o nº 3917/14.1TBBRG da Comarca de Braga – Instância Local de 

Braga – Secção Cível – J1. 
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Julho de 2014. O plano de revitalização para pagamento das suas dívidas foi aprovado e 

homologado em Janeiro de 2015. 

No plano ficou estabelecido que a sociedade iria vender ou dar em cumprimento 

os imóveis que eram sua propriedade, para pagamento dos créditos garantidos por 

hipotecas constituídas sobre tais bens. Tais vendas/dações aconteceram em: 

Imóvel Modo de venda: Adquirente: Data: 

Descrito na C.R.P. de Braga sob o nº 689-B da 
freguesia de Nogueira 

Compra e venda Fernando Ferreira e Paula Silva 02/08/2016 

Descrito na C.R.P. de Braga sob o nº 689-G da 
freguesia de Nogueira 

Compra e venda Mário Arantes e Tânia Lopes 27/01/2016 

Descrito na C.R.P. de Braga sob o nº 689-M da 
freguesia de Nogueira 

Compra e venda Célia Gomes e Paulo Santos 23/07/2015 

Descrito na C.R.P. de Braga sob o nº 689-S da 
freguesia de Nogueira 

Compra e venda José Pinheiro 30/07/2015 

Descrito na C.R.P. de Braga sob o nº 1696-B da 
freguesia de Braga (S. Vitor) 

Dação em cumprimento Banco Comercial Português, S.A. 28/09/2015 

Descrito na C.R.P. de Braga sob o nº 342-A da 
freguesia de Gualtar 

Dação em cumprimento Novo Banco, S.A. 04/08/2016 

Descrito na C.R.P. de Braga sob o nº 938 da 
freguesia de Gualtar 

Dação em cumprimento Novo Banco, S.A. 04/08/2016 

 

Desconhece-se se a sociedade insolvente é actualmente proprietária de quaisquer 

bens, sejam imóveis ou móveis. 

 

Pelas petição inicial e reclamações de créditos recepcionadas, a sociedade 

insolvente tem dívidas perante as seguintes entidades: 

a) Fazenda Nacional: IRC vencido em 15/09/2017 e em 03/09/2018; IRS vencido em 

30/01/2017. 

b) Instituto da Segurança Social, I.P.: contribuições dos meses de Fevereiro, Março e 

Junho a Dezembro de 2013; Janeiro, Fevereiro e Abril a Junho de 2014; Novembro e 

Dezembro de 2016; todos os meses de 2017; Janeiro a Junho de 2018. 

c) Novo Banco: livrança preenchida, com vencimento em 18 de Outubro de 20133; 

conta D.O. com saldo negativo desde Dezembro de 2012. 

d) CEMG: duas livranças preenchidas, com vencimento em 04 de Maio de 2017; letra 

com vencimento em 22 de Janeiro de 2014. 

                                                        
3 Com a dação em cumprimento realizada a favor do credor, foi abatido parte do capital e a 

totalidade do valor devido a título de despesas e juros de mora vencidos até 08/08/2018. 
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e) CGD: contrato de reestruturação de créditos4 na sequência da aprovação do plano de 

revitalização, em incumprimento desde 16 de Agosto de 2016. 

f) Norgarante: livrança preenchida, com vencimento em 22 de Fevereiro de 2019. 

 

Importa ainda referir que o filho do gerente da sociedade informou a Agente de 

Execução nomeada no processo5 que o gerente estaria doente e que existe um processo 

de interdição/inabilitação contra ele, a correr termos sob o nº 532/18.4T8BRG no 

Tribunal Judicial da Comarca de Braga – Juízo Local Cível de Braga – Juiz 2. O 

signatário desconhece o estado do processo ou outras informações pertinentes quanto a 

este assunto. 

III – Estado da contabilidade do devedor (alínea b) do nº 1 do artigo 155º do 

C.I.R.E.) 

Prejudicado pelas razões referidas no capítulo anterior. 

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

Pelo comportamento evidenciado pela sociedade insolvente e pela sua gerência, 

pode-se concluir pelo desinteresse em ser proposto aos credores a elaboração de um 

plano de insolvência. 

Perante o que acima foi referido, deverão os credores deliberar no sentido do 

encerramento do estabelecimento da sociedade insolvente, reportando-o à data da 

declaração de insolvência em 14 de Junho de 2019, bem como a sua liquidação. 

Não estão esgotadas as diligências previstas no Código da Insolvência e da 

Recuperação das Empresas para obter da parte do gerente da sociedade insolvente os 

esclarecimentos necessários sobre a contabilidade da sociedade insolvente, sobre o seu 

património e a actividade exercida. Assim, requer-se a realização da diligência 

prevista na alínea b) do nº 1 do artigo 83º do CIRE, designando-se dia e hora para 

                                                        
4 O valor que se encontra actualmente em dívida diz respeito a um contrato de abertura de crédito em 

conta corrente e a saldo a descoberto de uma conta D.O., em incumprimento desde uma data anterior 

ao início do P.E.R. 
5 Conforme certidão de citação negativa junta aos autos pela Agente de Execução, Dra. Maria 

Fernanda Cruz, em 15 de Fevereiro de 2019. 
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que o sócio e gerente se apresente em Tribunal e entregue ao Administrador da 

Insolvência toda a documentação a que alude o artigo 24º do CIRE, caso se demonstre a 

viabilidade de tal diligência, face à informação prestada pelo filho do gerente. 

Qualquer deliberação no sentido do encerramento do processo por eventual 

insuficiência da massa insolvente deverá aguardar a conclusão de todas as diligências 

inerentes ao apuramento da existência de bens e direitos da sociedade insolvente, pelo 

que, nesta altura, a assembleia de credores deverá deliberar pela liquidação do activo. 

Castelões, 05 de Agosto de 2019 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 
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