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P á g i n a  | 1 

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 da 

Comarca de Braga – Juízo de Comércio de Vila 

Nova de Famalicão 

 

Juiz 3 

Processo nº 5943/18.2T8VNF 
 

Insolvência de “J. F. Araújo - Transportes de Passageiros, Unipessoal, 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., bem como os respectivos anexos (lista provisória de créditos e inventário). 

P.E.D. 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 

Castelões, 3 de dezembro de 2018 
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Insolvência de “J. F. Araújo - Transportes de Passageiros, Unipessoal, Lda.” 

Relatório (artigo 155º do C.I.R.E.) 

Processo nº 5943/18.2T8VNF da Comarca de Braga – Juízo de Comércio de Vila Nova de Famalicão – Juiz 3 

Página 1 de 5 

I – Identificação do Devedor 

“J. F. Araújo - Transportes de Passageiros, Unipessoal, Lda.”, 

sociedade comercial unipessoal por quotas com sede no Edifício Idalina, Entrada C, 1º 

Esquerdo, Rua da Boucinha, freguesia de Silveiros e concelho de Barcelos, com o NIPC 

507 914 490, tendo por objecto social o transporte rodoviário nacional e internacional 

de passageiros, efectuado por meio de veículos automóveis construídos ou adaptados 

para o transporte de mais de nove pessoas, veículos de mercadorias, que implique o 

atravessamento de fronteiras e se desenvolva parcialmente em território nacional. 

A sociedade, constituída em 05 de Janeiro de 2007, encontra-se matriculada na 

Conservatória do Registo Predial/Comercial de Barcelos sob o número 507914490 e 

tem actualmente a seguinte estrutura societária: 

Sócios Valor da Quota 

Marta Cidália Simões Ferreira 100.000,00 

Total 100.000,00 

 

A gerência da sociedade está atribuída a Joaquim Ferreira de Araújo desde a sua 

constituição (foi também gerente Clemente da Costa Salgado, entre a constituição e 02 

de Março de 2013, data em que foi destituído). A sociedade obriga-se pela intervenção 

de um gerente. 

 

Código de acesso à certidão permanente da sociedade: 7858-8502-4386 

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 – Joaquim 

Ferreira de Araújo1 – 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. 

                                                        
1 Com morada na Rua Principal 1765, 1º Esquerdo, Silveiros, 4755-221 Barcelos 
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A carta com aviso de recepção remetida para o gerente foi recepcionada pelo 

próprio, enquanto que a carta remetida para a sociedade foi recepcionada por “Elisabete 

Andrade”. As cartas enviadas por correio normal terão sido devidamente entregues, pois 

não vieram devolvidas. 

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. 

Foi possível apurar que o gerente da sociedade, Joaquim Ferreira de Araújo, 

apresentou-se à insolvência em 07 de Novembro de 2018, tendo sido proferida sentença 

que declarou a sua insolvência em 13 de Novembro de 2018, no âmbito do processo nº 

7060/18.6T8VNF do Juízo de Comércio de Vila Nova de Famalicão – Juiz 32. 

 

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

depósito das contas relativas ao ano de 2016. Assim, para análise da actividade exercida 

pela insolvente nos últimos três anos, o signatário dispõe apenas da informação 

contabilística alusiva aos exercícios de 2015 e 2017: 

Rubricas 2015 2017 Variação 2017/2015 

Vendas e serviços prestados 69 660,38 € 6 823,27 € -62 837,11 € -90,20% 

Fornecimentos e serviços externos 37 859,85 € 3 549,49 € -34 310,36 € -90,62% 

Gastos com pessoal 16 805,32 € 8 112,58 € -8 692,74 € -51,73% 

Outros rendimentos e ganhos 979,75 € 0,00 € -979,75 € -100,00% 

Outros gastos e perdas 1 682,19 € 319,85 € -1 362,34 € -80,99% 

Resultado Operacional -1 909,03 € -14 760,45 € -12 851,42 € 673,19% 

Resultado antes de impostos -3 357,47 € -14 760,45 € -11 402,98 € 339,63% 

Resultado Líquido do Período -3 357,47 € -14 760,45 € -11 402,98 € 339,63% 

Activo 176 390,47 € 108 451,95 € -67 938,52 € -38,52% 

     Activos fixos tangíveis 30 961,47 € 5 157,87 € -25 803,60 € -83,34% 

     Clientes 135 529,27 € 96 298,84 € -39 230,43 € -28,95% 

    Estado e outros Entes Públicos 4 658,44 € 6 627,46 € 1 969,02 € 42,27% 

     Diferimentos 216,01 € 0,00 € -216,01 € -100,00% 

    Outros activos correntes 0,00 € 6,90 € 6,90 € #DIV/0! 

     Caixa e depósitos bancários 5 025,28 € 360,88 € -4 664,40 € -92,82% 

Passivo 101 813,37 € 72 138,86 € -29 674,51 € -29,15% 

                                                        
2 Foi nomeado administrador da insolvência o Exmo. Sr. Dr. Francisco José Areias Duarte 
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Rubricas 2015 2017 Variação 2017/2015 

    Financiamentos obtidos 23 697,40 € 23 697,40 € 0,00 €   

    Outras contas a pagar 0,00 € 4 474,23 € 4 474,23 € #DIV/0! 

    Fornecedores 57 799,72 € 19 810,45 € -37 989,27 € -65,73% 

    Estado e outros Entes Públicos 4 966,37 € 9 922,03 € 4 955,66 € 99,78% 

   Financiamentos obtidos 472,11 € 0,00 € -472,11 € -100,00% 

    Outras contas a pagar 14 877,77 € 0,00 € -14 877,77 € -100,00% 

    Outros passivos correntes 0,00 € 14 234,75 € 14 234,75 € #DIV/0! 

Capital Próprio 74 577,10 € 36 313,09 € -38 264,01 € -51,31% 

    Reservas 5 790,73 € 5 790,73 € 0,00 €   

    Resultados transitados -27 856,16 € -54 717,19 € -26 861,03 € 96,43% 

 

Para os anos de 2015 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) ascendem a mais de Euros 69.000,00 negativos. 

Pode-se ainda verificar que entre 2015 e 2017 o volume de negócios diminuiu 

em mais de 90%, sendo que neste último ano aparenta ter exercido uma actividade 

ínfima. 

 

Pelas petição inicial e reclamações de créditos recepcionadas até ao momento, a 

sociedade insolvente tem dívidas perante as seguintes entidades: 

a) Fazenda Nacional: IRC dos anos de 2016 e 2017. 

b) Instituto da Segurança Social, I.P.: contribuições dos meses de Junho, Julho, 

Setembro e Dezembro de 2013; todos os meses de 2014 e 2015; Janeiro, Fevereiro e 

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

c) Soreca: reconhecimento de dívida e acordo de pagamento celebrado em Setembro de 

2015 relativamente a um negócio de compra e venda de viatura realizado em Março 

de 2008. 

d) Auto-Sueco: serviços de reparação e fornecimento de componentes para uma viatura 

realizados em Junho de 2017. 

 

De acordo com as IES da sociedade, esta seria proprietária de equipamento de 

transporte com um custo de aquisição de Euros 162.018,02. Até ao momento, o 

signatário apenas conseguiu descobrir três viaturas que são/eram sua propriedade: 
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a) Veículo pesado de passageiros da marca Volvo, com a matrícula 98-FI-75: 

aquisição em Março de 2008, sendo que sobre ela pende uma reserva de propriedade 

a favor de terceiros; 

b) Veículo pesado de passageiros da marca Scania, com a matrícula PB-11-17: 

aquisição em Abril de 2016, tendo sido vendida em Abril de 2018 à “Associação 

Nação Barcelense Dois Mil e Seis”, NIPC 513 938 320; 

c) Veículo pesado de passageiros da marca Scania, com a matrícula 70-68-JT: 

aquisição em Julho de 2011, tendo sido vendida em Fevereiro de 2016 à sociedade 

“José Carlos Faria Alves Viagens e Turismo Unipessoal Lda.”, NIPC 509 456 359. 

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 23 de Outubro de 2018, 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 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. 

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. 
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Castelões, 03 de Dezembro de 2018 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 
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( 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 %
Auto‐Sueco, Lda. Fernando Pizarro Monteiro, Dr.
Rua Manuel Pinto de Azevedo, nº 663 Rua da Restauração, nº 348
4149‐010 Porto 4050‐501 Porto
NIF / NIPC: 500 038 015 7485P

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. Paulo Correia, Dr.
Praça da Justiça Praça da Justiça
4719‐003 Braga 4719‐003 Braga
NIF / NIPC: 505 305 500 4249P
Soreca, Sociedade de Reparações de Carroçarias,
Lda.

Artur Jorge Esteves, Dr.

Travessa de Figueiredo, nº 159, Pedroso Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, nº 528
4415‐225 Vila Nova de Gaia 4200‐186 Porto
NIF / NIPC: 501 936 637 7890P

Total 4 710,53 € 30 819,21 € 1 500,00 € 35 529,73 € 1 500,00 € 100,0%
3 de dezembro de 2018

3 507,54 € 3 507,54 € 9,9%

Insolvência de "J. F. Araújo ‐ Transportes de Passageiros, Unipessoal, Lda."
Processo nº 5943/18.2T8VNF 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 Serviços

Mandatário# Fundamento

32,66 € 1 710,92 € 1 743,58 €

19 581,71 € 22 253,23 €

O Administrador da Insolvência

(Nuno Oliveira da Silva)

4,9% IRC; Coimas2

62,6% Contribuições3 2 671,52 €

22,6% Confissão de dívida4 2 006,35 € 6 019,04 € 1 500,00 € 8 025,38 € 1 500,00 €

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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( A r t i g o  1 5 3 º d o  C . I . R . E . )  
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1 | P á g i n a  

 

Relação dos bens e direitos passíveis de integrarem a 

massa insolvente: 

1 – Bens propriedade de terceiros 

Verba Descrição da Verba Valor 

1 
Veículo pesado de passageiros da marca Volvo, modelo B12 4X2 D12A420, 

com a matrícula 98-FI-75 
a) 

2 Veículo pesado de passageiros da marca Scania, com a matrícula PB-11-17 b) 

Total dos bens  

Notas: 

a) A viatura descrita na verba nº 1 encontra-se registada em nome da sociedade 

insolvente, no entanto, possui um registo de reserva de propriedade a favor de 

“Soreca, Sociedade de Reparações de Carroçarias, Lda.”. Esta sociedade reclama um 

crédito total de Euros 9.886,53 no processo de insolvência; 

Desconhece-se o estado e paradeiro desta viatura. 

b) A viatura descrita na verba nº 2 foi vendida em 03 de Abril de 2018 à “Associação 

Nação Barcelense 2006”, com o NIPC 513 938 320; 

Estão a ser recolhidas informações e documentação relevantes para se decidir sobre a 

eventual resolução em benefício da massa insolvente deste negócio de compra e venda, 

uma vez que se desconhece, nesta data, qual o preço de venda e o estado em que estava 

a viatura, bem como se o preço foi integralmente pago. 

Castelões, 03 de Dezembro de 2018 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 
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Índice da Peça Processual
Anexo nº 1 - Requerimento

Documento assinado electronicamente.

Esta assinatura electrónica substitui a assinatura autógrafa.

Segunda, 03 de Dezembro de 2018 - 12:35:15  GMT
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