
1/10

REFª: 32697900

REQUERIMENTO

CARACTERIZAÇÃO

Tribunal Competente:

Nº Processo:

Santo Tirso - Tribunal Judicial da Comarca do Porto

568/19.8T8STSUnidade Orgânica: Juízo de Comércio de Santo Tirso - 
Juiz 4

Finalidade: Juntar a Processo Existente

MANDATÁRIO SUBSCRITOR

Nome: Joana Flora Carvalho

Morada: Rua Calouste Gulbenkian, Ed. Mota Galiza, n.º 52, 7º, Esc. 9

Localidade: Porto

Código Postal: 4050-144 Porto

Telefone:  Fax:  Email: joanacarvalho-58991P@adv.oa.pt

Cédula: 58991P

NIF: 263447260

Notificações entre Mandatários nos termos do artigo 221º C.P.C.

Nome: Cristina Jerónimo

Notificado por via Electrónica

Nome: Alexandra Matos 

Notificado por via Electrónica

Nome: Isabel Reis Santos

Notificado por via Electrónica

Nome: Augusto Tinoco

Notificado por via Electrónica

Nome: Armando Rodolfo Silva

Notificado por via Electrónica

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 Requerimento REFª. 32697900    Pág. 1/1



2/10

 

Sócios 
Ricardo Cardoso | Maria de Magalhães | Raquel Beleza | Ana Raquel Conceição 

Advogadas 
Susana Salazar | Ana Águas | Andreia Morris Mendes | Sandrina Lopes Lourenço | Joana Flora Carvalho 

Estagiárias 
Teresa Cubelo Soares | Sara Rios Vieira 

www.cmb-advogados.com | geral@cmb-advogados.com 
Registado na OA sob o n.º 55/10 

 

-   Página | 1   - 
 
 
 
Rua Calouste Gulbenkian , Edifício Mota Galiza,  n.º 52, 7.º andar  
Escritório 9 , 4050-144 Porto, Portugal 
Tel: (00351) 226 094 900 / 915 943 991 Fax: (00351) 226 094 902 

 
 

 
 
 

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DO PORTO  

JUÍZO DE COMÉRCIO DE SANTO TIRSO – JUIZ 4 

PROCESSO N.º 568/19.8T8STS 

 

 

STOP THE GAME, LDA., devedora melhor identificada nos autos supra vem requerer o depósito 

do Plano de Revitalização que junta, nos termos do artigo 17.º F, número 1 do CIRE. 

 

JUNTA: 1 documento (Plano de Revitalização) 

 

E.R.D. 

OS ADVOGADOS, 

Ricardo Cardoso 

Joana Flora Carvalho 
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Plano de Revitalização  

para efeitos de depósito 

(Art. 17.º-F do CIRE) 

 

Processo Especial de Revitalização 

STOP THE GAME, LDA. 

PROCESSO N.º 568/19.8T8STS 
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Introdução  

 

O atual plano recuperação com fundamento no instrumento especial de recuperação 

extrajudicial de devedores, previsto na Lei 16/2012, privilegia a recuperação do devedor, 

por acordo com os credores por forma a possibilitar a revitalização económica da 

empresa, facultando-lhe a possibilidade de manter a ação comercial, em detrimento da 

execução universal do seu património. 

A aprovação do instrumento de recuperação extrajudicial de devedores, pela Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 43/2011 , coloca ênfase nas vantagens e resultados 

proporcionados, " o enfoque dado a estes mecanismos (reestruturação extrajudicial) 

decorre do facto de se considerar que, em comparação com o processo insolvência, 

estes procedimentos, em virtude da sua flexibilidade e eficiência, permite alcançar 

diversas vantagens: a empresa mantém-se sempre em atividade, os credores têm uma 

taxa de recuperação efetiva de créditos mais elevada e a empresa mantém as suas 

relações jurídicas e económicas com os trabalhadores, clientes e fornecedores". 

No caso concreto, o recurso ao presente instrumento afigura-se fundamental à sua 

recuperação, após dificuldades nos pagamentos correntes perante o ISS; IP e Fazenda 

Nacional, e da Banca, o que urge alterar. 

O presente plano Recuperação, exigirá da gerência e de todos os Colaboradores 

entreajuda na busca de soluções sustentáveis no médio e longo prazo suscetíveis de 

criarem valor para a satisfação dos Credores e em simultâneo garantir as melhores 

condições operacionais para a manutenção e expansão das suas atividade e negócios. 

Sendo necessário, para que seja possível a implementação de uma reestruturação 

operacional, a reestruturação do passivo existente e do modelo societário adotado, 

conforme infra se irá concretizar. 

O recurso ao presente instrumento em face da convicção e evidência que, 

economicamente, a empresa é viável havendo, contudo, necessidade de ajustamentos 

no seu passivo, bem como na sua estrutura organizacional. 
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Justificação e Finalidade do Plano 

 

A sociedade apresenta condições objetivas, necessárias e eventualmente suficientes (se essa for 

a vontade dos Credores) para se manter em atividade contribuindo desse modo para, de forma 

equilibrada e em saudável concorrência, poder continuar a contribuir económica e socialmente 

para a comunidade que serve e que lhe reconhece a qualidade dos serviços. 

Tem, assim, como finalidade a demonstração da proposta, que salvo melhor opinião, se 

apresenta como a mais ajustada a satisfação dos interesses dos Credores e em simultâneo dos 

demais Constituintes e que passa pela recuperação da empresa. 

A proposta de recuperação pretende relevar a satisfação dos seus Credores comuns o que, 

certamente, não se alcançaria por outra qualquer via nomeadamente em sede de eventual 

insolvência. 

Cabe aqui uma referência expressa ao papel dos credores Estado, sem os quais não será possível, 

não só a aprovação de um Plano, como o financiamento da atividade corrente da empresa, 

essencial aos objetivos de recuperação pretendidos e, outrossim, causadores de dificuldades 

supervenientes. 
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Modelo de Recuperação de Créditos 

 

O passivo totalizará, aproximadamente, no montante de €306.067,19 de capital e  €17.609,65 

de juros à data da redação da Lista Provisória de Credores. 

Prevê-se e consigna-se que o plano a ser elaborado no decurso do presente processo resulte no 

ressarcimento praticamente total de tais créditos através dos meios libertos que se projetam 

ser possível alcançar nos próximos anos através da exploração corrente da empresa, associado 

à demais medidas operacionais a implementar. 

Concretizando, e de forma sintética, propõem-se aos Credores: 

1) Créditos ISS IP: 

a) Pagamento, em regime prestacional, do montante em dívida reconhecido no PER, nos 

termos previstos no artigo 196.º do CPPT, no número máximo de prestações legalmente 

admissíveis, sendo a primeira paga no mês seguinte ao términus do prazo previsto no 

artigo 17.º-D, n.º 5 do CIRE. 

b) Dispensa de garantias adicionais, nos termos do n.º 13 do artigo 199.º do CPPT. 

 

2) Crédito da Fazenda Nacional: 

a) Pagamento, em regime prestacional, do montante em dívida reconhecido no PER, nos 

termos previstos no artigo 196.º do CPPT, no número máximo de prestações legalmente 

admissíveis, sendo a primeira paga no mês seguinte ao términus do prazo previsto no artigo 

17.º-D, n.º 5 do CIRE. 

b) Não haverá lugar à redução de coimas e custas. 

c) Face à renúncia total dos demais credores, quanto a juros, a redução dos créditos 

perante a Fazenda Nacional, por juros de mora vencidos e vincendos, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 73/99, de 16/03. 

d) Face à impossibilidade de obtenção de garantias reais, bem como a impossibilidade de 

obtenção de garantia bancária (não concedida pelo fato da empresa se encontrar em 

situação económica difícil), o mesmo sucedendo com a caução, seguro-caução, e a 
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insuficiência do penhor mercantil sobre o seu estabelecimento comercial, vem propor a 

isenção de garantia. 

  

3) Créditos dos demais credores: 

 

a) Dívida: Consolidação na data do trânsito em julgado da sentença de homologação, nas 

taxas contratualizadas. 

b) Moratória: 6 meses 

c) Reembolso: 150 prestações mensais, postecipadas, sucessivas e iguais. 

d) Juros de mora: Isento 

e) Manutenção das garantias anteriormente constituídas, caso o tenham sido. 
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Conclusão, Recomendação e Proposta 

 

Em conclusão dir-se-á que o Plano se afigura, salvo melhor opinião, como a forma mais ajustada 

de satisfação do Credores, em alternativa a um eventual processo de insolvência, constituindo, 

de igual modo, o meio de recuperação de forma sustentável dos ativos de uma empresa com 

um contributo social e local relevante. 

Recomenda-se e propõe-se, assim, aos Credores a sua aprovação. 
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