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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 

Guimarães 

 

Juiz 3 

Processo nº 1883/18.3T8AMT 
 

Insolvência de “Ângela Carina - Fábrica de Calçado, 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 o respectivo anexo (inventário). 

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, 25 de março de 2019 

http://www.nunooliveiradasilva.pt/
http://www.nunooliveiradasilva.pt/


3/11

Insolvência de “Ângela Carina - Fábrica de Calçado, Unipessoal, Lda.” 

Relatório (artigo 155º do C.I.R.E.) 

Processo nº 1883/18.3T8AMT do Tribunal Judicial da Comarca de Braga – Juízo de Comércio de Guimarães – Juiz 3 

Página | 1  

I – Identificação do Devedor 

“Ângela Carina - Fábrica de Calçado, Unipessoal, Lda.”, sociedade 

comercial unipessoal por quotas, com sede no Lugar do Bugio, S/N, freguesia de Silvares 

(São Martinho), concelho de Fafe, com o NIPC 514 360 810, tendo por objecto social a 

fabricação de calçado. 

A sociedade, constituída em 24 de Março de 2017, encontra-se matriculada na 

Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Felgueiras sob o número 

514360810 e tem actualmente a seguinte estrutura societária: 

Sócios Valor da Quota 

Ângela Carina Melo Rodrigues 20.000,00 € 

Total 20.000,00 € 

A gerência da sociedade está atribuída à sócia Ângela Carina Melo Rodrigues 

desde a sua constituição. A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente. 

 

Código de Acesso à Certidão Permanente: 7808-1541-8071 

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.) 

O estabelecimento da sociedade insolvente localizava-se na sua sede social, sito 

na Zona Industrial do Bugio. O imóvel em causa era ocupado (presume-se) a título de 

um contrato de arrendamento celebrado com a sociedade “Fundo Raso Corte e Costura 

de Calçado, Unipessoal Lda.”, NIPC 509 149 561. Desconhece-se o valor da renda mensal 

suportada bem como a existência de qualquer contrato de arrendamento. 

A sociedade insolvente dedicava-se à fabricação de calçado. Para tal, e no decorrer 

do seu primeiro ano de vida, prestava serviços às sociedades “Vercesa - Comércio e 

Fabrico de Calçado, Lda”, com o NIPC 507 399 510, e “Fábrica de Calçado Anjonel, 

Lda.”, com o NIPC 501 545 794. 
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Nos meses de Março a Julho de 2018, a sociedade trabalhou em exclusivo para a 

sociedade “Fundo Raso - Corte e Costura de Calçado, Unipessoal Lda.”, NIPC 

509 149 561 (entidade especialmente relacionada com a devedora), através da cedência 

de pessoal. 

 

Até ao momento, a gerente não prestou informações quanto à actividade exercida 

pela sociedade, nem indicou as causas que conduziram à sua actual situação de 

insolvência. O signatário apenas teve acesso à documentação remetida pelo gabinete de 

contabilidade e que é escassa quanto ao esclarecimento cabal do elencado. 

Observemos a informação contabilística disponível para os exercícios de 2017 

(desde Março, mês da sua constituição) a 2018, a qual sustenta a situação de insolvência 

em que se encontra: 

Rubricas 2017 (Mar-Dez) 2018 Variação 2017/2018 

Vendas e serviços prestados 151 575,03 € 125 850,00 € -25 725,03 € -16,97% 

CMVeMC 4 925,25 € 781,59 € -4 143,66 € -84,13% 

Fornecimentos e serviços externos 52 077,90 € 65 302,39 € 13 224,49 € 25,39% 

Gastos com pessoal 116 939,72 € 107 785,40 € -9 154,32 € -7,83% 

Outros rendimentos e ganhos 0,04 €     

Outros gastos e perdas 1,99 €     

Resultado Operacional -22 369,79 €     

Resultado antes de impostos -26 319,49 €     

Resultado Líquido do Período -26 319,49 €     

Activo 80 608,67 €     

     Activos fixos tangíveis 0,00 €     

     Accionistas/sócios 589,39 €     

     Inventários 0,00 €     

     Clientes 0,00 €     

     Outros activos correntes 63 320,34 €     

     Caixa e depósitos bancários 16 698,94 €     

Passivo 86 928,16 €     

    Financiamentos obtidos 44 289,68 €     

    Fornecedores 1 007,30 €     

    Estado e outros Entes Públicos 23 244,75 €     

    Outros passivos correntes 18 386,43 €     

Capital Próprio -6 319,49 €     

Trabalhadores 20     
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No ano da sua constituição (2017), a sociedade obteve um resultado líquido do 

período negativo de Euros 26.319,49, isto é, obteve proveitos que não foram suficientes 

para suportar os seus custos. 

É possível ainda verificar que a sociedade apresentou um capital próprio 

negativo de Euros 6.319,49 no final do exercício de 2017, o que demonstra que se 

encontra numa situação de falência técnica. 

Para o ano de 2018, apesar de ainda não ter sido enviada a IES (Informação 

Empresarial Simplificada) que permitiria completar o quadro acima, pode-se concluir que 

a sociedade exerceu uma actividade bastante deficitária e que terá um prejuízo (resultado 

líquido do período negativo) superior a Euros 50.000,00. 

De acordo com a informação verbal prestada pela gerência, devido às dificuldades 

económicas e financeiras em que se encontrava, a sociedade encerrou portas no dia 10 de 

Agosto de 2018, tendo procedido ao despedimento de todos os trabalhadores que estavam 

ao seu serviço (pelo menos 17 trabalhadores). 

Considerando que à data da declaração de insolvência a sociedade já não exercia 

qualquer tipo de actividade nem tinha trabalhadores, promoveu-se no passado dia 04 de 

Fevereiro o encerramento antecipado nos termos do artigo 157º do CIRE. 

 

Conforme já se informou anteriormente, a sociedade insolvente cedeu todo o seu 

pessoal nos meses de Março a Julho de 2018, a favor da sociedade “Fundo Raso - Corte 

e Costura de Calçado, Unipessoal Lda.”. 

Esta sociedade está especialmente relacionada com a devedora, uma vez que tem 

a mesma sede e objecto social e a gerência é composta pelo pai da gerente da insolvente: 

a) NIPC: 509 149 561 

b) Data de constituição: 05 de Janeiro de 2010 

c) Sede: Lugar do Bugio, em Silvares (São Martinho), Fafe (4820-704) 

d) Objecto social: Corte e costura de calçado 

e) Capital Social: Euros 5.000,00 

f) Sócio: José Manuel Alves Rodrigues 

g) Gerência: José Manuel Alves Rodrigues 

 

Esta cedência de pessoal está titulada pela emissão de cinco facturas: 
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Nº Factura Valor Data 

4 4/1 18.880,50 € 2018-06-29 

4 4/2 18.880,50 € 2018-06-29 

4 4/3 18.880,50 € 2018-06-29 

4 4/4 18.880,50 € 2018-06-29 

4 4/5 18.880,50 € 2018-07-31 

Total 
(IVA incluído) 

94.402,50 €  

 

Não obstante esta cedência, a sociedade não cumpriu com as obrigações a ela 

inerentes, nomeadamente o pagamento das contribuições à Segurança Social e do IRS e 

IVA junto da Autoridade Tributária, bem como os salários dos trabalhadores dos meses 

de Julho e Agosto (10 dias). 

Pelas reclamações de créditos recepcionadas, a sociedade insolvente é devedora 

às seguintes entidades: 

a) Segurança Social: contribuições dos meses de Agosto, Novembro e 

Dezembro de 2017 e de Janeiro a Agosto de 2018. 

b) Fazenda Nacional: IRS dos meses de Janeiro a Julho de 2017; IVA do quarto 

trimestre de 2017; primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2018. 

c) Caixa Económica Montepio Geral: incumprimento no pagamento das 

prestações vencidas desde Março de 2018 de três contratos de mútuos; saldo 

devedor em cartão de crédito desde Maio de 2018. 

d) Trabalhadores: retribuições dos meses de Julho e Agosto de 2018; subsídios 

de férias e de natal e férias vencidos em 01/01/2018 e proporcionais de 2018; 

formação não administrada; indemnização pela cessação do contrato. 

 

A sociedade não é proprietária de quaisquer bens móveis ou imóveis. De acordo 

com a contabilidade, a sociedade pagava um valor mensal a favor da sociedade “Fundo 

Raso” para arrendamento do estabelecimento bem como pela utilização de máquinas para 

o exercício da sua actividade. 
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As relações entre a sociedade insolvente e a sociedade “Fundo Raso - Corte e 

Costura de Calçado, Unipessoal Lda.” são, no mínimo, muito estranhas. Vejamos: 

a) De acordo com as reclamações de crédito que foram recepcionadas, é possível 

perceber que a quase totalidade dos trabalhadores da sociedade insolvente (15) 

são provenientes da sociedade “Fundo Raso - Corte e Costura de Calçado, 

Unipessoal Lda.”. Esta transferência ocorreu em Julho de 2017. 

b) A partir de Março de 2018 a sociedade insolvente, aparentemente, passa a 

trabalhar para uma única entidade: a sociedade “Fundo Raso - Corte e Costura 

de Calçado, Unipessoal Lda.”. 

c) Consultando o portal e-fatura constata-se que a última factura emitida pela 

sociedade insolvente ao cliente “Versace” data de 2 de Março de 2018, 

d) Passando após aquela data a emitir facturas apenas em nome da sociedade 

“Fundo Raso - Corte e Costura de Calçado, Unipessoal Lda.”, conforme atrás 

fizemos referência (facturas relativas à cedência de pessoal). 

e) A sociedade “Fundo Raso - Corte e Costura de Calçado, Unipessoal Lda.” 

facturou à sociedade insolvente, em 1 de Julho de 2018, os montantes de Euros 

38.399,91 e Euros 33.600,00 a título de cedência de equipamento e de 

instalações, respectivamente (facturas nº 34 34/1 e nº 34 34/2, 

respectivamente). 

f) Desconhece-se a existência de quaisquer contratos entre a sociedade 

insolvente e a sociedade “Fundo Raso - Corte e Costura de Calçado, 

Unipessoal Lda.” que possam justificar tais facturas. 

g) Todas estas facturas – cedência de pessoal, renda do pavilhão e utilização de 

equipamentos – foram emitidas nos dias 29 de Junho e 1 de Julho de 2018, 

com excepção de uma que tem data de 31 de Julho de 2018. 

h) Se se olhar para estas facturas com cuidado, conclui-se que a sociedade 

insolvente passa a ceder a sua força de trabalho à sociedade “Fundo Raso - 

Corte e Costura de Calçado, Unipessoal Lda.”. Assim sendo, porque razão, 

para o período de cedência de mão obra tem necessidade de suportar custos 

com renda de pavilhão e utilização de equipamentos? 

i) É que, à falta de outros elementos informativos, conclui-se que a sociedade 

insolvente não teria qualquer necessidade de utilizar tais equipamentos e/ou 
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instalações, pois toda a sua mão de obra estava cedida à sociedade “Fundo 

Raso - Corte e Costura de Calçado, Unipessoal Lda.”. 

 

Na presente data o signatário ainda não reuniu todas as informações relevantes 

para compreender as relações entre a sociedade insolvente e a sociedade “Fundo Raso - 

Corte e Costura de Calçado, Unipessoal Lda.”, contudo tudo leva a crer que estaremos 

perante uma situação passível de ser enquadrada no disposto na alínea e) do nº 2 do artigo 

186º do CIRE. 

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

155º do C.I.R.E.) 

A contabilidade da sociedade encontra-se processada até Dezembro de 2018, 

tendo sido cumpridas as obrigações declarativas daí emergentes. 

Perante os documentos disponibilizados, a contabilidade da sociedade reflecte 

uma imagem verdadeira e apropriada da sua situação patrimonial e financeira. 

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

Por vontade da gerência da sociedade e do Administrador da Insolvência, 

promoveu-se o encerramento antecipado do seu estabelecimento, reportado à data de 04 

de Fevereiro de 2019, o que, por si, evidencia a falta de vontade em propor aos credores 

um plano de recuperação que preveja a manutenção da actividade. 

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

ratificação da decisão do encerramento do estabelecimento da sociedade insolvente, 

bem como deliberar a sua liquidação. 

Castelões, 25 de Março de 2019 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 
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( A r t i g o  1 5 3 º d o  C . I . R . E . )  
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(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 Descrição da Verba Valor 

1 Direito de crédito sobre "Ângela Carina Melo Rodrigues" (conta empréstimos) 59.050,59 € 

Total dos bens inventariados 59.050,59 € 

 

 O direito de crédito acima descrito consta do balancete da sociedade reportado à data de 

31 de Dezembro de 2018. 

O Administrador da Insolvência 

Nuno Oliveira da Silva 

Castelões, 25 de Março de 2019 
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