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Conclusão: 14/04/2009 

I - Por despacho datado de 22 de Janeiro de 2009, cotado a fls. 5533 e 

5534 foi designada data para realização de julgamento. 

A par da supra referida marcação de diligência foi igualmente 

solicitada a junção aos autos de certidão do registo comercial actualizada, 

respeitante a Sociedade arguidaírecorrente Finanser - Sociedade Financeira 

de Corretagem, S.A., bem como a junção da certidão da decisão do Banco de 

Portugal proferida em 12 de Dezembro de 2006, relativa a revogação da 

autorização concedida a Finanser - Sociedade Financeira de Corretagem, 

S. A. . 
Foram juntas aos autos as respectivas certidões, e nessa sequência, por 

despacho de 23 de Março p. p., cotado a fls. 5606, foi novamente solicitada a 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa para que juntasse aos autos 

cópia do documento/decisão/deliberação que justificou a inscrição no registo 

da dissolução da Finanser - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A.. 

Coligidos todos os elementos supra referidos, suscitam-nos alguns dos 

factos lá contidos, no nosso entendimento, a apreciação e prolação de decisão 

prévia a realização de julgamento/apreciação do mérito da causa. 

Assim, garantem-me os autos: 

a) Em certidão emitida pela Conservatória do Registo Comercial de 

Lisboa, junta aos autos de fls. 5553 a fls. 5556, respeitante ao teor da matrícula 

e todas as inscrições em vigor, respeitante a Sociedade Finanser - Sociedade 

Financeira de Corretagem, S.A., a qual se dá por integralmente reproduzida, 
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consta registado o seguinte facto: "Insc. 5 -AP. 33/20070430 16:25:59 UTC - 

DISSOL UÇÃO E DESIGNAÇÃO DE LIQUIDA TÁRIO 

FIRMA: Finanser - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A. - Em 

liquidação. 

( . . - I  
LIQUIDA TÁRIO (s) DESIGNADO (S) : 

José Manuel Bracinha Vieira 

(. . .)". 
b) Em certidão emitida pelo Banco de Portugal, junta aos autos de fls. 

5579 a fls. 5604, respeitante ao teor da informação n." 3760106, de 20 de 

Outubro de 2006, emitida pelo Departamento de Supervisão Bancária do 

Banco de Portugal e respectivo Despacho de 12 de Dezembro de 2006, 

emanado de Deliberação do Conselho de Administração, consta a aprovação 

da proposta de revogação de autorização concedida a Finanser - Sociedade 

Financeira de Corretagem, S.A., e proposta de nomeação de liquidatário 

judicial, os quais se dão por integralmente reproduzidos. 

c) Em documento remetido pela Conservatória do Registo Comercial de 

Lisboa (informação n." 643012009), junto aos autos a fls. 5608 a 5618, cujo 

teor de dá por integralmente reproduzido, consta a cópia da acta do Conselho 

de Administração do Banco de Portugal, reunido em 12 de Dezembro de 2006, 

bem como cópia de sentença proferida nos autos de liquidação judicial com o 

n." 13 17106.6TYLSB a correr termos no 1 .O Juizo do Tribunal de Comércio de 

Lisboa, na qual foi ordenada, em obediência aos preceitos legais contidos no 

Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, a "( ...) imediata 

apreensão de todos os bens da requerida (. . .)", avocados "(. ..) todos os 

processos de execução fiscal conta a requerida (. . .)" e em que "(. . .) a 

contagem de juros de mora só deve ser feita até 31 de Janeiro de 2007, data 
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em que foi notiJicada à requerida a revogação de autorização, pelo Banco de 

Portugal, entrando a requerida em liquidação" ficando vedada "(. . .) a 

possibilidade de instauração ou de prosseguimento de qualquer acção 

executiva que atinja o património da arguida." 

I1 - Cumpre apreciar e decidir: 

Dos supra referidos elementos juntos aos autos, constata-se que, na 

sequência da deliberação do Banco de Portugal de 12 de Dezembro de 2006, 

da qual resultou a revogação de autorização para o desempenho da actividade 

da Sociedade arguida Finanser - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A., 

esta entrou em processo de liquidação judicial de onde resultou a designação 

de liquidatário, proposta pelo Banco de Portugal, e a respectiva dissolução, 

inscrita no registo comercial. 

Tal consequência encontra-se legalmente prevista conforme resulta do 

art. 8." do Decreto-Lei n." 19912006, de 25 de Outubro (aplicável a sociedade 

arguida - Sociedade Financeira de Corretagem -, atenta a data da deliberação 

de revogação de autorização e o disposto nos arts. 42.", n." 2 e 1 .O do diploma 

legal em apreço), o qual dispõe: "I - A liquidação judicial das instituições de 

crédito fundada na revogação de autorização pelo Banco de Portugal faz-se 

nos termos do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, com as 

especialidades constantes dos artigos seguintes. 2 - A decisão de revogação 

da autorização pelo Banco de Portugal produz os efeitos da declaração de 

insolvência. (. . .)". 
A sociedade dissolvida (cfr. 5.", n." 1 do referido diploma legal) entra, 

portanto, em processo de liquidação sofrendo, na sua existência jurídica, as 

limitações decorrentes da lei as quais, cerceiam o prosseguimento da sua 

actividade, passando a haver doravante a gestão do património existente, para 

efeitos exclusivos de apuramentolacerto de contas, nomeadamente na relação 
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existente de débitos e créditos, venda de activos, apreensão de bens, tudo com 

vista, justamente, a dar completo destino Aquilo que ainda compõe o 

património da sociedade (cfr. art. 1.' do Código da Insolvência e Recuperação 

de Empresas). 

Os actos de gestão do liquidatário são aqueles que se prendem com 

práticas de boa liquidação, nomeadamente, a maior diligência no apuramento 

da existência de todos os créditos a favor da insolvente e sua respectiva 

satisfação e já não aqueles que estariam a coberto do objecto social da 

sociedade. 

Com efeito, o exercício da actividade social, apenas está prevista 

quando seja necessário ou conveniente à liquidação (cfr. art. 12.O, n.' 1 do 

diploma legal em apreço) e o requerimento de continuação de actividade, 

apresentado pelo liquidatário, deve instruído com parecer favorável do Banco 

de Portugal (n." 2 do citado preceito); i .e . :  o prosseguimento da actividade 

surge como algo excepcional e na perspectiva do prosseguimento e conclusão 

do processo de liquidação da sociedade e já não na perspectiva do 

prosseguimento normal (aliás porque já &I autorizado) do seu objecto social. 

Em face da explanação supra, somos levados a concluir que a 

existência jurídica da Sociedade arguida está sujeita às limitações decorrentes 

da revogação da autorização para o desempenho da sua actividade, com os 

mesmos efeitos da declaração de insolvência e consequente liquidação. 

Com tais limitações somos do entendimento que a existência actual da 

Sociedade arguida já não mais se compadece com o apuramento de situações 

que vão muito para além de um acerto de contas, relativamente a 

responsabilidades já apuradas em data anterior ao registo da sua dissolução, 

v.g. o pagamento de uma coima, definido em virtude de decisão administrativa 

definitiva ou sentença judicial transitada em julgado. 
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Aliás, se já está legalmente vedada a possibilidade de instauração de 

acções executivas (cfr. art. 88.' do Código da Insolvência e da Recuperação de 

Empresas) e a apensação de acções pendentes se refere a questões relativas a 

bens compreendidos na massa insolvente (cfr. art. 85.' do Código da 

Insolvência e da Recuperação de Empresas), terá de estar, por maioria de 

razão, igualmente vedada a possibilidade de apuramento de responsabilidade 

delitual (relativamente a qual existe, obviamente, a presunção de inocência), 

na medida em que tal apuramento, com eventual sujeição a aplicação de 

sanção(ões) tem como escopo, não a obtenção de receitas, mas sim a punição e 

prevenção da prática futura de ilícitos semelhantes. 

Uma Sociedade, na situação jurídica de insolvente, cuja personalidade 

jurídica está afecta a determinados fins muito específicos - os que contendem 

com a sua liquidação -, cuja actividade foi proibida de exercer, já não se lhe 

justificam a aplicação de sanções, mormente com finalidades preventivas. 

A sociedade está extinta no que diz respeito a prossecução da sua 

actividade, fazendo sentido que também já não seja considerada existente para 

efeitos de apuramento da sua responsabilidade contra-ordenacional'. 

I11 - Em face do supra exposto, declaro extinto o procedimento 

contra-ordenacional, com o consequente arquivamento dos autos. 

1 A este propósito somos a concordar, plenamente, com o entendimento do S.T.A., plasmado em 
vários acórdãos, v.g., relativos ao processo n. O 01057/07, de 27 de Fevereiro de 2008, em que é 
relator o C. Conselheiro Miranda de Pacheco, ao processo n. O 01895/02, de 21 de Janeiro de 2003, 
em que é relator o C. Conselheiro Alfredo Madureira, ao processo n. O 01891/02, de 26 de Fevereiro 
de 2003, em que é relator o C. Conselheiro António Pimpão, ao processo n." 010.53/07, de 12 de 
Março de 2008, em que é relator o C. Conselheiro Brandão de Pinho, ao processo n. O 0715/05, de 6 
de Outubro de 2005, em que é relator o C. ConselheiroVítor Meira, e ao processo n. O 0524í0.5, de 16 
de Novembro de 2005, em que é relator o C. Conselheiro Pimenta do Vale, todos in www. d~si.pt. 
Pese embora as situações relatadas nos acórdãos não se tratem de realidades absolutamente 
idênticas/sobreponíveis à da Sociedade arguida, na medida em que o regime jurídico que enquadra a 
situação de insolvência/falência é distinto daquela que aos presentes autos respeita, as razões 
explanadas adequam-se em pleno à situação dos autos. 
Entende-se aqui, tal como nos referidos acórdãos, que a declaração de insolvência equivale à morte 
do infractor, daí decorrendo a extinção do procedimento contra-ordenacional. 
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Sem custas. 

* 
*** 

Em face do supra decidido fica prejudicada a realização de julgamento. 

Notifique e desconvoque; d.n.. 

(processei e revi) 

Lisboa, d.s.. 




