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O SMMP, após análise apurada do projecto de Decreto-Lei que visa adoptar medidas de 

simplificação e eliminação de actos e procedimentos notariais e registrais e aprovar o regime jurídico 
do procedimento administrativo de dissolução e liquidação de entidades comerciais, vem por este meio 
efectuar algumas observações e sugestões ao diploma mencionado. 

 
O diploma ora em análise pretende criar um procedimento administrativo para a dissolução e 

liquidação das sociedades comerciais, de forma oficiosa e voluntária, nas conservatórias de registo 
comercial. 

 
O Decreto-Lei visa igualmente criar uma modalidade de “dissolução e liquidação de 

sociedades na hora”, bem como pretende eliminar a necessidade de escritura pública nos actos mais 
relevantes da vida da sociedade, tendo também como objectivo conferir competências a advogados, 
solicitadores, Câmaras do Comércio e Indústria e conservatórias para a autenticação de documentos e 
reconhecimento presencial de assinaturas. 

 
No que diz respeito a alguns dos processos que actualmente correm os seus termos nos 

tribunais judiciais e no futuro passarão a ser tramitados nas conservatórias do registo comercial, 
entendemos que tal alteração não aliviará significativamente o sistema judicial e contribuirá para 
sobrecarregar as conservatórias. 

 
Na verdade, até à presente data não tem sido muito profícua a atribuição aos conservadores 

do registo predial e comercial de competências para a realização de processos próprios das 
conservatórias que antes competiam a outras entidades. 

 
Num país onde grande parte das conservatórias tem atrasos nos registos é natural que os 

conservadores tentem maximizar as suas energias para essa área e não para outras que 
tradicionalmente não lhes competiam. 

 
 No que concerne à “liquidação e dissolução de sociedades na hora” , referidas no artigo 62º 

e  seguintes na alteração que o Governo pretende efectuar ao Decreto-Lei nº 212/94, de 10 de 
Agosto, bem como a eliminação da obrigatoriedade de escritura pública em alguns dos actos mais 
importantes da vida das sociedades, tais alterações suscitam-nos algumas reservas. 

 
Não olvidamos que é essencial para a economia que a actividade comercial opere de forma 

célere. 
 
No entanto, para que a economia seja saudável é necessário que existam mecanismos de 

controlo dos operadores económicos. 
 
É inquestionável que certos paraísos fiscais são conhecidos como locais onde as situações 

jurídicas referentes às sociedades se alteram rapidamente, sem qualquer tipo de controlo relevante. 
 
Porém, pensamos que no futuro o Governo não pretende seguir este modelo para Portugal. 
 
No nosso entendimento, a definição de qualquer novo regime jurídico a adoptar terá de ser 

efectuado de acordo com as Convenções Internacionais que o Estado Português subscreveu e de 
acordo com as orientações comunitárias.    
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A Convenção do Conselho da Europa realizada em 8 de Novembro de 1990 em Estrasburgo 
(convention on laudering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime), com os seus 
posteriores protocolos adicionais, aponta linhas mestras que devem ser seguidas pelos estados 
membros no combate ao branqueamento de capitais ilícitos. 

 
O Greco ( The Group of States against corruption) definiu 20 princípios de base no combate à 

corrupção  que devem ser seguidos, entre outros, pelo nosso Estado. 
 
No dia 27 de Março de 2004 foi publicada a Lei nº 11/2004 que veio transpor a Directiva nº 

2001/97/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 4 de Dezembro. 
 
De acordo com a lei vigente para o combate ao crime de branqueamento de capitais, 

definiram-se obrigações bastante rigorosas de identificação dos intervenientes em certos negócios 
jurídicos e deveres de comunicação de determinados factos ao Procurador-Geral da República, pela 
generalidade das entidades. 

 
O conjunto das medidas que resulta do diploma analisado, na prática, irá operar uma 

derrogação do regime previsto na lei que regula o combate ao branqueamento de capitais e facilitar 
a prática de ilícitos de natureza fiscal e financeira. 

 
A rápida criação de empresas com um controlo pouco apertado e a sua rápida dissolução, 

sem necessidade de grandes exigências, criam o clima propício para o aparecimento de sociedades 
ecrã, cujo único objectivo por vezes serve para a prática de crimes de fraude fiscal ( de que os 
chamados carrosséis de reembolso de IVA são sobejamente conhecidos) ou branqueamento de capitais 
ilícitos. 

 
Acresce que poucos advogados ou solicitadores procederão à comunicação de que 

determinadas sociedades foram criadas para fins ilícitos, face à especial relação de confiança 
existente entre aqueles e os seus clientes, o que se compreende. 

 
Por outro lado, o abandono do duplo controlo da legalidade faz com que uma entidade 

isenta (o notário) deixe de passar a controlar a constituição, a modificação e extinção das sociedades 
de forma obrigatória, o que neste momento dá uma garantia acrescida de controlo da legalidade.  

 
Não menos importante é a consequência que poderá advir de ser estendida a possibilidade 

de serem efectuados reconhecimentos simples e com menções especiais, presenciais e por semelhança e 
autenticados documentos particulares por entidades privadas, sem que exista uma validação e registo 
público de tais actos, por inexistência de programa informático e não publicação da portaria que 
regulamenta a utilização do mesmo. 

 
Numa situação deste género a fé pública dos documentos poderá vir a ser posta em causa. 
 
Nos nossos tribunais, não são raras as vezes que são postas em causa o valor de determinadas 

escrituras públicas. 
 
Se tivermos em conta que as escrituras públicas exigem formalismos muito apertados, é de 

prever que a generalidade dos documentos sem garantia pública de genuinidade, previstos no novo 
diploma, sejam colocados em causa em juízo quando surja um litígio. 

 
No nosso entendimento, nesta área deveria ser estabelecido um regime de impedimentos, de 

modo a que os próprios não possam reconhecer assinaturas ou autenticar documentos quando sejam 
partes interessadas directamente. 
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Por último, numa altura em que se pretende rever tão profundamente o regime jurídico que 

rege as sociedades comerciais, pensamos que é hora de expurgar do sistema aqueles operadores que 
o inquinam. 

 
Na nossa opinião é inadmissível que certos empresários constituam sociedades de forma 

sucessiva, deixando atrás de si um rasto de credores e trabalhadores com os salários em atraso. 
 
Por esta razão entendemos que certas pessoas deveriam ficar inibidas, de forma efectiva, da 

possibilidade de constituírem sociedades comerciais. 
 
É sobejamente conhecido que em determinados momentos difíceis da vida de uma sociedade, 

os sócios constituem outras sociedades com o único objectivo de para aí transferirem os activos da 
empresa que se encontra em dificuldades económicas, com prejuízo claro para o Estado e restantes 
credores. 

 
Por esta razão, entendemos que deveriam ser criados mecanismos de controlo como, por 

exemplo, base de dados, em que constassem listagens com indivíduos que tivessem processos de 
execução fiscais a partir de um determinado montante que tivessem sido declarados falidos ou que 
tivessem antecedentes criminais pela prática da utilização ou interposição de sociedades para fins 
ilícitos.  

 
Na nossa opinião, esses indivíduos não deveriam poder constituir novas sociedades até terem a 

sua situação regularizada. 
 
 Para os trabalhadores das empresas é deveras preocupante que o Estado permita que certos 

empresários continuem a operar no circuito comercial impunemente, podendo inclusivamente concorrer 
a concursos públicos através das novas empresas que criam. 

 
Para terminar, o SMMP defende que o aumento do número de empresas é positivo para a 

economia do país, mas mais importante do que a quantidade é a qualidade das empresas que são 
criadas, factor que não se teve em consideração na proposta de Decreto-Lei e que entendemos que 
ainda poderá ser alterado. 

   
 

Lisboa, 8 de Março de 2006 
A Direcção do  

Sindicato dos Magistrados do Ministério do Público 
 

 


