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Esta monografia de Bernhard Umfahrer, premiada com o Wolf Theiss Award
– Modernes Wirtschaftsrecht de 2007, permite aceder à vanguarda da discussão
dogmática e de política legislativa que tem vindo a envolver as regras relativas
ao capital social de determinadas sociedades, efectuado especialmente em
torno da Directiva n.° 77/91/CEE, de 13 de Dezembro de 1976 (a chamada
Segunda Directiva).
A análise realizada na presente obra adopta uma perspectiva de Direito
comparado, partindo da Segunda Directiva para se focar em especial no Direito
societário do Reino Unido e da Áustria. A referência ao Direito societário do
Reino Unido apresenta elementos valiosos de comparação tendo em conta a
dualidade de regimes estabelecidos para os dois principais tipos societários: as
public limited companies estão sujeitas às regras resultantes da transposição da
Segunda Directiva, sendo que as private limited companies estão sujeitas a regras
bastante menos rígidas, onde pontuam regras relacionadas essencialmente com
a salvaguarda da solvência da sociedade e também mecanismos de controlo ex
post sobre a actuação dos administradores das sociedades.
Partindo de uma análise dos fundamentos da personalidade colectiva e da
responsabilidade limitada dos accionistas, na qual são também percorridos os
diversos mecanismos dirigidos a evitar ou minimizar comportamentos abusivos (17 a 73), o Autor procede em seguida a uma avaliação das regras relacionadas com a conservação do capital actualmente em vigor (72 a 107) e ao
enquadramento dos mais recentes estudos ou propostas de reforma destas
regras (107 a 119), culminando numa discussão destas propostas e tomada de
posição sobre as mesmas (119 a 141).
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De entre os estudos ou relatórios que se apresentam como ponto de partida da investigação constante da presente obra destacam-se, para um brevíssimo
guia bibliográfico: HIGH LEVEL GROUP OF COMPANY LAW EXPERTS, A modern
regulatory framework for Company law in Europe, 2002 (Relatório Winter); JONATHAN PICKFORD (Ed.), Reforming Capital – Report of the Interdisciplinary Group
on Capital Maintenance, 2004; H.E. BOSCHMA/M.L. LENNARTS/J.N. SCHUTTEVEENSTRA, Alternative systems for capital protection, 2005; KPMG, Feasibility study
on an alternative to the capital maintenance established by the Second Company Law
Directive, 2008.
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