Breves recensões
1. PAULO DE TARSO DOMINGUES, Variações sobre o capital social, Almedina,
Coimbra, 2009, 620 pp..Trata-se de uma dissertação de doutoramento defendida na Faculdade de Direito do Porto, em que o Autor retoma um tema a que
já associara o seu nome, em diversos estudos publicados nos últimos anos.
A obra denota influxos anglo saxónicos, sob uma linguagem de tipo alternativo.
Ocupa-se, após a apresentação e em três maciços capítulos, de questões recentes ligadas ao capital social, que estaria numa encruzilhada (61 ss.), do regime
português do capital social (121 ss.) e de variações do capital social (381 ss.).
A obra conclui com um epílogo: abaixo o capital social? (551 ss.). Não está, ainda,
no hábito das revistas portuguesas proceder a efectivas recensões jurídico-científicas. A RDS propõe-se iniciar esse estilo quando possível. No presente: congratula-se pela publicação desta obra, de inegáveis fôlego e mérito e felicita o
seu Autor, a quem deseja felicidades em subsequentes passos académicos.
A.M.C.
2. CATARINA SERRA, Direito comercial / Noções fundamentais, Coimbra Editora, Coimbra, 2009, 210 pp.. A presente obra apresenta-se como uma iniciação
ao estudo do Direito comercial, mas mais particularmente da matéria das sociedades comerciais. Para além de noções fundamentais sobre sociedades (34 ss.),
a obra fixa os tipos essenciais de sociedades, com atenção natural às sociedades
anónimas (80 ss.), segue o processo de constituição (128 ss.) e expõe os temas
da personalidade, da autonomia patrimonial, da capacidade e da representação
(156 ss.). Temos, pois, uma sequência menos habitual, que dará as suas provas
no ensino a que se destina. A Autora, ilustre professora na Universidade do
Minho, é bem conhecida e apreciada pelo público privatista de língua portuguesa, designadamente pelos seus estudos sobre a insolvência e pela recente
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dissertação de doutoramento A falência no quadro da tutela jurisdicional dos direitos de crédito. O seu Direito comercial, agora recensionado, surge como peça relevante no ensino do Direito das sociedades, muito actualizada perante a actual
doutrina societária nacional e com significativos elementos europeus. A RDS
irá seguir, com todo o interesse, a evolução futura desta obra, que tudo prenuncia será de primeiro plano.
A.M.C.
3. KATRIN SCHLIMM, Das Geschäftsleiterermessen des Vorstands einer Aktiengesellschaft / Die Kodifikation einer “Business Judgement Rule” deutscher Prägung in
§ 93 Abs. 1, S. 2 AktG [A discricionariedade da gestão da direcção de uma
sociedade anónima / A codificação de uma “Business Judgement Rule” de feição alemã no § 93, secção 1, 2 parágrafo da Lei das Sociedades Anónimas], ed.
Nomos, Baden-Baden, 2009, 379 pp.. A doutrina nacional assistiu a um surto
de escritos sobre os deveres dos administradores, surto esse que se mantém.
Torna-se do maior interesse acompanhar o fenómeno noutros ordenamentos
e, particularmente, no alemão.A monografia de Katrin Schlimm, de que damos
nota, corresponde a uma dissertação de doutoramento defendida em Münster,
sob a orientação do Prof. Matthias Casper. Comporta três partes dedicadas, respectivamente, aos fundamentos gerais (27 ss.), à feição funcional da discricionariedade de gestão segundo o § 93/1, 2, do AktG (120 ss.) e aos pressupostos
dessa discricionariedade (173 ss.). Nos fundamentos gerais destacamos a justificação económica da discricionariedade, a necessidade de uma delimitação da
business judgement rule de feição norte-americana e o desenvolvimento histórico do fenómeno no Direito alemão. Os diversos meandros do preceito-base
são analisados, em termos analíticos e precisos. Recordamos o seu teor:
Não há violação de um dever sempre que o membro da direcção, aquando
de uma decisão empresarial, pudesse razoavelmente aceitar ter agido, na base
da informação disponível, em prol da sociedade.
O interesse da matéria parece claro, para o público lusófono, designadamente à luz do Código das Sociedades Comerciais.
A.M.C.
4. ADRIAAN DORRESTEIJN/TIAGO MONTEIRO/CHRISTOPH TEICHMANN/
/ERICH WERLAUFF, European Corporate Law, ed. Kluwer Law International,
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2ª ed., Austin, Boston, Chicago. New York, The Netherlands (2009), XIII +
328 pp..A presente 2ª edição, catorze anos após a primeira, veio, de facto, constatar um amortecimento no reforço do Direito europeu das sociedades. De
todo o modo, temas como o da sociedade europeia, o das fusões transfronteiriças e o da jurisprudência Centros, Überseering e Inspire Art vêm animar o panorama. A obra, de excelente apresentação, comporta dez capítulos, onde, pelo
prisma europeu, se versam temas que vão desde a responsabilidade dos gestores, à participação dos trabalhadores, às fusões, às contas e aos grupos. Temos,
aqui, uma peça importante na produção europeia que cumpre acompanhar.
A.M.C.
5. GASTONE COTTINO/GUIDO BONFANTE/ORESTE CAGNASSO/PAOLO
MONTALENTI (Dirs.), Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza:
2003-2009 [O novo direito das sociedades na doutrina e na jurisprudência],
Zanichelli, Bologna, 2009, 1508 pp..
Inserida na colecção Le riforme del diritto italiano da insigne editora de Bolonha, esta obra colectiva visa actualizar os três primeiros (e igualmente massivos)
volumes também editados sob o título Il nuovo diritto societario em 2004, na
sequência da reforma do Direito das sociedades aprovada no ano anterior.
Partindo da necessidade de efectuar uma análise da aplicação da referida
reforma desde a sua aprovação, quer da perspectiva do respectivo tratamento
dogmático, quer da sua aplicação jurisprudencial, a obra acaba por subsistir em
termos autónomos enquanto análise da dianteira técnica das questões actualmente mais relevantes no Direito das sociedades.
A apresentação da obra ficou a cargo de um dos seus organizadores, Gastone Cottino, notável comercialista turinense, o qual para além de percorrer
alguns dos aspectos mais relevantes da obra, empreende um balanço inicial
acerca da aplicação da reforma de 2003 durante estes primeiros anos de vigência, chegando a conclusões que o mesmo admite como revelando um panorama “chiaroscurato”.
Ainda que o escopo central da obra se desenvolva em torno quer aplicação das principais modificações operadas pela reforma de 2003 (de que naturalmente se destacam institutos como os patrimoni destinati a specifi affari e as
modificações operadas nas possibilidades de configuração dos órgãos de administração das sociedades anónimas), quer das novidades entretanto surgidas, não
deixam de ser percorridas quase todas as temáticas relacionadas com o Direito
das sociedades – passando pela análise não apenas dos aspectos mais relevantes
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dos principais tipos de sociedades comerciais, as sociedades por acções e as
sociedades de responsabilidade limitada, mas também das cooperativas e do
Direito penal com relevância para o Direito das sociedades.
Com especial relevância para a dogmática nacional jus-societária é de destacar a análise das questões relacionadas com a transposição da legislação
comunitária, particularmente da Directiva 2007/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Julho de 2007, relativa ao exercício de certos
direitos dos accionistas de sociedades cotadas.
B.F.
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