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1. Introdução
O presente estudo terá por objecto a exoneração da responsabilidade civil,
mediante o voto contra e a abstenção, que possa decorrer da actuação dos
sócios nas deliberações sociais da assembleia geral, tendo em conta a figura das
deliberações abusivas e a responsabilização daí adveniente, tal como consagrada
legalmente no Código das Sociedades Comerciais (CSC).
No entanto, para uma investigação que se pretende cientificamente coesa,
faremos uma análise que aprofunde a materialidade inerente ao sistema jus-societário, revelada na teleologia contida nos seus diversos institutos e figuras,
procurando, deste modo, realizar uma análise transversal aos diversos vectores
em presença no seio do direito societário.
Neste sentido, procuraremos colocar em evidência um conjunto de problemáticas, cujo devido enquadramento se afigura imprescindível para os objectiRDS IX (2017), 4, 913-960
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vos a que nos propomos. Com efeito, é nosso propósito encetar um percurso
metodológico, que permita ao leitor acompanhar paulatinamente os desenvolvimentos científicos observados nesta matéria sem, no entanto, nos abstermos
de realizar as observações críticas que nos pareçam pertinentes, ainda que por
vezes objecto de controvérsia.
Assim, pretendemos iniciar o nosso trajecto mediante uma análise dogmática da figura das deliberações abusivas, que nos permitirá, de seguida, explorar
o limite legal do artigo 58.º do CSC, em confronto com a peculiar natureza
que as caracteriza. Relativamente ao artigo 58.º, procuraremos debater o seu
significado e alcance, não esquecendo a necessidade de afastar alguns dogmas
que, erroneamente, foram estabelecidos pela doutrina pátria.
No seguimento da análise do artigo 58.º iremos debruçar a nossa investigação sobre o dever de lealdade, uma vez que este subjaz ao próprio instituto
das deliberações abusivas, como teremos a oportunidade de demonstrar. Neste
ponto será indispensável construir a ponte que interliga o dever de lealdade
com o interesse social, e, portanto, passaremos neste âmbito a debruçar-nos
sobre esta última figura, que representa um dos conceitos mais debatidos e
controversos no seio da doutrina societária.
Feito este percurso, pretendemos finalmente reunir as condições necessárias
para esmiuçar os contornos da responsabilidade civil presente no artigo 58.º,
n.º 3, do CSC, que nos permitirá enquadrar devidamente a problemática que
constitui o cerne da presente investigação, com a esperança de podermos, por
fim, chegar a conclusões cientificamente suportadas e logicamente orientadas
para os problemas com que o Direito se depara na actualidade.

2. Deliberações sociais – a sua dupla natureza
Em primeiro lugar, importa relembrar que as sociedades comerciais formam a sua vontade funcional mediante a tomada de deliberações sociais1. No
entanto, é imprescindível ter em conta, como chama a atenção Pedro Pais de
Vasconcelos2, que as deliberações sociais são actos jurídicos com características
muito peculiares, em virtude da sua dupla natureza jurídica. As deliberações

1

Note-se que as deliberações sociais só podem ser tomadas segundo as formas admitidas na lei
para cada tipo societário. Para as diferentes formas/espécies que o Código das Sociedades Comerciais estabelece, vide Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Curso de Direito Comercial, Volume II,
Das Sociedades, pp.237 e ss..
2 Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação Social nas Sociedades Comerciais, 2.ª ed., p.112.
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sociais são paralelamente actos dos sócios e da sociedade3. Enquanto actos dos
sócios, as deliberações sociais são um acto colectivo formado por uma pluralidade de actos jurídicos unitários, os votos.
A maior parte da doutrina considera o voto como um direito subjectivo
na livre disponibilidade dos sócios4. Visão diferente é aquela outra defendida
por José Nuno Marques Estaca5, que considera estarmos perante um poder-dever orientado para a concretização de certos interesses funcionais da sociedade, numa perspectiva institucionalista, que iremos oportunamente analisar no
ponto 4.2.1 do presente estudo.
No entanto, adiantamos desde já que não partilhamos desta opinião, uma
vez que consideramos que o voto (mas também o seu sentido) nunca será
obrigatório, estando na livre disponibilidade dos sócios a escolha de votar ou
não, tal como a possibilidade de determinarem o sentido do seu voto. Com
efeito, consideramos que o voto tem a natureza dogmática de um direito subjectivo, sem prejuízo, claro está, da sua eventual sindicância e controlo pela
materialidade que enforma o sistema jurídico. Não cremos, contudo, que esta
ideia ponha em causa a sua natureza, enquanto direito subjectivo, uma vez
que também estes encontram limitações provindas do sistema, como resulta
do facto de estarem inseridos num esquema arquitectónico característico da
terceira sistemática. Digamos que o sistema, no seu conjunto, tem exigências
periféricas que se projectam no interior dos direitos subjectivos, formando uma
só unidade complexa6.
Contudo, a deliberação também pode ser vista como acto da sociedade,
sendo perspectivada no seu todo como um acto jurídico unitário. Quanto à sua
natureza, e pese embora alguma divergência doutrinal quanto a esta matéria,

3

Neste sentido surge tanto na linguagem jurídica corrente, como por vezes na terminologia da
própria lei, a distinção entre deliberações dos sócios e deliberações da sociedade. Sobre esta alternativa terminológica, vide Jorge Pinto Furtado, Curso de Direito das Sociedades, pp.393-394 e
Eduardo Lucas Coelho, “Formas de Deliberação e de Votação dos Sócios”, Problemas de Direito
das Sociedades, 2002, pp.334 e ss.. No que à relação entre o voto do sócio e a deliberação da sociedade diz respeito, Eduardo Lucas Coelho, A Formação das Deliberações Sociais: Assembleia Geral
das Sociedades Anónimas pp.155 e ss..
4 Neste sentido, entre nós, vide Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Curso de ..., cit., pp.242, e
na doutrina germânica, Wolfgang Zöllner, Die Schranken mitgliedschaftlicher Stimmrechtsmacht bei
den privatrechtlichen Personenverbänden, p.11.
5 José Nuno Marques Estaca, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, p.127.
6 Para mais desenvolvimentos sobre a terceira sistemática e a construção integrada que lhe é inerente, vide António Menezes Cordeiro, Da Boa Fé no Direito Civil, 2013 (1985), (5.ª reimpressão), pp.285 e ss. e Arthur Kaufmann, Introdução à Filosofia do Direito e à Teoria do Direito Contemporâneo, 3.ª ed., pp. 162 e ss..
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a grande parte da doutrina germânica7, como alguns doutrinadores pátrios8,
defendem que estamos perante verdadeiros negócios jurídicos9. Por sua vez, as
deliberações sociais não são específicas dos sócios, sendo, em bom rigor, classificáveis como deliberações sociais, todas aquelas que sejam tomadas no âmbito
da orgânica da sociedade10, e, portanto, também as deliberações dos órgãos de
administração e de fiscalização são tidas por deliberações sociais. No entanto,
para efeitos da presente investigação, iremos unicamente analisar as deliberações
sociais na perspectiva das deliberações dos sócios.

3. O limite legal do artigo 58.º do Código das Sociedades Comerciais
Embora as deliberações sociais sejam enformadas pelo princípio da autonomia privada, este princípio encontra o seu limite na lei, nomeadamente nos
artigos 56.º e 58.º do CSC. Neste sentido, para efeitos da presente investigação,

7

Neste sentido, cfr. E. Wiedemann, Gesellschaftsrecht – Ein Lehrbuch des Unternehmens- und Verbandsrecht, p.366 e Karsten Schmidt, Gesellschaftsrecht, 3. Aufl., 1997.p.557 e ss..
8 Na doutrina pátria, sufragando este entendimento, surge-nos Vasco Lobo Xavier, Anulação de
Deliberação Social e Deliberações Conexas, pp.554-555; Eduardo Lucas Coelho, A Formação da …,
cit., pp.210-211, defendendo que estamos perante um negócio jurídico plurilateral; Brito Correia, Direito Comercial, 3º volume, Deliberações dos Sócios p.117, autor que sufraga a existência de uma
“categoria própria” para enquadrar dogmaticamente as deliberações sociais, embora aceitando que
estas possam constituir negócios jurídicos e Oliveira Ascensão, Direito Comercial, Volume IV, Sociedades Comerciais, Parte Geral pp.309-310, defendendo que as deliberações sociais são actos colegiais,
enquanto subespécie do acto colectivo, mas que também podem ser enquadradas na categoria de
negócio jurídico. Para Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit.,p.114, a deliberação social
também terá natureza negocial. Neste sentido, o autor afirma que “a sua força jurídica decorre da
autonomia privada e nela é particularmente relevante a vontade negocial da sociedade”.
9
Contra a subsunção de forma genérica da natureza dogmática das deliberações sociais na categoria
dos negócios jurídicos, vide Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Curso de ...cit., pp.241.242. O
autor, embora aceitando que em regra as deliberações sociais serão negócios jurídicos, considera
que há um conjunto de deliberações que não merecem essa classificação por não constituírem,
modificarem, ou extinguirem relações ou posições jurídicas, como é o caso dos votos de louvor ou
de confiança. Entendimento semelhante tem Oliveira Ascensão, “Invalidades das Deliberações
dos Sócios”, Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Raúl Ventura, Volume II, 2003, pp.18-20, embora
o autor considere que os princípios gerais sobre negócio jurídico constantes do CC, sejam directamente aplicáveis às declarações negociais, quando compatíveis com o seu carácter de deliberação
social (e sempre depurado o que tiver justificação meramente contratual). Por sua vez, na óptica
de Jorge Pinto Furtado, Curso de..., cit., p.54, as deliberações sociais seriam reconduzíveis a
declarações unilaterais de vontade plurisubjectivas, não se reportando a qualquer negócio jurídico.
10 Neste sentido, cfr. Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit., p.113.
RDS IX (2017), 4, 913-960
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que se centra num presumível (por ora iremos designar desta forma) dever de
lealdade, é fundamental a análise do artigo 58.º, n.º 1, b), do CSC.
O preceito legal do artigo 58.º, n.º 1, b), do CSC, comina como anuláveis
todas as deliberações que “sejam apropriadas para satisfazer o propósito de um
dos sócios de conseguir através do exercício do direito de voto, vantagens
especiais para si ou para terceiros, em prejuízo da sociedade ou de outros sócios
ou simplesmente de prejudicar aquela ou estes, a menos que se prove que as
deliberações teriam sido tomadas mesmo sem os votos abusivos”. Note-se que,
a doutrina pátria é unanime11 a identificar a necessidade de estar preenchido
um pressuposto subjectivo, o qual consiste no “propósito” de um (ou mais)
dos sócios votantes; e um pressuposto objectivo, que consiste, por sua vez, na
necessidade da deliberação ser objectivamente “apropriada” ou apta para satisfazer tal propósito12.
No entanto, quanto a este preceito normativo, importa fazer alguns esclarecimentos adicionais, e tecer ainda algumas pequenas considerações, as quais
consideramos por demais fundamentais para enquadrar devidamente a figura
das deliberações abusivas, permitindo posteriormente o seu aproveitamento
no tratamento científico da problemática que constitui o objecto da presente
investigação.
3.1. Voto abusivo vs deliberação abusiva
Em primeiro lugar, atente-se para a dupla natureza da deliberação social,
nos termos atrás enunciados, a qual se torna evidente nas deliberações abusivas.
11 Embora se levantem algumas querelas doutrinais: a) sobre o sentido necessário para preencher o
“propósito de um dos sócios” - bastará este ser propósito ser virtual e objectivo ou terá antes de ser
actual e subjectivo?; b) sobre o sentido da expressão “vantagens especiais”; c) sobre a necessidade
do propósito de prejudicar a sociedade, ou outros sócios, radicar num intuito actual e subjectivo
ou bastará antes que isso se traduza numa mera consequência das vantagens especiais queridas pelos
sócios? d) a intencionalidade do sócio deve incluir o referido detrimento ou, para o efeito, bastará que este último se reflicta como uma consequência do seu voto? Para mais desenvolvimentos
sobre estas questões e o diálogo doutrinal feito em torno delas, vide Pedro Pais de Vasconcelos,
A Participação..., cit., pp. 155-157.
12 Neste sentido, e ainda dissecando os restantes requisitos da referida norma legal, cfr. Jorge
Manuel Coutinho de Abreu, Curso de ...cit., pp.556 e ss., Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit., p.157 e ss. e Filipe Cassiano dos Santos, A Posição do Accionista Face aos Lucros do
Balanço, p.97. Quanto aos restantes pressupostos (mas também tendo em conta estes dois requisitos atrás enunciados) que o artigo encerra, a sua análise irá ser realizada no ponto 5.2 do presente
estudo, tendo em conta os próprios requisitos da responsabilidade civil, o que favorecerá uma
análise conjunta dos diversos institutos em jogo, cotejamento que consideramos relevante, para
um aprofundamento cientifico, ordenado e sustentado.
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Nesta sede, subscrevemos na íntegra o entendimento doutrinal perfilhado por
Pedro Pais de Vasconcelos13 e por Carneiro da Frada14, de que o vício incide
primordialmente sobre o voto. Com efeito, é o voto que é abusivo, e que posteriormente atingirá a deliberação da sociedade, quando esta não possa subsistir
sem o voto inquinado, i.e, a denominada “prova de resistência”, preceituada na
parte final do artigo. Neste sentido, abusivo será o voto, voto este que depois
poderá (ou não) inquinar a deliberação. Com efeito, não partilhamos de todo
a visão dogmática de Pinto Furtado15, segundo a qual a deliberação seria per si
abusiva e que, por conseguinte, estaríamos meramente perante um erro legislativo presente no artigo 58.º, n.º 2, b), do CSC, interpretação esta que, a nosso
ver, é totalmente deslocada do regime do instituto.
Por sua vez Coutinho de Abreu16, Brito Correia17 e Oliveira Ascensão18
consideram que tanto os votos como as deliberações (de forma unitária ou
global e autonomamente considerada) podem ser considerados como abusivos.
Não nos parece de todo, que este seja o enquadramento dogmático correcto a
fazer do instituto, uma vez que defendemos a efectiva existência de dois planos
distintos: por um lado, e em primeiro lugar, surgem-nos os votos, votos estes
13 Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit., p.113. O autor faz ainda uma menção ao
artigo 385.º do CSC, por se denotar claramente o carácter unitário do voto, ao impedir que um
sócio com mais de um voto exerça o seu voto em sentidos diferentes.
14 Carneiro da Frada, “Deliberações Sociais Inválidas no Novo Código das Sociedades”, Novas
Perspectivas do Direito Comercial, 1988, p.322.
15 Jorge Pinto Furtado, Deliberações de Sociedades Comerciais, p.679. Para o autor, o que o artigo
58º, n.º1, b), do CSC deveria colocar em evidência não era a validade de certos votos constitutivos
da deliberação, mas antes a anulabilidade da própria deliberação de sociedade que contenha uma
disciplina eivada de abuso do direito. Para o autor, nas deliberações abusivas, estaríamos perante
uma invalidade da deliberação por estas incorrerem em abuso do direito, visão que também não
partilhamos de todo, como se irá analisar no ponto subsequente.
16
Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Curso de ...cit., pp.561-562 e Jorge Manuel Coutinho
de Abreu, Do Abuso de Direito, pp.136-138. Para o autor, a sindicância do carácter abusivo deveria
incidir na deliberação considerada enquanto tal, embora o autor não descarte que os próprios votos
podem ser abusivos, e que a análise dos singulares votos pode ser relevante por vezes na descoberta
da ilicitude da deliberação. O autor constrói a sua posição doutrinal também pela dificuldade
inerente à avaliação individual dos votos como abusivos. Quanto a esta última ideia, estamos em
crer que não será de todo proficiente desvirtuar o rigor do regime dogmático-cientifico do instituto, “meramente” pelas dificuldades que se possam colocar na prática à sua concreta sindicância,
sob pena de desvirtuar as funções conformadoras e ordenadoras que devem presidir ao Direito.
Sobre o papel Ordenador e Conformador do Direito, vide João Baptista Machado, Introdução
ao Direito e ao Discurso Legitimador, p.13 e ss., e Heinrich Hörster, A Parte Geral do Código Civil
Português – Teoria Geral do Direito Civil, p.5 e ss.
17 Brito Correia, Direito Comercial... cit., pp.341-342.
18 Oliveira Ascensão, “Invalidades das Deliberações dos Sócios” ..., cit., pp.397-398.
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que no seu conjunto formam um plano de juridicidade diferente das deliberações sociais. Repare-se que, é nesta primeira sede (plano) que estarão preenchidas (ou não19) as condições necessárias para a efectiva tomada da deliberação.
Cremos, assim, que a avaliação que se faça do carácter abusivo da deliberação terá de ter em conta a específica forma de constituição das deliberações
sociais. Consequentemente terá de ser feita uma primeira sindicância ao nível
dos votos, para que, só depois, se possa concluir (ou não) pela “abusividade”
da deliberação social, deste modo constituída. Aliás, é esta, a nosso ver, a única
forma que permite uma articulação coerente com a consagrada “prova de resistência”, que transmite, precisamente, a ideia da necessidade de avaliar o carácter abusivo da deliberação social, por referência ao carácter abusivo dos votos
que a compõem.

3.2. Deliberação abusiva vs deliberação em abuso de direito (artigo 58.º CSC e
artigo 334.º CC)
Em segundo lugar, defendemos, contrariamente ao que alguma doutrina20 e
jurisprudência21 afirmam, que as deliberações abusivas não são simples casos de
abuso do direito de voto, subsumíveis ao artigo 334.º do CC. Embora o artigo
334.º do CC tenha servido de inspiração histórica22 23 para o aparecimento da
19 Neste sentido é comummente defendido pela doutrina a existência de deliberações negativas.
Para mais desenvolvimentos sobre as deliberações negativas, vide Vasco Lobo Xavier, Anulação
…, cit,, pp.328 e ss. e Eduardo Lucas Coelho, A Formação …cit., pp.179-183.
20 Cfr. Brito Correia, Direito Comercial... cit., p.339. Para este autor, o CSC aplicaria o princípio do abuso do direito tanto às deliberações sociais, como a cada um dos votos (fazendo uma
dupla sindicância do carácter abusivo, tal como referimos). Na mesma linha doutrinal surge Jorge
Manuel Coutinho de Abreu, Do Abuso …cit., pp.137-138 e 164 e ss.. Também Jorge Pinto
Furtado, Deliberações de …cit., p.661, considera que o artigo 58.º, n.º 1, b), do CSC, corresponde
a uma consagração legal e directa da condenação das deliberações dos sócios, que sejam aprovadas com abuso do direito.
21
Neste sentido, cfr. Ac. do STJ de 7 de Janeiro de 1993 (relator: Sousa Dinis), n.º 99B059, Ac.
do STJ de 28 de Maio de 1992 (relator: Roger Lopes), n.º 081893, Ac. do TRL de 3 de Março
de 1994 (relator: Nascimento Gomes), n.º 0061506.
22 A primeira decisão jurisprudencial, no que ao ordenamento jurídico português diz respeito, a
subsumir uma deliberação social à figura do abuso do direito (pese embora a sua falta de acolhimento legal) remonta a um Acórdão da Relação de Coimbra de 28 de Maio de 1930 - Gazeta
da Relação de Lisboa, ano 44º (1930-1931), pp.103 e ss.. Para mais desenvolvimentos do caso em
apreço, Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Do Abuso …cit., pp.187 e ss. e António Menezes
Cordeiro, Manual de Direito das Sociedades, Volume I, Das sociedades em Geral, p.661.
23 Note-se, neste sentido, que antes da entrada em vigor do CSC e da respectiva consagração legal
da figura das deliberações abusivas, estas eram consideradas unanimemente como casos de abuso
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figura em análise, e ainda que a nomenclatura da figura como abusiva possa
suscitar algumas confusões, certo é que o artigo 58.º, n.º 1, b), não faz qualquer
menção a uma suposta contrariedade manifesta à boa fé, aos bons costumes, ou
ao fim económico e social, nem tão pouco condena o acto como ilegítimo24.
Este é, de resto, o entendimento partilhado por Pedro Pais de Vasconcelos25, Oliveira de Ascensão26 e parcialmente por Menezes Cordeiro27. Para
o primeiro destes autores, o artigo faz menção a duas situações específicas, a
primeira das quais subsumível a uma disfuncionalidade do voto28 e a segunda
à presença de elementos emulativos. No entanto, para este mesmo autor, em
ambas as situações, estamos perante uma deliberação que envolve uma “incompatibilidade axiológica com o plano ético do Direito”, sendo esta constatação
que está na base do sancionamento pela ordem jurídica de tal deliberação,
cominando-a como inválida.
Para Oliveira Ascensão29, no conteúdo do preceito legal podem-se identificar duas situações distintas: os casos em que o voto é disfuncionalizado, para
os sócios conseguirem vantagens especiais à custa de terceiros ou de outros
sócios (correspondente ao preceituado na primeira parte do artigo); e os casos
em que o voto tem um conteúdo emulativo, i.e, de prejudicar a sociedade ou
outros sócios. Para o autor, os grandes obstáculos à aplicação prática do artigo
situam-se unicamente no âmbito da primeira das hipóteses descritas, pelas dificuldades atinentes tanto à identificação obrigatória de um elemento subjectivo,
como ao reconhecimento dos votos que atentam contra o interesse da socie-

do direito de voto. Esta era por exemplo a posição adoptada por António Arruda de Ferrer
Correia, Lições de Direito Comercial, Vol. II, Sociedades Comerciais p.406.
24 Esta é também a opinião de Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit., p.153.
25 Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit., pp.153.
26
Oliveira Ascensão, “Invalidades das Deliberações dos Sócios” ..., cit., pp.34-35. Paralelamente
aos argumentos já apresentados para justificar a autonomia dogmática entre a figura do abuso do
direito e dos votos abusivos, Oliveira Ascensão faz uma chamada de atenção para a necessidade
de no artigo 58.º, n.º1, b), do CSC, estar presente um intuito subjectivo, por oposição ao carácter
meramente objectivo estabelecido no artigo 334.º do CC (embora o autor admita que, aos votos
abusivos, também possa ser dado um entendimento objectivo) e ainda para a inexistência de um
mecanismo como a “prova de resistência” no seio do artigo 334.º do CC.
27 António Menezes Cordeiro, SA: Assembleia Geral e Deliberações Sociais, p.210.
28 Note-se que o autor é peremptório ao afi rmar que não bastará a mera disfuncionalidade,
enquanto desvio no fim da deliberação, para se concluir pela invalidade da deliberação. Esta invalidade resulta antes do facto de se encontrar “funcionalmente orientada ao mal”, a “um resultado
axiologicamente negativo” – à obtenção de vantagens especiais para o sócio ou para terceiro, em
detrimento da sociedade ou de outros sócios.
29 Oliveira Ascensão, “Invalidades das Deliberações dos Sócios” ..., cit., pp.34-35.
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dade. Esta última temática é ela própria bastante controvertida, como iremos
analisar dogmaticamente no ponto subsequente da presente investigação.
Por sua vez, Menezes Cordeiro30 considera que as deliberações enquadráveis na primeira parte do preceito legal da alínea b), do nº 2, do artigo 58.º do
CSC (ou seja, as deliberações que sejam apropriadas para satisfazer o propósito
de um dos sócios conseguir vantagens especiais para si ou para um terceiro) não
são subsumíveis à figura do abuso do direito, uma vez que estamos perante uma
actuação fora da própria permissão jurídica em jogo, e, por conseguinte, não se
tratará de um abuso do direito, mas, tão só, de uma “falta de direito”. Por sua
vez, as deliberações eivadas de votos emulativos, tal como estatuído na segunda
parte do preceito normativo, são enquadráveis na figura do abuso do direito,
na versão de “desequilíbrio no exercício”. O autor não deixa de reconhecer
que poderão existir deliberações subsumíveis à figura do abuso do direito, por
contrariedade à boa fé (uma vez que para o autor o abuso do direito radicará
sempre num exercício contrário a este vector), mas estas serão antes subsumíveis ao artigo 58.º, nº1, a), do CSC. Para o autor, esta solução surge como
resultado lógico da análise que se faça de direito comparado, mais propriamente
das soluções oriundas do ordenamento jurídico alemão31.
Por sua vez, no que à jurisprudência portuguesa diz respeito, assiste-se a
uma ampla confusão entre as figuras do abuso do direito e dos votos abusivos,
rejeitando-se comummente a verdadeira autonomia dogmática existente entre
ambas as figuras. Paralelamente a este aspecto, tal como Menezes Cordeiro32 faz
notar, da jurisprudência portuguesa transparece uma tendência para averiguar o
interesse da sociedade33, como forma de auxiliar na ponderação dos valores em
presença. Como resultado da confusão entre ambas as figuras, e do consequente
predomínio da figura do abuso do direito para reduzir os votos abusivos, vem
se assistindo a um paulatina substituição do elemento subjectivo, tal como prescrito no artigo, por uma averiguação meramente objectiva.

30

António Menezes Cordeiro, SA…, cit., p.210.
Tendo em consideração que, tal como António Menezes Cordeiro, SA…, cit., p.206, defende,
o artigo 58.º, n.º 1, b), do CSC, foi claramente inspirado no preceituado no §243(2) do AktG.
32 António Menezes Cordeiro, SA …, cit., p.212.
33 Neste sentido, cfr. Ac. da TRP, de 13 de Abril de 1999 (relator: Afonso Coreia), n.º 9920391.
31
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4. A existência de um dever de lealdade e a sua perspectiva perante o
interesse social
4.1. Definição de interesse (visão subjectiva e objectiva)
Antes de partirmos para a análise do conceito de interesse social nas suas
diversas construções e concepções, bem como da sua importância no domínio
jus-societário, parece-nos fundamental dissecar a própria noção de “interesse”.
Neste sentido, afigura-se-nos proveitoso, tal como Pedro Pais Vasconcelos34
preconiza, partir da teoria do interesse, assim como desenvolvida por Ihering e
Gomes da Silva.
Com efeito, “o interesse exprime a aptidão de certo meio ou bem para a
satisfação de uma necessidade ou de um fim da pessoa”35. O interesse, por sua
vez, pode ser concebido mediante uma percepção subjectiva, quando este é
assumido conscientemente pelo seu titular, i.e, tendo em conta os meios ou
bens que uma pessoa considera adequados para a satisfação das suas necessidades; e mediante uma concepção objectiva, consistindo na aptidão do meio ou
bem, para a realização de um preciso fim ou necessidade, independentemente
da vontade e consciência do seu titular. Nesta sede, subscrevemos integralmente a posição adoptada por Pedro Pais de Vasconcelos36, ao defender que
na questão do interesse social deverá prevalecer sempre a perspectiva subjectiva
(na perspectiva da sociedade e não de cada um dos sócios, dada a autonomia
jurídica que representa a pessoa colectiva na ordem jurídica), uma vez que é a
própria sociedade através dos seus órgãos, que concretiza subjectivamente o seu
interesse, embora nos limites da autonomia privada, tal como anteriormente
referimos.

4.2. Visão institucional e contratual
Refira-se, no entanto, que a própria doutrina está dividida quanto ao modo
de concretizar o interesse social. Há, assim, duas linhas de pensamento distintas, que partem de uma visão distinta do próprio direito societário e ainda
de diferentes pressupostos filosóficos. Como faz notar, e bem, Pedro Pais de
Vasconcelos37, tudo se resume a uma distinção entre aquele polo doutrinal
34

Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit., p.319.
Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit., p.319.
36 Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit., p.320.
37 Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit., p.315.
35
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que encara o interesse social numa perspectiva nominalista e aquele outro que
subscreve antes uma perspectiva realista. Estamos, unicamente, perante o aflorar jurídico de uma eterna questão filosófica denominada por “querela dos
universais”. A divisão entre o pensamento realista e nominalista, partindo de
diferentes pressupostos ontológicos, metafísicos e filosóficos, tem originado
uma acérrima discussão entre aqueles que crêem na existência de realidades
subsistentes (realismo) e aqueles que, por sua vez, consideram que estas realidades são unicamente produto da psique humana, ou seja, de processos internos
experimentados e comunicados pela humanidade (nominalismo)38. Com efeito,
aquela linha doutrinal que tende para uma perspectiva realista, representa uma
visão marcadamente institucionalista, enquanto aquela outra que adopta uma
perspectiva nominalista, tende a sufragar uma visão contratualista.
Deste modo, a visão institucionalista defende que o interesse social corresponde a mais do que o simples somatório dos interesses dos sócios. A visão
institucionalista do interesse social surgiu ligada à noção de “interesse da
empresa”, que vem à colação por intermédio da teoria da Unternehmen an sich
ou da “empresa em si”39, formulada primeiramente por Haussmann40. Segundo
esta teoria, o interesse da sociedade sobrepõe-se ao interesse dos seus sócios,
e resulta da convergência dos interesses dos sócios actuais, dos sócios futuros,
dos trabalhadores e até dos consumidores e da colectividade em geral41. Com
efeito, para os defensores de tal concepção, o controlo da empresa deveria caber
à administração e não aos sócios, sobretudo àqueles que o são em virtude de
razões unicamente especulativas, dado que a precariedade e instabilidade ati-

38

Este debate filosófico tem sido travado desde a Antiguidade como pode ser conferido em Arthur
Kaufmann, Introdução à Filosofia... cit., pp.60 e ss..
39
Neste sentido cfr. Hans-Christoph Voigt, Haftung aus Einfluss auf die Aktiengesellschaft (§§117,
309, 317 AktG), pp.53 e ss.. Para mais desenvolvimentos vide Jorge Manuel Coutinho de Abreu,
Da Empresarialidade – As Empresas no Direito, pp.225 e ss..
40
Haussmann, Vom Aktienwesen und vom Aktienrecht. A sua obra foi claramente inspirada na obra
de Walther Rathenau, Vom Aktienwesen. Eine geschäftliche Betrachtung, de 1917, ou na sua versão
italiana, La Realità delle Società per Azioni. Riflessioni Suggerite dall’ Esperienza degli Affari, publicada
em RS, 1960, pp.918-947. O autor, apesar de não ter utilizado expressamente a fórmula em questão, foi, claramente, inovador na consagração de tal orientação. Tudo isto pode ser confrontado
em Maria de Fátima Ribeiro, A Tutela dos Credores da Sociedade por Quotas e a “Desconsideração
da Personalidade Jurídica”, p.510.
41 São várias as referências na literatura italiana a uma visão institucionalista, como são exemplo:
Pier Giusto Jaeger, L’Interesse Sociale, pp.17 e ss., Francesco Galgano, Le Instituzioni dell’ Economia Capitalistica. Società per Azioni, Stato e Classi Sociali, pp.86 e ss., Maria Francesca Ghirga,
Il Procedimento per Irregolarità della Gestione Sociale, pp.15 e ss. e Gastonne Cotino, L’Imprenditore.
Diritto Commerciale, Volume I, Tomo I, pp.164 e ss..
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nente ao seu vínculo, obstaria à prossecução do interesse da empresa em atingir
a sua máxima eficiência produtiva e consequentemente a sua função social42 43.
Ainda no polo institucionalista foi desenvolvida a teoria da Person in sich,
ou seja, da “pessoa em si”, que se distingue da teoria atrás descrita pelo facto
de partir de uma posição mais extremada, remetendo a titularidade do interesse
social a um sujeito que não um ser humano, mas antes à própria sociedade
enquanto pessoa (colectiva).
Na doutrina pátria, surgem Pereira de Almeida44 e José Nuno Marques
Estaca45 no polo institucionalista. Para o primeiro dos autores, o interesse social
corresponde somente ao interesse da empresa enquanto substrato da sociedade
comercial, interesse que pode não corresponder ao interesse individual de cada
um dos sócios ou do grupo de sócios. Por sua vez, José Nuno Marques Estaca
defende um interesse da sociedade por referência à ideia de empresa46, cuja rentabilidade e conservação têm uma importância ontológico-social e económico-financeira fundamental. Para o autor, o reconhecimento pelo Direito Societário de diversas categorias objectivas de interesses, nomeadamente dos sócios,
dos gestores, dos trabalhadores, dos credores e da colectividade, fez renascer a
visão da sociedade como uma instituição económica, com funções tanto sociais
como de utilidade na produção de bens e serviços, desempenhando uma função de instrumento de desenvolvimento económico. Para este autor, a sociedade embora tenha uma génese contratual (pelo menos em princípio), sofre

42

Esta construção doutrinal influenciou em grande medida a legislação alemã sobre as sociedades
anónimas (AktG), de 1937, como é visível no reforço dos poderes dos órgãos de administração
dentro da sociedade. Neste sentido, cfr. Pier Giusto Jaeger, L’Interesse Sociale, pp.53 e ss. e na
doutrina pátria Orlando de Carvalho, Critério e Estrutura do Estabelecimento Comercial, pp.301 e
ss. e Maria de Fátima Ribeiro, A Tutela dos ..., cit., p.510.
43 Para uma noção de interesse da empresa e os seus progressivos desenvolvimentos numa perspectiva de direito comparado, cfr. Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Da Empresarialidade…,
cit., pp.223 e ss., Jorge Pinto Furtado, Deliberações de Sociedades Comerciais, pp.230 e ss. e António Menezes Cordeiro, Da Responsabilidade Civil dos Administradores das Sociedades Comerciais,
pp.498 e ss..
44
António Pereira de Almeida, Sociedades Comerciais, p.53.
45 José Nuno Marques Estaca, O Interesse …, cit., pp.117-119.
46 Note-se que surgem especiais referências doutrinais além-fronteiras, no sentido de identificar o
interesse social com o interesse da empresa apenas nos casos de sociedades anónimas, em especial
aquelas cotadas em bolsa, uma vez que, o afastamento dos accionistas da vida societária, acarretaria
a insuficiência das teorias contratualistas e subsequente controlo das sociedades pelos órgãos de
administração. Neste sentido, cfr. Francesco Galgano, Diritto Commerciale.2. Le Società. Contratto
di Societá. Società di Persone. Società per Azioni. Altre Società di Capitali. Società Cooperative, pp.158
e ss., Monica Cossu, Soicetà Aperte e Interesse Sociale, pp.129 e ss. e 294 e ss. e Werner Flume,
Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Die Juristische Person, Erster Band/ Zweiter Teil, pp.50 e ss..
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um processo de autonomização e afirmação na ordem jurídica, assumindo-se
como uma forma ou estrutura jurídica de uma realidade empresarial que lhe
serve de substrato e que contém uma dimensão ética e axiológica. A sociedade
tem, assim, um interesse diverso (e superior) ao dos sócios. Como resultado, o
exercício do direito de voto encontra-se balizado por este específico interesse
próprio, sendo tal exercício viciado quando na sua génese se encontrem motivações extra-sociais.
Numa perspectiva doutrinal realista, embora menos radical, Oliveira
Ascensão47 considera que o interesse social é autónomo do interesse dos sócios,
embora distinga também o interesse da sociedade do interesse da empresa.
Para este autor48, o interesse social não corresponde ao interesse individual dos
sócios, nem tão pouco da sua maioria, mas também não corresponde ao interesse objectivo da empresa que a sociedade estrutura. Para o autor, a sociedade
enquanto estrutura jurídica, uma vez criada, tem dois fins: um fim imediato
que corresponde à realização de uma função produtiva, e um fim mediato que
se traduz, por sua vez, na realização de lucro. O autor conclui que se verifica regularmente no domínio societário uma situação de tensão entre os dois
fins, uma vez que o desempenho por referência às funções produtivas pode ser
incompatível com as finalidades lucrativas e vice-versa.
O autor chega deste modo ao interesse social, por ser a forma como o
Direito resolve esse conflito, embora fazendo uma chamada de atenção para o
facto de não ser o interesse da empresa49 que está em causa, mas antes o interesse da sociedade, o qual seria tão só o interesse da estrutura jurídica e não o
interesse público ou geral. Neste sentido, o autor defende que, o interesse social
se manifesta mesmo contra uma deliberação unânime dos sócios, e sempre que
este seja posto em causa, incumbe ao órgão de fiscalização intervir, sob pena
de serem responsabilizados por nada fazerem para salvaguardar o interesse da
sociedade.

47

Oliveira Ascensão, Direito Comercial ..., cit., pp.68- 69 e Oliveira Ascensão, “Invalidades
das Deliberações dos Sócios” ..., cit., pp.390-392.
48 Oliveira Ascensão, “Invalidades das Deliberações dos Sócios” ..., cit., pp.36-38. Para o efeito,
o autor define empresa como “uma estrutura organizada que desempenha estavelmente uma função produtiva” (p.36), e que, segundo este, representa a grande protagonista da vida económica
da sociedade.
49 Embora Oliveira Ascensão, “Invalidades das Deliberações dos Sócios”, in Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Raúl Ventura, Volume II, 2003, p.37, não deixe de referir que o interesse de
empresa pode assumir alguma relevância jurídica, nomeadamente nos ramos do Direito que têm
sido referidos como Direito da Economia, como é exemplo o Direito da Concorrência e a “supervisão exercida por entidades públicas, na Banca, Valores Mobiliários e Seguros”.
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No entanto, a maioria da doutrina portuguesa tem uma visão contratualista,
definindo o interesse social tão só por referência ao interesse dos sócios. Neste
sentido Raúl Ventura50 é bastante crítico do preceituado na parte final do artigo
64.º do CSC (artigo cuja dissecação irá ser realizada no ponto subsequente do
presente estudo), defendendo que o interesse social é o interesse dos sócios
nesta qualidade, ou seja, “o interesse que os levou a efectuar contribuições para
o exercício comum de uma actividade, a fim de partilharem os lucros”.
Pedro de Albuquerque51 também é particularmente adepto da aferição
do interesse social por referência ao interesse comum dos sócios, defendendo
que “quer a disciplina das sociedades comerciais, quer a disciplina jurídica de
empresa, aparecem como formas de regulamentação de interesses de grupo e
não de série”.
Brito Correia52, autor com responsabilidade na redacção legal originária
do artigo 64.º do CSC53, defende que deve integrar o conceito de interesse
social “aquele interesse comum dos sócios para cuja satisfação a sociedade foi
constituída, e que, em cada momento, se define como aquele interesse que for
comum aos sócios dentro do limite marcado pelos fins da sociedade”. O autor
conclui deste modo que, “como interesse social, valerá então o interesse que,
dentro desse limite, for em cada momento comum a todos ou à maioria dos
sócios”.
Coutinho de Abreu54, por sua vez, defende a inviabilidade de uma concepção unitária de interesse social, distinguindo para o efeito o papel do interesse
social nas deliberações dos sócios e nas dos órgãos de gestão. O autor afirma
que o interesse social há-de sempre reportar-se ao interesse comum dos sócios
(enquanto sócios). No entanto, para o autor, é normal que no âmbito de uma
mesma sociedade existam interesses divergentes entre os sócios, mas alerta de
50

Raúl Ventura, Sociedades por Quotas, Volume III, Comentário ao Código das Sociedades Comerciais, pp.150-151.
51 Pedro de Albuquerque, Direito de Preferência dos Sócios em Aumentos de Capital nas Sociedades
Anónimas e por Quotas – Comentário ao Código das Sociedades Comerciais, p.340.
52
Brito Correia, Direito Comercial, 2º Volume, Sociedades Comerciais, pp.49 e ss..
53
Tal como António Menezes Cordeiro, “Os Deveres Fundamentais dos Administradores
das Sociedades (artigo 64.º/1 do CSC)”, A Reforma do Código das Sociedades Comerciais, Jornadas
em Homenagem ao Professor Doutor Raúl Ventura, 2007, p.31, prescreve, o artigo 64.º, tratou-se de
uma iniciativa de Brito Correia, a quem o Ministério de Justiça terá pedido uma ultima revisão
do Código. O próprio autor não nega tal facto, como pode ser constatado em Brito Correia,
Direito Comercial…, cit., p.49. Remete-se, no entanto, a discussão de tal artigo para o ponto subsequente do presente estudo.
54 Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Curso de ..., cit., pp.293-311. Entendimento semelhante
já resultava das obras: Do Abuso do Direito, pp.114-121 e Da Empresarialidade – As Empresas no
Direito, pp.225-243.
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seguida que o interesse social “não é feito destas divergências de interesses.
É feito sim da comunidade interesses dos sócios”. No entanto, para Coutinho de Abreu, tal comunidade só pode ser classificada como interesse social
“quando se ligue à causa comum do acto constituinte da sociedade”, o qual,
para ao autor, será em regra o escopo lucrativo55. Coutinho de Abreu serve-se
de seguida da teoria do interesse, tal como desenvolvida por Ihering e Gomes
da Silva, nos termos já enunciados, para demonstrar que no interesse social há
“uma relação entre uma necessidade, (em regra) a obtenção de lucro por parte
de todos e cada um dos sócios – e um ou mais bens determinados (sendo o caso)
em cada deliberação (…)”56.
O autor chama a atenção para o facto de só um dos polos da relação, a
necessidade, ser imutável, uma vez que o outro polo, o bem jurídico, é variável, pois a sociedade depara-se com várias situações distintas por referência ao
bem jurídico em questão. O autor conclui que, quando se confrontem interesses sociais diversos, caberá à maioria dos sócios decidir qual o “meio mais
apto para conseguir o fim social” e por isso “determinar o interesse social em
concreto”57. Por fim, Coutinho de Abreu alerta para a necessidade de não se
confundir o “interesse social com o interesse da maioria ou com qualquer definição que dele dê a maioria”, pela necessidade de ter sempre em conta o “fim
social comum como «estrela polar»”58. O autor chega assim à necessidade de se
definir o interesse social “como a relação entre a necessidade de todo o sócio
enquanto tal na consecução do lucro e o meio julgado apto a satisfazê-la”59.
No mesmo sentido perfilhado por Coutinho de Abreu, Fátima Ribeiro60
considera que, pese embora caiba aos sócios enquanto tal a definição de interesse social, este deverá ser norteado pelo fim da sociedade, o qual será sempre,
no entender desta autora, a produção de lucro no “património da sociedade
comercial para depois ser distribuído ou atribuído aos sócios”61. A autora conclui que, embora a definição desse interesse seja “necessariamente condicionada
pelo respeito pelo fim da sociedade, a prioridade é a obtenção pelo ente social

55 Embora Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Curso de ..., cit., p.296, afi rme que, nas sociedades sem fins lucrativos, a comunidade de interesses prende-se com a comunidade do respectivo
escopo fi xado nos estatutos. Quanto a esta ideia remetemos a sua discussão para o ponto 4.4.1 da
presente investigação.
56 Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Curso de ..., cit., p.297.
57 Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Curso de ..., cit., p.297.
58 Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Curso de ..., cit., p.298.
59 Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Curso de ..., cit., p.298.
60 Maria de Fátima Ribeiro, A Tutela dos ..., cit., pp.509-514.
61 Maria de Fátima Ribeiro, A Tutela dos ..., cit., pp.512-513.
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de um lucro (incremento do património da sociedade), passível de distribuição
pelos sócios”62.
Revelando-se bastante crítico quanto ao reportar o interesse social ao conceito de empresa, surge, na doutrina pátria, Menezes Cordeiro63, ao negar qualquer autonomia dogmática a tal figura no âmbito do “Direito do Comércio”.
Com efeito, para o autor, “não é configurável atribuir-lhe «interesses» próprios,
capazes de ditar, inflectir, ou esclarecer regimes”. Deste modo, o autor parte
duma ideia de personalidade colectiva enquanto “complexos normativos”, os
quais fazem a ponte entre os “destinatários singulares e a realidade da vida”.
O autor, servindo-se desta construção jurídica, considera que cabe aos sócios
definirem o interesse social, mas alerta para a necessidade de estes o fazerem de
“modo colectivo”, ou seja, tendo em conta a particular “técnica ideologicamente significativa da personalidade colectiva”.
Por fim, Pedro Pais de Vasconcelos64 parte da construção de Maihoffer65,
sobre “os papéis, posições e situação típicas da vida” e a sua jurisdicidade imanente, para afirmar que, embora sejam os sócios que determinam e concretizam
o interesse social, este distingue-se dos interesses individuais dos sócios, pela
necessidade de estes actuarem no “modo colectivo ou em modo societário” e não no
modo individual66. Assim, em todas as sociedades, “o sócio está também em
relação com a sociedade e coexiste com ela”. Com efeito, “a posição do sócio,
não é, pois, nunca puramente isolada, puramente individual, e por isso ele não
deve desconsiderar a sociedade e os seus consócios no exercício do seu direito
social”67.
No entanto, o autor alerta para o facto da posição do sócio face à sociedade,
mas também relativamente aos demais sócios, não poder ser vista de um ponto
de vista abstracto, mas depender, por sua vez, da análise que se faça no caso
concreto do tipo legal e do tipo social do sócio, da sociedade e dos consócios.
Neste sentido, é por demais fundamental distinguir se estamos perante uma
sociedade com elementos mais pessoalistas ou capitalistas, como iremos oportunamente analisar no ponto 4.4.4 do presente estudo.
Quanto à visão dogmática que partilhamos do interesse social, bem como
a sua importância para o enquadramento da problemática em questão, nomea62

Maria de Fátima Ribeiro, A Tutela dos ..., cit., pp.513-515.
António Menezes Cordeiro, Da Responsabilidade Civil …, cit., pp.521-522.
64 Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit., pp.328-330.
65 Werner Maihofer, “Die Natur der Sache”, in Archiv für Rechts – und Sozialphilosophie, XLIV,
1958, pp.166 e ss..
66 Propugnando pela mesma visão doutrinal ainda antes da entrada em vigor do CSC, Guerra da
Mota, Sociedades Comerciais, A tutela da Minoria e o Direito Unitário de Participação dos Sócios, p.52.
67 Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit., p.329.
63
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damente enquanto vector fundamental para concretizar o dever de lealdade
existente no domínio societário, remetemos a sua discussão para os pontos
4.4.1 e 4.4.2 da presente invetigação, uma vez que por ora ainda não estão em
confronto todos os elementos necessários para uma correcta apreciação da presente problemática. Neste sentido, passaremos a explorar mais alguns aspectos
caracterizadores do seu regime, para que possamos finalmente reunir os elementos necessários para a apreciação cientificamente sustentada e criticamente
orientada a que nos propomos.

4.3. O artigo 64.º do CSC
Para um correcto enquadramento dogmático desta problemática é fundamental recordar que não há nenhuma definição na lei de interesse social. Note-se, no entanto, que o artigo 64.º, n.º 1, b), do CSC, assume uma posição de
destaque neste âmbito, pela sua possibilidade de fornecer algumas pistas sobre
o sentido de tal conceito. Não obstante, este artigo é complexo na sua génese,
tendo suscitado desde a sua consagração legal68 um amplo debate doutrinal69
sobre o seu conteúdo, sentido e alcance.
O artigo 64º, na alínea b), do seu número 1, estatui que aos gerentes e administradores incumbem deveres de lealdade no interesse da sociedade, tendo em
conta os interesses dos sócios a longo prazo, e ainda ponderando os interesses
de outros sujeitos relevantes para a sustentabilidade da sociedade, entre os quais
figuram os trabalhadores, clientes e credores70.
Em primeiro lugar, cumpre-nos fazer uma chamada de atenção para o facto
de embora o dever de lealdade não ser expressamente referido no artigo 20.º
do CSC, o qual determina o regime das obrigações dos sócios, o artigo 64.º, n.º
1, b), a par de outros preceitos (como são exemplo, além do já referido artigo
68

O artigo corresponde à versão resultante do artigo 4º do Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29
de Março. Para mais desenvolvimentos sobre a história da sua consagração legal, vide António
Menezes Cordeiro, “Os Deveres Fundamentais ..., cit., pp.20-25.
69 Para mais desenvolvimentos vide Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Da Empresarialidade …,
cit., pp.227 e ss..
70 Note-se, contudo, que o preceituado no artigo 64.º, n.º 1, b), do CSC, não é algo de exclusivo
ao ordenamento jurídico português, sendo várias as leis presentes noutros ordenamentos jurídicos que contêm preceitos legais que mandam atender a semelhantes interesses (expressando concepções mais ou menos institucionalistas do interesse social) na governação das sociedades. São
exemplos desta ideia: as legislações provindas do Brasil, Reino Unido, Áustria, Holanda e Estados
Unidos. Para mais desenvolvimentos neste sentido, cfr. Jorge Manuel Coutinho de Abreu,
Curso de ..., cit., pp.298-301.
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58.º, n.º 1, b), os artigos: 83.º, 180.º, 181.º, n.º 5, 214.º, n.º 6, 242.º, n.º 1 e
477.º do CSC)71, indica claramente a existência de um dever de lealdade no
seio do direito societário. Uma segunda nota serve para enaltecer a importância
que este preceito normativo tem na indicação clara de que o dever de lealdade
deve ser norteado pelo interesse social, independentemente da conformação
concreta que tal conceito possa ou deva assumir.
No entanto, a questão central que resulta da leitura do preceituado no
artigo 64.º, n.º 1, b), prende-se com a possibilidade de o artigo propugnar por
uma visão institucionalista do interesse social.
No entendimento de Coutinho de Abreu72 e Pedro Pais de Vasconce73
los é útil considerar que este preceito rege apenas quanto à administração da
sociedade e já não quanto às deliberações dos sócios em assembleia geral. Para
o último destes autores, a necessidade de considerar que o preceito tem um
alcance unicamente face aos órgãos de administração da sociedade resulta do
facto de, nos conselhos de administração, os sócios não estarem necessariamente
presentes, resultando, não raras vezes, no sacrifício dos seus interesses pelas
decisões dos administradores profissionais, principalmente quando os sócios
em questão não sejam dotados de posições dominantes. O autor serve--se de
uma análise histórica para concluir pela tendência crescente dos administradores
desconsiderarem os interesses dos sócios, sócios que são cada vez mais tratados
como meros “aportadores de capitais”, com prejuízos sérios para a sua esfera. O
autor recorda que o mesmo não se passa nas assembleias gerais, uma vez que
estas são compostas pelos sócios, os quais podem, por sua vez, assegurar que o
interesse social é seguido tendo em conta os seus próprios interesses enquanto
sócios.
Outra questão largamente debatida na doutrina prende-se com a preocupação do artigo quanto aos interesses dos trabalhadores, ao mandar atender,
na conformação do interesse social, aos interesses dos sujeitos relevantes para a
sustentabilidade da empresa, figurando a par de outros sujeitos (como clientes e
credores) os próprios trabalhadores de que disponha a sociedade.

71

Neste sentido (mas ainda enunciado outros artigos no CSC, no qual o dever de lealdade encontra
especiais manifestações), cfr. Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Curso de ..., cit., pp.313-314
e Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit., p.332. Note-se, no entanto, que o dever de
lealdade opera ainda em determinadas situações não especificamente previstas na lei, como se irá
fazer menção no ponto 4.4.3 deste estudo.
72 Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Curso de ..., cit., pp.293-296.
73 Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit., p.322-323.
RDS IX (2017), 4, 913-960

Book Revista de Direito das Sociedades 4 (2017).indb 930

27/12/17 18:09

Exoneração da responsabilidade civil dos sócios nas deliberações sociais

931

Para Pedro Pais de Vasconcelos74, a preocupação do artigo atinente aos
trabalhadores resulta da necessidade de não serem desconsiderados os seus interesses na saúde económica da sociedade, uma vez que “dela dependem os seus
postos de trabalho e a sua estabilidade e segurança económica, familiar, e bem
assim a sua progressão profissional”. Para o autor, tal referência aos interesses
dos trabalhadores estatuída no artigo corresponde tão só à transposição para
o Código das Sociedades Comerciais da articulação entre a iniciativa económica privada e os direitos dos trabalhadores, dimensões que, de resto, resultam
da própria Constituição da República Portuguesa (CRP). Ademais, o autor
defende que, a actuação dos administradores em desrespeito pelas leis laborais de segurança no trabalho, de segurança social, ou outras que protejam os
interesses dos trabalhadores, pode levar à responsabilidade dos administradores
tanto perante os trabalhadores, como perante terceiros, nos termos do artigo
78.º e 79.º do CSC.
Entendimento diverso tem Coutinho de Abreu75 ao defender que estamos
perante uma norma, no que aos interesses dos trabalhadores diz respeito, com
um “conteúdo positivo quase nulo”76. No entanto, o autor não vai tão longe ao
ponto de considerar que estamos perante uma preocupação “inútil ou despropositada”, uma vez que, para o autor, há espaços de discricionariedade no
âmbito do regime da prestação de trabalho subordinado, não reguladas nem
pelas leis laborais, nem tão pouco pelas convenções colectivas de trabalho, espaços estes que, na óptica do autor, devem ser preenchidos pelos administradores,
nos termos do artigo 64.º, n.º 1, b), do CSC, tendo em conta os interesses dos
trabalhadores. Note-se, no entanto, que para o autor, os trabalhadores não
poderão fazer responder civilmente para com eles os administradores, pelo facto
de não terem ponderado devidamente os seus interesses. Com efeito, o autor
defende que a norma do artigo 64.º, n.º 1, b), não é uma norma de protecção
dos trabalhadores subsumível ao enquadramento geral da responsabilidade civil,
nos moldes do artigo 483.º, n.º 1, do CC.
Por sua vez, Menezes Cordeiro77 ligou a preocupação com o interesse dos
trabalhadores, presente na parte final do preceito legal, a uma antecipação do
regime de co-gestão para as sociedades anónimas, a qual constava do projecto

74

Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit., p.323.
Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Curso de ..., cit., pp.303-308.
76 Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Curso de ..., cit., p.304.
77 António Menezes Cordeiro, “Os Deveres Fundamentais ..., cit., pp.747 e ss..
75
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da 5.ª Directriz do Direito das Sociedades78-79, mais concretamente, do seu
artigo 10.º, n.º 2, a)80. No entanto, tal directiva nunca chegou efectivamente a
entrar em vigor. Menezes Cordeiro81 conclui pela necessidade de fazer “uma
como que interpretação conforme com a Directriz, que lime arestas”, retirando como sentido útil: a necessidade de os administradores respeitarem as
regras atinentes ao ordenamento jurídico considerado no seu todo, atendendo
não somente às regras jurídicas provenientes do domínio societário, mas ainda
àquelas outras que resultem de legislações laborais.
De qualquer das formas, ainda que a preocupação atinente aos interesses
dos trabalhadores estatuída no preceituado da parte final do artigo 64.º, n.º
1, b), do CSC, tenha sido feita na expectativa de uma futura aprovação da 5.ª
Directriz do Direito das Sociedades, certo é que tal preceito legal se encontra
efectivamente consagrado e que não poderá ser desatendido por todos aqueles
que pretendam estudar cientificamente esta matéria, ao chamar a atenção para
uma efectiva existência do dever de lealdade no seio societário e, consequentemente, colocar o acento tónico da sua aferição no confronto que dele se faça
com o próprio interesse social.

78

Contrariamente ao que Brito Correia disse (autor com responsabilidade assumida na redação do
preceito legal, como fizemos menção na nota de rodapé 53)), quanto à sua fonte inspirativa, primeiramente colocando em destaque o §76 do Aktiengesetz alemão de 1965, como pode ser confrontado em Brito Correia, Direito Comercial …, cit., p.49 e mais tarde no §70 do Aktiengesetz
de 1937, como resulta da obra do autor: Brito Correia, Os Administradores das Sociedades Anónimas, p.602. Note-se, no entanto, que o mesmo autor refere ainda como fonte o projecto modificado da referida 5.ª Directriz do Direito das Sociedades, em especial o seu artigo 10.º, n.º 2, a).
79
Para mais desenvolvimentos sobre as motivações subjacentes à preparação e às vicissitudes da
5.ª Directriz do Direito das Sociedades, vide António Menezes Cordeiro, “Os Deveres Fundamentais ..., cit., pp.32-36.
80 Fazendo uso da tradução linguística de António Menezes Cordeiro, “Os Deveres Fundamentais ..., cit., pp.20-25, do artigo constava a seguinte redacção: “Todos os membros dos órgãos
de direcção e de vigilância exercem as suas funções no interesse dos accionistas dos trabalhadores. Eles devem observar a necessária discrição no que respeita às informações de natureza confidencial de que disponham sobre a sociedade. Eles ficam adstritos a essa obrigação, mesmo após
a cessão das suas funções”.
81 António Menezes Cordeiro, “Os Deveres Fundamentais ..., cit., pp.41-42 e António Menezes Cordeiro, Direito Europeu das Sociedades, p.749.
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4.4. Dever de lealdade e interesse social
Pese embora toda a discussão que o conceito de interesse social tem suscitado, é relativamente pacífico na doutrina82 que este é o principal vector de
orientação do dever de lealdade83 dos sócios. Note-se ainda que, no entendimento de alguns autores84, o dever de lealdade se desenvolve paralelamente
para proteger o princípio da igualdade entre os sócios que deve reger o direito
societário. Relativamente a esta segunda ideia, é preciso não olvidar que em
Direito um dos princípios fundamentais é tratar por igual o que é igual e por
diferente o que é diferente85 e, por conseguinte, o princípio da igualdade terá
de ser matizado tanto pelas diferentes participações sociais que os sócios tenham
dentro da orgânica societária, como pelo diferente peso que estes ocupem na
estrutura societária, o que se reflectirá na esmagadora maioria dos casos no próprio “poder de voto”86.
Neste ponto, recordemos os ensinamentos de Pedro Pais de Vasconcelos87
quanto à forma de concretização do interesse social, que caberá em princípio
à própria sociedade, mediante os seus órgãos deliberativos. Com efeito, caberá
aos próprios sócios em dois momentos distintos a sua conformação: a) primeiro,
aquando da determinação do objecto social na constituição da sociedade (ou
numa posterior modificação dos estatutos) e b) posteriormente, nas deliberações
sociais, as quais constituem precisamente o objecto da presente investigação.

82

Neste sentido, cfr. Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit., p.315 e Jorge Manuel
Coutinho de Abreu, Curso de ..., cit., pp.312-313, embora o autor considere que estamos perante
um dever de conteúdo negativo, o qual imporá aos sócios o dever de não actuar “de modo incompatível com o interesse social”. Quanto à possibilidade do dever de lealdade assumir um conteúdo
positivo, limitamo-nos a remeter a sua discussão para o ponto 5.3 do presente estudo.
83 Para uma análise histórica e um enquadramento dogmático do dever de lealdade no seio societário, veja-se o ponto subsequente do presente estudo.
84 Cfr. Manuel Carneiro da Frada, “Deliberações Sociais Inválidas no Novo Código das
Sociedades” … cit., p.322 e António Pereira de Almeida, “A Relevância dos Vícios do Voto
nas Deliberações Sociais”, Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Inocêncio Galvão Telles, Volume
IV, 2003, p.653.
85 É neste sentido que hodiernas constituições consagram um dos princípios basilares de qualquer
ordenamento jurídico, i.e., o princípio da igualdade material. Para mais desenvolvimentos do seu
acolhimento na nossa ordem jurídico-constitucional, cfr. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, pp.426-430.
86 Sobre o “poder de voto” e os diferentes critérios de atribuição dos votos, vide Jorge Manuel
Coutinho de Abreu, Curso de ..., cit., pp.243-250.
87 Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit., p.321 e p.330.
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Por outro lado, como decorre também das lições de Pedro Pais de Vasconcelos88, é fundamental ter em conta a figura das deliberações abusivas, pois
estas reflectem com clareza uma manifestação do dever lealdade do sócio para
com a sociedade, uma vez que o que inquina o voto abusivo é a sua disfuncionalidade, i.e, a “contrariedade entre o seu fim e a função que devia dirigi-lo”. Neste ponto, mantêm-se as seguintes dúvidas: Qual a relação entre estas
diversas dimensões? Como articular a disfuncionalidade, o interesse social e o dever
de lealdade? É precisamente com o intuito de articular todos estes vectores do
sistema, que escrevemos as páginas seguintes.

4.4.1. O fim social e o dever de lealdade
Somos da opinião que o ponto de partida para o interesse social será sempre o fim da sociedade89, o qual certa doutrina90-91 considera ser a obtenção
de lucro no património da sociedade para posteriormente ser distribuído aos
sócios.

88

Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit., p.327.
Neste sentido cfr. Luís Menezes Leitão, Pressupostos da Exclusão de Sócio nas Sociedades Comerciais,
p.41. Para o autor, o fim da sociedade corresponde tão só ao “elemento comum aos interesses dos
sócios contratantes”. Ainda no mesmo sentido cfr. Maria de Fátima Ribeiro, A Tutela dos ..., cit.,
p.513, Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Curso de ..., cit., p.296, Maria Augusta França,
A Estrutura das Sociedades Anónimas em Relação de Grupo, p.9 e Eliseu Figueira, “Disciplina Jurídica
dos Grupos de Sociedades. Breves Notas Sobre o Papel e a Função do Grupo de Empresas e a Sua
Disciplina Jurídica”, CJ, XV, nº4, 1990, p.53. Este último autor vai ainda mais longe ao identificar o fim (lucrativo) da sociedade com o interesse social, embora propugnando por uma visão
institucionalista, por referência à “causa, no sentido de função económico-social da sociedade”.
90
Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Curso de ..., cit., p.296, Maria de Fátima Ribeiro,
A Tutela dos ..., cit., p.515, Raúl Ventura, Sociedades por Quotas, Volume I, Comentário ao Código
das Sociedades Comerciais, pp.326 e ss., OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Comercial ..., cit., pp.32 e ss.,
Vasco Lobo Xavier, Sociedades Comerciais. Lições aos Alunos de Direito Comercial do 4º Ano Jurídico,
pp.14 e ss., Miguel Pupo Correia, Direito Comercial - Direito da Empresa, pp.140 e ss. e Filipe
Cassiano dos Santos, “O Direito aos Lucros no Código das Sociedades Comerciais (à luz de 15
anos de vigência)”, Problemas de Direito das Sociedades, 2002, pp.185-199. Numa perspectiva institucionalista, Maria Augusta França, A Estrutura das Sociedades …, cit., p.9 e Eliseu Figueira,
“Disciplina Jurídica dos Grupos de Sociedades…, cit., p.53, ao identificarem o fim da sociedade,
com o intuito de permitir uma acumulação da riqueza no interesse da comunidade.
91 Na doutrina italiana, Francesco Galgano, Diritto Commerciale …, cit., pp. 19 e ss., defende
que a causa do negócio jurídico constitutivo da sociedade resulta da consideração de uma tríplice
ordem de interesses: um interesse na maximização da eficiência da empresa, um interesse na maximização do lucro da sociedade e um interesse na maximização dos dividendos.
89
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Com efeito, deparamo-nos com uma questão fundamental: podemos
actualmente, dada a multiplicidade na realidade dos factos de sociedades que
não visam o lucro directamente no seu património92, como são exemplo as
sociedades offshore, as sociedades“instrumentais”93 e as sociedades gestoras de
participações sociais (SGPS), afirmar que o fim das sociedades ainda é redutível
a um fim lucrativo? Ou terá Pedro Pais de Vasconcelos94 razão quando afirma
que o fim da sociedade, tal como descrito no artigo 980.º do CC, não corresponde efectivamente à realidade dos factos?95
Da nossa parte parece-nos claro que o artigo 980.º do CC foi ultrapassado,
e muito, pela realidade fáctica existente no domínio societário. Por um lado,
a referência expressa à necessidade de estarmos perante um contrato96 é de
todo incapaz de reflectir os distintos modos de constituição sob as quais uma
sociedade pode ser formada. Com a consagração das sociedades unipessoais por
quotas97 (sendo ainda possível a existência de sociedades anónimas unipessoais
subsumíveis ao artigo 488º do CSC)98, nos termos do artigo 270.º-A do CSC,

92

Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit., p.25 e p. 82, fala mesmo na existência de
“sociedades não lucrativas”.
93 Servimo-nos aqui da designação de Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit., p.27,
para descrever aquelas sociedades “inseridas em grupos que apenas estruturam partes ou sectores
determinados de uma ou mais das empresas que os formam, muitas vezes com funções puramente
técnicas (…) e não propriamente a formação e distribuição de lucros”.
94 Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit., p.25. Note-se que esta posição não é isolada
na doutrina, sendo ainda partilhada, entre outros, por António Menezes Cordeiro, Manual de
Direito das …cit., p.290, Rui Pinto Duarte, Escritos sobre Direito das Sociedades, pp.26 e ss., Fátima
Gomes, O Direito aos Lucros e o Dever de Participar nas Perdas nas Sociedades Anónimas, pp.83 e ss.,
Brito Correia, Direito Comercial…, cit., pp.29 e ss., João Miguel Ascenso, “As Sociedades não
Lucrativas. Breve Análise do Direito dos Sócios aos Lucros”, Revista de Direito das Sociedades,
ano III, 2011, p.825 e Jorge Pinto Furtado, Curso de Direito das Sociedades, pp.138 e ss., no sentido em que se analisa na nota de rodapé infra.
95
Note-se que, neste sentido, Jorge Pinto Furtado, Curso de …, cit.,, pp.138 e ss., serve-se precisamente das sociedades gestoras de participações sociais, para defender que o fim lucrativo constitui
hoje tão só um objectivo “normal”, por contraposição a um objectivo “essencial”.
96
Sobre a natureza contratual do acto constitutivo, e as diversas concepções doutrinais que procuraram dogmatizar o acto constitutivo ao longo da história nos diversos ordenamentos jurídicos,
vide João Espírito Santo, Exoneração do Sócio no Direito Societário-Mercantil Português, pp.981-1001.
97 Tal consagração foi obra do Decreto-Lei n.º76/2006, de 29 de Março. Recorde-se ainda a
importância do Decreto-Lei n.º 257/96, de 31 de Dezembro, nomeadamente tendo presente o
estudo sobre tal diploma legislativo, pelo facto do legislador confessar a vantagem de consagrar
abertamente a unipessoalidade das sociedades comerciais. Sobre o aparecimento da unipessoalidade
das sociedades comerciais e o seu progressivo desenvolvimento no seio da legislação societária,
vide Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit., pp.23-24.
98 Como atenta, e bem, Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Curso de ..., cit., p.87.
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perdeu-se a necessidade de estarmos perante um contrato entre duas ou mais
pessoas, assumindo ao invés, o acto constitutivo a natureza de negócio jurídico
unilateral. Atente-se ainda na possibilidade de as sociedades comerciais serem
constituídas em termos distintos dos regulados no CSC, como se assiste com
a constituição de várias sociedades anónimas por parte do Estado através de
lei ou (principalmente) de decreto-lei99-100. Por sua vez, dada a complexidade
orgânica que hoje em dia as sociedades comerciais assumem, é absolutamente
irreal a sindicância de um efectivo “exercício em comum de certa actividade
económica”101 em todas as sociedades comerciais.
Com Pedro Pais de Vasconcelos102 entendemos que tal “exercício em
comum” pode não existir (e a maioria das vezes não existirá) em muitas das
sociedades de capitais e não é de todo concebível nas sociedades abertas cotadas103. Se o “exercício em comum” é natural nas sociedades pessoais, nomeadamente nas sociedades em nome colectivo (o que resulta da inerente proximidade dos sócios), nas sociedades por quotas, tal naturalidade subjacente ao
exercício em comum já é mais parca, sendo nas sociedades anónimas, por regra,
totalmente estranho qualquer “exercício em comum”. Embora tal exercício até
possa existir nas sociedades anónimas de pequenas dimensões, não será natural
que assim aconteça, em virtude do anonimato dos sócios e do relacionamento
discreto entre si. Finalmente, nas sociedades anónimas abertas, i.e, cotadas em
bolsa, a permanente mutabilidade dos sócios impossibilita qualquer exercício
em comum, sem com isto pôr em causa quer a sua qualidade como sócios,
quer a natureza da sociedade comercial. Note-se por fim que, naturalmente,
o “exercício em comum” será impossível identificar sempre que estejamos na
presença de sociedades unipessoais.
No entanto, se até então seguimos o entendimento doutrinal de Pedro Pais
Vasconcelos, não subscrevemos o seu entendimento quanto à dispensabilidade
do intuito lucrativo104 por parte das sociedades comerciais. Defendemos que as
sociedades comerciais ainda têm um verdadeiro fim lucrativo. Cremos que, as
99

Para mais desenvolvimentos nesta matéria cfr. Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Curso de
..., cit., p.88.
100 João Miguel Ascenso, “As Sociedades não Lucrativas. Breve Análise do Direito dos Sócios ...,
cit., p.818, refere ainda, como forma de constituição de uma sociedade comercial fora do âmbito
contratual, os casos de constituição de sociedades mediante decisão judicial, mediante fusão, cisão
ou transformação e ainda com apelo à subscrição pública.
101 Tal como consta da redacção presente no artigo 980.º do CC.
102 Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit., p.29.
103 Sentido semelhante é expresso por Werner Flume, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Die
Juristische Person, Erster Band/ Zweiter Teil, p.261.
104 O intuito lucrativo é comummente designado pela doutrina como o elemento teleológico
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sociedades atrás descritas como sociedades não lucrativas, não deixam de visar
o lucro, mas fazem-no de forma diferente, assumindo a sua prossecução a mais
das vezes de uma forma indirecta105.
Neste ponto parece-nos por demais fundamental ter presente os ensinamentos de Direito da Economia, ao definir lucro numa descrição ampla como um
ganho traduzível num incremento patrimonial106. Tal ganho, a nosso ver, pode
ser reportado tanto a um acréscimo patrimonial stricto sensu, como a uma poupança de despesa, incrementando indirectamente o património da sociedade107.
Tendo em consideração tal perspectiva do conceito de lucro, nas offshore
o fim último não deixará de passar por uma vantagem patrimonial, traduzida
no impedimento de um decréscimo patrimonial em virtude das tributações
correspondentes, permitindo, em última análise, um incremento patrimonial
na perspectiva lucrativa atrás descrita. Se é certo que o referido incremento
patrimonial pode não resultar de uma actividade desenvolvida pela sociedade,
como nos casos em que a sociedade é criada e mantida inactiva para uma futura
alienação108, mais certo é que não estamos a avaliar do mérito da necessidade de
ser desenvolvida uma actividade pela sociedade. Com efeito, a sociedade não
deixou, a nosso ver, de ser constituída com um intuito lucrativo.
As sociedades instrumentais desempenham, como o próprio nome indica,
um papel instrumental relativamente à lucratividade do grupo, nomeadamente,
melhorando a eficiência do governo societário, e, ainda que não visem directamente uma função lucrativa com a sua actividade, o seu objectivo mediato
não deixará de ser a maximização do lucro no âmbito da estrutura orgânica
a que pertencem, e, por isso, ainda que indirectamente (mediatamente), não
deixam de visar um escopo lucrativo. Tal escopo será precisamente o aumento

presente no artigo 980.º do CC. Neste sentido, cfr. João Miguel Ascenso, “As Sociedades não
Lucrativas. Breve Análise do Direito dos Sócios ..., cit., p.825.
105 Para a análise do escopo lucrativo, enquanto elemento essencial do conceito de sociedade nos
diferentes ordenamentos jurídicos, vide Maria de Fátima Ribeiro, A Tutela dos ..., cit., pp.513-514.
106 Sentido semelhante é propugnado por Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Curso de ..., cit.,
pp.16-23. Para o autor (embora seja doutrina maioritária), as sociedades comerciais, distinguem-se
das fundações e associações, pelo facto dos lucros que possam resultar da actividade destas últimas
não poderem ser distribuídos pelos associados ou atribuídos ao fundador. O autor chega mesmo a
afirmar que, faltando o intuito lucrativo aquando a constituição de uma sociedade, deve ser classificado o contrato constituinte como um “contrato de associação”.
107 Entendimento semelhante é partilhado por Miguel Pupo Correia, Direito Comercial …, cit.,
p.128.
108 Sobre esta prática societária vide Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit., p.84.
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dos lucros do grupo, “através da criação de economias de escala que permitirão
uma poupança significativa”109.
Raciocínio semelhante poderá (e deverá) ser feito relativamente às sociedades gestoras de participações sociais110. Pese embora as SGPS não visem a prossecução de um lucro directamente na sua esfera, como acontece relativamente
às sociedades instrumentais, estas, através de determinadas técnicas de gestão,
asseguram ganhos e economias nas empresas controladas, visando também uma
função de lucratividade no sentido amplo que vimos a defender.
Com efeito, cremos que as sociedades comerciais são constituídas, precisamente, com o fim último de obter lucro através da sua estrutura jurídica. Tem
assim, a nosso ver, toda a razão Fátima Ribeiro111 ao afirmar que: “faz sentido
que aos sócios seja exigível a lealdade ao escopo que estabeleceram na constituição da sociedade, uma vez que se serviram deste expediente jurídico para realizarem, com a participação de todos, uma actividade económica, com o fim de
obtenção, pela sociedade, de um lucro” (ainda que o façam de forma mediata)
“para o repartirem entre si”. Esta construção doutrinal terá o seu pleno sentido
quando enquadrada com a fundamentação dogmática do dever de lealdade, a
qual se irá desenvolver em seguida.

4.4.2. Fonte do dever de lealdade e a sua fundamentação dogmática
Uma outra temática de suma importância para a plena compreensão da
figura do dever de lealdade, tendo em conta a sua noção, conteúdo e os hipotéticos efeitos que possam advir do seu desrespeito (nomeadamente quanto à
109

Neste sentido, João Miguel Ascenso, “As Sociedades não Lucrativas. Breve Análise do Direito
dos Sócios ..., cit., p.831.
110
Maria de Fátima Ribeiro, A Tutela dos ..., cit., pp.516-517, recorda que, nos termos do artigo
4.º do Decreto-Lei n.º 495/88, de 30 de Dezembro, que regula o regime jurídico das SGPS, estas
estão autorizadas a prestar instrumentalmente serviços técnicos de administração e gestão de
sociedades, pelos quais receberão “correspondente remuneração”. Esta ideia leva à autora a afirmar que as SGPS não estão impedidas de procurar obter e distribuir o máximo lucro resultante da
sua actividade. A autora questiona em tom conclusivo se não serão as mais-valias, atrás descritas,
verdadeiros lucros, passíveis de distribuição pelos sócios… Em sentido diverso, vide João Miguel
Ascenso, “As Sociedades não Lucrativas. Breve Análise do Direito dos Sócios ..., cit., p.833. Para
uma análise destas questões, tendo por base o enquadramento legal nesta matéria, vide Vasco
Lobo Xavier, Sociedades Comerciais. Lições aos Alunos …, cit., pp.22 e ss.. O autor conclui que estas
entidades são sempre enquadráveis no conceito de sociedade comercial, não somente porque a sua
actividade não é de mera fruição dos bens postos em comum, mas ainda porque dessa actividade
resultam benefícios lucrativos que não se realizariam de outra forma.
111 Maria de Fátima Ribeiro, A Tutela dos ..., cit., pp.543-545.
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responsabilidade do sócio pelo voto), prende-se com o enquadramento dogmático do dever de lealdade.
Neste âmbito112 113, surgem, sinteticamente, três grandes correntes doutrinais: para certa orientação doutrinal114, o dever de lealdade tem a natureza de
uma obrigação contratual acessória, uma vez que o contrato de sociedade é
perspectivado como um contrato de execução continuada, e, neste sentido, tal
dever resulta da necessidade das partes respeitarem o princípio da boa fé, o qual
deve enformar os contratos, enquanto estes se encontram em vigor115. Uma
outra perspectiva doutrinal116 procura enquadrar dogmaticamente o dever de
lealdade, reportando tal figura a uma obrigação de respeito por um dever geral
de conduta. Segundo esta corrente doutrinal, cada relação jurídica deve ser
incorporada por um dever genérico de lealdade, o qual por sua vez enforma a
ordem jurídica. Por fim, uma terceira orientação doutrinal identifica o dever de
lealdade como um dever que decorre especificamente da organização jurídica
do tipo societário.
Por seu turno, a esta última tese são subsumíveis duas teorias distintas: por
um lado, surge no plano doutrinal a teoria das relações jus-societárias de natureza contratual entre os sócios, que genericamente se reporta à construção doutrinal que serviu primeiro de fundamento dogmático ao dever de lealdade nas
sociedades de pessoas, e a qual, passa pela ideia de que a sociedade por quotas,
no que à sua organização interna diz respeito, é uma sociedade de natureza

112

Para mais desenvolvimentos sobre a origem e evolução do dever de lealdade no seio societário, mediante uma perspectiva comparada, vide António Menezes Cordeiro, “A Lealdade no
Direito das Sociedades”, ROA, ano 66, Volume III, 2006, pp.1035-1055.
113 Para mais desenvolvimentos nesta matéria, cfr. Hildegard Ziemons, Die Haftung der Gesellschafter für Einflußnahmen auf die Geschäftsführung der GmbH, pp.76 e ss.. Na doutrina pátria
veja--se Maria de Fátima Ribeiro, A Tutela dos ..., cit., pp.549-550.
114
Neste sentido cfr. Guerra da Mota, Sociedades Comerciais…, cit., p.57.
115
Tenha-se em conta o regime estabelecido pelo artigo 762.º, n.º 2, do CC, que manda as partes
procederem de boa fé aquando do cumprimento do contrato. Neste sentido, António Menezes
Cordeiro, Da Boa Fé..., cit., pp.586 e ss., salienta que os deveres de actuar de boa fé podem-se classificar em deveres acessórios de protecção, de informação e de lealdade (negrito nosso).
116 Neste sentido Karsten Schmidt, Gesellschaftsrecht, pp.587 e ss., remonta o dever genérico de
lealdade à regra geral consagrada no §242 do BGB, regra que, segundo o autor, deverá depois
ser casuisticamente concretizada em obrigações específicas. Entendimento semelhante é propugnado por Marcus Lutter, “Theorie der Mitgliedschaft. Prolegomena zu einem Allgemeinem
Teil des Korporationsrecht”, AcP, 1980, pp.102 e ss.. Ainda neste sentido, mas à luz das soluções
legais provindas do ordenamento jurídico espanhol, Ángel García Vidal, Las Instrucciones de la
Junta General a los Administradores de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, pp.149 e ss.. No ordenamento jurídico pátrio este é o entendimento sufragado por António Pereira de Almeida,
Sociedades …, cit., pp.104 e ss..
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personalística. Por outro lado, uma segunda teoria, considerando inultrapassáveis as diferenças entre o contrato de uma sociedade de pessoas e os estatutos
de uma GmbH, excluí a existência no domínio societário de direitos e deveres
contratuais recíprocos entre os fundadores. Não obstante, os seus defensores
admitem a existência de direitos e deveres, nomeadamente de lealdade, que
cobrem as relações jurídicas de natureza organizacional, quer entre os sócios,
quer entre estes e a sociedade117.
Quanto a nós, somos da opinião que é de todo improcedente reportar a
natureza dogmática do dever de lealdade (no âmbito societário) aos deveres
contratuais acessórios, tomando por referência a existência de um contrato de
execução continuada. Se, como já tivemos a oportunidade de nos referir no
ponto anterior, a figura do contrato não é de todo capaz de englobar as distintas formas pelas quais uma sociedade pode ser constituída, tal não significa
que, numa sociedade constituída fora dos moldes contratuais, a lealdade não
surja como um vector fundamental, o qual deve presidir aos relacionamentos
desenvolvidos no âmbito da dinâmica societária, seja entre os sócios, seja entre
estes e a sociedade.
Por outro lado, é necessário atender ao facto de que, durante a vida societária, grande parte das suas dinâmicas funcionais são geridas forçosamente por um
conjunto de disposições legais118, que não são redutíveis à vontade das partes
contraentes, e que, deste modo, escapam ao esquema da liberdade conformativa119, o qual caracteriza o regime contratual.
Com efeito, subscrevemos aqui o entendimento professado por João Espírito Santo120 de que o contrato de sociedade cessa precisamente aquando da sua
117

Partidários da concepção atrás descrita são, nomeadamente: Marcus Lutter, Theorie der Mitgliedschaft. Prolegomena zun einem Allgemeinen Teil des Korporationsrecht, pp.125 e ss.; HERBERT
Wiedemann, Gesellschaftsrecht. Ein Lehrbuch des Unternehmens-und Verbandsrecht, pp.431 e ss.; Wolfgang Zöllner, “Anh. §47. Mangelhaftigkeit von Gesellschafterbeschlüssen”, Baumbach/Hueck,
GmbH-Gesetz, 18ª ed., CH, 2006, pp.1277 e ss. e Thomas Raiser, “§ 13. Juristische Person; Handelsgesellschaft”, Peter Ulmer/Mathias Habersack/Martin Winter, GmbH Großkommentar,
Tomo I, Einleitung, §§ 1-28, 2005, pp.898 e ss..
118
Neste sentido João Espírito Santo, Exoneração do Sócio no Direito Societário-Mercantil Português,
pp.1024-1034.
119 Para mais desenvolvimentos nesta matéria, cfr. Luís Menezes Leitão, Direito das Obrigações,
Volume I, 2.ªed., pp.21-23.
120 João Espírito Santo, Exoneração …, cit., pp.1003-1034. O autor analisa criticamente as diferentes concepções doutrinais que estiveram na base do acto constitutivo da sociedade, dissecando
posteriormente ambos os vectores da dupla fisionomia sobre a qual foi (e é) concebida a fase
“dinâmico-funcional”, i.e, a base contratual e organizacional. O autor conclui que o contrato de
sociedade deve ser considerado como um contrato de organização (Organisationsvertrag), que tem por
efeito “a constituição de um ordenamento organizativo-procedimental”.
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constituição. Na óptica do autor, a partir do momento em que o contrato é
celebrado funcionarão tão só os princípios organizativos estabelecidos nos diferentes ordenamentos jurídico-societários121. Neste sentido, cremos que a fundamentação dogmática do dever de lealdade passará forçosamente pelos preceitos jurídico-organizativos dos diversos tipos societários, entendimento que tem
ainda a vantagem prática de permitir explicar a vinculação que assiste aos sócios
de agirem com lealdade relativamente à sociedade, assegurando uma vinculação
que transcende o círculo restrito dos sócios, entre os quais o contrato vigora.
Colocadas as coisas desta forma, transparece uma clara adesão, pela nossa
parte, à tese que reporta a natureza dogmática do dever de lealdade a uma
decorrência específica da organização jurídica do tipo societário. De facto, é
este o entendimento que aqui perfilhamos. No entanto, não podemos deixar
de fazer uma pequena chamada de atenção para o facto de não considerarmos
esta tese contraditória com aquela outra que defende a existência do dever de
lealdade por decorrência de um dever geral de conduta assente na boa fé. Se
excluímos previamente a possibilidade do dever de lealdade se reportar a uma
obrigação contratual acessória, afigura-se-nos proveitoso considerar estas duas
últimas teorias que procuram enquadrar dogmaticamente o dever de lealdade
numa perspectiva tanto complementar, como sistematicamente enquadrada.
Para o efeito, cremos ser profícuo recorrer aos ensinamentos de Menezes
Cordeiro122, ao defender que a exigência de uma actuação de boa fé deriva do
sistema, e não de qualquer vontade das partes, que mais não podem que, querendo permanecer no domínio do jurídico, conformar-se com a necessidade de
orientar as suas condutas segundo um dever geral de conduta assente na boa fé,
dever este que orbita no tráfico jurídico, e que se concretiza, por sua vez, nos
deveres de lealdade e informação.
A relação de complementaridade que procuramos é patente quando Menezes Cordeiro123 refere o facto da “boa fé normativizar certos factos”, sendo,
precisamente, esta a situação prevista tanto na alínea b), do n.º 1, do artigo
121

Atente-se, contudo, que, tal como João Espírito Santo Exoneração …, cit., pp.1030-1034,
recorda, a aproximação ao paradigma contratual varia consoante a gama tipológica da sociedade
comercial em presença, denotando a sociedade em nome colectivo a maior proximidade, e a sociedade anónima o maior distanciamento, estabelecendo-se entre ambos os polos tipológicos uma
maior proximidade quando na presença de sociedades com elementos pessoalistas e um maior
afastamento quando na presença de elementos capitalistas. No entanto, aderimos na plenitude ao
pensamento do autor, de que mesmo na sociedade em nome colectivo, ainda que seja menos densa
a sua estrutura orgânica, esta não deixa de ser regida por um conjunto de preceitos organizativos
que transcendem o domínio contratual.
122 António Menezes Cordeiro, Da Boa ..., cit., p.648.
123 António Menezes Cordeiro, Da Boa ..., cit., p.646.
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58.º, como no n.º 3 do referido artigo. Estes preceitos normativos são fonte
específica do dever de lealdade, enquanto manifestação da boa fé, inseridos
no supracitado modelo organizativo-societário, o qual resulta, por sua vez,
da “verificação de um relacionar entre duas ou mais pessoas, através duma
dinâmica que pressupõe uma conjugação de esforços que transcende o estrito
âmbito individual”. Tal acontece, de facto, com os deveres de actuar de boa
fé no início de negociações preliminares, nas situações de aparência contratual,
e no período pós-contratual, em que a boa fé não releva pela decorrência do
contrato, mas antes pela própria materialidade subjacente, normativizada que
está em institutos jurídicos autónomos.
O Direito obriga então a que, nestas circunstâncias, as pessoas não se desviem dos propósitos que, em ponderação social, emerjam da situação em que
se hajam colocado. Assim, pelo facto de estarmos no domínio do jurídico, a
própria autonomia privada, que preside ao direito societário, encontra limitações do próprio sistema, enquanto ordem com uma materialidade dogmático-valorativa na sua base.
Com efeito, cremos que é precisamente neste enquadramento da materialidade subjacente do Direito, que deve assentar sempre sobre o pilar da boa
fé124, o qual permite explicar o dever de lealdade perante o interesse social, na
perspectiva complementar e integrada que visávamos lograr. Esta ideia permite ainda englobar posições doutrinais aparentemente contraditórias, pelos
diferentes pressupostos filosófico-jurídicos de que partem. Retornamos, uma
vez mais, à eterna “querela dos universais”125. Deste modo, a visão doutrinal
propugnada por Pedro Pais de Vasconcelos126, assente na necessidade do sócio
actuar de modo societário, tendo em conta as diferentes posições e situações
típicas da vida, e a sua jurisdicidade imanente, reporta-se, bem vistas as coisas,
ao enquadramento doutrinal realizado por Menezes Cordeiro127, segundo o
qual, as regras societárias são, em última instância, sempre dirigidas aos sócios,
mas de modo colectivo, i.e.¸ tendo em conta a particular técnica de personalidade colectiva.
124

Neste sentido, especial relevância terá a materialidade subjacente, enquanto via de concretização
da boa fé. Atente-se aos ensinamentos de António Menezes Cordeiro, “A Lealdade no ..., cit.,
pp.1035-1055, ao sindicar o exercício das posições sociais de acordo com a boa fé por referência
aos seus dois princípios concretizadores: a) a tutela da confiança e b) a materialidade subjacente.
125 Para mais desenvolvimentos sobre a transversal e persistente “querela dos universais” veja-se o
ponto 4.2 da presente investigação.
126 Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit., pp.328-330.
127 António Menezes Cordeiro, Da Responsabilidade Civil …, cit., pp.521-522. Remetemos mais
uma vez para o ponto 4.2 do presente estudo, no qual se desenvolve mais pormenorizadamente
o pensamento do autor.
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Acreditamos que tal dissonância resulta tão só da sombra projectada pela
“querela dos universais”, a qual paira sobre as diferentes construções teóricas e
dogmáticas, tendo em conta os diferentes pressupostos filosóficos dos quais partem os autores para o seu pensamento jurídico. No pólo realista, surge Pedro
Pais de Vasconcelos, que partindo da natureza das coisas128, prescreve a existência de realidades pré-existentes, as quais o Direito se limita a reconhecer.
No polo nominalista, Menezes Cordeiro, concebe a personalidade colectiva
como uma criação jurídica, i.e., enquanto “centro de imputação de normas
jurídicas”129.
Na nossa óptica, um excelente apanhado da materialidade que enforma o
sistema, é aquele elaborado por Coutinho de Abreu130 ao estabelecer a necessidade dos sócios se comportarem de acordo com a sua “veste social”. Deste
modo, e pese embora não subscrevamos uma orientação institucionalista,
defendemos que a actuação dos sócios será sempre delimitada pelo arquétipo
organizativo-funcional que caracteriza o Direito Societário, e no qual se encontra um conteúdo dogmático-valorativo. Nesta sede, a boa fé, e por sua vez os
deveres de lealdade, assumem um papel de destaque ao assegurar a coexistência
das diversas dimensões societárias131. Com efeito, o Direito funciona como
um sistema com um conjunto inumerável de ramificações, mas cuja materialidade subjacente permite uma verdadeira coerência e harmonia de todas as suas
dimensões.
Faça-se uma ressalva ao enquadramento doutrinal elaborado por Fátima
Ribeiro132, pelo facto de este traduzir, com uma precisão inigualável, o modelo
harmónico e coerente que representa o sistema societário, nos moldes atrás
128

Tal pensamento é bem patente em Pedro Pais de Vasconcelos, “A Natureza das Coisas”,
Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Gomes da Silva, 2001. Para mais desenvolvimentos sobre
a teoria da natureza das coisas, vide Arthur Kaufmann, Introdução à Filosofia... cit., pp.259-265.
129 Embora possa parecer demasiado formalista e tecnicista, como Menezes Cordeiro reconhece, o
próprio adverte para o facto da referência ao conceito de “pessoa” não ser arbitrário, envolvendo
representações ético-normativas determinantes na aplicação de normas e princípios. Consideramos
que é precisamente esta ideia que permite ao autor sustentar a sindicância do regime da personalidade colectiva, tendo em conta a materialidade que enforma todo o sistema jurídico. Tudo isto
pode ser confrontado em António Menezes Cordeiro, O Levantamento da Personalidade Colectiva
no Direito Civil e Comercial, pp.70 e ss..
130 Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Curso de ..., cit., pp.290 e ss.. Veja-se o ponto 4.2 do
presente estudo para uma exposição sintética do pensamento do autor.
131 Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Curso de ..., cit., p.316. Este parece ser precisamente
o pensamento do autor, ao afirmar que, o que verdadeiramente assume destaque é “a sociedade
enquanto organização, não mero conjunto de relações obrigacionais e como instrumento para
perseguir um determinado fim”.
132 Maria de Fátima Ribeiro, A Tutela dos ..., cit., p.52.
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descritos. Neste sentido, para a autora, o interesse social será o interesse na
obtenção do lucro, indo de “encontro ao objectivo fundador da sua personificação pela nossa ordem jurídica”. A autora remata com chave de ouro: “Sendo
certo que os interesses de cada um dos sócios devem confluir, no momento da
constituição da sociedade comercial, num interesse genérico de rendibilidade
(imediata ou mediata) da empresa societária, então também através da prossecução desse interesse social é operada a tutela dos credores sociais, uma vez
que a prossecução do referido objectivo passa pela conservação e valorização
do património social que é a garantia patrimonial por excelência de satisfação
desses credores”. Da nossa parte, resta-nos acrescentar apenas que o património
social será, se não garantia, pelo menos condição de segurança dos próprios
trabalhadores.

4.4.3. Consequências da violação do dever de lealdade
Como tivemos oportunidade de mencionar, tanto a extensão, como o conteúdo do dever de lealdade vão depender não só da posição específica dos
sócios dentro da estrutura organizativa, mas ainda do tipo legal e social da
sociedade133, nomeadamente, da presença de elementos mais capitalistas ou pessoalistas, assumindo na presença destes últimos contornos mais exigentes. Neste
sentido, é natural que as consequências que decorram da violação do dever de
lealdade dependam da própria intensidade que o dever de lealdade assuma no
caso concreto, bem como da extensão da respectiva violação.
Não obstante tais considerações, facto é que os sócios podem ser excluídos
por comportamentos contrários ao dever de lealdade, como se encontra previsto no artigo 186.º, n.º 1, a), do CSC, relativamente às sociedades em nome
colectivo, e no artigo 242.º, nº1, do CSC, face ao regime das sociedades por
quotas. Note-se que nenhuma solução legal prescreve a possibilidade de exclusão dos sócios no âmbito das sociedades anónimas, o que se explica pela sua
natureza marcadamente capitalista, em que contrariamente ao que acontece nas
sociedades em nome colectivo, nas sociedades por quotas e nas sociedades em
comandita simples, o relacionamento interpessoal não assume especial importância para a dinâmica societária.

133

Sobre a noção de tipo social de sociedade, tal como a sua coexistência com os distintos tipos
legais (tendo em conta a sua elasticidade imanente), vide Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit., pp.30-44.

RDS IX (2017), 4, 913-960

Book Revista de Direito das Sociedades 4 (2017).indb 944

27/12/17 18:09

Exoneração da responsabilidade civil dos sócios nas deliberações sociais

945

Cumpre-nos, unicamente, relembrar que tal como Pedro Pais de Vasconcelos134 refere, “a vinculação dos sócios a deveres de lealdade não tem de
estar expressamente consagrada na lei”, o que, a nosso ver, só fará sentido se
considerarmos que as consequências advenientes da sua infracção também se
estenderão para lá da estreitas fronteiras legais. Com efeito, consideramos que
verdadeiramente decisivo será o facto do sócio, com o seu comportamento
desleal, colocar em perigo o normal funcionamento da sociedade, bem como a
prossecução do seu fim. Certamente que tal não será de fácil ocorrência no seio
das sociedades anónimas. Não obstante, dada a elasticidade atinente aos tipos
legais, e a efectiva existência de tipos sociais distintos de sociedades (e até de
sócios), será sempre uma hipótese que no mínimo cumpre equacionar.
De referir ainda que, em ambos os preceitos legais, há uma menção expressa
à necessidade da violação ter de ser grave, de modo a que tenha posto em causa
aquele mínimo de confiança necessária ao relacionamento dos sócios, ou da
sociedade com eles (ou com algum deles), colocando em causa toda a estrutura
organizativa. Esta ideia deixa-se compreender pela necessidade, como é relativamente pacífico na doutrina135, da divergência entre o interesse dos sócios
e o interesse social ter de ser grave, para assumir alguma relevância enquanto
deslealdade social.
Finalmente, a deslealdade pode ainda dar lugar à responsabilidade pelos
danos causados mediante a conduta lesiva e desleal, sendo, no entanto, necessário para o efeito a verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade
civil136. É neste sentido que iremos passar a dissecar o artigo 58º, n.º 3, do CSC,
enquanto fonte da obrigação de indemnização.

5. A responsabilidade civil do artigo 58.º, n.º 3, do CSC
O artigo 58.º, n.º 3, do CSC, prescreve: “os sócios que tenham formado
maioria em deliberação abrangida pela alínea b) do n.º 1 respondem solidariamente para com a sociedade ou para com os outros sócios pelos prejuízos
causados”. Com efeito, afigurase-nos claro que este preceito normativo tem de
134

Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit., p.332.
Este é o entendimento, nomeadamente, de Avelãs Nunes, O Direito de Exclusão de Sócios nas
Sociedades Comerciais, pp.170 e ss. e Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit., p.27.
136 Relativamente ao preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil (o facto voluntário,
a ilicitude, a culpa, o dano e o nexo de causalidade entre o facto e o dano), a sua análise irá ser
realizada no contexto do artigo 58.º, n.º 3, cuja leitura remetemos para o ponto 5.2 do presente
estudo. Não obstante, para uma análise atenta dos pressupostos da responsabilidade civil, cfr. Luís
Menezes Leitão, Direito das ..., cit., pp.256-315.
135
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ser interpretado em consonância com a alínea b), do n.º 1, do referido artigo,
tendo em conta a própria teleologia imanente ao instituto. Relativamente à
ratio legis do instituto das deliberações abusivas, como já tivemos a oportunidade
de debater, cremos que esta radica na necessidade de assegurar o respeito do
dever de lealdade por parte dos sócios, assegurando que estes moldem o seu
comportamento societário de acordo com o modo social previsto pela própria
arquitectura organizativo-societária.
Deste modo, cumpre aos sócios movimentarem as suas condutas com respeito pela sua “veste social”, respeitando a dinâmica harmoniosa que representa
o sistema societário, a qual é assegurada pelo fim societário de obtenção de
lucros dentro da estrutura organizativa da sociedade (mais concretamente no
seu património), para posteriormente serem atribuídos137 aos sócios. Relembramos que o dever de lealdade é norteado principalmente pelo interesse social,
sendo este último, por sua vez, orientado segundo o fim da sociedade. Neste
sentido, compreende-se a necessidade dos sócios respeitarem o fim social nos
precisos termos supracitados, de modo a assegurarem o equilíbrio e a interdependência de todos estes vectores.
Com efeito, a nosso ver, a responsabilidade pelo voto do sócio que forme
maioria na deliberação abusiva, assume um carácter subjectivo, e portanto,
serão unicamente responsáveis os sócios que votem com o propósito de obter
“vantagens especiais para si ou para terceiros, em prejuízo da sociedade ou de
outros sócios, ou de simplesmente prejudicar aquele ou estes”. Na falta do referido propósito, consideramos que no caso concreto não falhará só o pressuposto
da culpa, mas ainda será improcedente classificar a conduta enquanto ilícita138.
Neste sentido, recorde-se que a ilicitude possui uma materialidade subjacente
que a justifica, sendo que a sua legitimidade é aferida pela capacidade da ordem

137

Acompanhamos aqui o entendimento de Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Curso de ..., cit.,
p.15, de que é mais correcto afirmar-se que os lucros se destinam a ser atribuídos (e não repartidos
ou divididos), por só assim se englobar a realidade das sociedades unipessoais.
138 Este sentido é professado por vários autores na doutrina pátria, como são exemplo Pedro Pais
de Vasconcelos, A Participação..., cit., pp.157-158, o que leva o autor a defender a necessidade do
artigo 58º, n.º 3 ser alvo de uma interpretação restritiva, Jorge Manuel Coutinho de Abreu,
Curso de ...cit., pp. 568-569, António Menezes Cordeiro, Manual de …, cit., p.666 e OLIVEIRA
ASCENSÃO, Direito Comercial ..., cit., p.392. Em sentido diverso, Jorge Pinto Furtado, Deliberações de …cit., p.691, que concebendo a figura das deliberações abusivas enquadrada no instituto do
abuso de direito (entendimento que não acompanhamos, como tivemos a oportunidade de debater
no ponto 3.2), defende que serão responsáveis todos os sócios que votaram a favor da deliberação.
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jurídica estabelecer um juízo valorativo global sobre a conduta dos agentes139,
funcionando como critério global de ordenação e valoração de condutas140.

5.1. Sujeitos lesados por deliberações abusivas
Comecemos por recordar que o dever de lealdade, na sua concretização,
pode existir quer nas relações estabelecidas entre os sócios, quer naquelas outras
que se estabeleçam entre estes e a sociedade141, assumindo especial acuidade
a estrutura orgânica societária (nos termos que temos vindo a desenvolver),
enquanto modelo de enquadramento dogmático desta dupla faceta.
Cremos, contudo, que o dever de lealdade societário vigora unicamente
dentro das fronteiras delimitadas pela sociedade, não se estendendo a outros
sujeitos, sejam estes credores sociais, trabalhadores, clientes da sociedade, ou
quaisquer outros que se relacionem com a sociedade, na linha de uma radical
doutrina institucionalista142, a qual já tivemos a oportunidade de descartar.
Neste ponto, cumpre-nos tomar uma posição quanto à hipotética possibilidade das deliberações sociais produzirem efeitos externos à sociedade, ou seja,
quanto à possibilidade dos seus efeitos se projectarem na esfera jurídica de terceiros do ponto de vista societário. Actualmente, a doutrina maioritária, como
por exemplo Vasco Lobo Xavier143, Fátima Ribeiro144, Pereira de Almeida145

139

Neste sentido, cfr. Luís Menezes Leitão, Direito das ..., cit., p.260. O autor refere que a ilicitude “aparece sempre configurada como um juízo de valor atribuído pela ordem jurídica”.
140 Ainda relativamente aos problemas que suscitaria uma solução responsabilizadora do sócio que
votasse sem o referido propósito abusivo, vide Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit.,
pp.158-159, ao referir como inconvenientes o facto de deixar o sócios no domínio da pura sorte
(ou falta dela), e ainda o clima de suspeição que se criaria dentro da estrutura societária.
141 Neste sentido, cfr. Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit., p.314, Maria de Fátima
Ribeiro, “Responsabilidade dos Sócios pelo Voto”, Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor José Lebre
de Freitas, Volume II, 2013, p.427 e António Menezes Cordeiro, “A Lealdade no ..., cit., p.1055.
Por sua vez, Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Curso de ..., cit., p.318, considera injustificada
uma distinção entre ambos estes sentidos de manifestação do dever de lealdade. Para o autor, o
dever “perante a sociedade” é tão só um dever perante os sócios, “em dever de não actuar de modo
incompatível com o interesse comum a todos os sócios (o interesse da sociedade)”.
142 Remetemos a sua leitura para o ponto 4.2 do presente estudo.
143 Vasco da Gama Lobo Xavier, Anulação de Deliberação Social e Deliberações Conexas, pp.103 e ss..
144 Maria de Fátima Ribeiro, “Responsabilidade dos Sócios…, cit., p.427.
145 António Pereira de Almeida, “A Relevância dos Vícios do Voto nas Deliberações Sociais…
cit., p.653. Embora o autor não seja claro, parece ser também este o sentido propugnado, ao referir
a possibilidade da deliberação de designação do administrador produzir efeitos jurídicos directamente na esfera deste último. Entendimento diverso quanto a este caso específico é sufragado
RDS IX (2017), 4, 913-960

Book Revista de Direito das Sociedades 4 (2017).indb 947

27/12/17 18:09

948

Pedro Baptista Lima

e Brito Correia146, considera que, excepcionalmente, das deliberações sociais
podem resultar efeitos directos para a esfera de terceiros. No entanto, subscrevemos o entendimento contrário, propugnado na doutrina pátria por Pedro
Pais de Vasconcelos147, de que as deliberações são actos meramente internos
da sociedade, e, por conseguinte, carecerão sempre de um posterior acto de
natureza executiva, de comunicação, ou de publicação, para projectarem os
seus efeitos em terceiros.

5.2. Responsabilidade aquiliana vs responsabilidade contratual
Na esteira do já defendido quanto à fundamentação dogmática do dever
de lealdade, pensamos que a responsabilidade do sócio que forme maioria na
deliberação abusiva, nos termos supracitados por referência ao artigo 58.º,
n.º 3, será uma responsabilidade aquiliana148, uma vez que o dever de lealdade
não resulta de qualquer obrigação contratual assumida para com a sociedade e
os demais sócios, de não votar abusivamente, ou de respeitar o dever de lealdade. Com efeito, tal responsabilidade não resultará de um hipotética relação
contratual estabelecida entre os sócios, mas sim da boa fé enquanto vector positivado no referido instituto.
Neste ponto cumpre averiguar os pressupostos da responsabilidade civil
aquiliana, os quais terão de ser preenchidos por aquele(s) sócio(s) que vote(m)
com tal propósito abusivo e forme(m) maioria na deliberação abusiva, de
forma a que se possa constituir a obrigação de indemnizar na(s) sua(s) esfera(s)
jurídica(s).
Nesta sede, o artigo 483.º do CC assumirá um papel central, enquanto
preceito normativo caracterizador de todos os elementos constitutivos de responsabilidade civil subjectiva, elementos estes que são unanimemente149 reconhecidos como: a) o facto voluntário do agente, b) a ilicitude, c) a culpa, d) o
dano e e) o nexo de causalidade entre o facto e o dano.
Relativamente ao facto voluntário do agente, este pressuposto não suscita
dificuldades mais acrescidas do que aquelas que surgem normalmente aquando
por Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit., p.117, coerente com a sua linha doutrinal,
a qual se irá expor de seguida.
146 Brito Correia, Direito Comercial..., cit., p.376.
147 Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit., p.116.
148 Este é também o entendimento seguido por Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit.,
p.159 e Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Curso de ..., cit., p.320.
149 Para mais desenvolvimentos nesta matéria, cfr. Luís Menezes Leitão, Direito das ..., cit., pp. 256257 e João de Matos Antunes Varela, Das Obrigações em Geral, Volume I, 10.ª ed., pp.525-625.
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da avaliação de quaisquer outras condutas responsabilizadoras, cumprindo unicamente que o comportamento do sujeito, no caso do(s) sócio(s), seja dominável pela sua vontade, independentemente, no entanto, da sua intencionalidade.
Em sede societária este pressuposto não estará preenchido se por exemplo o
sócio for submetido a coacção física, hipótese que será praticamente académica.
No que ao pressuposto da ilicitude diz respeito, em sede de responsabilidade aquiliana portuguesa, o legislador seguiu o modelo alemão (rejeitando a
técnica napoleónica) ao circunscrever expressamente as posições jurídicas tuteladas aos direitos subjectivos e às normas de protecção. No entanto, o nosso
sistema delitual enveredou por um percurso próprio, não se cingindo a um
numerus clausus de tipicidade ilícita. O nosso sistema não se limitou a um elenco
taxativo dos bens jurídicos alvos de protecção, mas antes serviu-se de uma
vasta elaboração dogmática em torno dos direitos subjectivos, completando
a sua estrutura de responsabilidade com a categoria germânica das normas de
protecção. Neste sentido, o artigo 483.º prescreve que o preenchimento do
requisito da ilicitude depende da violação de um direito subjectivo (ou mais
que um), ou de uma norma de protecção (tal como enquadrado pela doutrina
e jurisprudência portuguesa).
Com efeito, cremos que a ilicitude neste âmbito radicará no facto de estarmos perante uma norma de protecção, por referência ao artigo 58.º, n.º 3, do
CSC, uma vez que este artigo preenche os requisitos enumerados pacificamente pela doutrina150 para a sua identificação, nomeadamente: a) a não adopção de um comportamento, tal como prescrito em termos precisos pela norma;
b) que o fim de tal imposição seja dirigido à tutela de interesses particulares
e; c) a verificação de um dano no âmbito do círculo de interesses particulares
tutelados por esta via.
Relativamente ao pressuposto da culpa, este radicará no propósito subjectivo atrás descrito, dos sócios procurarem com o seu voto obter vantagens
especiais para si ou para terceiros, em prejuízo da sociedade ou de outros sócios,
ou de simplesmente prejudicar aquele ou estes. Note-se que, segundo a doutrina mais ajuizada151, o pressuposto da culpa deve ser avaliado num sentido
150 Cfr. Luís Menezes Leitão, Direito das ..., cit., p.266. Na mesma esteira doutrinal João de
Matos Antunes Varela, Das Obrigações ..., cit., pp.525-625, ao defender que os pressupostos
para a existência de uma norma de protecção são: a) a lesão dos interesses do particular corresponder à violação de uma norma legal, b) a tutela dos interesses particulares figurar entre os fins da
norma violada e c) o dano ter-se registado no círculo de interesses privados que a lei visa tutelar.
151 Cfr. Almeida Costa, Direito das Obrigações, p.579, António Menezes Cordeiro, Tratado de
Direito Civil Português, II, Direito das Obrigações, Tomo III, pp.466 e ss., Jorge Leite Areias Ribeiro
de Faria, Direito das Obrigações, Primeiro Volume, Apontamentos das Lições Proferidas na Universidade
Católica – Porto, p. 451 e Luís Menezes Leitão, Direito das ..., cit., p.280.

RDS IX (2017), 4, 913-960

Book Revista de Direito das Sociedades 4 (2017).indb 949

27/12/17 18:09

950

Pedro Baptista Lima

normativo, como um juízo de censura ao comportamento do agente quando,
de acordo com o imperativo legal, o agente estaria obrigado a comportar-se de
maneira diferente. Embora tal ideia pareça incoerente com aquela outra por
nós propugnada, de que a falta de tal propósito acarretará a falta da ilicitude da
acção152, tal visão dogmática não comporta na verdade qualquer incoerência na
sua génese. Por um lado, sendo um elemento necessário para o preenchimento
da culpa, tal será imprescindível para assegurar a própria materialidade que deve
presidir à ilicitude, enquanto bitola de ajuizamento de condutas por parte da
ordem jurídica, distinguindo o que se situa no domínio do jurídico daquilo que
se situa já no plano do antijurídico.
Estamos unicamente perante um juízo valorativo realizado em planos distintos, i.e, enquanto a culpa representa um juízo de censura singular ao concreto comportamento do agente, a ilicitude tem uma dimensão mais ampla,
enquanto critério global de valoração e ordenação de condutas. No entanto,
como é lógico, tais dimensões terão de se articular numa perfeita coerência,
de modo a garantir a imprescindível harmonia valorativa inerente ao sistema
jurídico153.
No que concerne ao requisito do dano, este corresponde aos prejuízos
descritos no artigo 58.º, n.º 3, do CSC, prejuízos que serão sofridos quer pelos
sócios, quer pela sociedade, nos termos que temos vindo a desenvolver, e os
quais consideramos nunca se estenderem a sujeitos extra-sociais, em virtude da
eficácia meramente interna das deliberações sociais, nos termos supra debatidos.
Note-se que, em bom rigor, a eficácia meramente interna das deliberações
dos sócios reflectir-se-á no requisito do nexo de causalidade, uma vez que a
deliberação social não será nunca apta a causar prejuízos fora das fronteiras
societárias, o que resulta do próprio enunciado legislativo do artigo 58.º, n.º 1,
b), ao prescrever unicamente a possibilidade de resultarem prejuízos das deliberações abusivas na esfera jurídica da sociedade ou dos sócios. Neste sentido, o
próprio artigo 58º, n.º 1, b), prescreve um nexo de causalidade, contido no seu
pressuposto objectivo, que consiste na aptidão da deliberação abusiva produzir
“vantagens especiais para os sócios, ou para terceiros, em prejuízo da sociedade
ou de outros sócios, ou simplesmente de prejudicar aquelas ou estes” (itálico nosso).

152

Para mais desenvolvimentos remetemos o leitor para o ponto 5 da presente investigação.
Este é também o entendimento de João de Matos Antunes Varela, Das Obrigações ..., cit.,
p.587. Para o autor, embora a ilicitude e a culpa sejam pressupostos distintos e autónomos, estas são
em certo sentido complementares, ambas exercendo, “como condicionantes da sanção civil, uma
função reprovadora da conduta do prevaricador ou faltoso: a ilicitude, no aspecto geral e abstracto considerado pela norma legal; a culpa, no momento subjectivo, em que o julgador, ainda apoiado na lei aprecia
a reprovabilidade da conduta do agente (ou omitente), em face das circunstâncias concretas do caso”.
153
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O referido nexo de causalidade estabelece a ponte entre a deliberação abusiva e
os prejuízos daí decorrentes, sem o qual não haverá lugar a qualquer responsabilidade pelo voto do sócio, uma vez que à deliberação faltará a sua qualificação
enquanto abusiva.
Não obstante, em termos de responsabilidade delitual, o nexo de causalidade entre o facto e o dano que nos cumpre avaliar enquanto último requisito,
terá de ser sindicado relativamente à relação entre o voto do sócio que se pretende responsabilizar e o prejuízo ocorrido na esfera jurídica dos sócios ou da
sociedade. Com efeito, terá de transparecer de tal relação uma causalidade adequada154. O mesmo será dizer que era previsível que a prática do facto (no caso
do voto) originasse o prejuízo referido, atentas as circunstâncias concretas do
caso. Tal avaliação será realizada através de um juízo de prognose póstuma, e,
por conseguinte, o requisito do nexo de causalidade estará preenchido, quando
seria de esperar que o voto num determinado sentido fosse abstractamente idóneo à causação do específico dano na esfera jurídica da sociedade, ou do sócio.
Cremos que, para tal avaliação, é irrelevante a conclusão que se retire sobre
a improbabilidade da proposta deliberativa abusiva ter feito vencimento, no
sentido em que, consideramos ser necessário para o efeito atender à formulação negativa da causalidade adequada, tal como consagrada por Enneccerus-Lehmann155. Neste sentido, o facto que actuou como condição do dano só
deixará de ser considerado como causa adequada se este se mostrar de todo
indiferente para a verificação do dano, tendo este último sido resultado de circunstâncias totalmente excepcionais, anormais, ou anómalas, que intercederam
no caso concreto. Uma vez que o vencimento de uma proposta deliberativa
nunca poderá ser classificada enquanto uma circunstância totalmente anormal
ou extraordinária, dada a real possibilidade dos sócios exprimirem o seu sentido de voto no sentido que mais lhes aprouver, não consideramos que o nexo
de causalidade adequada seja posto em causa pela improbabilidade da tomada
da concreta deliberação abusiva. Com efeito, recordemos os ensinamentos de
Antunes Varela156, ao recordar que o artigo 563.º do CC (artigo que consagra a
causalidade adequada enquanto critério delimitador do nexo de causalidade157),
154

Sobre a teoria da causalidade adequada vide Luís Menezes Leitão, Direito das ..., cit., p.312 e
João de Matos Antunes Varela, Das Obrigações ..., cit., pp. 887-901.
155 Enneccerus Ludwig/Heinrich Lehmann, Recht der Schuldverhälnisse, p.63.
156 João de Matos Antunes Varela, Das Obrigações ..., cit., p.900.
157 Para um amplo debate doutrinal sobre a importância do artigo 563º enquanto norma central
em sede de nexo de causalidade, e as múltiplas interpretações que o seu conteúdo comporta, vide
João de Matos Antunes Varela, Das Obrigações ..., cit., pp.898-900. Num sentido profundamente crítico da construção legislativa do artigo 563.º, cfr. Fernando de Sandy Pessoa Jorge,
Ensaio Sobre os Pressupostos da Responsabilidade Civil, p.409, PAULO MOTA PINTO, Interesse
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não acolhe nenhuma das formulações (positivas ou negativa) da causalidade
adequada. Ora, quando tal sucede no domínio jurídico, “o intérprete goza da
liberdade de movimentos necessária para optar por aquela solução que, em tese
geral, se mostre a mais defensável «dentro do espírito do sistema», artigo 10.º, n.º
3,”158, e, portanto, seguimos o entendimento do autor de que, a formulação
negativa, enquanto doutrina mais criteriosa, é a que melhor se insere na teleologia imanente à ordem jurídica portuguesa.

5.3. Voto contra e abstenção como forma de exoneração da responsabilidade civil
Feito este percurso, cremos estar finalmente na presença de todos os elementos necessários para enquadrar devidamente a problemática objecto da presente investigação. Com efeito, neste ponto, iremos reflectir sobre a seguinte
questão: necessitarão os sócios de exprimir o seu sentido de voto contra a
deliberação que fez vencimento para se exonerar de responsabilidade, ou, pelo
contrário, bastará tão só que estes se abstenham de tal votação para se eximirem
de tal responsabilidade?
Em primeiro lugar, não pretendemos, nem tão pouco seria possível, elaborar uma resposta universal para todas as situações em que o sócio será alvo
de responsabilidade em virtude do voto que forme maioria numa deliberação
abusiva. Como já se fez notar159, o dever de lealdade assume conformações e
consequências diversas, em virtude dos diferentes tipos legais e sociais de sociedade, bem como da posição específica dos sócios dentro da estrutura organizativa. Neste sentido, mas também tendo em conta a elasticidade inerente aos
tipos sociais, uma resposta cabal ao problema terá sempre de ser dada casuisticamente em função do caso concreto. Na verdade, o que se procurará no âmbito
da presente reflexão é enunciar as linhas gerais de enquadramento dogmático
da problemática, procurando finalmente estabelecer critérios gerais que sejam
susceptíveis de concretização.
Como não poderá deixar de ser, a resposta ao problema que aqui nos cumpre analisar terá forçosamente de passar pelo enquadramento dos contornos
dogmáticos do dever de lealdade societário, nos precisos termos que procuramos previamente estabelecer. Como temos vindo a referir, é o dever de
lealdade que está na génese da figura das deliberações abusivas, bem como da
Contratual Negativo e Interesse Contratual Positivo, p. 646 e Jorge Leite Areias Ribeiro de Faria,
Direito das Obrigações…, cit., p.452.
158 João de Matos Antunes Varela, Das Obrigações ..., cit., p.900.
159 Neste sentido, veja-se o ponto 4.4.3 do presente estudo.
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responsabilidade que destas possa derivar, e, consequentemente, os seus contornos assumirão uma posição decisiva na reflexão que aqui nos cumpre tecer.
Neste sentido, recordemos os ensinamentos de Pedro Pais de Vasconcelos160, ao defender que o dever de lealdade pode ser concretizado como um
dever positivo ou como um dever negativo. Como dever positivo, este caracteriza-se pela obrigação dos sócios cooperarem na prossecução do escopo da
sociedade, através de comportamentos activos. Enquanto dever negativo, o
dever de lealdade impõe que os sócios se abstenham de comportamentos contrários ou nocivos, que de qualquer forma dificultem ou impeçam a prossecução do fim social. Por sua vez, Coutinho de Abreu161 e Menezes Cordeiro162,
acentuam o conteúdo negativo do dever de lealdade, tecendo inúmeras suspeitas quanto à possibilidade do dever de lealdade assumir uma verdadeira configuração positiva, uma vez que estes autores consideram que, os direitos sociais
são atribuídos unicamente no interesse dos sócios, e, deste modo, aos sócios
unicamente caberá orientar o seu exercício em respeito pelo interesse social,
sem que, contudo, lhes cumpra qualquer obrigação de o promover activamente. A nosso ver, se é certo que o dever de lealdade assumirá a mais das
vezes um conteúdo negativo, não nos parece, de todo, que esta seja a única
conformação que o dever de lealdade pode assumir, nomeadamente, quando o
dever de lealdade assume uma especial intensidade, em virtude dos elementos
pessoalistas presentes numa dada estrutura societária.
Importando este debate para o contexto específico que aqui nos diz respeito, é a configuração negativa do dever de lealdade, que deixa compreender o facto dos sócios que fizeram maioria na tomada da deliberação abusiva,
motivados por um (ou mais que um) propósito abusivo, incorrerem em responsabilidade solidária, pelos prejuízos que resultem para os restantes sócios ou
para a sociedade, da tomada da deliberação abusiva. É também esta a razão pela
qual, os sócios que votem contra a proposta deliberativa abusiva, se eximem de
responsabilidade, uma vez que à sua conduta faltará qualquer ilicitude na sua
génese. Com efeito, um sócio que tendo conhecimento (ou que devendo ter
conhecimento)163 do sentido abusivo de uma proposta deliberativa, ao votar
160

Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação..., cit., p.334.
Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Curso de .., .cit., p.313.
162 António Menezes Cordeiro, “A Lealdade no ..., cit., p.1061, embora o autor se pronuncie
unicamente sobre a matéria tendo em conta o dever de lealdade que impele aos administradores.
163 Se o(s) sócio(s) não tinha(m) conhecimento, nem devia(m) ter tido conhecimento do sentido
abusivo da proposta deliberativa, faltará, de antemão, o pressuposto da culpa, na sua forma dolosa
ou negligente, e, portanto, naturalmente, o sócio que, com o seu voto, forme maioria em tal deliberação, não incorrerá em responsabilidade. Evidentemente que tal só sucederá se o sócio não tiver
os seus próprios propósitos abusivos, nos termos circunscritos no ponto anterior.
161
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contra o seu vencimento, fica isento de toda e qualquer responsabilidade, precisamente, pelo facto da sua conduta não preencher os requisitos de ilicitude
formal, dado que não preencherá sequer a facti species do artigo 58.º, n.º 3, do
CSC; nem de ilicitude material, como conduta contrária aos vectores materiais
do sistema, no caso, enquanto conduta desrespeitosa do dever de lealdade.
A nosso ver, a questão assumirá contornos mais complexos relativamente
ao caso dos sócios que, face a uma proposta deliberativa abusiva, se limitem a
abster de tal votação. Como tivemos a oportunidade de referir, o dever de lealdade por vezes assume uma configuração positiva. Quererá isto significar que
os sócios estarão obrigados a votar contra uma deliberação sempre que tenham
conhecimento (ou devessem ter conhecimento)164 que a proposta deliberativa
é abusiva, por conter elementos subjectivos de deslealdade na sua génese? Ou,
pelo contrário, estarão isento pelo simples facto de não votarem a favor deliberação abusiva que fez vencimento?
Resulta claramente do artigo 58.º, n.º 3, que só os sócios que tenham formado maioria na deliberação abusiva incorrerão em responsabilidade delitual,
e, por conseguinte, o próprio preceito legal afasta a responsabilidade de todos
aqueles outros sócios que se tenham abstido. No entanto, como já fizemos
notar, o dever de lealdade (tal como as suas consequências), tem uma existência
mais ampla do que aquela que decorre directamente da lei, existindo por força
da materialidade subjacente que o Direito enforma, enquanto ciência valorativa. Neste sentido, e relembrando que a resposta não poderá deixar de ser feita
no caso concreto a partir do real circunstancialismo presente, situações haverá
onde, em virtude da existência de elementos pessoalistas, o dever de lealdade
assumirá uma intensidade tal, que a prática abstencionista dos sócios será susceptível de configurar os seus comportamentos como desleais.
Nestes casos, os sócios conhecendo (ou devendo conhecer) o propósito
abusivo da proposta deliberativa, estarão sujeitos a um dever de votar contra a deliberação, não sendo suficiente para se eximirem de responsabilidade,
um mero comportamento abstencionista. Esta será obviamente uma situação
excepcional, que necessitará de ser enquadrada à luz da teleologia imanente
ao próprio dever de lealdade. Consideramos que só situações extremamente
gravosas, em virtude da ligação pessoalíssima existente dentro da estrutura
societária (de mais fácil ocorrência nas sociedades em nome colectivo), nas
quais a confiança em que assenta a própria estrutura organizativa desmoronará (colocando em risco a própria subsistência da sociedade), poderá exigir
um comportamento activo aos sócios de votar contra a proposta deliberativa
164

As mesmas considerações tecidas na nota de rodapé anterior são válidas para a sindicância da
responsabilidade do sócio que se abstenha.

RDS IX (2017), 4, 913-960

Book Revista de Direito das Sociedades 4 (2017).indb 954

27/12/17 18:09

Exoneração da responsabilidade civil dos sócios nas deliberações sociais

955

abusiva. No entanto, são necessárias especiais cautelas que defendam os sócios
de concretizações imprevistas, surpreendentes ou excessivamente onerosas do
dever de lealdade.
Note-se, no entanto, que para os sócios serem responsabilizados delitualmente por um comportamento abstencionista, enquanto conduta contrária ao
dever de lealdade, tal comportamento terá de passar forçosamente no crivo do
artigo 486.º do CC, uma vez que tal comportamento remete para uma prática
omissiva. Segundo o enunciado legislativo do artigo 486.º, terá de existir por
força de lei ou de negócio jurídico, o dever de praticar o acto omitido, o qual,
no caso, se traduzirá no dever de votar contra a deliberação abusiva.
Neste sentido, uma hipotética forma de enquadramento da problemática,
seria considerar que tal obrigação poderia existir por força de negócio jurídico,
a título de uma lealdade que perdura mesmo depois do contrato cessar, a título
de uma culpa post pactum finitum, como alguma doutrina defende165. Segundo
tal entendimento, este instituto remete para um dever acessório de lealdade,
que emerge da boa fé, e impõe aos contraentes que, mesmo depois do contrato
cessar, omitam a prática de qualquer conduta que possa despojar ou reduzir a
contraparte das vantagens oferecidas pelo contrato. Não obstante, este instituto tem servido de utilidade prática para um conjunto distinto de situações,
nomeadamente através da imposição aos contraentes de deveres de reserva e de
segredo, bem como de deveres de garantia da fruição do contrato concluído.
Deste modo, não cremos que este instituto reúna as condições necessárias para
a imposição ao(s) sócio(s) de votar contra a proposta deliberativa abusiva, nos
termos que vimos propugnando.
Outra solução que, hipoteticamente poderia caber ao caso, seria o desentranhar um conteúdo responsabilizador no seio do artigo 334.º do CC, como
alguma doutrina tem procurado realizar, emergindo de tal facto uma obrigação
de indemnizar por força de lei, enquanto violação da boa fé, que se concretiza
no dever de lealdade. No entanto, para tal solução ser efectivamente procedente no âmbito da presente problemática, seria necessário considerar o artigo
58.º do CSC enquadrável nos moldes gerais do artigo 334.º do CC, o que não
nos parece de todo procedente, como já tivemos a oportunidade de debater166.

165

Cfr. Maurício Mota, “A pós-eficácia das obrigações”, Tepedino, Problemas de Direito Civil Constitucional, 200, p. 227, Luís Menezes Leitão, Direito das ..., cit., pp.326-327, António Menezes
Cordeiro, Da Boa ..., cit., pp.625 e ss. e Jorge Leite Areias Ribeiro de Faria, Direito das Obrigações…, cit., pp.131 e ss..
166 Veja-se o ponto 3.2 da presente investigação.
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Por fim, uma visão doutrinal que nos parece deveras interessante corresponde ao entendimento de Ruí Ataíde167, ao defender que a relevância delitual
dos comportamentos não depende mais de se basearem em acções ou omissões,
mas antes de critérios materiais que se lhes aplicam indiferenciadamente. Este
autor serve-se de uma análise casuística às decisões jurisprudenciais, revelando
que inúmeras decisões provindas dos tribunais imputaram factos lesivos a comportamentos omissivos, sem as reportar expressamente às imposições do artigo
486.º. Neste sentido, apoderando-nos da construção dogmática do autor, consideramos que será decisiva a consideração da ratio da própria responsabilidade
civil.
A responsabilidade do agente, que abstendo-se de um acto cuja prática
obstaria à verificação do facto lesivo (traduzível na ideia que a votação do sócio
contra a proposta deliberativa abusiva acarretaria a impossibilidade da deliberação formar a maioria necessária para ser aprovada, ideia imprescindível para
se verificar o nexo de causalidade indispensável à sua responsabilidade), legitimar-se-á por, na vida da sociedade, existir um dever de lealdade que vincula
os sócios, em virtude da confiança imprescindível que deve pautar o relacionamento dos sócios entre si e para com a sociedade (nomeadamente nas sociedades
pessoais), enquanto respeito pela própria estrutura jurídica que pressupõe um
determinado modo de actuação. De uma análise atenta resulta que a materialidade subjacente à responsabilidade do comportamento omissivo/abstencionista
do sócio é paralela àquela outra que caracteriza a responsabilidade por omissão
da intervenção gestora em virtude da boa fé, a qual encerra o relacionamento
intersubjectivo dos sujeitos em causa, existindo uma imputação pela confiança
que subjaz a tais institutos. Para o autor168, há uma justificação material que leva
à existência de deveres no tráfego que, embora não positivados em normas de
protecção, estabelecem, como consequência do seu desacatamento, a responsabilidade de todos aqueles que orientam as suas condutas em desrespeito pela
materialidade subjacente ao sistema.
Entendendo que a materialidade subjacente poderá estender o acérrimo
princípio da legalidade prescrito no artigo 486.º, não estão todavia enfrentados
todas os obstáculos necessários para a responsabilização do sócio abstencionista.
Para constituir o autor em responsabilidade será ainda necessário ver preenchido o pressuposto da ilicitude, o que não se afigura tarefa de fácil realização.
Por um lado, é absolutamente impossível realizar qualquer correcção interpretativa do artigo 58.º, n.º 3, do CSC, uma vez que nos deparamos com a barreira
167

Rui Paulo Coutinho de Mascarenhas Ataíde, Responsabilidade Civil por Violação de Deveres
no Tráfego, pp.610-620.
168 Rui Paulo Coutinho de Mascarenhas Ataíde, Responsabilidade Civil …, cit., pp.270 e ss..
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inultrapassável do texto legal, ao definir em termos precisos que só os sócios
que “tenham formado maioria em deliberação abrangida pela alínea b) do n.º 1,
respondem solidariamente para com a sociedade ou para com os outros sócios
pelos prejuízos causados”. Neste sentido, uma vez que as abstenções não são
contadas para a formação da maioria (cfr. artigo 250.º do CSC, relativamente às
sociedades por quotas e artigo 386.º do CSC, no tocante às sociedades anónimas), a responsabilidade do sócio que se abstenha por referência ao artigo 58.º,
n.º 3, implicaria, claramente, uma interpretação contra legem169.
Uma possível solução para contornar o obstáculo do preenchimento do
pressuposto formal da ilicitude será redireccionar a problemática para o âmbito
de uma ilicitude por referência ao direito subjectivo à empresa, nomeadamente, ao direito que assiste aos sócios, quanto à sua conservação e rentabilidade. Neste sentido, tanto a doutrina170, como a jurisprudência (com especial
relevância para as soluções provindas da jurisprudência alemã), têm procurado
desentranhar um conteúdo delitual por referência a um direito subjectivo à
empresa. Esta é uma construção doutrinal, que permite, na presença de determinados comportamentos lesivos da actividade empresarial (como a ilegítima
suspensão da actividade empresarial, o boicote de determinados produtos, ou a
divulgação ilegítima de informações empresariais), responsabilizar, pelos danos
decorrentes de tais actuações ilícitas, todos aqueles que tenham agido com desrespeito pela actividade empresarial. No entanto, a existência de um verdadeiro
direito subjectivo à empresa continua a ser bastante controvertida no âmbito do
ordenamento jurídico português. Embora haja posições doutrinais171 que reconhecem a utilidade do direito subjectivo à empresa, bem como a existência de
espaços próprios para o seu enquadramento, são vários os doutrinários pátrios172
que recusam a autonomia dogmática da figura no edifício delitual português.
Paralelamente às dificuldades do facto omissivo (em que radica a abstenção
do sócio) dar lugar à sua responsabilidade, por referência às exigências do nexo
de causalidade e ilicitude, nos termos supracitados, importa recordar a necessi169

Para mais desenvolvimentos sobre os métodos jurídico-interpretativos, bem como os seus limites inerentes, vide João Baptista Machado, Introdução ao Direito … cit., pp.181-188.
170 Faça-se uma ressalva para as soluções oriundas da doutrina germânica, como são exemplo
Enneccerus Ludwig/Heinrich Lehmann, Recht der Schuldverhälnisse, pp.1056 e ss., Ernst Wolf,
“Das Recht am eingerichteten und ausgeübter Gewerbebetrieb, Festschrift für Fritz von Hippel zum
70. Geburtstag, 1967, pp.665-685 e Jürgen Simon, Das allgemeine, pp.134 e ss..
171 Cfr. Luís Menezes Leitão, Direito das ..., cit., pp.265-266 e SINDE MONTEIRO, Responsabilidade por Conselhos Recomendações ou Informações, pp. 206 e ss..
172 Neste sentido vide Oliveira Ascensão, Concorrência Desleal, pp.224 e ss., Adelaide Menezes
Leitão, Normas de Protecção e Danos Puramente Patrimoniais, p.569 e António Menezes Cordeiro,
Tratado de Direito Civil …, cit., p.347.
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dade de sindicar o pressuposto da culpa sobre a conduta do agente. Com efeito,
e relembrando que só uma deslealdade grosseira será suficiente para responsabilizar a conduta do agente, cremos que só uma conduta dolosa do sócio, nomeadamente, quando o sócio pretenda a verificação do concreto resultado lesivo,
justificará a censura ético-jurídica subjacente ao juízo culposo, nos termos já
debatidos na presente investigação. Quanto aos restantes requisitos sobrevivos,
i.e., o facto voluntário e o dano, estes não suscitam problemas especiais no que
toca à responsabilidade do sócio abstencionista, e, portanto, valem as considerações gerais tecidas no âmbito do ponto 5.2 do presente estudo.

6. Síntese conclusiva
Relembrando que uma resposta cabal à problemática que aqui nos ocupa
só poderá ser elaborada casuisticamente em função dos elementos pessoalistas
ou capitalistas presentes no seio da concreta estrutura organizativa-societária,
cremos que logramos alcançar o objectivo principal a que nos propusemos, i.e,
partindo das linhas gerais de enquadramento dogmático do problema, enunciar
os critérios gerais para a sua resolução. Procuramos, neste sentido, estabelecer
critérios que fossem susceptíveis de concretização na multiplicidade de situações com que o Direito Societário se pode deparar. Com propriedade, passaremos a enunciar os traços que caracterizam o enquadramento dogmático da
nossa investigação e as conclusões daí decorrentes para a exoneração da responsabilidade civil dos sócios nas deliberações sociais.
1. Defendemos a efectiva existência de um dever de lealdade no âmbito
jussocietário, que se deve orientar pelo interesse social, interesse este que
é livremente conformado pelos sócios. No entanto, tal liberdade conformativa, tem o limite decorrente da necessidade dos sócios se comportarem na sua “veste social”, i.e, tendo em conta a própria arquitectura do
sistema, e a materialidade subjacente que o protege e justifica – a boa fé.
2. A arquitectura sistemática do direito societário prevê que, embora os
sócios tenham a liberdade de conformar o interesse social, este terá de
passar necessariamente pelo respeito escrupuloso ao fim da sociedade,
ou seja, a prossecução do lucro primeiramente no património social,
para só depois ser atribuído aos sócios. É, precisamente, esta construção
arquitectónica que permite a própria harmonia e estabilidade do sistema,
o qual se desenvolve com base na sua dimensão valorativa.
3. O artigo 58.º, n.º 3, do CSC, é um dos casos em que, para a violação do
dever de lealdade no âmbito societário, está prevista uma determinada
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sanção, ao estabelecer a responsabilidade de todos os sócios que tenham
formado maioria na deliberação abusiva, por referência à alínea b), do
n.º 1, do respectivo artigo. Estamos perante uma responsabilidade que
assume um carácter subjectivo, uma vez que serão unicamente responsáveis os sócios que, votem com o propósito de obter “vantagens especiais
para si ou para terceiros, em prejuízo da sociedade ou de outros sócios,
ou de simplesmente prejudicar aquele ou estes”. Consideramos ainda
que, tal responsabilidade, não resultará de um hipotética relação contratual estabelecida entre os sócios, mas sim da boa fé enquanto vector
positivado no referido instituto Neste sentido, pensamos que no caso
estaremos perante uma responsabilidade aquiliana.
Não obstante, para estabelecer a responsabilidade do(s) sócio(s) por referência ao artigo 58.º, n.º 3, do CSC, será necessário o preenchimento
dos pressupostos genéricos da responsabilidade civil aquiliana, de forma
a que se possa constituir a obrigação de indemnizar na(s) sua(s) esfera(s)
jurídica(s), pelos prejuízos decorrentes da sua actuação (no caso do seu
voto).
Os sócios que votem contra a proposta deliberativa abusiva eximem-se, automaticamente, de qualquer responsabilidade, uma vez que, à
sua conduta, faltará qualquer ilicitude na sua génese. Com efeito, a sua
conduta não reunirá as condições necessárias para o preenchimento da
ilicitude formal, uma vez que não preencherá sequer a facti species do
artigo 58.º, n.º 3, do CSC; nem de ilicitude material, como conduta
contrária aos vectores materiais do sistema, no caso, enquanto conduta
desrespeitosa do dever de lealdade.
O sócio que se abstenha não é susceptível de ser responsabilizado por
referência ao artigo 58.º, n.º 3, do CSC, uma vez que, resulta claramente do texto legal que unicamente serão responsabilizados os sócios
que formaram maioria na deliberação abusiva. Neste sentido, os métodos interpretativos não poderão desempenhar nenhum papel, sob pena
de incorrermos numa interpretação contra legem. No entanto, o dever
de lealdade (bem como as suas consequências) tem uma existência mais
ampla do que aquela que decorre directamente da lei, existindo por
força da materialidade subjacente que o Direito enforma enquanto ciência valorativa.
Deste modo, e relembrando que a resposta não poderá deixar de ser feita
no caso concreto a partir do real circunstancialismo presente, situações
haverá, onde em virtude da existência de elementos pessoalistas, o dever
de lealdade assumirá uma intensidade tal, que a prática abstencionista dos
sócios será capaz de configurar os seus comportamentos como desleais,
RDS IX (2017), 4, 913-960
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e, como tal, susceptível de os responsabilizar. Sendo certo que, nesta
sede, se levantam alguns obstáculos quanto ao enquadramento do comportamento abstencionista no edifício delitual, com especial relevância
para a responsabilização dos comportamentos omissivos e para o preenchimento do pressuposto da ilicitude, consideramos que o sistema ainda
possui um conjunto de escapatórias para a responsabilização dos sócios,
em casos, como estes, em que outra solução não possa ser encontrada,
sem contender com a materialidade subjacente ao sistema jus-societário.
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I. Legislação
1. Ordenamento do Espaço Marítimo
Através do Decreto-Lei 38/2015, de 12 de Março, são prosseguidos dois
objetivos:
(i) É desenvolvida a Lei 17/2014, de 10 de Abril, que estabelece as Bases
da Política de Ordenamento e de Gestão do Espaço Marítimo Nacional; e
(ii) É transposta para a ordem jurídica interna portuguesa a Diretiva
2014/89/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Julho
de 2014, que estabelece um quadro para o ordenamento do espaço marítimo.
A definição de “espaço marítimo nacional”, que está pressuposta neste
diploma, é feita na citada Lei 17/2014, mais concretamente no número 1 do seu
artigo 2.º: “o espaço marítimo nacional estende-se desde as linhas de base até ao
limite exterior da plataforma continental para além das 200 milhas marítimas”.
Reveste particular importância o Capítulo III, sobre “Utilização do espaço
marítimo nacional”, enunciando o artigo 46.º o princípio da utilização comum:
*
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“o espaço marítimo nacional é de uso e fruição comuns, nomeadamente nas
suas funções de lazer”.
Admite, não obstante, a lei a utilização privativa do espaço marítimo nacional, a qual é feita “mediante a reserva de uma área ou volume para um aproveitamento do meio ou dos recursos marinhos ou serviços dos ecossistemas
superior ao obtido por utilização comum e que resulte em vantagem para o
interesse público”.
Os títulos de utilização privativa são a concessão, a licença e a autorização. Em
qualquer das modalidades, o titular está sujeito a um dever de utilização efetiva
e a assegurar, a todo o tempo, a adoção das medidas necessárias para a obtenção
e manutenção do bom estado ambiental do meio marinho e do bom estado das
águas costeiras e de transição.
As principais diferenças entre os títulos de utilização privativa são as
seguintes:
a) Concessão: utilização privativa do espaço marítimo nacional que faça uso
prolongado de uma área ou volume, sendo definida a duração máxima
de 50 anos;
b) Licença: utilização privativa do espaço marítimo nacional que faça uso
temporário, indeterminado ou sazonal de uma área ou volume reservados, sendo definida a duração máxima de 25 anos;
c) Autorização: utilização privativa do espaço marítimo nacional no âmbito
de projetos de investigação científica e de projetos-piloto relativos a
novos usos ou tecnologias ou projetos-piloto de atividades sem carácter
comercial, sendo definida a duração máxima de 10 anos.
Destacam-se ainda três pontos importantes de regime:
a) A atribuição de título de utilização privativa do espaço marítimo nacional está sujeita à prestação de caução destinada a garantir a manutenção das
condições físico-químicas e biológicas do meio marinho e a assegurar,
no momento da cessação do direito de utilização privativa, a remoção
das obras e das estruturas móveis inseridas na área ou no volume afetos
ao título;
b) Os titulares de títulos de utilização privativa do espaço marítimo nacional
devem celebrar e manter válido um contrato de seguro de responsabilidade
civil destinado a cobrir os danos decorrentes da sua atividade causados
a terceiros, por ações ou omissões suas, dos seus representantes ou das
pessoas ao seu serviço, pelas quais possam ser civilmente responsáveis.
c) O título de utilização do espaço marítimo nacional é transmissível após
a concretização efetiva do uso ou da atividade, de acordo com o estaRDS IX (2017), 4, 963-977
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belecido no título, devendo o adquirente comunicar a transmissão à
entidade competente pela atribuição do título de utilização privativa,
através do balcão único eletrónico, no prazo de 30 dias a contar da sua
ocorrência.
2. Meio Ambiente
(i) Através da Resolução da Assembleia da República n.º 62/2015, publicada no Diário da República, 1.ª Série, de 12 de Junho de 2015, foi aprovada
a Convenção Internacional sobre a Responsabilidade Civil pelos Prejuízos por Poluição
causada por Combustível de Bancas, adotada em Londres, em 23 de Março de
2001.
Na base da Convenção Bunker Oil está o reconhecimento da insuficiência
da CLC 92 e da Convenção Internacional para a Constituição de um Fundo
internacional para Compensação pelos Prejuízos devidos à Poluição por Hidrocarbonetos, de 1992, no que respeita à responsabilidade pelos prejuízos por
poluição causados pelo combustível de bancas existente a bordo ou proveniente do navio no momento do incidente.
Embora com diferenças, a Convenção Bunker Oil segue o “modelo” da
CLC 92, designadamente no que respeita à consagração de um sistema de responsabilidade objetiva, que impende sobre armador, o qual é definido no n.º 2 do
artigo 1.º como “o proprietário, incluindo o proprietário registado, o afretador
em casco nu, o gestor e o operador do navio”.
No elenco das definições que parametrizam a aplicação da Convenção
Bunker Oil, está a definição de “Combustível de Bancas” feita no n.º 5 do artigo
1.º: “qualquer hidrocarboneto de origem mineral, incluindo óleo lubrificante,
utilizado ou destinado a ser utilizado na exploração ou na propulsão do navio,
bem como quaisquer resíduos desse hidrocarbonetos”.
Dentre os vários traços de regime da Convenção, destacamos os dois
seguintes:
(i) A não adoção, diversamente do que acontece na CLC 92, de um sistema
de limitação próprio, remetendo o artigo 6.º para “qualquer regime
nacional ou internacional aplicável, como seja a Convenção sobre a
Limitação de Responsabilidade em Sinistros Marítimos de 1976, tal
como revista”.
(ii) A consagração, tal como na CLC 92, de um seguro obrigatório ou
garantia financeira. De acordo com o artigo 7.º, o proprietário registado de um navio de arqueação bruta superior a 1000, registado num
Estado Parte, tem de manter um seguro ou outra garantia financeira
RDS IX (2017), 4, 963-977
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que cubra a sua responsabilidade por prejuízos por poluição num montante equivalente aos limites de responsabilidade definidos pelo regime
de limitação nacional ou internacional aplicável, mas que, em caso
algum, exceda um montante calculado em conformidade com a Convenção sobre a Limitação de Responsabilidade em Sinistros Marítimos
de 1976, tal como revista.
(ii) Através da Lei 81/2015, de 3 de agosto, que alterou o Código Penal,
foi feita a transposição para o direito interno português das Diretivas 2008/99/
CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro de 2008,
relativa à proteção do meio ambiente através do Direito Penal, bem como da Diretiva 2009/123/CE, também do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de
Outubro de 2009, que alterou a Diretiva 2005/35/CE, relativa à poluição por
navios e à introdução de sanções em caso de infrações.
Destacamos, com particular relevo para o Direito Marítimo, a alteração ao
artigo 279.º do Código Penal, cujo n.º 7 pune o agente quando sejam efetuadas
descargas de substâncias poluentes por navios, de forma isolada ou reiterada, das
quais resulte deterioração da qualidade da água.
Nessa situação, o agente é punido com pena de prisão até 5 anos; contudo,
se a conduta do agente for praticada por negligência (artigo 278.º, n.º 8 do
Código Penal), o agente é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena
de multa até 360 dias.
Realce-se o agravamento da pena, nos termos do artigo 280.º do Código
Penal, na nova redação, quando o agente crie perigo para a vida ou para a
integridade física de outrem, para bens patrimoniais alheios de valor elevado
ou para monumentos culturais ou históricos; nessa hipótese, o agente é punido
com pena de prisão de 1 a 8 anos se a conduta e a criação do perigo forem dolosas [alínea a) do artigo 280.º] ou até 6 anos se a conduta for dolosa e a criação
do perigo ocorrer por negligência [nova alínea b) do artigo 280.º].
Conforme se lê no Considerando (2) da Diretiva 2009/123/CE, esta Diretiva visou preencher o vazio jurídico criado pelo Acórdão do Tribunal de
Justiça das Comunidades Europeias de 23 de outubro de 2007, que anulou a
Decisão-Quadro 2005/667/JAI do Conselho, de 12 de julho de 2005, destinada a reforçar o quadro penal para a repressão da poluição por navios, que
tinha completado a Diretiva 2005/35/CE com medidas de direito penal.
3. Segurança Marítima
(i) Através do Decreto-Lei 27/2015, de 6 de Fevereiro, é transposta para o
direito interno português a Diretiva 2013/38/UE, do Parlamento Europeu e
RDS IX (2017), 4, 963-977
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do Conselho, de 12 de Agosto de 2013, a qual altera a Diretiva 2009/16/CE,
de 23 de Abril de 2009, relativa à inspeção pelo Estado do porto.
A Diretiva 2013/38/EU passou a prever que as inspeções efetuadas no
âmbito do controlo do Estado do porto devam ter em conta as disposições da
Convenção do Trabalho Marítimo, 2006 (MLC 2006).
Assim, o Decreto-Lei 27/2015 altera e republica o Decreto-Lei 61/2012,
de 14 de Março, diploma que operara a transposição da Diretiva 2009/16/CE.
Conforme é dito no número 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei 61/2012, a
Diretiva 2009/16/CE, relativa à inspeção de navios pelo Estado do porto, é
destinada a contribuir para a redução drástica da presença, nas águas sob jurisdição nacional, de navios que não obedeçam às normas aplicáveis no domínio da
segurança marítima, da proteção do transporte marítimo, da proteção do meio
marinho e das condições de vida e de trabalho a bordo.
Ora, as inspeções previstas no diploma legal são aplicáveis a qualquer navio
estrangeiro que escale um porto ou um fundeadouro nacional para efetuar uma
interface navio/porto, bem como à respetiva tripulação.
Por sua vez, dispõe o número 2 do artigo 2.º que, ao efetuar uma inspeção
a um navio que arvore a bandeira de um Estado que não seja parte numa das
convenções referidas no artigo 4.º do diploma, o tratamento dado a esse navio
e à tripulação não pode ser mais favorável do que o reservado aos navios que
arvorem a bandeira de um Estado que seja parte dessa convenção.
Prevê, porém o n.º 3 do artigo 2.º que qualquer navio que arvore a bandeira de um Estado que não seja parte numa das convenções referidas no artigo
4.º seja submetido a uma inspeção mais detalhada, segundo os procedimentos
estabelecidos no Paris MOU.
As convenções relevantes, nos termos do artigo 4.º, são as seguintes: a LL
66, a ITC 69, a COLREG 72, a MARPOL 73/78, a SOLAS 74, a STCW
78/95, a CLC 92, a MLC 2006, a AFS 2001 e a Bancas 2001.
O Titulo II do Decreto-Lei 61/2012, na redação do Decreto-Lei 27/2015,
regula as Inspeções, encontrando-se subdividido em cinco capítulos: Perfil do
inspetor e seleção de navios para inspeção (Cap. I), Obrigações de inspeção e
modalidades do cumprimento dessa obrigação (Cap. II), Inspeções iniciais, mais
detalhadas e expandidas (Cap. III), Recusa de acesso (Cap. IV) e Medidas de
controlo e de correção (Cap. V).
(ii) Através do Decreto-Lei 161/2015, de 11 de agosto, foi alterado o
artigo 2.º do Decreto-Lei 13/2012, de 20 de janeiro, diploma que procedera
à transposição para a ordem jurídica portuguesa da Diretiva 2009/15/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2009, relativa às regras
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comuns para as organizações de vistoria e inspeção de navios e para as atividades
relevantes das administrações marítimas.
Em virtude da conclusão pela Comissão Europeia de que algumas das disposições previstas no Código III e no Código RO, tal como objeto de emendas
às convenções da OMI, são incompatíveis com a Diretiva 2009/15/CE e com
o Regulamento (CE) 391/2009, relativo às regras comuns para as organizações de vistoria e inspeção de navios, foi aprovada a Diretiva de Execução
2014/111/UE, da Comissão, de 17 de dezembro de 2014, que altera a alínea
d) do artigo 2.º da Diretiva 2009/15/CE, definindo, assim, em novos termos,
“Convenções internacionais”, para efeitos daquela Diretiva.
Ora, através do Decreto-Lei 161/2015, o legislador português dá nova
redação ao corpo do n.º 1 do artigo 2.º do citado diploma de transposição (o
Decreto-Lei 12/2012), o qual, dentre as convenções internacionais (bem como
os respetivos protocolos e emendas e códigos anexos com carácter vinculativo) passou a excecionar os parágrafos 16.1, 18.1 e 19 da parte 2 do Código
de Aplicação dos Instrumentos da OMI (Código III) e os parágrafos 1.1., 1.3,
3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3 da parte 2 do Código da OMI para as Organizações
Reconhecidas (RO).
(iii) Através do Decreto-Lei 236/2015, de 14 de outubro, foi criado o
Gabinete de Investigação de Acidentes Marítimos e da Autoridade para a Meteorologia
Aeronáutica (GAMA).
Trata-se de um Gabinete que assegura duas valências, conforme resulta da
sua própria designação, no campo marítimo e da meteorologia aeronáutica.
No campo marítimo, o GAMA apresenta-se, assim, como o órgão de
investigação competente na sequência da Diretiva 2009/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2009, que estabelece os
princípios fundamentais que regem a investigação de acidentes no setor do
transporte marítimo.
Enquanto órgão de investigação de acidentes no setor do transporte marítimo, o GAMA tem por missão investigar os acidentes e incidentes marítimos,
com a maior eficácia e rapidez possível, visando identificar as respetivas causas,
elaborar e divulgar os correspondentes relatórios e emitir recomendações em
matéria de segurança marítima que visem reduzir a sinistralidade marítima.
O número 2 do artigo 6.º do diploma enuncia uma longa lista de atribuições do GAMA, quer a nível nacional quer europeu e internacional.
(iv) Através da Resolução da Assembleia da República n.º 77/2015, foi
aprovado o Protocolo de 2005 Relativo à Convenção para a Supressão de Atos Ilícitos
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contra a Segurança da Navegação Marítima, adotado em Londres em 14 de outubro
de 2005.
A Convenção para a Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima e o Protocolo Adicional para a Supressão de Atos Ilícitos contra
a Segurança das Plataformas Fixas Localizadas na Plataforma Continental, de
1988, foram objeto de ratificação pelo Decreto do Presidente da República n.º
66/94, de 12 de agosto, publicado no Diário da República, 1.ª Série-A, de 12 de
agosto de 1994.
A aprovação para adesão pela Assembleia da República (Resolução da
Assembleia da República n.º 51/94, de 10 de fevereiro de 1994) fora feita
com a formulação de uma declaração interpretativa do seguinte teor: “Portugal
considera, face ao seu ordenamento jurídico interno, que a entrega do suspeito
a que se refere o artigo 8.º da Convenção só pode ter por fundamento a existência de fortes suspeitas de aquele ter praticado algumas das infrações penais
previstas no artigo 3.º e dependerá sempre de decisão judicial, não sendo admitida se ao crime imputado corresponder a pena de morte”.
As principais razões que presidiram à aprovação do Protocolo de 2005
constam do seu Preâmbulo. Entre as mesmas, realce-se a Resolução A.924(22)
da Assembleia da Organização Marítima Internacional, em que se solicita a
revisão das presentes medidas técnicas e jurídicas internacionais e a consideração de novas medidas que visem prevenir e suprimir o terrorismo contra navios
e melhorar a segurança a bordo e em terra e, por conseguinte, reduzir o risco
para os passageiros, tripulações e pessoal dos portos, a bordo e nas áreas portuárias, e para as embarcações e suas respetivas cargas.

4. Código do Registo Civil
Através da Lei 90/2015, de 12 de agosto, foram alterados os artigos 207.º e
208.º do Código do Registo Civil, relativamente à justificação judicial de óbito
em caso de naufrágio ou de desaparecimento da embarcação.
Em substância, são alterados os procedimentos relativamente à justificação
judicial de óbito.
Face ao novo regime, no caso de naufrágio em que pereça toda ou parte da
tripulação ou dos passageiros da embarcação, não sendo encontrados os cadáveres, ou não sendo possível individualizá-los, compete ao magistrado do Ministério Público da comarca a cuja área pertencer a praça da matrícula da embarcação, promover, no prazo máximo de 30 dias a contar da receção do auto de
investigação, a justificação judicial dos óbitos, nos termos e para os efeitos da
emissão do assento de óbito.
RDS IX (2017), 4, 963-977
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Para efeitos de instrução do processo, a autoridade marítima deve remeter
ao Ministério Público, no prazo máximo de 60 dias, a contar da data do naufrágio, o auto de investigação sobre a ocorrência e identificação dos náufragos
desaparecidos.
Refira-se, finalmente, que, na situação em que ocorra um acidente no mar
que não constitua caso de naufrágio, mas do qual resulte a morte de uma ou
mais pessoas, cabe ao Ministério Público da comarca da sede da capitania que
deve proceder às averiguações promover, por intermédio de uma conservatória
do registo civil, a justificação judicial do óbito.
O assento de óbito produz os mesmos efeitos que a morte.

5. Trabalho Marítimo
(i) Através da Resolução n.º 4/2015 (publicada no Diário da República,
1.ª Série, de 12 de Janeiro de 2015), a Assembleia da República aprovou a Convenção do Trabalho Marítimo, 2006, adotada pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, na sua 94.ª Sessão, a 23 de Fevereiro de 2006.
Não cabendo nestas páginas tratar do conteúdo da Convenção, por ser uma
convenção universalmente conhecida, destacamos o facto de, entre os vários
considerandos, constar a referência ao artigo 94.º da Convenção das Nações
Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982, o qual define os deveres e as obrigações que incumbem ao Estado de bandeira, nomeadamente no que respeita a
condições de trabalho, lotação e questões sociais a bordo de navios que arvoram
a sua bandeira.
Realce-se ainda uma das determinações ou propósitos afirmados no preâmbulo da Convenção: “procurar que este novo instrumento seja concebido de
forma a obter a maior aceitação possível por parte dos governos, dos armadores
e dos marítimos comprometidos com os princípios do trabalho digno, que seja
fácil de atualizar e que possa ser aplicado e respeitado de forma efetiva”.
De acordo com o número 1 do artigo I da Convenção, qualquer Membro
que a ratificar “compromete-se a cumprir plenamente as respetivas disposições,
em conformidade com as prescrições do artigo VI, a fim de garantir o direito
de todos os marítimos a um emprego digno”.
(ii) A Lei 146/2015, de 9 de setembro, veio regular a atividade de marítimos
a bordo de navios que arvorem a bandeira portuguesa, bem como a responsabilidade
do Estado português, enquanto Estado de bandeira ou do porto, tendo em vista o
cumprimento de disposições obrigatórias da Convenção do Trabalho Marítimo, 2006, da Organização Internacional do Trabalho, bem como das DireRDS IX (2017), 4, 963-977

Book Revista de Direito das Sociedades 4 (2017).indb 970

27/12/17 18:09

Direito Marítimo Português, 2015

971

tivas 1999/63/CE, do Conselho, de 21 de junho de 1999, 2009/13/CE, do
Conselho, de 16 de fevereiro de 2009, 2012/35/UE, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 21 de novembro de 2012 e 2013/54/UE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 20 de novembro de 2013.
Para o efeito de delimitação do seu perímetro de aplicação, a Lei 146/2015
define os seguintes conceitos: “Águas abrigadas”, “Armador”, “Arqueação
bruta”, “Contrato de trabalho a bordo de navio”, “Marítimo”, “Navio” e
“Repatriamento”.
O “Contrato de trabalho a bordo de navio” é definido como “aquele pelo
qual um marítimo se obriga, mediante retribuição, a prestar a sua atividade a
bordo de navio, a outra ou outras pessoas, no âmbito de organização e sob
autoridade destas”.
Destacamos também o conceito de “Marítimo”, que é “qualquer pessoa
empregada ou contratada ou que trabalha, a qualquer título, a bordo de navio”
a que seja aplicável a Lei 146/2015. Não são, porém, marítimos, para efeitos desta lei, (i) os pilotos do porto, inspetores, auditores, superintendentes e
outros, cujo trabalho não seja parte da rotina do navio, (ii) os cientistas, investigadores, mergulhadores e outros, cujo trabalho não seja parte da rotina do
navio e (iii) os artistas convidados, técnicos de reparação, trabalhadores portuários e quaisquer outros trabalhadores cujo trabalho a bordo seja ocasional e de
curto prazo, sendo o seu principal local de trabalho em terra.
Ao contrato de trabalho a bordo de navio que arvore a bandeira portuguesa
é aplicada a Lei 146/2015 e, subsidiariamente, o Código do Trabalho e as
demais normas legais reguladoras do contrato de trabalho que sejam compatíveis com a sua especificidade.
Numa medida curiosa, uma vez que pode ser entendida como invadindo
as esferas legislativas e jurisdicionais, os números 3 e 4 do artigo 2.º atribuem a
uma entidade administrativa (a DGRM – Direção-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos) competência para decidir “as dúvidas que se
suscitem sobre a qualificação de um navio ou de um marítimo a bordo”.
A matéria relativa ao regime do contrato de trabalho a bordo de navio
consta, substancialmente, do Título II (Prestação de trabalho a bordo de navio),
do qual se destacam as seguintes normas:
(i) Artigo 13.º, relativo a “Trabalho ininterrupto em porto”. De acordo
com o número 1, em porto, o trabalho ininterrupto a bordo para a
segurança de navio e manutenção e regularidade dos serviços é assegurado em regime de quartos, não devendo ser inferior a quatro horas por
dia em porto de escala ou a oito horas por dia em porto de armamento.
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(ii) Artigo 15.º, relativo a “Segurança ou socorro a navio, pessoas ou
carga”, De acordo com o número 1, o comandante do navio pode
exigir ao marítimo que preste o trabalho necessário à segurança imediata do navio, das pessoas a bordo ou da carga ou para socorrer outros
navios ou pessoas em perigo no mar, podendo o comandante, para
esse efeito, suspender os horários normais de descanso e exigir que os
marítimos prestem as horas de trabalho necessárias à normalização da
situação.
(iii) Artigo 16.º, relativo a “Movimentação de carga e mantimentos”. De
acordo com o número 1, em porto, quando não haja pessoal especializado em terra, os inscritos marítimos podem exercer funções de
movimentação e arrumação de cargas a bordo ou de movimentação de
mantimentos fora do navio.
(iv) Artigo 20.º, relativo a “Repatriamento”, o qual define as situações e
termos em que o marítimo tem direito a repatriamento. O “Repatriamento” é definido na alínea g) do número 1 do artigo 2.º como “o
regresso do marítimo ao local acordado pelas partes ou, na sua falta, ao
país de residência, país de naturalidade ou ao porto de recrutamento,
desde que aí seja aceite, e segundo opção do marítimo, nas circunstâncias previstas na presente lei e a expensas do armador, desde que em
conformidade com a legislação que regula a entrada, saída, permanência e afastamento do território português”.
(v) Artigo 27.º, relativo a “Documentos disponíveis a bordo”. De acordo
com o número 1, a bordo de navio que arvore a bandeira portuguesa
devem estar disponíveis exemplares dos contratos de prestação de serviços das pessoas contratadas que trabalham a bordo, bem como da Lei
146/2015, da Convenção do Trabalho Marítimo, 2006, dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho aplicáveis aos primeiros
e do acordo celebrado pela ECSA e pela ETF, relativo àquela Convenção e do anexo à Diretiva 2009/13/CE, do Conselho, de 16 de
fevereiro de 2009.
O Título III da Lei 146/2015 respeita às “responsabilidades do Estado”,
estando subdividido em 2 Capítulos: “Responsabilidades como Estado de bandeira” e “Responsabilidades do Estado do porto”. Destacamos, na lógica do
Port State Control, a previsão do artigo 38.º, relativo a “Inspeção de navios
de bandeira estrangeira”. De acordo com o número 1, qualquer navio que
arvore bandeira estrangeira e se encontre em porto ou fundeadouro nacional
no decurso normal da sua atividade ou por razões inerentes à sua exploração
pode ser inspecionado pela DGRM para verificar:
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a) Caso o navio arvore a bandeira de um Estado que tenha ratificado a
Convenção do Trabalho Marítimo, 2006, o cumprimento das disposições obrigatórias da mesma, designadamente as relativas a condições de
vida e trabalho a bordo;
b) Caso o navio arvore a bandeira de um Estado que não tenha ratificado
aquela Convenção, se os respetivos marítimos beneficiam de um trabalho igual ou mais favorável do que o decorrente das disposições obrigatórias da mesma Convenção.

6. Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR)
Através do Decreto-Lei 234/2015, de 13 de outubro, é alterado o regime
aplicável ao MAR – Registo Internacional de Navios da Madeira, sendo republicado o diploma que criou aquela Registo.
A principal alteração ao regime do MAR contende com as hipotecas de
navios, sendo a occasio do diploma explicada no seu preâmbulo. Na verdade, a
principal razão da alteração legislativa terá sido o facto de a faculdade prevista
na alínea b) do artigo 721.º do Código Civil estar a obstar ao financiamento de
navios e à consequente matrícula dos mesmos no MAR.
Mais concretamente, a alínea b) do artigo 721.º do Código Civil permite
àquele que tenha adquirido bens hipotecados, registado o título de aquisição e
que não seja pessoalmente responsável pelo cumprimento das obrigações garantidas, expurgar a hipoteca declarando que está pronto a entregar aos credores,
para pagamento dos seus créditos, até à quantia pela qual obteve os bens, ou
aquela em que os estima, quando a aquisição tenha sido feita a título gratuito
ou não tenha havido fixação de preço.
Ora, conforme se lê no preâmbulo do Decreto-Lei 234/2015, diversas instituições de crédito de nacionalidade estrangeira têm manifestado oposição a
uma matrícula de navios no MAR por encararem o direito à expurgação, tal
como regulado no ordenamento jurídico português, como um factor impeditivo de financiamento desses navios, uma vez que o regime da alínea b) do
artigo 721.º do Código Civil alonga a incerteza e falta de segurança jurídicas
sobre a relação jurídica de hipoteca estabelecida e, consequentemente, sobre a
solidez, sustentabilidade e integralidade do seu crédito hipotecário.
Face ao novo regime, apenas vigente no âmbito do MAR e quando seja
aplicável o direito português, o adquirente do bem hipotecado só pode exercer
o direito à expurgação “desde que o exercício desse direito garanta ao credor
hipotecário o pagamento integral de todos os direitos e encargos decorrentes do
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contrato de hipoteca”, sendo, assim, afastada a aplicação da alínea b) do artigo
721.º do Código Civil.
Adicionalmente, o Decreto-Lei 234/2015 introduz alterações pontuais no
regime da venda de navios, bem como na constituição, redução, modificação
ou extinção da hipoteca, incluindo a renúncia do credor hipotecário.
Outra medida de relevo é a diminuição da percentagem de tripulantes de
língua portuguesa ou europeus de 50% para 30%. De acordo com a nova redação do número 1 do artigo 20.º, pelo menos 30% dos tripulantes dos navios
registados no MAR devem ser cidadãos de nacionalidade portuguesa ou nacionais de países europeus ou de países de língua oficial portuguesa. Trata-se,
contudo, de um limite que, para além de não ser aplicável às embarcações de
recreio, não é absoluto, admitindo o n.º 2 do artigo 20.º que, em casos devidamente justificados, quando não seja possível o recrutamento de marítimos
nacionais dos países referidos no n.º 1 do artigo 20.º, o membro do Governo
responsável pela área da segurança marítima possa autorizar o embarque de
marítimos de outras nacionalidades.

7. Cabotagem Marítima Insular
O Decreto-Lei 137/2015, de 30 de julho, altera o Decreto-Lei 7/2006, de
4 de Janeiro, eliminando a aplicação obrigatória a todos os navios de bandeira
portuguesa que façam transporte de passageiros e mercadorias na cabotagem insular do regime previsto para os navios de registo convencional, no que respeita
à constituição das tripulações, às remunerações mínimas previstas no acordo
coletivo do trabalho e ao regime de segurança social e fiscal.
Nesta conformidade, é revogado o n.º 2 do artigo 4.º do citado Decreto-Lei 7/2006, diploma que regula o transporte marítimo de passageiros e de
mercadorias na cabotagem marítima, adequando o quadro legal nacional aos
princípios consagrados na ordem jurídica comunitária consignados no Regulamento (CEE) 3577/92, do Conselho, de 7 de Dezembro de 1992, assente no
princípio da livre prestação de serviços aos transportes marítimos internos dos
Estados-Membros (cabotagem marítima).
Ora, o facto de na cabotagem insular – diversamente do que acontecia na
cabotagem continental – ser sempre aplicável o regime legal do registo convencional no que respeita à constituição das tripulações às remunerações mínimas
previstas no acordo coletivo do trabalho e ao regime de segurança social e fiscal,
discriminava os navios registados no MAR – Registo Internacional de Navios
da Madeira, que, assim, não podiam aplicar na íntegra o seu específico regime
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consagrado no Decreto-Lei 96/89, sendo a sua versão atual a resultante do
Decreto-Lei 234/2015, de 13 de Outubro.

II. Jurisprudência
Dentre um conjunto de decisões judicias dos tribunais superiores portugueses, destacamos o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 29.01.2015
(Processo n.º 228/07.2TNLSB.L1.S1, consultável em www.dgsi.pt).
O Acórdão reveste interesse sobretudo em função da questão de saber se
seria aplicável ao caso a presunção de culpa iuris tantum consagrada no n.º 2 do
artigo 493.º do Código Civil Português, cujo teor é o seguinte:
“Quem causar danos a outrem no exercício de uma atividade, perigosa por sua própria
natureza ou pela natureza dos meios utilizados, é obrigado a repará-los, exceto se mostrar
que empregou todas as providências exigidas pelas circunstâncias com o fim de os prevenir”.

O caso que foi, em última instância, decidido pelo STJ pode resumir-se
assim: uma pessoa que seguia a bordo de uma embarcação de recreio saltou para
o mar a partir da embarcação, junto à popa, sendo que, com o movimento para
a superfície embateu na hélice, o que lhe causou lesões no joelho, não obstante
a hélice estar parada.
Embora tenha reconhecido, em obiter dictum, que a navegação marítima
pode ser uma atividade perigosa, o Supremo Tribunal de Justiça afastou essa
qualificação na situação concreta: “Não se pode considerar, à luz do artigo
493.º, n.º 2 do Código Civil, exercício de uma actividade perigosa uma viagem
em barco de recreio em pleno Verão com mar sereno e sem qualquer agitação
marítima”.

III. Doutrina
(i) Publicado em 2014 mas divulgado sobretudo em 2015, foi o volume
das “III Jornadas de Lisboa de Direito Marítimo”, realizadas na Faculdade de
Direito de Lisboa em 2013, cujo tema foi o seguinte: “Das Regras da Haia às
Regras de Roterdão”. A edição, organizada pelo Centro de Direito Marítimo
e dos Transportes da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é da
Livraria Almedina, Coimbra.
O volume reúne um conjunto de importantes estudos, que constituíram
os textos que serviram de base às comunicações feitas naquelas III Jornadas
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de Lisboa. Após uma Nota Prévia sobre “O desafio e as brumas das Regras
de Roterdão”, da autoria de M. Januário da Costa Gomes, o livro inclui os
seguintes estudos: “Transporte marítimo de mercadorias; hoje e amanhã”, por
Mário Raposo; “O Transporte multimodal”, por António Menezes Cordeiro;
“La responsabilidad del porteador en las Reglas de Rotterdam”, por Ignacio
Arroyo; “From the Hague to Rotterdam: Revolution or evolution?”, por
Marco Lopez de Gonzalo; “Il contrato di volume e le Regole di Rotterdam”,
por Alfredo Calderale; “Os documentos de transporte nas Regras da Haia e
nas Regras de Roterdão”, por Alexandre de Soveral Martins; “Em torno da
responsabilidade civil das partes executantes face às Regras de Roterdão”, por
Carlos de Oliveira Coelho; “A entrega das mercadorias nas Regras da Haia
e nas Regras de Roterdão”, por Francisco Costeira da Rocha; “Fletamento,
transporte marítimo y responsabilidade contractual”, por José Luís García-Pita
y Lastres; “Pactos de jurisdição e convenções de arbitragem em matéria de
transporte marítimo de mercadorias”, por Luís de Lima Pinheiro; “Direito de
controlo e transferência de direitos nas Regras de Roterdão”, por M. Januário
da Costa Gomes; “Intermediación en los mercados de transporte y las Reglas
de Rotterdam”, por Ana M. Tobío Rivas; “Luzes e sombras sobre as Regras
de Rotterdam. A posição do Brasil e da América Latina”, por Eliane M. Octaviano Martins; “La limitación de la responsabilidad de acuerdo a las Reglas de
Róterdam y su relación com la limitación global de la responsabilidad”, por
Norman A. Martínez Gutiérrez; “Regras de Roterdão – Alguns comentários
na perspectiva dos interesses dos transportadores de linha regular”, por Mateus
Andrade Dias; “Sim ou não às Regras de Roterdão”, por Pedro Viegas Galvão e “As Regras de Roterdão – As alterações mais significativas”, por Duarte
Lynce de Faria.
(ii) Organizado pelo Centro de Direito Marítimo e dos Transportes da
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, sob a coordenação de M.
Januário da Costa Gomes, foi editada pela Livraria Almedina, Coimbra, 2015,
o volume “Temas de Direito dos Transportes III”, o qual inclui estudos com
evidente interesse no campo do Direito Marítimo.
São os seguintes os estudos publicados naquele volume: “O regime europeu do transporte marítimo de passageiros. Entre o Regulamento “Marítimo”
da responsabilidade do transportador e o Regulamento “Consumerista” dos
direitos dos passageiros”, por M. Januário da Costa Gomes; “Cruise ships contracts: transport or package tour?”, por Juan L. Pulido Begines; “La clausola
compromissoria nei charterparties”, por Marco Lopez de Gonzalo; “O poder
de controlo nas Regras de Roterdão”, por André Sousa Marques; “Contratos de transporte terrestre: formação e conclusão”, por Carlos Lacerda Barata;
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“Algumas notas em torno da cláusula CIF e do seguro de transporte de mercadorias”, por Francisco B. F. Rodrigues Rocha e “Em torno do contrato de
transporte marítimo de mercadorias”, por Hugo Ramos Alves.
(iii) Sob a coordenação de Rui Guerra da Fonseca e de Miguel Assis Raimundo, foram publicados os trabalhos de um Curso de Pós-Graduação de
Direito Administrativo do Mar organizado pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa: “Direito Administrativo do Mar”, Almedina, Coimbra, 2014.
São os seguintes os estudos publicados naquele volume: “O Direito Internacional do Mar e os poderes dos Estados costeiros”, por Fernando Loureiro
Bastos; “O mar no futuro do Direito Europeu”, por Ana Fernanda Neves;
“O mar como fonte de conflitos entre Estados”, por Miguel Galvão Teles”;
“O sector portuário como hub nacional”, por Lídia Sequeira; “Espaço marítimo e Direito Administrativo: enquadramento”, por Rui Guerra da Fonseca;
“Título de utilização e exploração do domínio público marítimo”, por Miguel
Assis Raimundo; “A titularidade e a administração do domínio público hídrico
por entidades públicas”, por João Miranda; “O Sistema da Autoridade Marítima”, por José Velho Gouveia; “Os modelos de governo de portos”, por
Amadeu Rocha; “As concessões portuárias”, por Pedro Melo; “Poderes administrativos sobre navios”, por Mateus Andrade Dias; “A tributação da actividade
marítima em Portugal. Alguns aspectos fundamentais”, por Clotilde Celorico
Palma; “A economia internacional e o mar: o caso das pescas”, por Pedro
Infante Mota; “Ondas renováveis: sobre o DL 5/2008, de 8 de janeiro, e outras
considerações na sua orla”, por Carla Amado Gomes; “O regime administrativo das lotas e vendagens”, por Lourenço Vilhena de Freitas; “O reconhecimento da propriedade privada sobre terrenos do domínio público hídrico”, por
Manuel Bargado; “A instalação de estabelecimentos de produção aquícola no
espaço marítimo”, por Margarida Almodovar; “A comercialização e a formação do preço do pescado em Portugal: enquadramento jurídico e económico”,
por Conceição Santos e “As devoluções na reforma da Política Comum de
Pescas”, pro Ilda Oliveira.
(iv) Destacamos ainda os seguintes estudos:
– “Hipoteca sobre navios”, por Sandra Aires, publicado nos Estudos em
Homenagem ao Professor Doutor José Lebre de Freitas, II, Coimbra
Editora, Coimbra, páginas 407-505.
– “O Registo Internacional de Navios da Madeira. Uma viagem pelo
MAR”, por Cátia Fernandes, publicado na Revista da Ordem dos Advogados, 2014, páginas 457-486.
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Sumário: 1. Introdução. 2. Enquadramento, nota histórica e plano de exposição. 3. Fluxos de informação. 4. Participação dos acionistas na vida da sociedade. 5. Funcionamento e
articulação dos órgãos sociais, administração não-executiva e fiscalização. 6. Administração
não-executiva. 7. Fiscalização (global). 8. Conflitos de interesses e transações com partes
relacionadas. 9. Avaliação anual do desempenho. 10. Remunerações (incluindo say on
pay). 11. Nomeações. 12. Gestão de risco. 13. Revisão legal de contas e sua fiscalização.

1. Introdução
I. No passado dia 13 de outubro de 2017, numa cerimónia pública, a
Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM) e o Instituto Português de Corporate Governance (IPCG) assinaram um protocolo que estabelece
os princípios de cooperação entre ambas no quadro da entrada em vigor do
novo Código de Governo das Sociedades do IPCG, projetada para janeiro de
2018, em substituição do código da CMVM1.
II. O cenário resultante da revisão do código do IPCG que, com a projetada revogação do código da CMVM, passará a ser o único código português
disponível aos emitentes, traz importantes novidades ao mercado que importa
conhecer. A tanto vai dirigido o presente texto.

1

Cfr. http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20171013z.aspx?v=.
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2. Enquadramento, nota histórica e plano de exposição
I. O artigo 245.º-A do Código dos Valores Mobiliários (CVM), densificado pelo artigo 1.º do Regulamento da CMVM n.º 4/2013, impõe às sociedades cotadas2 que divulguem, em capítulo do relatório anual de gestão especialmente elaborado para o efeito ou em anexo a este, um relatório detalhado
sobre a estrutura e práticas do seu governo societário.
Este relatório deve conter uma declaração sobre o acolhimento das recomendações do código de governo das sociedades que tenha sido adotado, especificando as recomendações que cumpre e que não cumpre, devendo, neste
último caso, justificar adequadamente por que não cumpre. Trata-se da conhecida regra comply or explain.
II. Existem atualmente dois códigos de governo das sociedades em Portugal: o código da CMVM, datado de 2013 (que em princípio deixará de vigorar
a 1 de janeiro de 2018), e o do IPCG, datado de 2015 (que em princípio será
substituído a 1 de janeiro de 2018)3.
Este último, apesar de ter sido preparado pelo IPCG em diálogo com a
Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado (AEM),
acabou por não ser acolhido por nenhum emitente.
III. O desenvolvimento das recomendações e códigos de governo das
sociedades em Portugal foi, desde o seu início, liderado pela CMVM, atenta
a incipiência – senão mesmo inexistência – de uma reflexão alargada e de um
debate adequado sobre este tema no mercado. A iniciativa da CMVM justificava-se então por uma falha de iniciativa da autorregulação.
Entretanto, as sucessivas iniciativas da CMVM contribuíram decisivamente
para o desenvolvimento dessa reflexão e desse debate no mercado, no diálogo
entre autoridades de supervisão e na academia. Pode sem exageros afirmar-se

2

Leia-se “emitentes de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado situado ou a
funcionar em Portugal”.
3 As declarações de comply or explain serão publicadas no início de 2019, momento em que se iniciará então a correspondente avaliação e supervisão.
Em todo o caso, nos termos do n.º 4 da cláusula 5.ª do protocolo celebrado entre a CMVM e
o IPCG, no passado dia 13 de outubro de 2017, o IPCG deve definir o “modelo e estrutura de
monitorização do código”, em articulação com os representantes dos emitentes e outras entidades relevantes, nos termos previstos na alínea b) da cláusula 3.ª, até 31 de dezembro de 2017. Na
sua ausência, a entrada em vigor do código do IPCG, e a revogação do código da CMVM, será
diferida para 1 de janeiro de 2019.
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que, sem o papel propulsor da CMVM, não teríamos seguramente alcançado o
atual estado de maturação deste tema entre nós4.
IV. Não obstante, a partir do momento em que se tornou possível e desejável uma descentralização do pensamento crítico sobre estas matérias, com
vista à promoção das melhores práticas pelas sociedades cotadas, a presença
hegemónica da CMVM neste espaço começou a ter um efeito perverso de
centralização e de condicionamento da reflexão a desenvolver, até no seio das
próprias organizações visadas5.
No contexto fixado pela Diretriz 2006/46/CE (e pela versão do artigo
245.º-A CVM que resultou da sua transposição), que pressupõe a possibilidade
de escolha de um código pelas empresas visadas, a CMVM procurou contrariar
esse efeito perverso, através do diálogo com o IPCG6 e com a AEM7.
V. Paralelamente, o IPCG iniciou o percurso de desenvolvimento e consolidação do seu próprio código8. Desde cedo se entendeu que, na medida em
que o texto alcançado traduzisse a desejável reflexão e o pretendido debate no
mercado, e refletisse as melhores práticas internacionais devidamente adaptadas à realidade do nosso tecido empresarial e do nosso sistema jurídico, ficaria
colmatada a falha de mercado que ao longo de anos justificou o código da
CMVM.
A CMVM teve presente que, neste novo ciclo, sendo o código destinado
a conformar a conduta dos agentes económicos – através da adoção voluntária
das correspondentes recomendações –, mais importante do que uma imposição
vertical de recomendações – do regulador-supervisor aos regulados-supervisionados –, é a reflexão pelos próprios visados (e a sua tomada de consciência)
4

Foram então decisivas pessoas como o Dr. Paulo Câmara e, depois da sua saída da CMVM, a
Dra. Gabriela Figueiredo Dias, que encontraram no conselho diretivo (hoje conselho de administração) da CMVM terreno fértil para o desenvolvimento deste tema. O entusiasmo do Dr. Carlos
Tavares e do Prof. Carlos Alves sobre esta matéria são sobejamente conhecidos.
5 Neste sentido, Paulo Câmara, “Introdução: Os códigos de governo das sociedades”, in AA.VV.,
Código de Governo das Sociedades Anotado, 2012, 41.
6 Foram decisivos os sucessivos contactos entre o Dr. Pedro Rebelo de Sousa (então presidente do
IPCG) e o Dr. Carlos Tavares (então presidente da CMVM).
7 Sobretudo, na pessoa do seu diretor-executivo, o Dr. Abel Sequeira Ferreira. Historicamente,
o diálogo entre a CMVM e a AEM mostrou-se particularmente profícuo no decurso do processo de revisão do código da CMVM, concluído em 2013. A publicação desse código em 2013
poderá ter contribuído para a circunstância de, até à data, nenhuma sociedade cotada ter aderido
ao código do IPCG.
8 Num processo que foi liderado pelo Prof. Doutor Pedro Maia, sem prejuízo do acompanhamento
permanente do Prof. Doutor António Gomes Mota, presidente do IPCG.
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acerca da importância da adoção das melhores práticas. Nesta última perspetiva,
convoca-se a peer pressure para, juntamente com a supervisão da CMVM, alcançar os objetivos visados.
VI. Na sequência dos contactos assim mantidos entre a CMVM e o IPCG,
foi celebrado um acordo em 2016, com vista ao aprofundamento deste processo9. Na sequência deste acordo, a CMVM colaborou com o IPCG na
revisão do seu código10, cuja primeira versão foi submetida a consulta pública
no Verão de 2016.
Com base nos comentários recebidos na consulta, o IPCG preparou nova
versão que submeteu a apreciação da CMVM em novembro de 2016. Retomou-se então o diálogo construtivo, através do qual a CMVM procurou assegurar que o código traduzia as melhores práticas internacionais de corporate
governance, devidamente adaptadas à realidade do mercado nacional.
VII. Este diálogo deu origem ao código dado a conhecer publicamente a
13 de outubro de 201711. Em seguida, apresentamos umas primeiras reflexões
sobre o mesmo, sem preocupação de exaustão, repartidas pelos nove vetores
que nos parecem ser mais relevantes:
(i) Fluxos de informação;
(ii) Participação dos acionistas na vida da sociedade;
(iii) Funcionamento e articulação dos órgãos sociais, administração não-executiva e fiscalização;
(iv) Conflitos de interesses e transações com partes relacionadas;
(v) Avaliação anual do desempenho;
(vi) Remunerações (incluindo say on pay);
(vii) Nomeações;
(viii) Gestão de risco; e
(ix) Revisão legal de contas e sua fiscalização.
3. Fluxos de informação
I. Em primeiro lugar, destacamos o facto de o novo CGS do IPCG desenvolver uma série de recomendações destinadas a assegurar adequados fluxos de
informação, tanto a nível interno, como externo.
9

Cfr. http://www.cgov.pt/images/stories/ficheiros/comunicado_conjunto_cmvm_ipcg.pdf.
Processo em que tivemos a oportunidade participar ativamente.
11 Cfr. http://www.cgov.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=1193&Itemid=21.
10
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Quanto aos fluxos internos: valem as ideias de que a informação de qualidade
é um dos principais ativos da sociedade e de que é condição essencial tanto para
uma boa administração, como para uma boa fiscalização.
II. Quanto aos fluxos externos: prevalece a ideia de que a sociedade só está
em condições de divulgar publicamente informação com a qualidade exigida
por lei (artigos 7.º e 135.º CVM) – seja voluntariamente, seja em cumprimento
dos diferentes deveres que lhe são imputados – se a informação circular internamente de forma adequada12.
Os fluxos internos de informação são essenciais para assegurar que aqueles que, no exercício das suas funções, asseguram o cumprimento dos deveres
imputados à sociedade, obtêm a informação de que necessitam para o efeito.
Vários casos recentes demonstram que este aspeto, que parece tão básico,
está longe de ser devidamente apreendido pelos diferentes agentes económicos
no mercado.

4. Participação dos acionistas na vida da sociedade
O novo código do IPCG dá continuidade à preocupação de assegurar a
participação dos acionistas na vida da sociedade, incluindo recomendações
relativas ao número de votos necessários para imputação do direito de voto,
à proporcionalidade entre o risco económico e o poder de voto, ao quórum
constitutivo da assembleia, às maiorias para deliberação, ao voto por correspondência (incluindo por via electrónica), à participação na assembleia por via
telemática, à revisão dos tetos de voto de cinco em cinco anos e às chamadas
poison pills13. Há ainda outros aspetos importantes, como o say on pay, que
analisamos adiante.

5. Funcionamento e articulação dos órgãos sociais, administração
não-executiva e fiscalização
I. O novo código apresenta novas recomendações destinadas a assegurar
a efetiva operacionalidade dos órgãos sociais, com sensibilização dos respetivos
membros para as responsabilidades assumidas, tal como refletidas nos correspondentes regulamentos internos. Em particular, estes regulamentos devem
12
13

Recomendações I.1.1, I.2.2, I.2.5, I.3.1, I.3.2 CGS IPCG.
Recomendações II.1 a II.6 CGS IPCG.
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convocar os diferentes órgãos para a prevenção e deteção de irregularidades, no
quadro das respetivas competências legais14.
II. Para além disso, leva subjacente a preocupação de assegurar uma correta
articulação interorgânica. Este ponto é particularmente relevante atendendo ao
facto de haver diferentes órgãos com funções de fiscalização, no quadro das
respetivas competências. A correta articulação interorgânica é fundamental para
evitar que o potencial conflito positivo de competências não redunde, afinal,
numa mútua desresponsabilização.
Em todas as sociedades, o órgão de administração (como um todo) é o primeiro fiscalizador, sem prejuízo do papel sublinhado pela soft law aos administradores não-executivos e, em particular, aos administradores independentes.
De acordo com princípio da responsabilidade global (Prinzip der Gesamtverantwortung), os membros do órgão de administração são coletivamente responsáveis pelas decisões do mesmo (quer unânimes, quer maioritárias), independentemente de quaisquer divisões de tarefas ou delegações de poderes.
A todos e cada um (executivos e não executivos) é imputado um dever de
mútua vigilância (Pflicht zur Selbstkontrolle)15, próprio do funcionamento colegial do órgão que integram.
Para além disso, deve desempenhar diretamente determinadas tarefas que,
qualificadas como originárias (originären unternehmerischen Führungsfunktionen),
não são suscetíveis de delegação16, nem devem ser postas em causa pela constituição ou participação em sociedades-filhas17, constituindo a competência
mínima (Mindestzuständigkeit) do plenário do órgão coletivo18. Entre estas des14

Recomendações I.2.1, I.2.2, I.2.5, I.3.1 CGS IPCG.
Cfr., entre tantos outros, Michael Hoffmann-Becking, “Zur rechtlichen Organisation der
Zusammenarbeit im Vorstand der AG”, Zeitschrift fur Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, 27:3
(1998), 497-519 (507). No sentido da sua articulação, cfr. Holger Fleischer, in Gerald Spindler e Eberhard Stilz (eds.), Kommentar zum Aktiengesetz, 2015, § 77, n.º 45.
16
Johannes Semler, Leitung und Überwachung der Aktiengesellschaft, 2.ª ed., 1996, 13-22. Cfr. tb.,
v.g., Hoffmann-Becking, “Zur rechtlichen Organisation”, cit., 506-514, Jens Koch, in Uwe
Hüffer e Jens Koch, Aktiengesetz, 12.ª ed., 2016, § 77, n.os 17-18, Christoph H. Seibt, in Karsten
Schmidt e Marcus Lutter, Aktiengesetz Kommentar, 1, 2008, § 77, n.º 19, Holger Fleischer,
“Leitungsaufgabe des Vorstands im Aktienrecht”, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 24:1 (2003), 1-11
(em especial, 5-6).
17 Para a aplicação deste princípio face à existência de sociedadesfi lhas, cfr., v.g., Heinrich Götz,
„Leitungssorgfalt und Leitungskontrolle der Aktiengesellschaft hinsichtlich abhängiger Unternehmen“, Zeitschrift fur Unternehmens und Gesellschaftsrecht, 27:3 (1998), 524-546.
18 Para além das que resultam diretamente da lei, Semler, seguido por grande parte da doutrina
alemã, identifica as seguintes matérias indelegáveis: (i) determinação dos objetivos de médio e
longo prazo da política empresarial (Unternehmensplanung); (ii) organização e coordenação das tare15
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taca-se a tarefa de fiscalização da atividade desenvolvida pelas estruturas administrativas subordinadas ao órgão de administração.
III. Soma-se o órgão de fiscalização (global) – conselho fiscal, comissão de
auditoria ou conselho geral e de supervisão, consoante o modelo de governo
adotado pela sociedade – responsável (i) pela fiscalização da administração no
seu todo, incluindo uma fiscalização não apenas formal ou de mera legalidade,
mas também de mérito19; (ii) pela fiscalização da revisão legal de contas; e (iii)
pela fiscalização da legalidade das deliberações dos acionistas.
IV. Por fim, temos a fiscalização contabilística desenvolvida pelo revisor
oficial de contas (ROC) ou sociedade de revisores oficiais de contas (SROC).
Trata-se de um órgão social auxiliar do órgão de fiscalização global, ao qual é
fas administrativas cometidas a áreas parciais da empresa (Unternehmenskoordinierung); (iii) controlo
corrente e posterior da execução e dos resultados das tarefas de gestão delegadas (Unternehmenskontrolle); (iv) atribuição de posições de direção (Führungspostenbesetzung). Cfr. Semler, Leitung und
Überwachung2, cit., 10. No mesmo sentido, v.g., Hans-Joachim Mertens, Kölner Kommentar zum
Aktiengesetz, 2.ª ed., 1996, § 76, n.º 5, Jens Koch, in Uwe Hüffer e Jens Koch, Aktiengesetz, 12.ª
ed., 2016, § 76, n.º 9, Uwe Hüffer, “Der Vorstand als Leitungsorgan und die Mandats- sowie
Haftungsbeziehungen seiner Mitglieder”, in Walter Bayer e Mathias Habersack (eds.), Aktienrecht im Wandel, 2 – Grundsatzfragen des Aktienrechts, 2007, 345, n.os 2021.
Mais recentemente, Fleischer criticou esta enumeração que considera ser “incolor” ( farblos) e
demasiado cautelosa do ponto de vista da moderna gestão de empresas. Segundo este autor, as
tarefas de direção inalienáveis traduzemse na responsabilidade: (i) pelo planeamento e direção
(Planungs und Steuerungsverantwortung), incluindo o dever de estabelecimento de um quadro estratégico (determinação dos objetivos empresariais a longoprazo e das principais áreas de negócio
e tomada das mais importantes decisões de investimento) e, paralelamente, o dever de intervir
quando surjam perturbações na execução do plano; (ii) pela organização (Organisationsverantwortung),
traduzida na estruturação da empresa em subunidades funcionais (com particular destaque para a
unidade de controlo) e seu ajustamento contínuo em função das necessidades da empresa; (iii) pelas
finanças (Finanzverantwortung), compreendendo tanto o planeamento como o controlo financeiro
da empresa; e (iv) pela informação (Informationsverantwortung), dado que esta não tem apenas um
papel auxiliar da gestão, antes constituindo “o bem empresarial por excelência” (“Unternehmensressource schlechthin”), constituindo a sua gestão uma verdadeira tarefa de liderança. Cfr. Holger
Fleischer, “Zur Leitungsaufgabe des Vorstands im Aktienrecht“, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht,
24:1 (2003), 1-11 (5), 5. Cfr. também o § 4.1.2 do Deutscher Corporate Governance Kodex (DCGK),
nos termos do qual o Vorstand desenvolve a orientação estratégica da empresa, em coordenação
com o Aufsichtsrat, e assegura a sua concretização. Sobre toda esta temática, veja-se o nosso Da
administração à fiscalização das sociedades, 2015, §§ 14 e 15.
19 Sublinhe-se a este propósito que a vincada divergência doutrinária que se identifica a este propósito (controlo formal v. controlo de mérito) é, em grande medida, devida a diferenças terminológicas
impercetíveis à primeira vista. Exige-se, portanto, uma cuidadosa ponderação da terminologia
antes da adesão perentória a uma ou outra perspetiva.
RDS IX (2017), 4, 979-991
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imputada uma dupla função de controlo: (i) uma função de controlo externo, traduzida na sinalização da situação da sociedade ao mercado através da certificação das contas anuais (artigo 451.º/3)20, e (iii) uma função de controlo interno que
constituiu um dos pilares do governo das sociedades anónimas, que se traduz na
colaboração com os demais órgãos sociais, assegurando um fluxo de informação
neutral21 sobre irregularidades detetadas na administração da sociedade.
V. A referida preocupação na articulação das funções dos diferentes órgãos
está patente em diferentes recomendações, seja nos fluxos de informação internos (já referidos), seja na avaliação do desempenho da administração22, seja na
fiscalização do processo de preparação e divulgação de informação financeira23
e da revisão legal de contas pelo órgão de fiscalização24 (analisada adiante).
O aspeto mais importante parece ser a articulação do órgão de administração com o correspondente órgão de fiscalização: em linha com os desenvolvimentos jurisprudenciais identificados a nível internacional, sublinha-se a
importância de uma efetiva fiscalização preventiva, destinada a evitar irregularidades e danos para a sociedade e, logo, para todos os seus acionistas e demais
stakeholders25.

6. Administração não-executiva
I. A propósito da administração não-executiva, o novo Código trata, por
um lado, de questões de composição e, por outro, de questões funcionais ao nível
do órgão de administração.
No primeiro capítulo, as recomendações cobrem questões tão diversas
como a designação de um lead independent director, o número de administradores
não-executivos e, dentro destes, o número de administradores independentes.
A este propósito, foram revistos os critérios de independência dos administradores, passando a excluir-se a independência daqueles que tenham exercido
durante mais de nove anos, de forma contínua ou intercalada, funções em
qualquer órgão da sociedade. Trata-se de um critério mais exigente do que
20

Esta função habilita os terceiros que contactam com ou sobre a sociedade a tomar a conhecimento da situação económicofinanceira desta e, nessa medida, a tomar medidas para salvaguardar
a sua posição na contratação com ou sobre a mesma.
21 No sentido de independente face às perspetivas da equipa de gestão (management).
22 Veja-se a articulação entre as Recomendações V.1.1 e V.1.2.
23 Princípio VII.1.A e Recomendação VII.1.1.
24 Princípios VII.2 e Recomendações VII.2.1 a VII.2.5.
25 Recomendações III.7, III.8, III.12, IV.4 CGS IPCG.
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previsto por lei para os membros do órgão de fiscalização [artigo 414.º/5, b)
CSC26]. Segundo o critério legal, a independência só fica prejudicada após três
mandatos (um mandato mais duas reeleições) de duração máxima de 4 anos
cada (artigo 415.º/1 CSC27), podendo assim ascender a doze anos.
Porém, em compensação, foi expressamente prevista a possibilidade de tal
pessoa – que tenha exercido funções em qualquer órgão da sociedade durante
mais de nove anos – voltar a ser considerada independente, desde que decorrido um cooling-off period. O tempo previsto para o efeito é discutível: foi fixado
em três anos28.
III. Quando às funções a desempenhar, o novo Código promove o cumprimento daquele que é conhecido a nível internacional como o “princípio
da administração global”: visa assegurar que o órgão de administração no seu
todo – no qual se destaca o papel dos não-executivos – assume efetivamente as suas
responsabilidades na definição da estratégia empresarial, das principais políticas,
da estrutura empresarial e das decisões que devam considerar-se estratégicas
para a sociedade, em virtude do seu montante ou risco, bem como na avaliação
do cumprimento destas29.

7. Fiscalização (global)
I. As recomendações relativas à fiscalização (global)30 contêm algumas inovações extremamente importantes, coerentes com o movimento, há muito
promovido pela CMVM – com particular reflexo na reforma do CSC em 2006
–, de dignificação e reforço da fiscalização da administração das sociedades.
Estes propósitos estão claramente refletidos não só em princípios31, mas
também em concretas recomendações. Pretende-se uma fiscalização permanente, efetiva, criteriosa, desafiante pelos administradores e pelos membros do
26

Aplicável por remissão aos demais órgãos de fiscalização: comissão de auditoria (artigo 423.º-B/
4 e 5 CSC) e conselho geral e de supervisão (artigo 434.º/4 CSC).
27 Aplicável por remissão aos demais órgãos de fiscalização: comissão de auditoria (XXX) e conselho geral e de supervisão (XXX) [Rever].
28 Recomendações III.1 a III.5 CGS IPCG. Inicialmente tinha sido discutido um cooling-off period
de oito anos.
29 Recomendação III.6 CGS IPCG. A este quadro soma-se a tarefa de fi scalização já referida em
cima.
30 Sobre o conceito de “fiscalização global” veja-se o nosso Da administração à fi scalização das sociedades, cit., em especial, n.º de margem 146.
31 Princípios III.A a III.C CGS IPCG.
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órgão de fiscalização, em particular, quando estejam em causa decisões e fundamental importância para a sociedade32.
II. Como referido antes, assume destaque a fiscalização preventiva, de natureza prospetiva – refletida num dever de aconselhamento que se consolidou na
jurisprudência nível internacional, no quadro de leal cooperação interorgânica
–, por oposição a uma fiscalização meramente repressiva, de cariz retrospetivo.

8. Conflitos de interesses e transações com partes relacionadas
I. O novo código sublinha a importância da adequada gestão de conflitos
de interesses no seio de cada órgão social33 e dá continuidade a uma preocupação antiga da CMVM com as transações com partes relacionadas.
Quanto a este último ponto, prevê uma recomendação materialmente próxima da que já resultava do código da CMVM, mas com uma redação um
pouco mais específica e desenvolvida34.
II. Perante a típica delegação de poderes no seio da sociedade, pretende-se
que o órgão de administração defina os negócios que devem ser por si aprovados, independentemente de qualquer delegação de poderes em vigor. Os negócios assim delimitados deixam assim de poder ser aprovados pela comissão executiva, por um ou mais administradores delegados ou por qualquer funcionário
da sociedade, devendo ser aprovados diretamente pelo órgão de administração.
A este primeiro nível de controlo soma-se um segundo: os negócios de
valor mais elevado, nos termos a definir pelo órgão de administração, devem
ficar sujeitos igualmente a parecer prévio favorável do órgão de fiscalização.
Estamos perante uma adaptação do processo deliberativo previsto no artigo
397.º/2 CSC para os contratos a celebrar entre a sociedade e qualquer dos seus
administradores35.
Esta solução peca, desde logo, pelo facto de reservar ao órgão de administração a competência para delimitar os negócios sujeitos a um e a outro tipo de
controlo. As boas práticas ditam que o órgão de fiscalização tenha uma palavra
a dizer na delimitação dos mesmos.

32

Recomendações III.1 a III.12 CGS IPCG.
Recomendações I.4.1 e I.4.2 CGS IPCG.
34 Compare-se a Recomendação I.5.1 CGS IPCG com as Recomendações V.1 e V.2 CGS CMVM.
35 Sobre este processo, veja-se o nosso Da administração à fi scalização das sociedades, cit., 349-382.
33
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9. Avaliação anual do desempenho
I. Tal como o código da CMVM36, o novo código do IPCG contém
importantes recomendações sobre a avaliação anual do desempenho da administração37. Este novo código é, porém, mais específico e coerente com o
quadro legal de articulação interorgânica, de natureza injuntiva.
Estamos perante uma matéria que é, em primeira linha, da competência do
órgão de administração (como um todo) – exigindo uma efetiva reflexão de
todos e de cada um dos administradores, com destaque para os não-executivos
– e, em segunda linha, do órgão de fiscalização, a quem, nos termos legais, cabe
fiscalizar a administração da sociedade.
II. Assim, recomenda-se, por um lado, que o órgão de administração avalie
o cumprimento do plano estratégico da sociedade e do orçamento, a gestão de
riscos, o funcionamento interno do órgão de administração e das suas comissões, o contributo de cada membro para o efeito, e o relacionamento entre
órgãos e comissões da sociedade.
Por outro, recomenda-se que o órgão de fiscalização, no âmbito da sua
fiscalização da administração da sociedade, avalie anualmente o cumprimento
do plano estratégico da sociedade e do orçamento, a gestão de riscos, o funcionamento interno do órgão de administração e das suas comissões, bem como o
relacionamento entre órgãos e comissões da sociedade.

10. Remunerações (incluindo say on pay)
I. A remuneração dos membros dos órgãos sociais e sua transparência é
igualmente uma preocupação de longa data da CMVM que foi também refletida neste novo código do IPCG.
Neste encontramos recomendações relativas (i) à constituição de uma
comissão independente, à qual deve competir a aprovação da política de remuneração dos membros dos órgãos e comissões da sociedade38; (ii) à declaração
sobre a política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização
a que se refere o artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de 19-jun., que deve incluir
outros elementos para além dos legalmente previstos39; (iii) à fixação, pela refe36

Recomendação II.1.4. a) CGS CMVM.
Recomendações V.1.1 e V.1.2 CGS IPCG.
38 Recomendações V.2.1 e V.2.2.
39 Recomendação V.2.3.
37

RDS IX (2017), 4, 979-991

Book Revista de Direito das Sociedades 4 (2017).indb 989

27/12/17 18:09

990

José Ferreira Gomes

rida comissão, do regime de pensões dos administradores e o montante máximo
de todas as compensações a pagar aos membros dos órgãos ou comissões da
sociedade em virtude da respetiva cessação de funções (golden parachutes)40; (iv)
à presença do presidente da comissão na assembleia geral anual, para prestar os
esclarecimentos aos acionistas que sejam requeridos41; e (v) à contratação, pela
comissão em nome da sociedade, de serviços de consultadoria independentes
que a auxiliem no exercício das suas funções42.
II. Refira-se que os elementos adicionais a incluir na declaração sobre a
política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização a que se
refere o artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de 19-jun., são decalcados do disposto
no artigo 9.º-B da Diretriz dos Direitos dos Acionistas43, tal como alterada em
201744.

11. Nomeações
O novo código do IPCG apresenta uma maior preocupação relativamente
às nomeações para os órgãos sociais, promovendo a fundamentação das opções,
atendendo à adequação do perfil, dos conhecimentos e do currículo dos candidatos à função a desempenhar. Para o efeito, deve ser constituída uma comissão
especializada, composta por uma maioria de membros não-executivos independentes, salvo quando a dimensão da sociedade o não justifique45.

12. Gestão de risco
A gestão de risco merece um capítulo próprio no novo código, em consonância com a evolução das melhores práticas a nível internacional. Sublinha-se
a responsabilidade do órgão de administração como um todo no debate e na
aprovação da política de risco, a concretização de pontos a considerar pelo
sistema de gestão de risco e a necessidade de avaliação anual do grau de cumprimento interno e o desempenho deste sistema.

40

Recomendação V.2.4.
Recomendação V.2.5.
42 Recomendação V.2.6.
43 Diretriz 2007/36/CE relativa ao exercício de certos direitos dos acionistas de sociedades cotadas.
44 Pela Diretriz (UE) 2017/828 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17-mai.-2017.
45 Princípio V.4 e Recomendações V.4.1 a V.4.4.
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13. Revisão legal de contas e sua fiscalização
I. O último ponto que aqui destacamos é o relativo à revisão legal de contas
e à sua fiscalização. Este é um ponto de particular importância para a CMVM,
atendendo às competências que lhe foram atribuídas em 2015 pelo Regime
Jurídico de Supervisão de Auditoria46. Esta era uma matéria que já constava
do CGS da CMVM47, mas que agora surge aprofundada no CGS do IPCG48.
II. As recomendações do IPCG são articuladas com o Direito europeu e
com o nosso Direito interno sobre esta matéria. Nelas destaca-se a recomendação de que o órgão de fiscalização defina, através de regulamento interno,
como é que dará cumprimento às novas exigências legais, especificando (i) os
critérios e o processo de seleção do ROC/SROC; (ii) a metodologia de comunicação da sociedade com o ROC/SROC; (iii) os procedimentos de fiscalização destinados a assegurar a independência do ROC/SROC; e (iii) os serviços
distintos de auditoria que não podem ser prestados pelo ROC/SROC49.
III. Destaca-se ainda a manutenção da ideia central, há muito sublinhada
pela CMVM, de que o órgão de fiscalização tem de ser o principal interlocutor do ROC/SROC na sociedade e o primeiro destinatário dos respetivos
relatórios50.
Em paralelo, destaca-se agora o dever do ROC/SROC de colaborar com
o órgão de fiscalização, prestando-lhe imediatamente informação sobre quaisquer irregularidades relevantes para o desempenho das funções do órgão de
fiscalização que tenha detetado, bem como quaisquer dificuldades com que se
tenha deparado no exercício das suas funções51.

46

Aprovado pela Lei n.º 148/2015, de 9-set..
Recomendações IV.1 a IV.3 CGS CMVM.
48 Recomendações VII.2.1 a VII.2.5 CGS IPCG.
49 Recomendação VII.2.1.
50 Recomendação VII.2.2.
51 Recomendações VII.2.4 e VII.2.5.
47
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AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO DIRECTO (ADC)
ENTIDADE

1

0

6

4

4

4

NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO

Na rede Multibanco poderá definir: A Data de expiração da autorização | O montante máximo de débito autorizado

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA PARA DÉBITOS DIRECTOS
NOME

EMAIL

Por débito na nossa/minha conta abaixo indicada queiram proceder ao pagamento das importâncias
que lhes forem apresentadas pela empresa EDIÇÕES ALMEDINA SA
IBAN/NIB: PT 50
CONTRIBUINTE FISCAL

DATA

–

–

ASSINATURA(S) CONFORME BANCO

INICIA A
BENS/SERVIÇOS

(1)

VALOR

REGULARIDADE(1)

MÊS

ANO

TERMINA A
MÊS

ANO

REGULARIDADE: MENSAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL, ANUAL

PROCEDIMENTOS
· Preencher completamente e assinar Autorização de Débito,
de acordo com a ficha de assinatura de Banco. No caso de ser
empresa carimbar ADC com carimbo da empresa.
· Remeter a ADC para:
EDIÇÕES ALMEDINA SA, Rua Fernandes Tomás, n.ºs 76, 78, 80,
3000-167 Coimbra, ou via email para sdd@almedina.net.
· Qualquer alteração que pretenda efectuar a esta autorização bastará contactar as EDIÇÕES ALMEDINA SA por qualquer forma escrita
· Também poderá fazer alterações através do Sistema Multibanco, conforme se apresenta seguidamente, ou no sistema de home
banking, caso tenha essa opção. Também neste caso agradecemos informação escrita sobre as alterações efectuadas.
· Esta autorização destina-se a permitir o pagamento de bens/serviços adquiridos à nossa empresa e só poderá ser utilizada para
outros efeitos mediante autorização expressa do(s) próprio(s)
· Dos pagamentos que vierem a ser efectuados por esta forma
serão emitidos os recibos correspondentes.
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INFORMAÇÕES
Através do Sistema Multibanco, relativamente a esta autorização
de Débito em Conta, poderá, entre outras, efectuar as seguintes
operações:
· Visualizar a Autorização Débito em Conta concedida;
· Actualizar os Dados Desta Autorização de Débito em Conta;
· Cancelar esta Autorização Débito em Conta;
Em cumprimento do aviso 10/2005 do Banco de Portugal, informa-se que é dever do devedor, conferir, através de procedimentos
electrónicos, nomeadamente no multibanco, os elementos que
compõem as autorizações de débito em conta concedidas.
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