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Sumário: 1. Enquadramento: Aptidão dos Acordos Parassociais para o exercício de controlo
sobre uma sociedade. 2. Mecanismos de controlo tipicamente previstos em acordos parassociais: 2.1. Mecanismos diretos de controlo – controlo do governo da sociedade (em especial
da administração). Breve referência; 2.2. Acordos de bloqueio como mecanismos limitativos de comportamentos de aproveitamento de oportunidades: 2.2.1. Acordos de bloqueio
como limitações à transmissão de participações sociais nas sociedades anónimas e por quotas;
2.2.2. Continuação. Cláusulas lock up e cláusulas key man; 2.2.3. Direito de preferência
(preferências próprias e impróprias); 2.3. Acordos de transmissão conjunta e de transmissão
forçada como mecanismos limitativos de comportamentos de aproveitamento de oportunidades:
2.3.1. Cláusulas drag along (venda forçada) e tag along ou piggy back (venda conjunta);
2.3.2. Cláusulas shoot-out; 2.3.3. Cláusulas de opção de compra e de opção de venda
compra com desconto. 3. Incumprimento de acordos parassociais e obstáculos à eficaz execução
dos mecanismos indiretos de controlo: 3.1. Incumprimento da obrigação de prestação negativa: não transmissão de participações sociais; 3.2. Incumprimento das obrigações de prestação positiva: transmissão/aquisição forçada, preferência e transmissão/aquisição potestativa:
3.2.1. Incumprimento das obrigações de transmissão/aquisição forçada; 3.2.2. Prevenção
da discussão em torno do incumprimento(?) de opções de compra (call) e venda (put): o caso
especial da sujeição jurídica. 4 Conclusões.
Resumo: Ao investir numa sociedade fechada, o investidor procura controlar o
seu investimento. Os acordos parassociais constituem o instrumento paradigmático
que permite, por um lado, estabelecer mecanismos diretos de controlo, nomeadamente os dirigidos aos órgãos sociais da sociedade e, por outro, mecanismos indiretos de controlo, atribuindo ao investidor os poderes jurídicos adequados combater
comportamentos indesejados ou o aproveitamento não pretendido de oportunidades negociais pelos seus parceiros. Entre estes destacam-se os acordos de bloqueio,
de saída conjunta ou de saída forçada, complementados por tantos outros. Neste
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estudo iremos abordar alguns destes mecanismos de controlo indireto e testar o seu
funcionamento.
Resume: When investing in a closed company, the investor seeks to control its
investment. The shareholders’ agreements are a paradigmatic instrument that, on
the one hand, allow the establishment of direct mechanisms of control, including
those aimed at controlling the companies’ corporate bodies, and, on the other
hand, of indirect mechanisms of control, which empower the investor with adequate legal powers to face unwished behaviors or to avoid that business partners
take advantage of unwanted business opportunities. Among these, lock-up agreements, either of joint or forced way-out (while complemented by others), play a
relevant role. In this study, we will address some of these indirect mechanisms of
control and test how they operate.

1. Enquadramento: aptidão dos acordos parassociais para o exercício
de controlo sobre uma sociedade
Os acordos parassociais («APs») dispensam apresentações1. É muito frequente a sua celebração entre investidores, pois permitem a conformação da
1

O presente artigo é publicado ao abrigo de uma colaboração estabelecida entre a Revista de Direito
das Sociedades e o Governance Lab, um grupo de investigação jurídica dedicado ao governo das organizações (www.governancelab.org).
Lista de abreviaturas: A./AA. – Autor(es); AP(s) – Acordos Parassociais; CC – Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de novembro de 1966, na redação resultante da Lei n.º
48/2018, de 14 de agosto, uma vez que as alterações promovidas pela Lei n.º 49/2018, de 14 de
agosto ainda não entraram em vigor; CIRE – Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de março, na redação conferida pela Lei n.º 8/2018,
de 2 de março; CRCom. – Código do Registo Comercial; aprovado pelo Decreto-Lei n.º 403/86,
de 3 de dezembro, na redação conferida pelo Lei n.º 89/2017, de 21 de agosto; CSC – Código das
Sociedades Comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de setembro, na redação conferida pela Decreto-Lei n.º 89/2017, de 28 de julho, uma vez que as alterações promovidas pela Lei
n.º 49/2018, de 14 de agosto ainda não entraram em vigor; CVM – Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de novembro, na redação conferida pela Lei n.º
35/2018, de 20 de julho; DSR – Direito das Sociedades em Revista; IVM – Instituto dos Valores
Mobiliários; p./pp. – página(s); proc. – processo; ROA – Revista da Ordem dos Advogados; RDS
– Revista de Direito das Sociedades; SPV – special purpose vehicle; STJ – Supremo Tribunal de Justiça; TRL – Tribunal da Relação de Lisboa; TRP – Tribunal da Relação do Porto; vol. – volume.
Atribuindo-se a sua origem aos ordenamentos jurídicos anglo-americanos, os APs têm ganhado crescente importância nacional doutrinária e legislativa, tendo as disposições sobre a matéria ultrapassado o
âmbito do CSC e existindo já no âmbito de outros ramos – v.g. direito dos valores mobiliários, bancário e dos seguros. Por motivos de ordem prática, não iremos realizar um enquadramento histórico
dos APs que começaram a ser objeto de discussão em Portugal a propósito da Sociedade Industrial
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relação societária, num clima contratual sigiloso e sem sujeição às apertadas
disposições legais previstas para o contrato de sociedade. Por várias razões, através da celebração de APs, os sócios estabelecem regras sobre interesses específicos referentes à vida societária, que não pretendem estipular no contrato
de sociedade ou porque disso estão impedidos. O AP traduz-se num contrato autónomo e independente, embora seja complementar face ao contrato
de sociedade 2. Estas circunstâncias possibilitam, todavia, que, através dos APs,
os investidores possam usurpar as regras societárias, envolvendo o desequilíbrio
nas posições jurídicas interpartes, entre os sócios, ou mesmo estes e terceiros,
muitas vezes credores dos sócios ou da sociedade3.
de Imprensa, SARL, tendo o TRL, por acórdão de 18.05.1955 decidido no sentido da invalidade
dos APs de voto – ideia que se foi mantendo pela jurisprudência portuguesa até à entrada em vigor
do CSC. Sobre o acórdão do TRL, vide, em especial, Raúl Ventura, «Acordos de Voto: Algumas
questões depois do Código das Sociedades Comerciais», in O Direito, ano 124, 1992, pp. 23 e ss..
Por outro lado, sem prejuízo de referências ocasionais, também não se irá fazer um enquadramento
comparativo por referência a outros ordenamentos jurídicos, já que a experiência nacional é já bastante ampla e reflete muitas vezes o pensamento estrangeiro sobre o assunto. Para explorar os temas
(incluindo a experiência alemã), veja-se, entre outros, Menezes Cordeiro, «Acordos Parassociais»,
in ROA, ano 61, 2001, pp. 529-542 e Manual de Direito das Sociedades, vol. I, 3.ª edição, Almedina,
2011, pp. 687 e ss., onde o A. destaca (respetivamente, pp. 532 e ss. e pp. 691 e ss.) que a experiência
nacional é referida como curiosidade no estrangeiro por ter replicado a redação inicial da Proposta
de Quinta Diretiva, de 19 de agosto de 1983, a qual foi ligeiramente alterada em 1989 (mas muito
criticada), quando a Diretiva nem chegou a ser adotada pelos Estados Membros.
2 O acórdão TRL, de 25.10.2001, disponível em CJ XXVI, tomo IV, 2001, pp. 132 [130-134],
classifica o AP como de «natureza acessória» face ao contrato social, pela existência de «uma ligação
funcional ao mesmo», embora concordemos com Paulo Câmara, Parassocialidade e Transmissão de
Valores Mobiliários, Dissertação de Mestrado em Ciências Jurídicas, 1996, p. 54, quando destaca que
a «secundarização» do papel dos APs é «flagrantemente contestada pela prática». Também Carneiro
da Frada se pronunciou neste sentido em «Acordos parassociais “omnilaterais” – um novo caso de
‘desconsideração’ da personalidade jurídica», in DSR, ano I, vol. II, Almedina, 2009, p. 118 [97-135].
É frequente a aposição de uma cláusula no âmbito da qual se estabelece que, se durante a vigência do
AP surgir um conflito entre as suas disposições e as do contrato de sociedade, nas relações entre os
contraentes prevalecerão as primeiras. Indo mais além, as partes muitas vezes assumem o compromisso
de realizar as necessárias alterações ao contrato social de modo a garantir o pontual cumprimento
do AP. Qualificando o contrato social como a «base negocial» do AP, Ana Filipa Leal, «Algumas
notas sobre a parassocialidade no Direito português», in RDS, ano I, vol. 1, 2009, p. 171 [135-183].
3 Muitos investidores dedicam-se ao investimento através da concessão de financiamento, o que, conjuntamente com crescente dependência de crédito por parte das sociedades nacionais (devido à falta
de liquidez no mercado), bem como o desenvolvimento e afinação dos mecanismos contratuais de
controlo e reação a situações de incumprimento, originou um crescente envolvimento dos financiadores na atividade das entidades financiadas, que ocupam uma posição privilegiada face aos restantes
credores, e mesmo em relação aos sócios daquelas entidades. Como destacou Gabriela Figueiredo
Dias, «Financiamento e Governo das Sociedades (Debt Governance): o terceiro poder», in III Congresso de Direito
das Sociedades, Almedina, p. 367 [359-383], este privilégio de certos credores regista-se, tanto numa
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Tornou-se comum a celebração de contratos mistos ou verdadeiras uniões
de contratos, com características típicas de contratos de investimento ou de
contratos-promessa (em que se programa um investimento numa determinada
sociedade ou grupo) que estabelecem as relações entre partes antes da aquisição de participações, e de APs regulando as relações no desenvolvimento do
investimento e atividade da sociedade. Os sócios recorrem a terceiros (e.g. a um
fundo ou um SPV deste) para que invistam na sua sociedade4, concedendo-lhe
uma participação social após a conclusão de um AP, que prevê os direitos e
compromissos assumidos durante o período (por regra limitado) de investimento5. Já se tinha constatado6 a necessidade de se definir regras de debt governance, para limitar os poderes dos credores nas relações com os seus devedores
e estabelecer a responsabilização daqueles pelo condicionamento sobre estes
(por vezes, controlo). O fenómeno foi comparado ao do corporate governance,
verificando-se uma preocupação com a previsão de covenants nos contratos de
financiamento7, a par da preocupação com a dissociação entre titularidade de
dimensão informativa, como numa perspetiva de reação e intervenção perante factos que revelem
impacto na condição financeira do financiado.
4 O âmbito subjetivo dos APs pode ser extravasado, sendo comum a sua celebração entre sócios e
terceiros (vulgarmente futuros sócios a preparar a sua entrada na sociedade), tal como permitido, aliás,
pelo artigo 17.º, n.º 1. Já foi discutida na doutrina a questão de saber se os APs podem ser celebrados
entre sócios e terceiros, embora nos pareça que hoje em dia, a maioria da doutrina admite a possibilidade de os APs serem celebrados com terceiros, ainda que por analogia. Destacando este aspeto,
entre outros, Adelaide Menezes Leitão, “Acordos parassociais e corporate governance”, in Estudos em
Homenagem a Miguel Galvão Teles, vol. II, Coimbra editora, 2011, p. 576 [575S-589]. Sobre as teses
minimalistas, maximalistas e intermédias quanto ao âmbito subjetivo dos APs, vide. Paulo Câmara,
«Acordos parassociais: estrutura e delimitação», Estudos em Memória do Professor J. L. Saldanha Sanches,
vol. II, Coimbra Editora, 2011, 813-817 [783-817], optando também o A. pela tese maximalista.
5 Tipicamente, os APs contêm um conjunto de cláusulas standard que regulam matérias tão diversas
como (i) o governo da sociedade ao nível dos diversos órgãos sociais, (ii) o financiamento da atividade desta e do respetivo plano de investimentos, (iii) mecanismos de resolução de impasses em caso
de turbulência durante a vida da sociedade, (iv) mecanismos de saída na verificação de determinadas
circunstâncias, (v) limitações à transmissão de participações sociais, ou (v) limitações a transações da
sociedade com partes relacionadas. Para uma panóplia das matérias vulgarmente reguladas num acordo
parassocial, vide Rui Pinto Duarte, «Formas Jurídicas da Cooperação entre Empresas», in Escritos
Jurídicos Vários 2000-2015, Almedina, 2015, pp. 442 e ss. [425-451].
6 Exemplificando, Gabriela Figueiredo Dias, «Financiamento e Governo... cit., Ana Perestrelo Oliveira, «Os credores e o governo societário: deveres de lealdade para os credores controladores?», in
RDS, ano I, n.º I, Almedina, 2009 pp. 119-126 e em Manual de Corporate Finance, Almedina, 2015,
e ainda, Rogério de Azevedo, «O Governo dos Credores – Considerações sobre o financiamento
societário; as formas de controlo das sociedades devedoras pelos seus credores; e os desafios de Corporate (Debt) Governance», in Estudos do Instituto dos Valores Mobiliárias, 2015, pp. 35 e 36..
7 Para os investidores não sócios, tipicamente qualificados, os covenants surgem como um instrumento
poderoso, entre outros, através dos quais consegue gerir a vivência dos contratos, a segurança do
RDS X (2018), 4, 771-833
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participações sociais e controlo das sociedades (os APs são um dos principais
instrumentos potenciadores dessa dissociação). Contudo, neste caso, trata-se
da utilização dos APs para regular relações de financiamento pensado como
recurso a capitais alheios, mas estruturado sob a forma de recurso a capitais próprios8: os credores procuram tornar-se sócios dos seus devedores na sociedade
objeto de investimento.
Ao aportarem avultados montantes de capital a projetos, os investidores
necessitam de garantias que diminuam o risco do não reembolso, especialmente
em caso de impasse (deadlock) ou de rutura. A suscetibilidade de controlar a
sociedade investida revela-se um instrumento essencial para o financiamento e
o investidor, na medida em que tem o poder negocial (e monetário), consegue
prever os mecanismos necessários a esse controlo. Se do prisma jurídico o controlo é tipicamente abordado por referência ao seu exercício através de estruturas jus-societárias ou detenção de participações (e direitos de voto) maioritárias,
a verdade é que, conforme destacado e demonstrado pela prática, o controlo
pode ser exercido de outras formas. A isto acresce que os incentivos económicos para o sócio controlador extrair benefícios especiais serão proporcionais à
separação entre a titularidade e controlo, uma vez que, quanto maior a separa-

crédito e a gestão do risco de incumprimento do contrato de financiamento, desempenhando uma
função disciplinadora e alinhando os interesses do devedor com os do credor. Antecipa-se assim à
natural propensão que os administradores teriam de agir no interesse dos equityholders – v.g. consubstanciados na maior distribuição de lucros – e não no interesse dos credores – concretizado no pagamento regular e pontual da dívida. Ana Perestrelo de Oliveira, Manual de Corporate Finance,
Almedina, 2015, p. 133. A imposição de covenants revela-se, pois, uma garantia, pois são instrumentos
de gestão de dívida dos credores e funcionam como contrapartida da forte assimetria informativa que
normalmente existe entre o investidor e as entidades financiadas. Seriam incomportáveis contínuas
e exaustivas due diligences durante todo o período de investimento, pelo que a imposição de covenants
permite minorar esta falha pela apertada monitorização da atividade da devedora. K. Whitehead
Charles, Creditors and Debt Governance, 2011, p. 5, disponível em http://scholarship.law.cornell.edu.
8
Recorde-se que, enquanto capitais próprios «apresentam caráter definitivo, i.e., não são objeto
de restituição, de tal maneira que não têm prazo, não obrigam a pagamentos regulares que possam
gerar incumprimento e são reembolsados, sendo caso disso, apenas após pagos os restantes credores»
(veja-se os artigos 48.º, alínea a) e 49.º, n.º 2, alínea a) do CIRE, os instrumentos de financiamento
com recurso a capitais alheios «têm em princípio pagamentos regulares associados e um prazo de
vencimento e são pagos com prioridade relativamente aos capitais próprios». Ana Perestrelo de
Oliveira, Manual de Corporate Finance… cit., p. 39. No mesmo sentido, Rogério de Azevedo,
«O Governo dos Credores… cit., p. 9. O investidor, não obstante ficar investido na posição de sócio,
que lhe dificulta a recuperação do seu investimento, tem poderes para defender a criação de valor
dos recursos injetados na empresa.
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ção entre propriedade e controlo, maiores vantagens este retira da não partilha
dos lucros com os restantes sócios, nomeadamente, a título de dividendos9.
Como notou Catarina Serra, «alguns investidores, sobretudo profissionais,
tendem, de facto, a exercer um considerável poder de influência na gestão
e na organização da sociedade, através do aconselhamento técnico relativo à
viabilidade de projetos e à análise de estratégias de mercado, de produção e
distribuição dos produtos e de marketing»10. Entre as várias finalidades que têm
sido apontadas aos APs, destacamos11 (i) a atribuição de direitos aos sócios que
não seriam suscetíveis de execução se previstos no contrato de sociedade; (ii) a
regulação de certas relações entre os sócios que não encontram ligação direta
com o governance da sociedade; (iii) a proteção dos direitos das maiorias e das

9

Se o sócio detém apenas 35% do capital social (sendo, ainda assim controlador), poderá extrair dos
restantes acionistas benefícios especiais, no valor χ, pelo exercício do controlo sobre uma sociedade.
Caso se abstenha de extrair esse valor e o divida com os restantes sócios, apenas irá beneficiar de 35%
do valor χ no futuro, a título de dividendos. Na verdade, o controlador poderá nem receber nada,
caso a sociedade não reúna os requisitos para a distribuição de dividendos e reservas voluntárias.
Como notou João Dias Lopes, «Governo da sociedade anónima… cit., p. 87 [77-165], «[a] remuneração ou reembolso do seu investimento apenas se verifica em momentos específicos [distribuição
de lucros de exercício (artigo 33.º, n.º 1, 294.º e 297.º do CSC), distribuição de bens aos acionistas
(artigo 32.º do CSC) ou com a liquidação da sociedade (artigos 146.º e ss.)] e desde que a posição
dos credores sociais esteja salvaguardada através do cumprimento de requisitos de capital para a distribuição de lucros de exercício (artigos 33.º e 294.º e ss. do CSC) ou de bens de acionistas (artigos
32.º e 31.º do CSC)». A distribuição dos lucros do exercício aos sócios está desde logo limitada pelo
princípio da intangibilidade do capital social (artigo 32.º do CSC), embora se verifique na lei uma
tentativa de proteção dos sócios minoritários, na medida em que, ao abrigo dos artigos 217.º e 294.º
do CSC, havendo lucros de exercício, pelo menos metade do lucro de exercício distribuível não
poderá deixar de ser distribuído aos sócios, exceto se o contrário for previsto em cláusula contratual
ou adotado mediante uma deliberação tomada por três quartos dos votos correspondentes ao capital social. Neste sentido, Paulo de Tarso Domingues, Do capital social: noção, princípios e funções, 2.ª
edição, Coimbra Editora, 2004, p. 254.
10 Catarina Serra, «Investimentos de capital de risco na reestruturação das empresas», in IV Congresso de Direito das Sociedades em Revista, Almedina, 2016, p. 332 [321-359].
11 Sean Fitz Gerald e Graham Muth, Shareholder’s Agreements, fith edition, Stweel & Maxwell,
2009, p. 4 e Paulo Câmara, Parassocialidade... cit., pp. 86 e ss..
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minorias12, (iv) a sujeição das regras nele contidas a confidencialidade13; e (v) as
funções ligadas ao controlo do investimento.
Para garantir esse controlo, o investidor estabelece regras nos APs com dois
grandes objetivos. Desde logo o de reservar o poder de controlar a atividade da
sociedade investida, o que o faz através de mecanismos organizacionais e através
de acordos de voto reguladores dos órgãos sociais. Uma vez que é o órgão de
gestão que tem competências para gerir e representar a sociedade (artigo 252.º
do CSC para a sociedade por quotas e artigo 405.º para a sociedade anónima),
é normal que o investidor tente exercer o máximo de influência sobre esse
órgão. Neste sentido, o AP «afirma-se (…) como instrumento para atingir, de
modo estável, o controlo da sociedade»14, ao permitir ao investidor participar,
ainda que indiretamente, na gestão da sociedade, o que, no entanto, «encerra a
possibilidade de desalinhamento entre os interesses dos investidores externos e
os interesses dos restantes sócios (os “sócios-empresários”)»15 – os mecanismos
diretos de controlo.
12

Maria da Graça Trigo, Os Acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, 2.ª edição, Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 2011, p. 85. As minorias podem não corresponder necessariamente à parte «fraca» na relação jurídica. Devido ao já referido efeito da «dissociação entre titularidade
e voto», pode inclusivamente verificar-se que as minorias de capital sejam maioritárias nos direitos de
voto e, mesmo que assim não seja, possam controlar a sociedade. Neste sentido, a previsão dos direitos de minoria nos APs, permite-lhes proteger os seus direitos mais cabalmente, na medida em que
subtraem quaisquer alterações a esses direitos ao princípio da maioria (típico do contrato da sociedade,
ainda que se trate de uma maioria reforçada), para passar a submetê-los ao princípio da unanimidade,
típico dos contratos. Sean Fitz Gerald e Graham Muth, Shareholder’s Agreements… cit., p. 4. De
facto, se num contrato social são introduzidas, através de deliberações modificativas, disposições que
não consistem em situações materialmente estatutárias, com o objetivo de vincular sócios sem o seu
consentimento, não podem estes ficar vinculados por essa deliberação modificativa. Destacando este
aspeto, Paulo Câmara, «Acordos parassociais… cit., pp. 812 e ss., numa análise ao caso concreto
do artigo 86.º, n.º 2 do CSC, em que a deliberação será eficaz (só não o será em relação aos sócios
que não tenham dado a sua concordância), para retirar depois a partir desse preceito, a regra geral da
admissibilidade das cláusulas estatutárias parassociais.
13
Por essa razão, aliás, «é notório na caracterização do acordo parassocial o seu caráter secreto, sendo,
muitas vezes, conhecido somente quando se recorre à barra dos tribunais. Note-se que esta característica do acordo parassocial, apesar de frequentemente ser o objetivo dos seus intervenientes, acarreta algum desconforto na prática jurídica». Alexandra Cruz Barrias, Acordos Parassociais – Uma
análise crítica do regime legal português, dissertação de mestrado Faculdade de Direito da Universidade
do Porto, (versão policopiada), julho, 2002, p. 28 disponível em https://repositorio-aberto.up.pt.
14 Paulo Câmara, Parassocialidade... cit., p. 90.
15 A expressão é de Catarina Serra, «Investimentos de capital de risco ... cit., p. 333 [321-359],
embora reportando-se aos investimentos de capital de risco, mas destacando que a existência de
perigos decorrentes deste desalinhamento de interesses, nomeadamente o risco de short-terminism e
dos comportamentos ilícitos, «não é (…) um problema específico do capital de risco das empresas
em dificuldades».
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Contudo, o controlo da gestão pode não ser suficiente. A rutura ou impasse
pode criar situações em que os próprios sócios, usando os poderes jurídicos ao
seu dispor por assumirem essa qualidade, adotam comportamentos suscetíveis
de prejudicar os pressupostos do investimento. Por isso, existe a preocupação
de assegurar que são evitados comportamentos indesejados ou de aproveitamento de oportunidades negociais pelos parceiros, muitas vezes através da previsão de acordos de bloqueio, de saída conjunta ou de saída forçada, complementados por outras disposições – os mecanismos indiretos de controlo. Na
medida em que permitem a regulação da orgânica da sociedade (permitindo a
definição das principais regras que regerão as relações no futuro), o contrato
social e os APs assumem uma grande relevância entre os instrumentos à disposição dos sócios. Estes mecanismos indiretos de controlo são cláusulas previstas
no contrato social ou num AP que estabelecem obrigações de conduta que
não vinculam diretamente os órgãos da sociedade (nomeadamente de gestão
da sociedade), mas sim os seus sócios, constituindo os correspondentes direitos
para os outros intervenientes16. E, portanto, por a previsão dos mecanismos
indiretos de controlo no contrato social ser alternativa ou complementar à
previsão desses mecanismos num AP, a análise realizada no presente estudo,
embora por referência aos APs, terá sempre em conta o paralelismo da previsão
desses mecanismos nos estatutos.
Ao contrário do contrato de sociedade, o AP tem maior estabilidade, na
medida em que as previsões que nele sejam estabelecidas só poderão ser alteradas por unanimidade (salvo se convencionado de outra forma), o que garante o
controlo das alterações das regras do jogo durante o período de investimento17.
Por regra, o contrato de sociedade não irá regular todas as situações que poderão ocorrer durante o desempenho da atividade da sociedade e é neste âmbito
que surgem as convenções referidas que são apostas nos APs, permitindo exercer controlo sobre o investimento e atuando a dois níveis, garantindo:
(i) o cumprimento do acordado: as cláusulas de transmissibilidade funcionam
como coadjuvante de esquemas contratuais sobre o exercício de voto,
pois são previstas consequências negativas e imediatas para a situação de
incumprimento do AP ou impasse e, nesse sentido, são cláusulas dissuasoras. Se um sócio souber que ao adotar comportamentos de aproveita16 Destacando esta correspondência e que o artigo 17.º, n.º 1 apenas permite a constituição de obrigações de conduta lícita, e, por essa razão, defendendo que os efeitos estabelecidos pelos AP são
meramente obrigacionais, Raúl Ventura, «Acordos de voto: algumas questões depois do código
das sociedades comerciais», O Direito, ano 124º, I-II, 1992, p. 37.
17 Paulo Câmara, Parassocialidade... cit., p. 91.
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mento de oportunidades, retirando vantagens em prejuízo da sociedade
(e restantes sócios), perderá a qualidade de sócio por um valor abaixo
do mercado, a tendência será para a não adoção desses comportamentos
(efeito moral hazard);
(ii) uma saída rápida e eficiente do investimento: imagine-se um caso de um
investimento muito específico em tecnologia de ponta, que poderá ter
um grande potencial, assumindo um grande valor para as partes, mas
revelar-se pouco interessante para o mercado. Em caso de rutura, existirá falta de liquidez na venda da posição social, pelo que qualquer sócio
terá de a vender necessariamente abaixo do valor investido ou justo.
Se um sócio pretender sair, podem prever-se mecanismos para o fazer
rapidamente, sem prejudicar o investimento dos restantes e recebendo
uma contrapartida mais justa18.
Neste estudo, tomaremos em análise estes mecanismos indiretos de controlo (de limitação de comportamentos de aproveitamento de oportunidades),
em APs típicos de sociedades fechadas19, os quais têm vindo a assumir protagonismo, nomeadamente no âmbito dos investimentos em venture capital20, private
equity e em joint ventures21, pela sua função de planeamento do investimento22.
A elasticidade negocial de um AP permite-lhe que tenha um duplo caráter funcional relativamente ao controlo da sociedade: tanto pode servir para adquirir
um novo bloco de controlo da sociedade, como para manter a posição de controlo dos sócios aquando da entrada do investidor23, o que depende do que for
negociado e da parte mais forte no processo negocial, pelo que os mecanismos
18

Maria Isabel Sáez e Nuria Bermejo, «Inversiones específicas oportunismo y contrato de sociedad»,
in InDret – Revista para el Análisis del Derecho, 2007, disponível em www.indret.com, p. 5, dando como
exemplo, fora do âmbito comercial, o matrimónio. Aproveitámos o exemplo fornecido pelas AA. do
investimento de venture capital em tecnologia específica, mas muitos outros poderão ser concebíveis.
19 Não se desconsidera, no entanto, a existência de normas reguladoras de APs em outros âmbitos,
como por exemplo, o artigo 19.º do CVM, que dispõe regras específicas para sociedade com o capital
aberto ao investimento do público («sociedades abertas»).
20 Vide. Bárbara Godinho Correia e Tomás Almeida Ribeiro, em Startups e os Acordos Parassociais,
publicado em 01-09-2016 na StartUp Mag, disponível em www.plmj.com.
21 Não querendo entrar na densificação do conceito de joint venture, acompanha-se Rui Pinto Duarte,
«Formas Jurídicas… cit., p. 440 [425-451], quando afirma que este «é de contornos imprecisos. Num
sentido amplo designa qualquer modo de colaboração entre empresas. Num sentido restrito abrange
apenas empresas criadas por força da colaboração».
22 Destacando que os APs podem servir para esta função, Diogo Costa Gonçalves, «Notas breves
sobre a sociabilidade e a parassociabilidade», in RDS, ano V, n.º 4, 2014, p. 788 [779-799].
23 Como destaca Paulo Câmara, Parassocialidade… cit., pp 86 a 99, em especial pp. 92 e 93. Mais à
frente, nas pp. 213 e 214, o A. dá o exemplo dos stand still agreements para demonstrar justamente a
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que se apresentam de seguida não podem ser vistos senão como meramente
exemplificativos, na medida em que as criações de autonomia privada ultrapassam, pela constante inovação, as limitações estabelecidas por lei e os cânones
estabelecidos pela doutrina.

2. Mecanismos de controlo tipicamente previstos em acordos parassociais
2.1. Breve referência aos mecanismos diretos de controlo do governo da sociedade
O controlo pode ser exercido através dos mais diversos instrumentos, desde
instrumentos contratuais (institucionais ou económicos) a, designadamente, instrumentos de facto. O investidor visa o controlo, por confiar que a sua influência
na gestão (ainda que indireta, pela mera capacidade de nomear os titulares do
respetivo órgão) a conduzirá no sentido do crescimento económico e do maior
retorno do seu investimento, normalmente visando mais do que a obtenção
de lucros inerentes à detenção de mais participações sociais. A sociedade será
controlada por quem «dominar o exercício dos direitos de voto, conducentes
à formação da vontade juridicamente relevante dessa sociedade»24, que é determinada pelos órgãos sociais (em especial o de gestão), daí que os APs muitas
vezes prevejam regras detalhadas de governo dos órgãos. Neste âmbito, o artigo
17.º, n.º 2 do CSC (que proíbe que as regras dos APs sejam relativas «à conduta
de intervenientes ou de outras pessoas no exercício de funções de administração ou de fiscalização») pretende garantir que a organização da sociedade se
mantém como configurada na lei e no pacto social25. Contudo, como destaca
Rui Pinto Duarte, «[n]a prática (isto é, apesar do obstáculo que o n.º 2 do art.

aptidão dos APs para condicionar a ampliação da participação societária e, consequentemente, impedir a aquisição do controlo.
24
Paula Costa e Silva, «Sociedade aberta, domínio e influência dominante», in IVM, Direito dos
Valores Mobiliários, vol. VIII, Coimbra Editora, 2008, p. 550 [541-571] e em «Domínio de sociedade
aberta e respectivos efeitos», in IVM, Direito dos Valores Mobiliários, vol. V, Coimbra Editora, 2004,
p. 334 [325-342]), sendo que «o direito de voto se domina através da legitimidade para o respectivo exercício
de modo discricionário» (Paula Costa e Silva, «Sociedade aberta... cit., p. 552, realçado no original).
25 Menezes Cordeiro, «Acordos Parassociais…cit., p. 541 [529-542] e Manual de Direito das Sociedades, vol. I., 3ª edição, Almedina, 2011, p. 708, afirma que sem este n.º 2 do artigo 17.º, a «tipicidade
societária perderia o seu sentido, uma vez que a verdadeira orgânica seria parassocial». Já José de
Oliveira Ascensão, Direito Comercial – Direito das Sociedades Comerciais, vol. IV, Dislivro, 2000, p.
294, destaca que a ratio subjacente é a de evitar que «os titulares desses órgãos ou as forças que estes
representem se perpetuem ou ganhem domínio absoluto sobre a sociedade, esvaziando outros órgãos».
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17.º do CSC constitui), tais acordos retiram poderes ao órgão de administração
da sociedade, dando primazia ao plano das relações entre sócios, o mesmo é
dizer, viabilizando que a sociedade possa ser um veículo de cooperação»26.
Alguns limites legalmente previstos têm implicações na previsão de mecanismos diretos de controlo, quer diretamente (n.º 2 do artigo 17.º, referido),
quer indiretamente, como é o caso do n.º 1 do artigo 17.º do CSC, que exige
que não seja proibida por lei a conduta a que os sócios se obrigam nos APs,
o que remete para os princípios prescritos nos artigos 280.º, 281.º e 294.º
do CC27, que devem e serão devidamente tomados em conta aquando da
apresentação de cada um dos mecanismos. Assim, não pretendendo o presente
estudo fazer uma análise aos mecanismos diretos de controlo, destacam-se no
entanto os mecanismos mais comuns: (i) limitações à atividade da sociedade e
controlo da composição dos órgãos sociais28; (ii) regras apertadas de designação
26

Rui Pinto Duarte, ««Formas Jurídicas… cit., p. 441 [425-451].
Neste sentido, Maria Graça Trigo, «Acordos Parassociais – síntese das questões jurídicas mais
relevantes», Problemas do Direito das Sociedades, IDET, Almedina, 2008, p. 176, Paulo Olavo Cunha,
Direito das Sociedades Comerciais, 5ª edição, Almedina, 2012, p. 171 e Maria João Carapinha,
«Cláusula de preferência em acordo parassocial: que tutela para o sócio preferente?», dissertação de mestrado
apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 2015, disponível em https://
estudogeral.sib.uc.pt, p. 15.
A propósito, note-se que Paulo Olavo Cunha, Direito das Sociedades Comerciais… cit., p. 177, afirma
que «se o acordo parassocial puser em causa, ainda que indiretamente, um princípio fundamental do
Direito Societário, como seja o da igualdade de tratamento dos acionistas, então este princípio ir-se-á impor relativamente à cláusula parassocial que se deverá ter por não escrita». Não se discordando
da afirmação, consideramos que, nessa apreciação, se deverá tomar em conta que as partes se situam
no âmbito da autonomia privada e que os princípios são «comprimíveis» por natureza, desde que
não se afete o seu conteúdo essencial. Aliás, isso mesmo demonstra, Carneiro da Frada, «Acordos parassociais “omnilaterais… cit., pp. 114 e ss., relativamente a normas imperativas (mais rígidas),
desconsiderando-as no caso dos acordos omnilaterias.
28
Não podendo a conduta do administrador ser regulada nos termos do AP, tal como é prescrito
pelo n.º 2 do artigo 17.º, é comum as partes preverem que cada uma delas assume a responsabilidade
pela atuação comissiva ou omissiva das pessoas ou entidades por si indicadas para os diversos órgãos
sociais da sociedade (mesmo quando são as próprias Partes indicadas para os diversos órgãos sociais).
Neste sentido, uma atuação desses membros dos órgãos contrária ao disposto no AP é convencionada para efeitos jurídicos, como uma situação de incumprimento pela parte que tenha designado. E
tanto mais que é comum a previsão nos APs de que as partes se obrigam, como obrigação de garantia e resultado, ainda, a promover tudo o que seja necessário para assegurar que o conteúdo do AP
é integral e rigorosamente respeitado pelos seus representantes e administradores por si indicados.
Assim, atribui-se responsabilidade solidária relativamente às condutas de pessoas que, por força dos
acordos parassociais, sejam designadas para funções de administração, nos termos do artigo 83.º, n.º
1 do CSC. Conforme notou Rui Pereira Dias, «o fim essencialmente visado pela norma, para além
da proteção do património da sociedade e dos acionistas, ou da defesa da integridade da conduta da administração,
ainda que estes sejam aqui atendíveis, parecer ser a proteção da autonomia da formação da vontade da
27
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e substituição29 dos órgãos sociais (órgão de administração, órgão de fiscalização e mesa da assembleia geral); (iii) previsão de comités dentro dos órgãos;
(iv) limitações à atividade deliberativa da assembleia geral, nomeadamente pelo
estabelecimento de acordos de voto,30 quóruns deliberativos ou constitutivos
sociedade, perante influências violadoras das regras de repartição de competências entre órgãos sociais», in Código
das Sociedades Comerciais em Comentário, n.º 1, Almedina, 2010, p. 55. Há que destacar que a lei não
condena a possibilidade de o sócio exercer, ainda que indiretamente, influência sobre a conduta de
um administrador, mas apenas os danos emergentes dos atos adotados ao abrigo dessa influência. Por
outro lado, também não condena que um sócio possa, em virtude de APs, ter o direito de designar
ou destituir os membros da administração.
29 A validade das regras de designação não é questionada pela doutrina, por não se enquadrar no
âmbito do artigo 17.º do CSC. Sobre o assunto, vide Raúl Ventura, Estudos Vários sobre Sociedades
Anónimas / Comentário ao Código das Sociedades Comerciais, Almedina, 1992, pp. 69 e ss. No âmbito da
substituição, assume extrema importância, pela relevância prática, a cláusula step in, mediante a qual
o sócio se reserva no direito de designar os membros do conselho de administração da sociedade,
por forma a assumir o controlo. Tipicamente prevista para situações de violação grave ou reiterada
do dever de gestão ou do incumprimento de pactos relativos à transmissão de participações, esta é
exercida num momento em que as partes já se encontram em conflito. Por essa razão e de forma a
garantir plena exequibilidade, é comum a outorga de procurações irrevogáveis ou cartas mandato
em benefício do sócio não faltoso, de modo a que possa convocar uma assembleia com o propósito
de promover uma assembleia geral para (i) destituição do conselho de administração e (ii) designação
dos respetivos membros. Em alternativa, podem ser imediatamente outorgadas as cartas de renúncia
dos membros, ficando depositadas em fiel depositário, para serem entregues ao sócio na verificação de
determinados eventos.
30 O n.º 3 do artigo 17.º do CSC diz respeito às convenções de voto – as que importam uma limitação à liberdade de voto de um titular de um direito de voto inerente a uma participação social.
Quanto às alíneas do n.º 3, tem-se defendido uma interpretação restritiva da palavra «sempre» nas
alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 17.º, para não perder alcance prático. Menezes Cordeiro, «Acordos Parassociais…cit., p. 542 [529-542] e Manual de Direito das Sociedades, vol I., 3ª edição, Almedina,
2011, p. 709 e António Pereira de Almeida, Sociedades Comerciais – Valores Mobiliários, Instrumentos
Financeiros e Mercados, vol. 1, 7ª edição, Almedina, 2013, p. 352. As referidas proibições do n.º 3 aparentam destinar-se a um mesmo objetivo, que é o de garantir que os sócios participem na formação
da vontade social de uma forma reta e transparente, como nota Maria da Graça Trigo, Os Acordos
parassociais … cit., p. 175. As duas primeiras proibições visam delimitar os interesses dos sócios e os
interesses da sociedade – evitando que o sócio participe na formação da vontade da sociedade em
função de interesses que não são definidos na esfera desta – e a terceira proíbe a chamada venda de
voto, por forma a garantir uma formação não deturpada dos interesses dos sócios.
Sobre sindicatos de voto, em especial, Armando Manuel Triunfante, A Tutela das Minorias nas
Sociedades Anónimas – Direitos de Minoria Qualificada - Abuso de Direito, Coimbra Editora, 2004, pp.
317 e ss.. Conforme denota Paulo Câmara, Parassocialidade… cit., pp. 52 e ss., trata-se de um «termo
plurívoco», designando várias realidades: «um acordo através do qual os sócios entregam as suas ações
a um deles ou a um terceiro autorizado a representá-los na assembleia geral; um sindicato de voto;
um contrato parassocial relativo à transmissão de ações; ou, finalmente, um contrato parassocial misto,
que agrega uma convenção de voto e cláusula de transmissibilidade». A designação é conhecida nas
várias ordens jurídicas, exceto em França, onde a expressão «convenções de bloqueio» designa os
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apertados, ou ainda matérias sujeitas a consentimento por maioria qualificada
da assembleia geral ou do conselho de administração; (v) regras especiais de
vinculação da sociedade; e (v) consentimento dos sócios (sócios determinados
ou uma maioria destes) para prática de determinados atos.

2.2. Mecanismos indiretos de controlo: Acordos de bloqueio como limitadores de
comportamentos de aproveitamento de oportunidades
2.2.1. Acordos de bloqueio como limitações à transmissão de participações sociais nas
sociedades anónimas e por quotas
Os «acordos de bloqueio» são uma modalidade de pactos relativos à transmissibilidade de participações sociais que estabelecem limites à sua transmissão,
indo para além do regime supletivo previsto na lei. A referida designação tem
origem na associação destes acordos ao depósito dos títulos pelos obrigados pelo
pacto ou, até, à respetiva transferência das participações para terceiro31. Através dos acordos de bloqueio, que têm sido intensamente utilizados na prática,
por lhes serem reconhecidas múltiplas finalidades, os sócios-investidores conseguem manter a titularidade de participações sociais em pessoas de confiança
(um «núcleo duro»32) ou com um concreto know how (essencial à atividade da
sociedade), incentivando a participação ativa pelos seus titulares na atividade da
empresa33. Além disso, como destacaram Maria Isabel Sáez e Nuria Bermejo
34, estes acordos permitem também evitar vendas ineficientes, garantindo que o
desinvestimento não tem lugar durante período de incubação (num momento
em que ainda não foi amortizado), através do estabelecimento de limitações
à transmissão da posição até à verificação de determinados eventos (controlo
sobre o investimento).

pactos sobre o exercício do direito de voto de caráter sindical, i.e., os designados sindicatos de voto.
Cfr. Maria da Graça Trigo, Os Acordos Parassociais… cit., pp. 18 e 19.
31 Neste caso, o depósito escrow apresenta elevada relevância, como destacam Ana Filipa Leal, «Algumas notas… cit., p. 179 e Carolina Cunha in Código das Sociedades Comerciais em Comentário,
n.º 1, Almedina, anotação ao art. 17.º, p. 302 [286-318]. Para aprofundar sobre esta modalidade de
depósito com funções de garantia, vide João Tiago Morais Antunes, Do contrato de depósito escrow,
Almedina, 2007 e o nosso «Depósito Escrow – um contributo para o seu estudo», in Temas de Direito
Bancário II – Cadernos O Direito, n.º 9, 2014, pp. 179-262.
32 Paulo Câmara, Parassocialidade… cit., p. 97.
33 Neste sentido, as cláusulas Key Man funcionam simultaneamente como cláusulas de controlo dos
órgãos sociais e como pactos de bloqueio.
34 Maria Isabel Sáez e Nuria Bermejo, «Inversiones específicas … cit., p. 9.
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Os acordos de bloqueio assumem ainda uma função instrumental35 de disciplina sobre os acordos de voto36 funcionando como garantia e «complemento
natural»37 daqueles (com eles sendo muitas vezes conjuntamente convencionados). As condições restritivas da transmissão das participações garantem aos
sócios que as obrigações assumidas (e.g. uma concertação de voto) não são
defraudadas pela simples transmissão da posição38 (controlo da sociedade).
Contudo, do ponto de vista estratégico, os acordos de bloqueio apresentam
uma fragilidade: os aumentos de capital por novas entradas por terceiros, que
não abordaremos no presente estudo, mas que deverão merecer especial atenção aquando da previsão de mecanismos de bloqueio39.
Atendendo ao caráter público do contrato de sociedade40 (que é sujeito a
registo) e às limitações legais existentes para a previsão de restrições à transmissão de participações sociais que sejam previstas no contrato social, recorrendo
ao AP, as partes conseguem apor novas e diferentes cláusulas de intransmissibilidade, cujo caráter transitório aqui melhor se integra41, ou cuja validade
poderia inclusivamente ser até questionada42. De facto, são vários os limites

35

Alexandre Soveral Martins atribui outro significado ao valor instrumental destes acordos parassociais: «O pacto de bloqueio é, muitas vezes, meramente instrumental, na medida em que pode
servir para condicionar o valor das acções, para assegurar aos intervenientes um controlo das assembleias ou para garantir o funcionamento de grupos de sociedades», in Alexandre Soveral Martins,
“Notas sobre os acordos parassociais relativos à transmissão de ações (Em especial, os acordos ditos
«de bloqueio»”, in Estudos em Memória do Professor J. L. Saldanha Sanches, vol. II, Coimbra Editora,
2011, pp .33 e 34 [29-56].
36 Paulo Câmara, Parassocialidade… cit., p. 47; Também, Alexandre Soveral Martins referindo-se à pretensão de «dar maior eficácia ao acordo de voto», in “Notas sobre os acordos parassociais…
cit. p. 33.
37 Cfr. Raúl Ventura, «Acordos de Voto: Algumas questões… cit., p. 85; Ana Filipa Leal, «Algumas notas… cit., p. 143.
38 Cfr. Paulo Câmara, Parassocialidade… cit., p. 47 e Raúl Ventura, «Acordos de Voto: Algumas
questões… cit., 1992, p. 84.
39
Como nota Paulo Câmara, Parassocialidade… cit., p. 87, o aumento de capital «representa, desta
forma uma operação fundamental no autofinanciamento das sociedades anónimas. Todavia também
lhe estão associados alguns inconvenientes: o alargamento da malha de participações sociais significa
acréscimo de direitos “políticos” relativos à sociedade (maxime direitos de voto); e este, por seu turno,
acarreta um risco de diluição do poder da sociedade anónima».
40 Carneiro da Frada, «Acordos parassociais “omnilaterais… cit., pp. 107 e 108.
41 Destacando este aspeto, Diogo Costa Gonçalves, «Notas breves… cit., pp. 785.
42 Alexandre Soveral Martins, in Código das Sociedades Comerciais em Comentário, n.º 3, Almedina,
2011, p. 534 afirma perentoriamente que «[a] cláusula do contrato de sociedade [de uma sociedade
anónima] que contenha uma limitação de transmissibilidade das ações que vá além do que a lei permitir
será nula. Na verdade, o art. 328.º, 1, parece constituir uma norma de carácter imperativo. Trata-se
de uma norma proibitiva que contém na sua letra claros indícios de que o regime dela constante não
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legalmente admitidos à transmissão das participações a ser previstos no contrato
de sociedade, sendo distintos no âmbito das sociedades anónimas e das sociedades por quotas. Nestas, são válidas as cláusulas que proíbam a cessão de quotas,
ainda que os sócios tenham, nesse caso, direito à exoneração, uma vez decorridos dez anos sobre a sua entrada na sociedade (artigos 228.º e 229.º do CSC).
Já nas sociedades anónimas vigora a regra da livre transmissibilidade das ações, pelo
que a sua transmissibilidade não pode ser absolutamente excluída pelo contrato
de sociedade (ainda que durante um período limitado) 43, nem pode ir além do
que a lei permite (artigo 328.º, n.º 1 do CSC), sob pena de não se produzir o
efeito pretendido pelas partes.
Apesar de comummente classificada como sociedade de capitais, a doutrina
tem destacado que a sociedade por quotas tem um «caráter (tendencialmente)
personalista»44, que se manifesta sobretudo na sujeição ao consentimento da
sociedade (prestado mediante deliberação aprovada, em regra, por maioria),
pode ser afastado pela vontade das partes», evidenciando a necessidade de também se analisar a validade
do contrato onde essa cláusula esteja prevista. Antes de a emissão de ações ao portador ser proibida
pela Lei n.º 15/2017, de 3 de maio, Alexandre Soveral Martins dava como exemplo os casos
em que se pretendia limitar a transmissibilidade de ações ao portador, em “Notas sobre os acordos
parassociais… cit., p. 32. Já em Cláusulas do contrato de sociedade que limitam a transmissibilidade das acções
– sobre os arts. 328.º e 329.º do CSC, Almedina, 2006, p. 498, Soveral Martins defende a impossibilidade de prever cláusulas de opção ou promessas unilaterais de venda no contrato de sociedade.
Sobre a conversão de cláusulas nulas do contrato de sociedade em pactos parassociais, do mesmo A.,
“Notas sobre os acordos parassociais… cit., pp. 43 e ss. Não pretendendo entrar aqui nesta complexa
discussão, não poderá, contudo, deixar de se dar nota da existência de um entendimento diferente,
que defende que, uma vez extravasadas as limitações legais aplicáveis às restrições à transmissão de
ações previstas no n.º 2 do artigo 328.º do CSC ou se essas limitações não reunissem os requisitos
necessários para a eficácia real ou oponibilidade geral típicas da sua previsão dos estatutos – como
acontece quando a nova redação dos estatutos que passaram a ter uma cláusula de preferência ainda
não foi registada –, a consequência não seria a sua nulidade, mas tão-só a perda da eficácia erga omnes.
Neste entendimento, o n.º 1 do artigo 328.º determina que o contrato de sociedade pode limitar a
transmissibilidade das ações (enquanto «caraterística intrínseca»), ou seja, a sua qualidade de bens em
princípio livremente disponíveis, o que afeta a qualidade natural da sua transmissão e, consequentemente, a eficácia da sua transmissão, como destacou Evaristo Mendes, Restrições à transmissibilidade
das ações I, dissertação, UCP, 1986, p. 24. Todas as restrições à transmissão que extravasam as limitações legais previstas no n.º 2 do artigo 328.º do CSC que não coloquem a estabilidade do capital
e limitem apenas o modo de exercício do poder de dispor das ações pelos acionistas, mas que lhe
potenciem uma alternativa de desinvestimento / saída, não afetando a transmissibilidade das ações
em si, levaria apenas à sua inoponibilidade a terceiros e não à invalidade dessas cláusulas. Evaristo
Mendes, Restrições à transmissibilidade das ações I… cit., p. 16.
43 Alexandre Soveral Martins, in Código das Sociedades Comerciais em Comentário, Almedina, n.º 5,
2012, anotação ao artigo 328.º, p. 522.
44 Jorge Simões Cortez, «As Formalidades da Transmissão de Quotas e Ações no Direito Português: dos princípios à prática», in Questões de Direito Societário em Portugal e no Brasil, Almedina, 2012,
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estabelecido no artigo 228.º, n.º 2 do CSC, para que a transmissão e aquisição
de quotas inter vivos seja eficaz perante a sociedade45. Essa transmissão deve ser
reduzida a escrito (nos termos do n.º 1 daquele preceito) e deverá ser comunicada por escrito à sociedade ou por ela reconhecida, expressa ou tacitamente46
(nos termos do n.º 3). Optando os sócios por estabelecer cláusulas contratuais
limitativas da transmissão de quotas, estas serão válidas (artigo 229.º, n.º 1, do
CSC), mas os sócios terão direito à exoneração, uma vez decorridos dez anos
sobre o seu ingresso na sociedade47. Contudo, o n.º 5 do artigo 228.º determina
que «o contrato de sociedade não pode subordinar os efeitos da cessão a requisito diferente do consentimento da sociedade mas pode condicionar esse consentimento a requisitos
específicos»48, desde que essa cessão não dependa (a) da vontade individual de
um ou mais sócios ou de pessoa estranha, salvo tratando-se de credor e para
cumprimento de cláusula de contrato onde lhe seja assegurada a permanência
de certos sócios; (b) de quaisquer prestações a efetuar pelo cedente ou pelo cessionário em proveito da sociedade ou de sócios; (c) da assunção pelo cessionário
de obrigações não previstas para a generalidade dos sócios.
Já no que respeita às sociedades anónimas, a transmissibilidade das ações
não pode ser absolutamente excluída nem pode ir além do que a lei permite
(artigos 329.º, n.º 1 do CSC), mas pode ser objeto de restrições estabelecidas
ou pela própria lei ou pelos próprios interessados no contrato de sociedade49.
p. 318 [313-343] e Maria João Vaz Tomé, «Algumas notas sobre as restrições contratuais à livre
transmissão de ações», in Direito e Justiça IV, 1989/1990, pp. 213 e ss. [211-220].
45 Alexandre Soveral Martins, Cessão de quotas – Alguns problemas, Almedina, 2007, p. 34. Segundo
António Pereira de Almeida, Sociedades Comerciais... cit., vol. I, pp. 375 e 376, nestes casos, a cessão
de quotas produz efeitos entre as partes, todavia não produz efeitos em relação à sociedade enquanto
não for consentida, pelo que não poderá ser registada. Como destacou Raúl Ventura, Sociedades
por Quotas, vol. I, 4.ª reimpressão da 2.ª edição, Almedina, 2007, pp. 585-586, «a sociedade pode
ignorá-la, tudo se passando como se nenhuma cessão tivesse existido: ao cedente e não ao cessionário
exigirá a sociedade o cumprimento de obrigações e o cedente, não o cessionário, tem legitimidade
para exercer os direitos sociais». Para evitar esta situação, os sócios podem dispensar o consentimento
da sociedade em geral ou em determinadas situações (artigo 229.º, n.º 2) ou prever penalidades para
a cessão de quotas sem o consentimento da sociedade (artigo 229.º, n.º 6). O consentimento não
pode é ser sujeito a condições, nos termos do n.º 3 do artigo 230.º do CSC.
46 Salvo a cessão de quotas entre cônjuges, entre ascendentes e descendentes ou entre sócios, que não
está sujeita ao consentimento da sociedade (artigo 228.º, n.º 2), exceto se os sócios assim o preverem
no contrato social (artigo 229.º, n.º 3).
47 Destacando este aspeto, Maria João Carapinha, «Cláusula de preferência ... cit., p. 30.
48 Esta exceção é descrita como «estranha» por Alexandre Soveral Martins, Cessão de quotas… cit.,
p. 70, na medida em que a exceção é mais limitativa do que a permitida para as sociedades anónimas.
49 Conforme destacou Evaristo Mendes, Restrições à transmissibilidade das ações I... cit., pp. 7-16,
disponível em http://www.evaristomendes.eu/artigos.html, o exercício da liberdade de transmissão
de participações pode ser restringido, desde que não atinja o conteúdo essencial dessa liberdade e
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Conforme foi já destacado50, a maioria dos ordenamentos jurídicos europeus
(continentais) preveem um conjunto taxativo de limitações estatutárias à transmissibilidade de ações. Daqui decorre a proibição da intransmissibilidade das
ações, sendo inadmissível, ou pelo menos discutível, a exoneração (stricto sensu)
do acionista51. Ainda assim, apesar de a sociedade anónima ser por excelência a
sociedade de capitais, formada intuitus pecuniae, nem sempre a personalidade dos
seus associados lhe resulta indiferente, como destacou Maria João Vaz Tomé52.
Neste sentido, a lei admite, no artigo 328.º, n.º 2, a) e c) do CSC53, que se
possa subordinar a transmissão de ações nominativas, afetando a sua qualidade
que tal restrição corresponda a um interesse digno de proteção legal. No tipo de sociedades anónimas, a transmissibilidade das ações desempenha uma função de tutela do acionista (permitindo-lhe
desinvestir e sair da sociedade) e constitui um elemento essencial do tipo definido pelo legislador,
na medida em que aqui o exercício do direito de exoneração é inexistente ou, pelo menos, reduzido a casos absolutamente excecionais e uma relação contratual duradoura não pode ser perpétua.
Ademais, como também evidenciou o A. (p. 18), o direito de saída «é um instrumento fundamental
de pressão de minorias, um fator de equilíbrio e auto composição de interesses contrapostos no seio
da sociedade» e, no caso da sociedade anónima, o direito de saída é tipicamente exercido através da
transmissão das ações».
50 Paulo Câmara, Parassocialidade… cit., p. 46, denominando de numerus clausus.
51 Já foi destacado que «[o] regime da exoneração é mais liberal nas sociedades de pessoas e mais restritivo nas de capitais». Pedro Pais de Vasconcelos, «Concertação de accionistas, exoneração e
OPA obrigatória em sociedades abertas», in DSR, ano 2, vol. 3, Coimbra, Almedina, 2010, p. 15
[11-48]. O A. justifica a afirmação com a maior ou menor abertura do elemento pessoal da sociedade, uma vez que nas sociedades de pessoas, por haver um maior controlo por parte dos sócios
sobre a entrada de novos sócios, haverá um regime menos rígido de exoneração. Deve ainda ser
considerado o facto de no mercado se ter vindo a verificar que, por falta de procura, nem sempre o
sócio consegue vender a sua participação social, criando depois vários conflitos burocráticos (sabemos que o direito à informação pode ser uma arma muito poderosa no que toca a estes combates)
e judiciais, por forma a exercer pressão sobre os insiders para estes lhe comprarem a sua participação,
como explicou o Autor (p. 16). Sobre as características essenciais do direito de exoneração e sobre a
querela doutrinal relativa ao apuramento e natureza das causas do direito de exoneração do acionista,
vide Tiago Soares da Fonseca, O Direito de Exoneração do Sócio no Código das Sociedades Comerciais,
Coimbra, Almedina, 2008, pp. 253-286, que distingue entre causas estatutárias e legais, por um lado,
e causas típicas e atípicas, por outro.
52
Maria João Vaz Tomé, «Algumas notas… cit., p. 212. Também assim, Maria João Carapinha,
«Cláusula de preferência... cit., p. 33.
53 João Labareda, Das Ações das Sociedades Anónimas, AAFDL, 1998, pp. 299 e ss., sobre as consequências do estabelecimento de uma cláusula cujos requisitos para a transmissão das ações não respeite
o disposto no artigo 328.º, n.º 2, alínea c) do CSC. João Calvão da Silva, «Preferência societária
e venda conjunta de acções por preço global», in Estudos Jurídicos [Pareceres], Almedina, 2001, p. 307,
nota 4, defende que «A previsão legal da subordinação da transferência de acções a certos requisitos
subjectivos – relativos, portanto, ao sujeito adquirente – que estejam de acordo com o interesse social
sanciona a licitude de cláusulas que cinjam ou excluam a cessão de certas pessoas, com ou sem estas
ou aqueloutras qualidades».
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natural da livre transmissibilidade54, ao consentimento da sociedade (cláusulas
de consentimento) ou à existência de determinados requisitos, subjetivos ou
objetivos55, que estejam de acordo com o interesse social (cláusulas de condicionamento). Por outro lado, admite-se, no artigo 328.º, n.º 2, alínea b) do
CSC a previsão de um direito de preferência a outros acionistas, o que será
adiante abordado (nas cláusulas de preferência).
Contudo, esses limites são exclusivamente destinados à previsão de restrições à transmissão de quotas e de ações no contrato de sociedade e não à
previsão de restrições à transmissão de participações sociais em geral, como
sejam num AP. Concordamos com Paulo Câmara56, quando afirma que a
tipicidade das cláusulas limitativas encontra fundamento na oponibilidade a terceiros resultante da sua previsão no contrato de sociedade após lhe ter sido dada
a necessária publicidade57. Tanto é assim que nas sociedades anónimas se exige,
além da publicidade do contrato social, que estas cláusulas devam ser transcritas
nos títulos ou nas contas de registo das ações, «sob pena de serem inoponíveis
a adquirentes de boa fé» (artigo 328.º, n.º 4 do CSC), o que significa, como já
foi destacado, «que elas são oponíveis a adquirentes de boa-fé se transcritas no
título e, também, implicitamente, que são oponíveis a adquirentes de má-fé,
constem ou não do título e a adquirentes de boa ou má fé de ações não tituladas
(…) [pois esta é uma] condição suplementar (especial) de eficácia das cláusulas
apenas relativa às ações tituladas»58.

54 E não o respetivo exercício do direito de transmissão, conforme explicou Evaristo Mendes, Restrições à transmissibilidade das ações I... cit., p. 24.
55 Sobre estes requisitos em concreto, Alexandre Soveral Martins, Cláusulas do contrato… cit.,
pp. 529-546.
56
Paulo Câmara, Parassocialidade… cit., pp. 334 e ss.. Também parece ser desta opinião, Evaristo
Mendes, Restrições à transmissibilidade das ações I... cit., p. 25, para quem o interesse social tutelado pelo
artigo 328.º confirma esta interpretação: «está em causa regular a composição pessoal da sociedade
anónima de modo a garantir o seu funcionamento eficiente, a conservação da sua independência,
identidade, etc», pelo que, sem a oponibilidade erga omnes das restrições previstas no contrato social
(pelo menos que atingissem a sua eficácia perante a sociedade), esses interesses não seriam satisfatoriamente protegidos.
57 Enquanto não tiver sido sujeita a registo a alteração ao contrato de sociedade e depositada na
Conservatória do Registo Comercial a versão atualizada dos estatutos, as cláusulas de limitação à
transmissão de participações sociais não poderão ser oponíveis a terceiros não sócios, na medida em
que apenas com a publicidade legal dos estatutos, decorrente do seu registo público, se presume o
conhecimento das respetivas cláusulas por um eventual adquirente. Evaristo Mendes, Restrições à
transmissibilidade das ações I... cit., pp. 28 e 30.
58 Evaristo Mendes, Restrições à transmissibilidade das ações I... cit., p. 24.
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2.2.2. Continuação. Cláusulas lock up e cláusulas key man ou key executive clauses
Ao investir numa sociedade, o investidor pode tentar imprimir um carácter pessoal ao seu investimento (intuitos personae). Para tal, negoceia num AP a
previsão de uma cláusula que proíba a transmissão das participações sociais (lock
up) e/ou que a dedicação e a participação empenhada do sócio seu parceiro na
gestão da sociedade são consideradas essenciais para a celebração do acordo de
investimento. Estas últimas são as denominadas cláusulas key man ou key executive clauses. A garantia da manutenção dos incentivos económicos ao longo da
atividade constitui um forte incentivo a que o «sócio-chave» (o empreendedor)
desempenhe o seu papel de gestão na sociedade com a maior diligência, pelo
que é frequente a conjugação destas cláusulas, sendo-lhe exigida a manutenção
de uma determinada percentagem do capital da sociedade (lock up, assegurando
o incentivo na obtenção de lucros) e/ou a dedicação de uma percentagem do
seu tempo de trabalho à gestão da sociedade, nomeadamente na qualidade de
administrador (key man).
Para garantia do cumprimento, em paralelo com as garantias clássicas, as
partes podem preocupar-se em estabelecer detalhadamente as consequências
do incumprimento desta obrigação pelo key man59, sendo possível estruturar várias
soluções – nomeadamente os acordos de transmissão forçada abordados infra. Se a transmissão implicar uma concentração das participações sociais nos sócios investidores, será frequente terem o direito a adquirir de forma forçada a participação
do inadimplente (em termos economicamente desfavoráveis a este) ou, ainda,
a nomear a maioria dos membros do conselho de administração (direito de
«step in»). Se por outro lado, a consequência for a de garantir o desinvestimento
pelo sócio não faltoso, será frequente (i) a atribuição do direito a exercer uma
opção de venda nos termos previstos (e penalizadores para o inadimplente),
(ii) a prescrição de cláusulas drag along ou tag along; bem como (ii) cláusulas que
atribuam o direito a resolver o AP com obrigação de devolução do investimento acrescido de uma penalização60.

59 Para equilibrar os interesses das partes é frequente a previsão de exceções às cláusulas key man,
como em caso de morte, invalidez permanente ou doença grave que impossibilitem o exercício das
funções de gestão.
60 Como nota Paulo Câmara, Parassocialidade… cit., p. 209, «no leme dos acontecimentos temos a
posição do sócio alienante, que mantém ampla liberdade de decidir se e em que condições pretende
proceder à transmissão das suas ações mas que, ao decidir fazê-lo – nada pode fazer para impedir que
os restantes o façam em idênticas condições. Posição diversa é a dos restantes sócios que se vinculam
a só vender se e nas condições em que o sócio dominante o fizer». Aqui estamos perante uma cláusula de venda conjunta (dependendo da configuração), que abordaremos adiante.
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As cláusulas lock in são aquelas em que os sócios de uma sociedade se obrigam a não transmitir as suas participações. Entre as exceções à proibição de
transmissão, encontram-se aquelas em que os sócios decidem subordinar a
transmissão de participações ao consentimento (i) de apenas um sócio; (ii) da
maioria de sócios (simples ou reforçada); (iii) de um qualquer sócio em concreto; (iv) do conjunto dos sócios (adotado por unanimidade); (v) de um órgão
constituído, ou (vi) da sociedade. Porém, na celebração destas cláusulas, os
sócios encontram-se numa situação potencialmente conflituosa, na medida em
que cada sócio pretende controlar a saída de terceiros, mas teme a atribuição de
um direito de veto sobre a alienação da sua posição a cada um dos seus sócios.
Por essa razão, a previsão de uma maioria, para que exista esse consentimento
pode ser uma solução a adotar, tipicamente, por escrito (para efeitos ad probatorium). Para conformar a vontade das partes, podem e são tipicamente previstas exceções ao lock-up, permitindo-se a transmissão a familiares (para pessoas
singulares) ou para sociedades em relação de domínio ou grupo (no caso de
sociedades). Contudo, uma vez incluída num AP, esta modalidade de cláusulas
encontra-se «largamente condicionada pela eficácia atribuída a estes acordos
por via do artigo 17.º/1 CSC. (…) [A]quele preceito veda a possibilidade de
opor a terceiros o conteúdo da cláusula de consentimento, no caso da transmissão se ter efectuado sem a sua obtenção»61.
Os acordos de voto podem servir como instrumento para contornar as limitações da transmissibilidade de participações sociais, na medida em que o voto
de acordo com os interesses ou instruções de terceiros (sócios ou não) pode
na prática ter o efeito de permitir a transmissão a um terceiro não sócio62. No
entanto, como destaca Alexandre Soveral Martins, aqui existe uma limitação
já constante do artigo 17.º, n.º 2, alínea c) do CSC, nomeadamente, nos casos
em que a transmissão das ações em causa e o acionista, em troca da obrigação
assumida no acordo, recebe o preço ou uma parte do preço que seria devido se
tivesse lugar a aquisição de ações63.
2.2.3. Direito de preferência (preferências próprias e impróprias) na transmissão de
participações
Em geral, o pacto de preferência é a «convenção pela qual alguém assume a
obrigação de dar preferência a outrem na venda de determinada coisa» (artigo 414.º
61

Paulo Câmara, Parassocialidade… cit., pp. 200 e 201.
Sobre o assunto Alexandre Soveral Martins, “Notas sobre os acordos parassociais… cit.,
pp. 49 e ss.
63 Alexandre Soveral Martins, “Notas sobre os acordos parassociais… cit., pp. 53 e ss.
62
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CC)64. Neste âmbito, apenas há uma especificidade no objeto65: o sócio vincula-se a dar preferência a outros sócios ou a terceiros, conforme o estipulado no
acordo, aquando da transmissão66 de parte ou da totalidade da sua participação
social. A preferência sobre participações sociais serve um duplo propósito67: o
de os sócios não ficarem «prisioneiros» na sociedade, e o de poderem aumentar
a sua posição relativa na sociedade com prioridade sobre terceiros, caso o investimento esteja a correr de acordo com as expectativas.
Parece-nos que, independentemente da natureza que se venha a atribuir
às participações sociais68 e de uma eventual discussão acerca da sua suscetibilidade de serem objeto de direitos reais, tais controvérsias não têm impacto
na seguinte conclusão: tanto nas sociedades anónimas como nas sociedades
por quotas são admissíveis cláusulas de preferência no contrato de sociedade,
sendo por regra consideradas válidas. A introdução de um direito de preferência revela-se naturalmente mais protetora dos sócios se este for previsto no
contrato de sociedade, que tem eficácia69 e oponibilidade erga omnes, pelo que
64

Independentemente de se discutir se o pacto de preferência, a par da promessa com eficácia real,
se trata de um direito real de aquisição ou um direito de crédito (devido à sua estrutura), é certo
que a lei lhes confere «elementos reais». Menezes Cordeiro, Tratado de Direito Civil, VI, 2ª edição,
Almedina, 2012, p. 377.
65 Paulo Câmara, Parassocialidade… cit., p. 202.
66 Conforme refere Coutinho de Abreu, «Direito de preferência em cessão de quotas», in II Congresso do Direito das Sociedades em Revista, Almedina, 2012, p. 150 [147-155], é necessário atender ao
conteúdo concreto de uma cláusula para verificar se a preferência na cessão de quota compreende
outros atos translativos. Sobre o problema, em especial quanto a espécies negociais que poderão suscitar maiores dúvidas, vide pp. 151-153.
67 Raúl Ventura, «Acordos de Voto: Algumas questões… cit., p. 85.
68 As participações sociais, tal como têm sido definidas, levantam a questão de saber a sua qualificação e natureza jurídica, nomeadamente como «relação ou direito real, direito de crédito (ou feixe
de créditos), expectativa jurídica (ou feixe de expectativas jurídicas), estatuto pessoal, bem imaterial
objecto de direito absoluto, direito corporativo ou direito à qualidade de sócio, posição contratual,
relação jurídica complexa, direito subjetivo complexo», como resumidamente destacou Coutinho
de Abreu, Curso de Direito Comercial, vol. II, 5.ª edição, Almedina, 2016, p. 206. Sobre o assunto,
vide Pedro Pais de Vasconcelos, A Participação Social nas Sociedades Comerciais, 2ª edição, Almedina,
2006, pp. 386 e ss.. Para apurar das consequências da opção por determinada qualificação no regime
jurídico aplicável à transmissão, vide. Jorge Simões Cortez, «As Formalidades da Transmissão… cit.,
pp. 322 e ss. [313-343].
69 Ana Filipa Leal, «Algumas notas ... cit., p. 176, patenteia alguns desvios do AP à eficácia erga omnes
do contrato social. Ambos os contratos diferem igualmente no que toca à aplicação das normas de
validade dos contratos, na medida em que para o pacto social vigoram as regras específicas dos artigos
36.º a 52.º do CSC, enquanto para o AP vigoram as regras gerais de Direito Civil sobre a invalidade
do negócio jurídico. Acresce o dito também para os casos de modificação e extinção dos contratos.
Assim, para a alteração ou extinção do contrato de sociedade há que atender às regras gerais previstas
nos artigos 85.º e ss. e 141.º e ss. do CSC e ainda àquelas específicas do tipo societário. Para o acordo
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vincula a própria sociedade, os seus órgãos, os sócios e é oponível a terceiros,
o que resulta, nomeadamente, de todas as exigências legais de forma, registo e
publicidade especialmente previstas pelas regras societárias (artigos 7.º a 19.º do
CSC, bem como artigo 14.º, n.º 4 do CRCom)70.
parassocial vale o conjunto normativo de Direito Civil, sendo que o mesmo só por unanimidade das
partes poderá ser alterado. Embora admitindo as dificuldades da sua aplicação prática, especialmente
no que respeita às alterações e registo do contrato social, é interessante a posição de Paulo Câmara,
«Acordos parassociais… cit., pp. 791 e ss. que opta por fazer uma distinção entre as cláusulas materialmente estatuárias e cláusulas formalmente estatutárias, destacando, desde logo que a revogação de
uma promessa de venda de ações por um determinado sócio a pessoa determinada, ainda que sócio,
se inserida nos estatutos, não exigem um quórum deliberativo reforçado como é regra da modificação dos estatutos, pois não afeta os restantes sócios nem a sociedade – é uma cláusula meramente
estatutária. Neste sentido, destaca Paulo Câmara que «[n]ão pode, todavia, sustentar-se que como
elementos formais dos estatutos se qualifiquem todos os elementos facultativos. Em termos de conteúdo de tais cláusulas, foi já demonstrado que o alcance organizativo pode ser significativo, por outro
lado, a nível teleológico, uma tese como a referida, com a pretensão de restringir substancialmente
a margem de aplicação do regime dos estatutos, traria prejuízos profundos na esfera de terceiro» (p.
792), chegando à conclusão que é necessário distinguir, dentro das cláusulas formalmente estatutárias,
«entre as que consagram situações extra-sociais e as que fundam situações jurídicas parassociais» (realçados no
original, p. 793). Um dos exemplos dos direitos mencionados pelo A. é o de que «se no contrato de
sociedade fixar enxertada uma vinculação de um sócio perante outro, a sua modificação far-se-á de
acordo com as regras gerais de alteração contratual, reclamando o consenso dos contraentes – sem
que a sociedade deva ou tenha possibilidade de interferir» – pois trata-se de um direito extra-social
(rectius, associal) por oposição à dos direitos creditícios dos sócios (os que digam respeito a uma «vinculação assumida enquanto sócio»), na medida em que a lei não «atende de alguma sorte à pessoa do
sócio». Contudo, como admite Paulo Câmara, o artigo 17.º não elimina a recondução dos vínculos parassociais à categoria dos «direitos creditícios dos sócios», ligados à pessoa do sócio. Esta posição
torna, no entanto, menos claro aquilo que o legislador pretendeu que fosse absolutamente claro: as
condições para alteração do contrato social, na medida em que essa maioria poderia varia consoante
se tratasse de uma matéria social ou parassocial. A solução passará por, quando se trate de uma matéria parassocial, atribuir-lhe mera eficácia interpartes, não obstante a sua previsão nos estatutos. Para
uma análise comparativa entre a socialidade e a parassocialidade, com especial enfoque nesta última,
Diogo Costa Gonçalves, «Notas breves cit., pp. 779-799.
70
Chama-se a atenção para que estes requisitos naturalmente incluem o registo e depósito na Conservatória do Registo Comercial, por forma a cumprir o requisito da publicidade exigido pelo artigo
413.º do CC para a eficácia real. Os outros dois requisitos são o da declaração expressa da eficácia
real e o da forma do título da preferência real – a forma de escritura pública ou documento particular autenticado para a versão original do contrato de sociedade e, para versões posteriores, a forma
de documento particular com reconhecimento de assinaturas. No caso de o direito de preferência
ser previsto originalmente no contrato social, a sua assinatura será reconhecida na Conservatória do
Registo Comercial, cumprindo-se o requisito de forma. No caso de o direito de preferência ser introduzido na sequência das alterações posteriores aos estatutos, esse reconhecimento formal é dispensado
pelas regras societárias, que atribuem aos presidentes de mesa das assembleias gerais a competência de
garantir a regularidade e veracidade da identidade dos sócios que adotam deliberações de alterações
dos estatutos e a autenticação da redação final do contrato de sociedade, que será mais tarde entregue
RDS X (2018), 4, 771-833
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Uma diferença determinante entre o contrato de sociedade e o AP reporta-se à respetiva produção potencial de efeitos. Segundo o disposto nos artigos
406.º, n.º 2 do CC, no ordenamento jurídico português vigora o princípio
geral da eficácia relativa dos contratos. O n.º 1 do artigo 17.º do CSC veio
precisamente confirmar a aplicação do regime geral de Direito Civil e, por isso,
a eficácia relativa dos APs ao dispor que estes produzem efeitos entre os contraentes e que, com base neles, não podem ser impugnados atos da sociedade ou
dos sócios para com a sociedade. Neste sentido, os efeitos do AP aparentam ser
inoponíveis a terceiros, incluindo à própria sociedade e a sócios, que não sejam
intervenientes no AP. A este respeito, desde já se coloca a questão de saber se
bastará o respeito destes requisitos de publicidade previstos para o contrato de
sociedade para que o direito de preferência goze de uma verdadeira eficácia real
ou se, por outro lado, poderá ser necessária a verificação de outros requisitos,
nomeadamente, no que respeita às próprias participações sociais, que são afinal,
o verdadeiro objeto da preferência. A esta questão responderemos em instantes.
Do ponto de vista estrutural, a obrigação de preferência revela-se muito
interessante, na medida em que vai sofrendo vicissitudes ao longo do desenvolvimento e cumprimento da obrigação: (i) num primeiro momento, constitui
uma obrigação de prestação negativa, ou seja, o seu obrigado compromete-se
a não transmitir as participações sociais detidas numa sociedade sem primeiro
dar preferência ao titular do direito; (ii) num segundo momento, logo após ser
dada a preferência e enquanto aguarda a resposta, o obrigado vê-se colocado
numa sujeição jurídica; e finalmente (iii) tendo o direito de preferência sido
exercido pelo respetivo titular, caso não se tenham verificado os requisitos para

na Conservatória para registo. Acresce que o princípio do favor negotii sempre permitirá que, faltando
apenas a assinatura da parte beneficiária da preferência, se aproveite as promessas ou preferências assumidas pela parte vinculada, pelo recurso à redução e conversão (artigos 292.º e 293.º do CC). Neste
sentido, Menezes Cordeiro, Tratado de Direito Civil, VII, Almedina, 2016, p. 416. No que respeita
à verificação do requisito de declaração expressa da eficácia real para que se constitua um verdadeiro
direito real de aquisição na esfera do sócio preferente, a doutrina e a jurisprudência dividem-se entre
(i) quem considera que esta declaração deverá ser expressamente prevista no contrato de sociedade
e (ii) quem ou dispensa este requisito ou o considera como tacitamente incluído. Para um resumo
das diversas opiniões e jurisprudência, cfr. Joana Torres Ereio e Filipa de Aragão Homem, «Da
aplicação do artigo 830.º do Código Civil na praxis societária – a execução específica de obrigações
sociais e parassociais», in RDC I, 3, p. 667 nota 78 [639-699]. Destaca-se, contudo, que, independentemente de vir a ser eficaz perante terceiros, constituindo um verdadeiro direito de garantia, a
inclusão estatutária do direito de preferência garante, pelo menos, a sua oponibilidade a terceiros,
na medida em que permite a sua cognoscibilidade. Adiante tiraremos conclusões desta afirmação,
aquando do estudo do incumprimento da preferência.
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a perfeição do contrato definitivo71, converte-se numa obrigação de contratar
(obrigação de transmissão forçada), uma vez que passa a existir uma verdadeira
obrigação de transmitir ao preferente.
Seguindo a dicotomia estabelecida pela lei, na análise da preferência entre
sócios de sociedade por quotas e sócios de sociedades anónimas, verificamos
que, não obstante a não previsão expressa nas regras do CSC que disciplinam a transmissão de quota (artigo 228.º do CSC), à previsão de um direito
de preferência no contrato de sociedade pode ser atribuída eficácia real como
resulta claramente do artigo 3.º, n.º 1, alínea d) do CRCom72. Portanto, a
introdução da preferência no contrato de sociedade será admissível e válida e
esta situação só não se verificará se as mesmas «subordinarem ou fizerem depender a eficácia da cessão de quota para com a sociedade do cumprimento, pelo
cedente, da obrigação de preferência», tal como dispõe o artigo 229.º, n.º 5 do
CSC73. Adotando uma interpretação ampla de bens móveis, as quotas consti71 A notificação para preferir deve ser qualificada como proposta de contrato e a resposta aperfeiçoa-a o contrato. Pires de Lima e Antunes Varela, Código Civil Anotado, vol. I, 4ª edição, Almedina,
p. 391. No caso da transmissão das ações, não esquecer a doutrina da tese constitutiva, conforme
detalhada infra, em 3.2..
72 Coutinho de Abreu, «Direito de preferência… cit., p. 153, destaca que, quando previstos direitos de preferência no contrato social de uma sociedade por quotas, a oponibilidade a terceiros de tais
cláusulas é garantida pelo registado das cláusulas (artigos 168.º do CSC e 14.º do CRCom) e pela
aplicação, embora subsidiária, do exposto no CC nos artigos 414.º, 421.º e 423.º do CC. Assim, os
direitos de preferência estabelecidos com eficácia real expressa em contratos sociais com forma legal
e registados têm eficácia real, como nota Maria João Carapinha, «Cláusula de preferência... cit., p.
35. António Pereira de Almeida, Sociedades Comerciais... cit., vol. I, p. 379 considera que estas cláusulas têm eficácia real (com o fundamento de que o pacto social revestir forma escrita e está sujeito a
registo) e, incumprindo a obrigação de dar preferência poderão os titulares do direito de preferência
recorrer à ação de preferência ou de execução específica, nos termos gerais. Também assim, Alexandre Soveral Martins, in Código das Sociedades… cit., n.º 3, pp. 472 e ss., embora por caminho
diverso. O A. destaca (nota de rodapé 27) que o artigo 3.º, n.º 1, alínea d) do CRCom, determina
estarem sujeitos a registo os pactos de preferência relativos a quotas «se tiver sido convencionado
atribuir-lhes eficácia real», concluindo pela irrelevância entre «pacto» ou «cláusula» para essa eficácia,
por maioria de razão. Contudo, como refere o A., o abrigo do regime do CSC este entendimento é
mais discutível, pois nenhum regime legal prevê a eficácia real da preferência e o disposto no artigo
421.º do CC apenas respeita, também ele, ao pacto de preferência. Acresce o princípio da tipicidade
dos direitos reais. Ainda assim, «pelo menos, quando fica clausulada expressamente essa eficácia real
no próprio contrato de sociedade, que será registado», e atendendo a que a quota (na opinião do
A.) um bem móvel e a sua cessão é sujeita a registo – tal como o é o contrato de uma sociedade por
quotas –, a preferência deverá ser dotada de eficácia real. O titular do direito de preferência poderá,
mediante transmissão a outrem e a consequente violação do seu direito, intentar a correspondente
ação de preferência. Confirmando o entendimento do A., o s. do STJ de 24 de março de 1994, pr.
086206, acórdão do STJ de 12 de setembro de 2013, pr. 388/04.4TYLSB.L1.S1.
73 Neste sentido, Maria João Carapinha, «Cláusula de preferência ... cit., p. 30
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tuem bens móveis sujeitos a registo74, nos termos do artigo 413.º do CC, pelo
que, a apresentação em registo do facto de as quotas se encontrarem sujeitas a
direito de preferência (ainda que tal apenas conste do contrato de sociedade)
não deixará dúvidas de que o titular da preferência se encontra munido de um
verdadeiro direito real de aquisição, por se encontrarem reunidos os requisitos
necessários75.
A introdução da preferência no AP referente a sociedade por quotas, parece-nos legalmente admissível e poderá inclusivamente gozar de eficácia real76
(nos termos do artigo 413.º ex vi artigo 421.º do CC), se respeitar os requisitos
necessários para esse efeito, embora se admita que poderá levantar mais dúvidas
do que acontece aquando da sua introdução no contrato de sociedade. Acresce
que a natureza das quotas poderá levar a que, ao abrigo do princípio da tipicidade dos direitos reais, a sua eficácia real seja contestada77. Tal hipótese parece-nos, não obstante o disposto no o artigo 3.º, n.º 1, alínea d) do CRCom,
muito rara na prática, dado o caráter tipicamente sigiloso de um AP numa
sociedade fechada, incompatível com a publicidade exigida pela eficácia real.
No âmbito das sociedades anónimas, a previsão do direito de preferência no
contrato de sociedade é admissível78 nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo
74

Ou conforme já foi devidamente destacado, direitos objeto de factos sujeitos a registo. Joana Torres Ereio e Filipa de Aragão Homem, «Da aplicação do artigo 830.º … cit., p. 667.
75 Previstos no artigo 410.º, n.º 2 do CC, por remissão do artigo 415.º. No sentido da interpretação
extensiva da remissão para abranger o artigo 410.º, n.º 3, do CC, Ana Prata, O contrato promessa e
o seu regime civil, Almedina, 2006, pp. 354 e 355.
76 Pronunciando-se negativamente concretamente quanto à preferência real prevista num AP, Raúl
Ventura, «Acordos de Voto: Algumas questões… cit., pp. 37 e 38, com fundamento no facto de a
sociedade não poder deixar de reconhecer, baseada no AP, a venda a terceiro.
77 Alexandre Soveral Martins, in Código das Sociedades… cit., n.º 3, p. 473.
78
Se no caso das ações nominativas tal nunca foi questionado (por permissão legal expressa), sempre se
julgou inadmissível a previsão do direito de preferência para as ações ao portador, cuja emissão passou
a ser proibida pela Lei n.º 15/2017, de 3 de maio. Sobre o assunto, cfr. José de Oliveira Ascensão,
«As ações», in DVM, vol. II, Coimbra Editora, 2000, p. 85 e Alexandre Soveral Martins, Cláusulas do contrato… cit., p. 311, para quem o legislador considerou que «aqueles limites [de previsão no
contrato social] não eram compatíveis com o regime da transmissão das ações ao portador», o que
nos parece outrora aplicável mutatis mutandis ao caso das limitações se encontrarem previstas no AP.
Para o A. era contraditório dizer que as ações representadas em título ao portador se transmitiriam
pela entrega do título (nos termos do n.º 1 do artigo 101.º, hoje revogado) mas impedir essa transmissão devido à existência de um direito de preferência. A ser admitida a sua previsão no contrato
social, estaríamos perante um direito de preferência insuscetível de ser exercido, na medida em que
perante a facilidade de transmissão do regime das ações ao portador, estar-se-ia a criar situações em
que, quando o preferente tivesse conhecimento da violação da obrigação de preferência, poderia ser
impossível a reconstituição de todas as transmissões realizadas, com prejuízo do direito de preferência.
O legislador optou por excluir o direito de preferência no âmbito do contrato social das sociedaRDS X (2018), 4, 771-833
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328.º do CSC. Essas cláusulas estatutárias de preferência devem ser transcritas
nos títulos ou nas contas de registo das ações, sob pena de inoponibilidade aos
terceiros de boa-fé, nos termos do artigo 328.º, n.º 4 do CSC, pelo que se
tratam de requisitos essenciais de publicidade para a eficácia real. Discute-se
a suscetibilidade de as cláusulas estatutárias de preferência sobre ações serem
dotadas uma eficácia real próprio sensu79, mas parece-nos que perante a sua previsão não restará senão admitir-se o recurso à ação de preferência, uma vez
que essa eficácia decorre do registo público que é conferido aos estatutos80 (a
que acresce, nas ações tituladas, os requisitos de publicidade referidos). Não se
des anónimas, na medida em que tal seria inconciliável com o efeito típico da previsão no contrato
social das preferências, cujos efeitos se expandem para terceiros, em função da referida publicidade.
79 No que respeita à eficácia real de uma preferência introduzida no contrato de sociedade, como nota
Maria João Carapinha, parece aceitar-se que as cláusulas de preferência gozam de eficácia real, in
«Cláusula de preferência... cit., p. 15. No Ac. TRL 06 de fevereiro de 2016, proc. 153-04.9TYLSB.
L1-6, o Tribunal entendeu não ser legalmente exigível o uso da expressão «eficácia real», «bastando
para tanto que se possa depreender do pacto que esse seria o alcance pretendido pelos outorgantes»,
pelo que, no caso concreto, concluiu «ser de atribuir “eficácia real” ao direito de preferência consignado no contrato social» Também favor da posição da admissibilidade da eficácia erga omnes do
direito de preferência, Coutinho de Abreu, Curso... cit., vol. II, p. 354 e Maria João Vaz Tomé,
«Algumas notas… cit., p. 217, nota 17, que defende que, uma vez que o artigo 328.º, n.º 4 do CSC
não estabelece qualquer limite ou restrição à eficácia real da preferência, «onde a lei não distingue,
não deve o intérprete distinguir». Ao ser atribuído o direito de preferência, deverão, pois, ser reguladas as condições do respetivo exercício. Ainda no sentido positivo, João Labareda, Das Ações…
cit., pp. 296 a 299 e António Pereira de Almeida, Sociedades Comerciais... cit., vol. I, pp. 379 e 380.
Contudo, como destaca Alexandre Soveral Martins, Cláusulas do contrato… cit., p. 524 e ss.,
defendendo que não se trata de uma eficácia erga omnes, a violação de uma preferência estatutariamente prevista e reproduzida nos títulos ou no registo de conta, torna lícita a recusa do registo da
transmissão que violou o direito de preferência, pois poderá ser invocada perante terceiros, que não
poderão invocar o seu desconhecimento, sem necessidade de recorrer à ação de preferência, porque as ações se mantêm na titularidade do alienante (artigos 80.º, n.º 1 e 102.º do CVM). Este foi
justamente o caso do Ac. TRP de 29 de abril de 2013, proc. 776.09.0TBMDL.P1, disponível em
https://jurisprudencia.csm.org.pt, em que o Tribunal concluiu que «a violação de uma cláusula do
contrato de sociedade que limita a transmissibilidade das acções não só torna lícita a recusa do registo
da transmissão das acções tituladas sujeitas ao regime constante do artigo 102.º do CVM e o registo da
aquisição das acções escriturais nominativas ou subordinadas a esse regime, como também constitui
a sociedade emitente, ou outra entidade registadora no dever de não efectuarem aqueles registos».
Em «As ações», in DVM, vol. II, Coimbra Editora, 2000, p. 86, José de Oliveira Ascensão chamou
a atenção para que «a eficácia absoluta é a que resulta do título em si, independentemente do estado
subjetivo de terceiros». Parece-nos ser justamente este o caso. Pronunciando-se contra a eficácia real
de preferências sobre ações, quer previstas no contrato social, quer nos APs, Joana Torres Ereio e
Filipa de Aragão Homem, «Da aplicação do artigo 830.º… cit., p. 670 (e nota 90), por não constituírem «– nem sequer numa interpretação ampla de bens móveis – bens móveis sujeitos a registo
(leia-se, registo público)».
80 Evaristo Mendes, Restrições à transmissibilidade das ações I... cit., p. 28
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encontrando preenchidos todos os requisitos de publicidade, existirá o risco de
os sócios preferentes não poderem recorrer à ação de preferência, pelo que a
preferência funcionará como um mero pacto de bloqueio com eficácia meramente obrigacional.
Já no âmbito do AP que tenha por referência uma sociedade anónima, a
introdução de uma preferência sobre as respetivas ações poderá ser questionada
em, pelo menos, duas frentes: por um lado, em virtude da inexistência de disposição legal que preveja a eficácia real de um eventual direito de preferência
sobre ações; por outro, o disposto no artigo 421.º do CC apenas aparenta dizer
respeito ao pacto de preferência previsto no artigo 414.º do CC, que dispõe
que este é uma «convenção pela qual alguém assume a obrigação de dar preferência a outrem na venda de determinada coisa», pelo que a previsão pelas
partes num AP de um direito de preferência (quer obrigacional, quer real)
vê-se potencialmente prejudicada em virtude da discussão acerca da natureza
jurídica da ação, atendendo à limitação do princípio da tipicidade dos direitos
reais, como afirma Alexandre Soveral Martins. Parece-nos que estes obstáculos não são, ainda assim, totalmente impeditivos. Repare-se que, ainda que se
entenda que as ações não são bens móveis, sempre poderão as partes negociar
no AP, com eficácia interpartes e, ao abrigo da autonomia privada, tudo aquilo
que não seja legalmente proibido. Deste modo, não se vê nenhuma restrição
que impeça a constituição de um direito de preferência (ainda que de natureza
«imprópria» ou «atípica») que, tendo eficácia meramente obrigacional, constitua uma parte de um AP na obrigação de dar preferência na transmissão da sua
posição. Mais adiante daremos conta das principais preferências «impróprias» da
prática societária.
Estruturalmente, ao direito de preferência dos outros sócios correspondem
obrigações por parte do sócio que pretende alienar. Os titulares de direitos
de preferência podem, por um lado, ser vários ou apenas um (configurando
um direito especial desses sócios) ou, por outro lado, ser todos os sócios, caso
em que deverá prever-se no AP a consequência para a situação em que todos
exerçam o direito de preferência no momento da alienação por um deles – e.g.
promovendo o rateio das ações a alienar na proporção das ações possuídas por
cada um dos preferentes81 ou estabelecendo-se prioridades na preferência de
cada um.
Com efeito, o sócio alienante tem o dever de comunicar o projeto da
venda, com todos seus termos e condições, ao(s) beneficiário(s), como prescrito
no artigo 416.º do CC. Neste sentido, a forma da comunicação, o respetivo
81 Considerando esta a solução que está mais respeita o princípio de igual tratamento dos acionistas,
Maria João Carapinha, «Cláusula de preferência… cit., p. 34.
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prazo e o conteúdo – nomeadamente se deverá englobar uma proposta ou apenas as informações do negócio – são preocupações centrais na previsão deste
direito num AP, na medida em que pode limitar ou mesmo obstar o exercício
da preferência. Para que o preferente se tenha de pronunciar sobre o convite
para preferir, será necessário ter recebido o projeto contendo os elementos
essenciais da alienação pretendida. Recebida a comunicação, e já estando em
condições de se pronunciar sobre a alienação pretendida, deve o titular do
direito de preferência responder no prazo de 8 dias (e o obrigado à preferência
aguardar a resposta82), salvo se outro tiver sido convencionado pelas partes.
Caso não o faça dentro do prazo estabelecido, o direito caduca e o obrigado à
preferência passa a estar livre para alienar as participações sociais a quem quiser,
nos mesmo termos e condições propostas ao preferente. Diferente seria se o
obrigado a dar preferência pretendia, de facto, alienar as participações sociais,
mas não realizou qualquer ato material.
Geralmente, o processo de negociação é realizado por estádios, de confiança, em que as partes vão partilhando informação (análise preliminar da
informação recebida) e realizam auditorias financeiras, jurídicas, fiscais, etc.
à sociedade. Por outro lado, o processo de aquisição poderá ser mais ou
menos formal, mas assiste-se, muitas vezes, à celebração de acordos preliminares (incluindo de confidencialidade), bem como apresentação de uma proposta vinculativa, que culminarão com a assinatura do contrato definitivo de
venda. Trata-se de uma operação onerosa e longa, que implica um avultado
investimento por parte do potencial comprador, sendo que a oferta concreta
é normalmente um dos últimos passos desta operação de aquisição de participações sociais. Tendo em conta que o direito de preferência apenas pode ser
exercido pelo titular quando já existe uma oferta concreta (i.e. preço, método
e timing de pagamentos definidos), realizada por um putativo adquirente, a
sua atribuição diminuiu (em alguns casos, substancialmente) a suscetibilidade
da venda das referidas participações, na medida em que constitui um dissuasor
para potenciais compradores que queiram evitar percorrer todo este caminho
sem que consigam afinal fechar a operação, por força do exercício de um
direito de preferência.
Por essa razão, tem sido considerada frequentemente pelas partes a aposição
nos estatutos e nos APs de «preferências impróprias»83 que, visando acautelar as
82

Alexandre Soveral Martins, Cláusulas do contrato… cit., p. 504.
Paulo Câmara, Parassocialidade… cit., p. 206. O A. classifica de preferências impróprias aquelas cláusulas que, pelas variações que introduzem, já não podem ser consideradas preferências no
sentido técnico-jurídico e de acordo com o desenho legal, também consagrado entre nós (artigo
414.º CC).

83
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mesmas preocupações, não implicam uma perda de «liquidez» das participações.
São três as preocupações típicas que têm sido destacadas: (i) a manutenção da
posição do beneficiário da preferência dentro da sociedade, sem que seja alterada contra sua vontade; (ii) «o interesse do sócio é não ficar preso, isto é, (…)
poder abandonar a sociedade transmitindo a sua participação (….) realizando
o respetivo contravalor» – um «meio de controlo societário da composição do
substrato pessoal da sociedade»84 da subscrição; e (iii) a prossecução o interesse
da sociedade, pois é um «meio de controlo societário da composição do substrato pessoal da sociedade» , principalmente em casos de investimentos específicos (como o tecnológico, em que a identidade dos sócios é fundamental).
Pela frequência da sua utilização, destacamos duas destas cláusulas. Desde
logo, aquelas em que se atribui o direito de primeira recusa. Fundada nos sistemas anglo-saxónicos, a figura da opção de primeira recusa (right-of-first-refusal85),
que pode ter várias variantes, estabelece que o sócio que pretenda vender parte
ou a totalidade da sua participação social, deve oferecer a possibilidade de aquisição (com todas as condições essenciais), em primeiro lugar, aos restantes sócios
titulares dessa preferência imprópria, independentemente de ter ou não já uma
proposta de terceiro (neste último caso, por preço a determinar por terceiro
independente86). Caso o titular da preferência aceite o negócio, o obrigado
84

Coutinho de Abreu, «Direito de preferência… cit., p. 149.
F. Hodge O’Neal, Preventive Law: Tailoring the Corporate Form of Business to Ensure Fair Treatment
of All, in Mississippi Law Journal, Vol. 49 (1979), p. 547. Ao direito de primeira recusa contrapõe-se
o direito de primeira oferta, que abordaremos adianta.
86 Neste âmbito, é muito importante prever as regras de designação desse terceiro, incluindo regras
de resolução de impasses nessa designação. Perguntou-se na doutrina nacional – embora no âmbito
das preferências impróprias – se deverá ser aplicável o artigo 400.º do CC, que obriga a determinar a
contrapartida segundo juízos de equidade. A esta pergunta respondeu negativamente Paulo Câmara,
Parassocialidade… cit., pp. 207 e 208, por não estarmos no âmbito do desequilíbrio contratual, mas
do «preço justo», pelo que na falta de outras soluções, o 105.º, n.º 2 do CSC cumprirá a função.
Questão diversa será a de saber se poderão as partes penalizar a contraparte estabelecendo que, em
caso de incumprimento do AP, seja obrigada a vender a sua participação com desconto. Como já foi
destacado no estrangeiro – e no âmbito nacional a situação é semelhante –, o ordenamento jurídico
já protege a saída do sócio em várias situações, nomeadamente em caso morte, exclusão, amortização, determinando a avaliação da sociedade, nos termos do 105, n.º 2 do CSC. Encontrando-se as
partes no âmbito da autonomia privada estabelecem no AP um equilíbrio contratual próprio, muitas
das vezes com finalidades negociais (ou não negociais) ocultas. Se o sócio decidiu abdicar de negociar preço justo voluntariamente e delegar a sua determinação ao outro sócio, ou convencionou um
preço (ainda que baixo), dever-se-á deixar à consideração das partes a escolha do que pretenderam.
Para se defenderem, podem os sócios estabelecer um floor para o exercício do drag ou procurar no
mercado uma oferta melhor, tentando dissuadir o sócio alienante a optar pela oferta mais justa. Alessandra Stabilini e Matteo Trapani, «Clausole di drag along e limiti all’autonomia privata nelle
socieà chiuse», in Rivista del Diritto Commerciale, n.º 4, Anno CVIII, Piccin, 2010, p. 955 [949-1000].
85
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deverá vender-lhe nos termos e condições aceites. Caso o titular do direito
recuse o negócio, o sócio que fez a proposta entretanto recusada poderá propor
essas condições a terceiros. Por outro lado, destacamos também as preemption
clauses que têm por efeito não permitir que as participações sociais sejam transferidas a terceiros não-sócios, podendo um dos sócios adquirir essas mesmas
participações sociais por um preço previamente determinado de acordo com as
cláusulas dos estatutos ou do AP. As referências anglo-saxónicas às preemption
clauses têm, assim, em vista preferências com vínculo de preço, que, por esse motivo,
não consubstanciam verdadeiras preferências em sentido técnico (na medida
em que o preço não resulta de uma prévia negociação com um terceiro)87. As
formas de apuramento do preço podem ser as mais variadas (e.g. valor contabilístico, preço de mercado ou de preço justo), podendo inclusivamente prever-se a sua determinação por terceiro – tema que abordaremos adiante.

2.3. Mecanismos indiretos de controlo: Acordos de transmissão/aquisição forçada
como limitativos de comportamentos de aproveitamento de oportunidades
2.3.1. Cláusulas drag along (venda forçada ou direito de arrastamento) e tag along ou
piggy back (venda conjunta)
A cláusula drag along (também conhecida como take along) é aquela em que
se prevê que quando um sócio (concreto ou qualquer um dos sócios, o “sócio
alienante”) receber uma proposta de aquisição da sua participação social e, se o
terceiro interessado pretender adquirir todas as participações na sociedade target, esse sócio alienante – sendo beneficiário do drag – poderá forçar os outros
sócios a vender ao terceiro (ou ao sócio alienante) as suas participações sociais
nos mesmos termos e condições88 (na praxis, trata-se de aquisições totalitárias
em que se pretende adquirir todo o capital). Trata-se de uma modalidade de
cláusulas de transmissão forçada, através das quais o sócio maioritário consegue
obstar a eventuais abusos de minoria, na medida em que poderá ficar (dependendo da redação da cláusula) investido (i) de um direito potestativo em sen-

87

Paulo Câmara, Parassocialidade… cit., pp. 206 e ss..
Paulo Câmara e Miguel Brito Bastos, «O Direito da aquisição de empresas: uma introdução,
Coimbra Editora, pp 52. Por facilidade de raciocínio e por ser também a situação mais comum, irá
partir-se do pressuposto de que o sócio que exercita o drag-along é o sócio maioritário e que o sócio
vinculado ao drag é o minoritário. Contudo, teoricamente, é possível conceber a relação inversa.
Sobre as características desta cláusula, vide Maria Isabel S. Lacave, «Inversiones Específicas… cit..
88
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tido técnico, não sendo necessário qualquer consentimento ou acordo pelos
restantes sócios para que os possa «arrastar»; ou (ii) de uma obrigação de contratar com pessoa indeterminada. As cláusulas de transmissão forçada permitem,
pois, minorar os riscos associados ao hold up e free-riding, em casos de vendas
não eficientes, nomeadamente oposição de venda do minoritário com vista a
negociar a maximização da sua participação (estratégia extorsionária)89. Alessandra Stabilini e Matteo Trapani destacam que o aproveitamento da minoria é
muito provável quando esta retira vantagens da sociedade independentemente
do valor da sua participação, dando o exemplo do sócio que tem um contrato
de trabalho com a sociedade ou assume o cargo de administrador. Assim sendo,
principalmente nos casos em que o investimento está temporalmente limitado
– como acontece frequentemente no investimento em venture capital90 – tal
poderá constituir um grande entrave à venda das participações. O seu propósito
é ainda o de impedir que uma saída de capital de uma sociedade pelo sócio
investidor se atrase, ou venha até a ser impedida, devido à indisponibilidade de
outro acionista da mesma sociedade para vender a sua participação social, o que
será especialmente relevante nos casos em que o terceiro adquirente só esteja
interessado em obter uma participação social superior à que o titular do direito
de arrastamento tem para oferecer (e.g. quando o terceiro comprador apenas
tem interesse em entrar na sociedade se puder obter o seu controlo).
Para o acionista beneficiário – que, sem o direito de arrastamento, veria
a sua pretensão frustrada – é importante poder impor aos outros acionistas
que vendam as suas participações sociais nas mesmas condições em que ele
aceitou vender. Tal poderá potenciar o aumento da liquidez das participações, na medida em que o sócio beneficiário poderá alternativamente vender
todas as participações sociais ou apenas as suas (conforme estiver estabelecido
o seu direito no AP). Contudo, pode haver situações de abuso pelo titular do
drag91– e.g. quando a venda a terceiro seja realizada por um preço artificialmente baixo, o que é compensado através de contrapartidas laterais (kickbacks)

89
Alessandra Stabilini e Matteo Trapani, «Clausole di drag along… cit., p. 964 [949-1000], e
Maria Isabel Sáez e Nuria Bermejo, «Inversiones específicas … cit., disponível em www.indret.
com, p. 15.
90 Em que, como nota Luca Rossano, «La natura e la validità della clausola drag along»», in Rivista
del Diritto Commerciale, n.º 3, Anno CVIII, Piccin, 2010, p. 137 [124-147], o financiador tem interesse especulativo e patrimonial (e não um interesse de empreendedor e na gestão da sociedade a
longo prazo).
91 Maria Isabel Lacave, e Gutiérrez, Nuria, «Inversiones específicas, oportunismo y contrato de
sociedad – A vueltas com los pactos de tag- e drag-along», Revista para el Análisis del Derecho, Barcelona, 2007, pp 12 e 13.
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concedidas pelo terceiro92 – aplicando-se as regras abuso de direito, negócios
simulados, exceptio doli93 ou mesmo dolo. Para evitar ex ante estes eventuais abusos, é frequente que estas cláusulas se façam acompanhar de cláusulas de direitos
de primeira oferta, permitindo aos obrigados ao drag ter a oportunidade de dirigir uma primeira oferta para adquirir as participações sociais do sócio alienante,
antes deste iniciar o processo de venda, só podendo este último transmiti-las a
terceiros e/ou exercer o drag por preço superior. Se o preço de venda das ações
for baixo, há um incentivo para as comprar, conseguido através do direito de
preferência (impróprio). Para situações em que o direito de preferência não
possa ser exercido, os restantes acionistas que se vinculam antecipadamente ao
dever de arrastamento podem limitar o seu compromisso, definindo uma contrapartida mínima (floor) que deve ser assegurada, abaixo da qual a cláusula de
drag along não poderá produzir os seus efeitos94.
As cláusulas tag along ou piggy back clauses são aquelas em que se prevê que
se um sócio decidir vender a sua participação a terceiro, os outros sócios têm o
direito a que a sua participação também seja adquirida por esse terceiro, normalmente nos mesmos termos e condições95. Este mecanismo contratual procura
colocar nas mãos de um sócio (por regra um sócio maioritário cuja presença na
sociedade é determinante para os outros sócios) a decisão sobre o momento e
as condições de alienação da sua participação social e, indiretamente, das participações dos restantes sócios afetos ao acordo96. A cláusula integra um dos
acordos de venda conjunta e é apontada como sendo uma medida de proteção
dos sócios minoritários, já que permite que estes vendam as suas participações
sociais em condições semelhantes 97 às dos sócios maioritários, permitindo a
divisão do prémio de controlo. Os acordos de transmissão conjunta permitem
a um sócio garantir que a venda da sua participação na sociedade será realizada
simultaneamente com a(s) de outro(s) sócio(s). Tipicamente o objetivo será
garantir que a venda da sociedade seja realizada de forma totalitária (i.e. com a
venda de todas as participações de todos os sócios), enquanto um «share deal»,
promovendo vendas eficientes e garantindo que nenhum sócio é prejudicado

92

Paulo Câmara e Miguel Brito Bastos, «O Direito da aquisição… cit., p. 52 [13-64].
Luca Rossano, «La natura e la validità… cit., pp. 146 e 147 [124-147].
94 Neste âmbito, é frequente utilizar fórmulas pré-definidas de valorização mínima da empresa, por
exemplo, a valorização resultante de um múltiplo de EBITDA e posterior dedução da dívida líquida.
95 Sobre o funcionamento destas cláusulas: Maria Isabel S. Lacave, «Inversiones Específicas... cit.,
disponível em http://www.indret.com/pdf/415_es.pdf .
96 Paulo Câmara, Parassocialidade… cit., pp. 208 e 209.
97 Graham Muth e Sean FitzGerald, Shareholders’ Agreements, Sweet&Maxwell, Londres, 5ª Edição, 2009, Glossary, p.1.
93
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ou beneficiado pela venda da sociedade em partes98: ao minoritário permite-se que se junte (tag) ao investidor que pretende vender a sua participação.
O preço pode ficar abaixo daquele que o obrigado considera o preço justo, mas
é um preço igual para todas as partes, o que constitui um incentivo a realizar
uma boa venda. Neste sentido, nenhum dos sócios extrai benefícios privados
na alienação, pelo que evita ficar sujeito ao “worst case scenario”, nomeadamente,
ficando «preso» pela falta de liquidez da sua participação.
Deste modo, após convenção de um tag along, se uma das partes receber
uma proposta de venda que pretenda aceitar, tem o dever de comunicar à
contraparte o projeto de venda com todos seus termos e condições. Recebida
a comunicação, e já estando em condições de se pronunciar sobre a alienação
pretendida, deve o titular do direito de tag responder no prazo convencionado
se pretende exercer o seu direito tag. Caso não o faça dentro do prazo estabelecido, o direito extingue-se e o obrigado alienante passa a estar livre para
alienar ao terceiro interessado nas condições apresentadas. Caso comunique
que pretende exercer o tag, o alienante fica obrigado vender a terceiro a sua
participação em conjunto com a do titular do direito tag, não podendo vender
apenas a sua.
As cláusulas drag along distinguem-se das cláusulas tag along em vários pontos
e não devem ser mutuamente confundidas, nomeadamente quanto:
(i) Conteúdo da obrigação constituída: enquanto no drag along, o sócio compromete-se a vender a sua participação social (dever de prestar), nos
mesmos termos e condições em que o seu sócio a venda; no tag along o
sócio compromete-se a não vender sem os restantes (dever de omissão).
(ii) Momento da decisão de venda das participações: na cláusula drag along os
sócios comprometem-se perante o beneficiário, na assinatura do AP, a
vender as suas participações, num momento prévio ao conhecimento
das condições do negócio e independentemente dessas condições; já na
tag along, a decisão de vender as participações é tomada após o conhecimento das condições do negócio, que lhe devem ser previamente
comunicadas.
(iii) Efeitos reflexos em terceiros: na drag along o terceiro fica com a faculdade
de, em cooperação com o titular do drag, adquirir o total das partici98 Quando a venda é realizada durante o período em que a atividade da empresa já se encontra em
«velocidade de cruzeiro» e tem por objeto apenas parte das ações, tal poderá reduzir a participação
de social dos sócios não alienantes a um valor residual, beneficiando o sócio alienante (em especial
quando é maioritário ou controlador) pelo seu oportunismo, através do prémio de controlo. Maria
Isabel Sáez e N Nuria Bermejo, «Inversiones específicas … cit., p. 9.
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pações sociais na sociedade; na tag along, este poderá eventualmente
ficar sujeito ao ónus (ou dever geral? – veremos adiante) de respeitar o
direito do beneficiário da tag along.
De facto, a questão dos efeitos destas cláusulas quanto a terceiros merece
considerações adicionais, na medida em que o entendimento destes efeitos irá
variar consoante o que se entenda ser a natureza jurídica das convenções referidas, o que abordaremos a propósito do seu incumprimento.

2.3.2. Cláusulas shoot-out
A cláusula shoot-out permite uma saída eficiente na verificação de uma situação de impasse (deadlock event)99. Existem diversas formas de shoot-out clauses,
ainda que todas as modalidades se baseiem numa estrutura uniforme: ocorrendo
uma situação de impasse, uma das partes desencadeia o processo de shoot-out
(através de uma oferta de aquisição de todas as participações sociais do outro
sócio ou sócios), e caberá à outra parte tomar uma decisão (compra/venda).
De forma a evitar que as cláusulas shoot-out sejam desencadeadas de forma precipitada ou não ponderada, é recomendável a imposição de um período de
negociação (negotiation or cooling-off period) antes do acionamento da cláusula.
Caso o conflito não possa ser solucionado durante um período previamente
estabelecido, o procedimento derivado da celebração da shoot-out clause pode
ser seguido. O procedimento será, assim, diferente, consoante a modalidade de
shoot-out clause convencionada.
Ainda que estas cláusulas sejam mais comuns nas situações em que duas
empresas criam uma joint venture, este mecanismo também se afigura muito
útil para as mais rudimentares formas de cooperação empresarial. Na prática,
estas cláusulas são populares nas parcerias igualitárias: quando o capital é detido
por dois sócios com participações iguais ou, havendo mais sócios, a estrutura

99 Os eventos desencadeadores (triggers) estão associados a situações de impasse relacionadas com
matérias importantes na vida societária, nomeadamente, grandes decisões de gestão. É frequente o
estabelecimento de maiorias qualificadas (por vezes, exigindo-se unanimidade), bem como direitos
de veto para adoção de decisões estratégicas ao nível da assembleia geral e do conselho de administração da sociedade. O impasse verificar-se-á, em princípio, no seio destes órgãos.
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societária esteja dividida em dois grupos homogéneos100. Podem ser ensaiadas
variadas cláusulas shoot-out, embora estas aparentem ser as mais comuns101:
a) Russian Roulette/Buy-Sell: sendo a modalidade mais comum, prevê que
um dos sócios (sócio A) – que pretenda sair ou controlar a sociedade –
inicie o procedimento mediante a oferta de (i) venda de todas as suas
participações sociais ao outro sócio (sócio B); ou (ii) aquisição de todas
as participações sociais do sócio B, por um determinado preço. O sócio
B poderá decidir livremente se quer adquirir ou alienar.
b) Texas shoot-out: nesta cláusula, o sócio A faz uma oferta para a aquisição
de todas as participações sociais detidas pelo sócio B, especificando um
preço. O sócio B pode (i) aceitar a proposta; ou (ii) fazer uma contraproposta para adquirir as participações sociais do sócio A, por um preço
superior. A mesma faculdade é posteriormente atribuída ao sócio A. Este
procedimento de proposta/contraproposta poderá verificar-se tantas
vezes quantas as partes desejarem, desde que cada oferta aumente o valor
da proposta anterior numa percentagem (que deverá ser especificada no
AP, para evitar abusos). Em alternativa a este procedimento (proposta/
contraproposta), as partes podem acordar em submeter propostas fechadas (sealed bids) a um terceiro independente, adquirindo as participações
sociais quem apresentar a proposta fechada mais elevada ou justa (no caso
em que o terceiro seja um árbitro que avalie o valor correspondente à
participação).
c) Sale shoot-out: esta é muito semelhante à texas shoot-out, funcionando nos
mesmos termos, mas de forma invertida. O sócio A faz uma proposta de
venda de todas as suas participações sociais ao sócio B. Caso este não pretenda adquirir, será obrigado a vender todas as suas participações sociais
ao sócio A, por um preço mais baixo do que proposto pelo sócio A.
d) Deterrent aproach: esta cláusula implica a fixação de uma forma de determinação de um preço justo por ação, depois de uma das partes ser notificada do início do procedimento de shoot-out. Com base neste preço,
o sócio B poderá adquirir as participações sociais do sócio A com um
desconto pré-acordado (v.g., 20%) ou vender as suas participações sociais
por um preço com igual desconto. Este mecanismo serve para encorajar
100

Holger Fleischer e Stephan Schneider, «Shoot-Out Clauses in Partnerships and Close Corporations – an Approach from Comparative Law and Economic Theory», in Max Planck Private Law
Research Paper n.º 11/13, p. 3.
101 Não só de acordo com a nossa experiência, mas também como confirmado por Holger Fleischer e Stephan Schneider, «Shoot-Out Clauses… cit., pp. 4 e ss..
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as partes a procurar soluções aceitáveis e impedi-las de encarar o shoot-out
levianamente ou como forma de se escusar ao cumprimento das suas
obrigações.
Apesar de apelativas, por serem um mecanismo muito eficiente de resolução de impasses, é necessário ter cuidado na redação das cláusulas shoot-out102.
Desde logo, a previsão dos prazos e das consequências para a omissão de comportamentos
no âmbito do procedimento: e.g. a não comunicação de uma decisão constituirá
uma aceitação da oferta (de compra ou venda). Por outro lado, todas as suas
modalidades apresentam uma abertura para o exercício abusivo, potenciada pela
disparidade de capacidade financeira entre os coobrigados e materializada na
exploração dessa fragilidade pela parte financeiramente mais forte. Na medida
em que o sócio A saiba que o sócio B não consegue igualar ou fazer uma contraproposta para a aquisição das suas participações sociais, o shoot-out revelar-se-á como um mecanismo de exclusão de sócio, sem defesa possível103.

2.3.3. Cláusulas de opção de compra e de opção de venda
Através destas cláusulas, os sócios submetem-se a uma situação de sujeição
jurídica ao atribuírem aos outros sócios – tipicamente, mediante um acordo,
mas poderá ser através de negócio unilateral104 – o direito potestativo (aqui
sim, em sentido técnico) de adquirir ou vender as suas participações sociais,
ficando «a contraparte com o direito de concluir o negócio transmissivo, sem
necessidade de obter para tal nova declaração de vontade do obrigado»105, o

102

Mesmo quando redigida com cuidado, o desfecho de uma cláusula shoot-out poderá ser uma surpresa. Pode acontecer que um sócio pretendendo sair da sociedade acabe por se tornar um sócio com
domínio total. Holger Fleischer e Stephan Schneider, «Shoot-Out Clauses… cit., p. 6.
103
Holger Fleischer e Stephan Schneider, «Shoot-Out Clauses… cit., p. 6. O problema enunciado
poderá ser limitado mediante o estabelecimento de um prazo (v.g. 60-90 dias) para obter o financiamento necessário ou através do estabelecimento de um período de não exercício ou de exercício
limitado («blackout period»), conforme destacaram estes AA. (Idem, p. 15). Esta tem sido aliás, tanto
quanto sabemos, a solução maioritariamente adotada.
104 No Ac. do STJ de 27.09.2007, proc. 07B2372, disponível em www.dgsi.pt, o Tribunal analisa
uma cláusula dos estatutos procurando determinar se esta teria a natureza de pacto de preferência ou
de opção, tendo concluído por esta última, justamente, pelo direito potestativo que aquela conferia
ao acionista.
105 Paulo Câmara, Parassocialidade… cit., p. 210
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que significa que «a opção, por mera declaração unilateral, dá azo ao contrato
definitivo», que ficará «condicionado à vontade do beneficiário (si volet)»106.
Como destacou Menezes Cordeiro, «estas opções são frequentes no domínio de acordos que envolvam ações ou, mais latamente, valores mobiliários»107,
nas quais assumem naturalmente destaque a call option (opção de compra) e a
put option (opção de venda), que «ocorrem no domínio de contratos parassociais, que ligam os sócios entre si, nessa qualidade». Estas cláusulas estabelecidas
tipicamente como sanções para o incumprimento das disposições do AP, com
penalização para a parte faltosa – e.g. perda da sua posição social por um preço
com desconto; ou aquisição das posições dos sócios não faltosos com um prémio –, mas poderão, mais uma vez, ser estabelecidas como formas de saída do
investimento pelo sócio investidor, na verificação de um evento previamente
estabelecido (um termo ou condição ou uma situação de impasse)108. A opção
é uma posição livremente disponível (porque potestativa), colocando o adstrito
à opção numa situação de sujeição, sobre este recaindo «prestações secundárias
e deveres acessórios, de modo a permitir, ao optante, o exercício eventual da
opção»109.

3. Incumprimento de acordos parassociais e obstáculos à eficaz execução dos mecanismos indiretos de controlo
Os mecanismos indiretos de controlo só poderão ser aptos a complementar os mecanismos diretos do controlo da sociedade se forem suscetíveis de
aplicação efetiva em caso de situação de rutura, conflito, incumprimento ou
impasse no âmbito do AP. Sendo cláusulas tipicamente previstas num AP, a sua
aplicação depende da eficácia e oponibilidade das obrigações neles previstas e
das implicações, ainda que reflexas, para outros sujeitos e a execução dos mecanismos indiretos de controlo dependerá do conteúdo das cláusulas, pelo que se
exige cuidado na sua redação.
Pretendemos agora verificar as principais consequências em abstrato do
incumprimento das cláusulas acima apresentadas, quando previstas num AP.
Para esse efeito, deve ter-se em consideração qual a natureza das obrigações
incumpridas, o seu funcionamento e os termos do incumprimento. Uma vez
106

Por todos, Menezes Cordeiro, Tratado…, cit., VII, p. 540.
Menezes Cordeiro, Tratado…, cit., VII, p. 551.
108 Neste sentido, Joana Torres Ereio e Filipa de Aragão Homem, «Da aplicação do artigo 830.º…
cit., p. 699, nota 166.
109 Menezes Cordeiro, Tratado…, cit., VII, p. 543.
107
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que os casos de incumprimento causados por atos da sociedade ou do sócio
para com esta são objeto de regulação pelo artigo 17.º, n.º 1110, terão de se
distinguir os efeitos do incumprimento consoante a obrigação incumprida seja
uma obrigação de não transmissão de participações sociais (típica dos acordos de bloqueio) ou uma obrigação de transmissão/aquisição de participações
sociais (típicas dos mecanismos/aquisição de transmissão forçada) ou outra.
Subsequentemente importa verificar se estamos perante atos da sociedade ou
do sócio para com esta, ou se estamos perante atos entre sócios ou entre estes
e terceiros. Contudo, outros fatores irão ter impacto na suscetibilidade da sua
execução, nomeadamente, a redação em concreto da cláusula, a sua eficácia e
oponibilidade que em concreto aquela obrigação tenha, bem como a sua suscetibilidade de execução específica.

3.1. Incumprimento da obrigação de prestação negativa: não transmissão de
participações sociais
Como vimos, a obrigação de não transmissão de participações (prestação de
conteúdo negativo) é assumida no âmbito das cláusulas parassociais de lock up
e key man, bem como nas cláusulas tag along (e ainda, às cláusulas de preferência quando a venda ocorre sem que o obrigado tenha dado preferência). Nas
primeiras, o sócio (alienante) obriga-se a não transmitir as suas participações
sem a verificação de um requisito: o consentimento de um terceiro (sócios ou
da sociedade); nas segundas, este obriga-se a não vender sem a permitir ao seu
sócio vender em conjunto a sua participação nas mesmas condições.
Tendo um sócio se obrigado, perante os seus sócios, a não transmitir a sua
participação social, o que acontece se ele incumprir a sua obrigação, vendendo
as suas participações a um terceiro adquirente? O sócio alienante, verificados
os demais pressupostos legalmente estabelecidos, será responsável perante os
restantes sócios, nos termos dos artigos 798.º e 801.º do CC. Idealmente, aos
sócios não incumpridores interessa garantir que aquela venda não produz efeitos de modo a que os danos causados sejam removidos (ou pelo menos redu110

Paulo Câmara, Parassocialidade… cit., p. 423. Javier Ruiz-Câmara e Elena Torregrosa, «Nuevamente a vuletas com la eficácia sociedtaria de los pactos parasociales (a propósito de las Ssts de 6
de Marzo de 2009», in Actualidad Jurídica Uría Menéndez, n.º 24, 2009, p. 70, disponível em www.
uria.com, defendendo que deveria, ao abrigo do princípio da economia processual, garantir-se que a
ação de execução para cumprimento do AP (proposta contra os sócios) deveria ser conexa e analisada
pelo mesmo tribunal que analisa a ação de impugnação dos AP (frente à Sociedade). Contudo denota
o A. que, à semelhança do que se passa no ordenamento jurídico nacional, estas ações tipicamente
pertencem a tribunais com competência material diferente.
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zidos) e, quando tal não seja possível, obter uma indemnização dos sujeitos
responsáveis pelo incumprimento – o sócio e/ou o terceiro adquirente. Porém,
a grande dificuldade destas proteções reside na eficácia relativa (interpartes) do
AP, especialmente, nos termos do artigo 17.º, n.º 1 do CSC111, confirmando o
disposto no artigo 406.º do CC112. Salvo casos concretos, perante a sociedade,
estas vendas serão válidas e eficazes. É justamente com base no n.º 1 do artigo
17.º do CSC que a doutrina tem apontado, como se evidenciou, o efeito relativo (interpartes) dos APs113, apesar de tal preceito não limitar a eficácia absoluta
destes ou da respetiva eficácia perante terceiros, pelo menos expressamente. Por
essa razão, a questão não será assim tão simples.
Para apurar o concreto efeito de uma proibição de transmissão prevista no
AP, é necessário atender ao tipo de sociedade e à situação concreta das partes
que celebraram o AP, nomeadamente, quando a sociedade é parte nesse AP
(pelo que integra o âmbito de eficácia previsto no artigo 406.º do CC)114 ou
quando estamos perante acordos omnilaterais115 (i.e. celebrados por todos os
sócios), pois em certos casos poderão gerar-se situações de oponibilidade à
sociedade daquelas cláusulas numa manifestação de direitos ligados à sociali-

111

O n.º 1 do artigo 17.º do CSC determina que «os acordos parassociais celebrados entre todos ou entre
alguns sócios pelos quais estes, nessa qualidade, se obriguem a uma conduta não proibida por lei têm efeitos entre os
intervenientes, mas com base neles não podem ser impugnados atos da sociedade ou dos sócios para com a sociedade».
112 No sentido de que os APs estão sujeitos às regras comuns dos contratos, como nota Coutinho
de Abreu, Curso… cit., vol. II, p. 149.
113 Carolina Cunha in Código das Sociedades... cit., p. 298.
114 Contra, Raúl Ventura, «Acordos de Voto: Algumas questões… cit., p. 21 e Carolina Cunha
in Código das Sociedades... cit., p. 299 [286-318].
115 Construindo uma posição assente na desconsideração da personalidade jurídica, Maria da Graça
Trigo, «Acordos Parassociais… cit., p. 178. Para Carneiro da Frada, a eficácia relativa prevista
no n.º 1 do artigo 17.º apenas visa acautelar interesses de terceiros alheios ao AP e que poderiam
ser prejudicados pelo incumprimento das regras societárias. Não existindo quaisquer outros interesses de terceiros a considerar que não os dos subscritores do AP, o incumprimento deste, ainda que
contenha regras parassociais violadoras de regras imperativas, não isenta o infrator das consequências,
uma vez que «regulamentação de interesses [no AP], porque omnilateral, consente, em princípio,
o afastamento de regras jussocietárias», in «Acordos parassociais “omnilaterais… cit., pp. 109-114 e
130. Com dúvidas neste último caso, Tiago Manuel de Sousa Freitas e Costa, Acordos Parassociais – O Tratamento da Desconsideração da Personalidade a Propósito dos Acordos Omnilaterais, Working
Paper n.º 01/2014 do Governance Lab, 2014, disponível em www.governancelab.org, pp. 21 e 22,
pois «[s]implesmente, aqui, do que se trata não é de densificar materialmente uma situação, mas de, a
coberto da figura, ignorar o ente jurídico criado e as próprias regras de funcionamento dele. Dito de
outra forma, e de um modo interrogativo, será que isto é bastante para se permitir que, a despeito do
formalismo exigível e das regras registais, se lance mão de um conjunto de soluções que não seriam
possíveis por via do pacto social?»
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dade116. Os efeitos do AP dependerão desde logo da posição relativa da sociedade quanto ao concreto AP (se nele participa ou não) e do terceiro, não só
relativamente à sociedade (se é sócio desta) mas também relativamente ao AP
(se nele é ou não parte). Por outro lado, atendendo ao conteúdo das regras
previstas no AP, já se destacou a possibilidade de estes produzirem eficácia
externa117, nomeadamente quando: (i) o AP constitua um contrato a favor de
terceiro (in casu, da sociedade), atribuindo direitos à sociedade conformados
pelo disposto no artigo 443.º a 451.º do CC118; e (ii) por via da eficácia externa
das obrigações119.
Nos casos em que a sociedade seja parte no AP, nem estaríamos perante
uma verdadeira exceção à eficácia relativa desses acordos, na medida em que a
sociedade também se encontra vinculada ao cumprimento do AP, muitas vezes
assumindo a obrigação de não consentir as transmissões ocorridas em violação
do AP ou, pelo menos, não as registar/averbar nos documentos societários120.
Estas obrigações assumem natureza social, na medida em que extravasam o
âmbito parassocial, pela assunção de obrigações pela sociedade121, caso em que,
violando as suas obrigações, também a sociedade deve responder pela lesão dos
direitos e obrigações emergentes do AP, nos termos acima descritos, respondendo solidariedade com o sócio alienante, na medida em que o seu próprio
ato contribuiu para a existência de um dano causado aos restantes sócios. Ainda
que não tenha assumido expressamente tal obrigação e seja apenas parte no
contrato, será defensável que a sociedade tinha conhecimento do acordado,
pelo que o registo da transmissão pela sociedade, que a torna eficaz perante
116

Paulo Câmara, Parassocialidade… cit., p. 418.
Neste sentido, o artigo 19.º do CVM estabelece uma exceção a este princípio, contendo regras
relativas às sociedades abertas e determinando como anuláveis as deliberações sociais tomadas com
base em acordos parassociais não comunicados ou não publicados, salvo se os votos em causa não
tiverem sido determinantes (ao abrigo de um teste de resistência).
118 Ana Filipa Leal, «Algumas notas ... cit., pp. 176 e 177, destacando os casos em que seja a sociedade beneficiária, embora, como nota a A., tal depende de aceitação da sociedade (448.º do CC).
119
Paulo Câmara, Parassocialidade… cit., p. 418 e ss. e Ana Filipa Leal, «Algumas notas ... cit., pp.
176 e 177. Desenvolveremos o tema infra em 3.2.
120 Esta é também a solução aplicável no caso da transmissão de ações que viole o condicionalismo
estatutário restritivo. Evaristo Mendes, Restrições à transmissibilidade das ações I... cit., p. 45.
121 Solução inédita destacava Vasco da Gama Lobo Xavier, em «A validade dos sindicatos de voto
no direito português constituído e constituindo», in ROA, Lisboa, ano 45, vol. III Dezembro 1985,
p. 640 [639-653] era a existente no Brasil em que segundo o A., não só os acordos de voto eram
amplamente reconhecidos como era entendido que estes, em alguns casos, poderiam vincular a própria sociedade. Até porque à data, como hoje em dia, as maiorias não surgem durante um processo
de esclarecimento que tenha lugar no âmbito da reunião, resultando de atos destinados «à gestão de
interesses meramente patrimoniais».
117
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esta, poderá traduzir-se num ato que auxilia a produção do dano. Contrariamente, nos casos em que a sociedade não seja parte no AP, determina o artigo
17.º que «com base neles [APs] não podem ser impugnados atos da sociedade ou dos
sócios para com a sociedade». Daqui decorre que a deliberação de consentimento
adotada em sede de AG não poderá ser impugnada, na medida em que o AP
lhe é inoponível.
Sem prejuízo do afirmado, quando a sociedade não seja parte no AP, o
principal instrumento dos sócios é o de propor uma ação de responsabilidade
por incumprimento contra o sócio que não respeitou o acordo de não transmissão. Ora, verificando-se os pressupostos da responsabilidade civil, o sócio
alienante ficará obrigado a reparar o dano causado aos sócios e, deverá, nos
termos do artigo 562.º do CC, «reconstituir a situação que existiria, se não se
tivesse verificado o evento que obriga à reparação»122. Contudo, as participações já não se encontram na titularidade do inadimplente pelo que, sendo a
reconstituição natural impossível123 para este, determina o artigo 566.º, n.º 1
do CC que a indemnização será fixada em dinheiro, «tendo como medida a
diferença entre a situação patrimonial do lesado na data mais recente que puder
ser atendida pelo tribunal, e a que teria nessa data se não existissem danos» (n.º
2 daquele preceito). Uma vez que o incumprimento definitivo já se verificou,
estas obrigações não são suscetíveis de execução, nos termos gerais.
Apurada a responsabilidade do sócio alienante, estamos em condições de
definir se os sócios não faltosos poderão ter outros mecanismos para impedir
a produção de efeitos da alienação em incumprimento do AP e verificar se
poderão assacar responsabilidade ao terceiro adquirente das participações do
inadimplente. Desde logo, será necessário compreender se ele é parte do AP (e
em que termos), pois poderemos chegar à conclusão de que ele viola também
uma obrigação própria, quer principal, quer acessória. Sem prejuízo, numa análise abstrata, podemos adiantar que no caso em que ocorre a violação de um AP
omnilateral em que o terceiro adquirente assume a qualidade de parte no AP e
simultaneamente de sócio na sociedade, a venda não deverá ser eficaz perante a
sociedade se, no caso concreto, não existirem outros interesses a considerar para
além dos privativos dos sócios – elementos que têm sido considerados deter-

122

Como destacaram Joana Torres Ereio e Filipa de Aragão Homem, «Da aplicação do artigo
830.º ... cit., p. 642, «o recurso aos meios processuais que lhe [ao credor] permitam obter uma compensação pecuniária pela prestação perdida deverá ser subsidiário, equacionando-se apenas caso tal
realização coativa se frustre e não seja possível», enquanto ainda for possível a prestação e o credor
nela mantenha o interesse.
123 Trata-se de um caso de impossibilidade de reconstituição natural jurídica. Antunes Varela, Direito
das Obrigações, vol. I, 10ª edição, Almedina, 2008, p. 905.
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minantes pela doutrina124 para a oponibilidade social dos APs. Deste modo, os
sócios poderão informar a sociedade de que a venda entre o sócio alienante e
o sócio adquirente foi realizada em violação de um AP omnilateral, quando
não estejam em causa, operando uma redução teleológica do artigo 17.º, n.º
1. O sócio adquirente tem conhecimento da obrigação do alienante para com
os restantes sócios, pelo que contribuiu conjuntamente para o incumprimento
do AP. Deste modo, também ele poderá ser responsabilizado pelo incumprimento125 e, caso a sociedade venha a adotar os procedimentos materiais
em conformidade com a venda proibida, tais atos poderão ser impugnados.
A mesma solução deverá ser aplicável no caso da violação de um AP omnilateral quando o adquirente seja parte no AP, mas não seja sócio (na medida
em que apenas os interesses do adquirente e os interesses privativos dos sócios
estarão em jogo) ou, bem como, no caso em que o AP não seja omnilateral,
mas quer o alienante, quer o adquirente, quer a sociedade sejam partes desse
acordo. Por outro lado, não sendo o AP omnilateral e a sociedade não sendo
nele parte, mas sendo o adquirente parte nesse AP, o adquirente responderá
solidariamente com o sócio alienante, por tê-lo auxiliado na violação do direito
da sua contraparte no AP, apesar de tal não ser oponível à sociedade.
No caso de o adquirente aparentemente não ter uma obrigação, principal
ou acessória, de respeito pela obrigação de não transmissão (por exemplo, por
não ser parte no AP e independentemente de ser sócio), estaremos já num caso
em que poderá falhar relativamente a ele o pressuposto da ilicitude da responsabilidade civil. Em 1996, afirmava Paulo Câmara que «[n]os termos gerais em
matéria de direito contratual, esse acto aquisitivo não pode ser impugnado,
apenas havendo lugar a indemnização por incumprimento do contrato. É solução pacífica que não oferece dificuldades», por estar em «causa, acima de tudo
a sua publicidade: os terceiros não gozarão, por princípio de possibilidades de
conhecer o conteúdo do acordo parassocial»126. Por princípio, concordamos
com esta posição, mas consideramos que existem situações em que poderá ser
também exigível ao terceiro uma indemnização, conforme detalharemos infra,
a propósito do incumprimento da obrigação de transmissão conjunta.

124

Carneiro da Frada, «Acordos parassociais “omnilaterais... cit., p. 124, destacando que neste
caso «nenhuma razão há para a lei permitir que sejam eficazes actos que, embora conformes com o
ordenamento societário, representam ilícitos contratuais».
125 A reconstituição natural poderá revelar-se, todavia, demasiado onerosa para o devedor, nos termos do artigo 566.º, n.º 1, quando existir «manifesta desproporção» entre o interesse do lesado e o
custo que a reparação envolve para o inadimplente. Nestes casos, fixar-se-á uma indemnização em
dinheiro. Antunes Varela, Direito das Obrigações… cit., p. 906.
126 Paulo Câmara, Parassocialidade… cit., pp. 423 e 424.
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3.2. Incumprimento das obrigações de prestação positiva: transmissão/aquisição
forçada, preferência e transmissão/aquisição potestativa
3.2.1. Incumprimento das obrigações de transmissão/aquisição forçada: obrigação de
contratar
Diversas das situações acima tratadas são aquelas em que um sócio se obriga
num AP, perante os seus sócios, a transmitir a sua participação social ou a
adquirir a participação social destes verificados determinados pressupostos. Trata-se de obrigações assumidas no âmbito das cláusulas drag along, shoot-out, e
numa preferência sem eficácia real127. Imagine-se que aquele sócio (o obrigado
à transmissão) incumpre a sua obrigação abstendo-se de transmitir as suas participações ao sócio beneficiário da cláusula prevista no AP ou vendendo-as a
terceiros, em violação do AP. Ou então, que aquele sócio transmitente, perante
a verificação de um evento contratualmente relevante (desencadeador da obrigação de aquisição forçada), se recusa a adquirir as respetivas participações nos
termos parassocialmente previstos (o obrigado à aquisição). Pretende-se agora
determinar a proteção que a introdução de tais cláusulas confere aos sócios
que dela beneficiam, atendendo a que o seu direito é à prestação de conteúdo
positivo pelo sócio obrigado. Antecipando, é importante verificar se se estará
perante uma obrigação de contratar ou antes uma verdadeira sujeição jurídica (correlativa de um direito potestativo). Esta última, sendo mais difícil de
convencionar e garantir a sua implementação imediata, é naturalmente mais
protetora do investimento realizado, na medida em que a produção dos efeitos
jurídicos pretendidos não fica dependente da prática de quaisquer atos pelas
partes. Abordaremos neste momento os casos da existência de uma obrigação
de contratar, deixando para adiante o tratamento dos casos em que estamos
perante uma sujeição jurídica, como é típico das opções.
Verificando-se o incumprimento de uma obrigação de contratar, idealmente, aos sócios interessa desde logo garantir a execução da obrigação para
que o incumprimento não lhes cause danos adicionais. Sendo prevista a obrigação da transmissão de participações – em que os sócios têm direito a prestação
positiva (entrega das participações sociais) –, como é típico de uma cláusula
shoot-out, ou ainda, de um drag along, no caso de o sócio obrigado se atrasar ou
recusar128 a transmitir a sua posição, mantendo as participações na sua titulari127

Neste caso, tomamos apenas em consideração a preferência sem eficácia real. O caso especial da
preferência com eficácia real será analisado infra
128 A mora ou a recusa no cumprimento são um dos pressupostos da execução específica, como tem
sido destacado na doutrina, mas também na jurisprudência. Cfr., entre outros, o acórdão do TRL de
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dade, o cumprimento da obrigação (de prestação de facto infungível) ainda é
possível e, portanto, será suscetível de execução específica, nos termos do artigo
830.º do CC129,130, por não se opor a natureza da obrigação131 e quando não se
tiver sido convencionalmente excluída132.
09.12.2015, proc. 1076/13.6TBMTA.L1-1, e o acórdão do TRC de 20.04.2004, proc. 3563/03,
disponíveis em http://www.dgsi.pt.
129
Encontramo-nos, pois, com a doutrina que considera como suscetíveis de execução específica os
APs com obrigações sobre transmissibilidade de participações sociais, tendo em conta que o devedor pode ser substituído na realização da prestação em falta. Neste sentido, entre outros, António
Pereira de Almeida, Sociedades Comerciais... cit., pp. 351 e 354 (nomeadamente, nas «obrigações de
transmissão»); Ana Filipa Leal, «Algumas notas ... cit., p. 179 e ss., embora em concreto quanto ao
contrato promessa de transmissão e participações sociais; Joana Torres Ereio e Filipa de Aragão
Homem, «Da aplicação do artigo 830.º… cit., pp. 653 e ss., com várias referências bibliográficas nas
pp. 650 e ss.; Maria da Graça Trigo, «Acordos Parassociais… cit., p. 181. Maria da Graça Trigos, especialmente afirma (cfr Os Acordos parassociais sobre… cit., pp. 213 e ss., 217) que não sendo
possível impugnar deliberações já adotadas, considera que «salvo naqueles casos limitados em que a emissão
do voto seja considerada um facto infungível, não será impossível utilizar a ação de execução específica em situação
de incumprimento de vinculações de voto». Contra a execução específica, embora nos pareça que apenas
quanto aos acordos de voto, pronunciou-se Raúl Ventura, «Acordos de Voto: Algumas questões…
cit., p. 97 e Menezes Cordeiro, «Acordos Parassociais…cit., p. 539 [529-542] e Manual de Direito das
Sociedades… cit., p. 702. Este último A., apesar de se expressar quanto à impossibilidade de execução
dos APs em geral, afirma-o na sequência de considerações acerca dos acordos de voto, onde, para o
A., «admitir uma ação de cumprimento (o que teria, aqui, de ser uma execução específica, já que o
voto é uma declaração de vontade que não sendo emitida pelo próprio, teria de ser pelo tribunal),
seria conferir ao acordo parassocial, eficácia supra partes». Pronunciando-se pela «(in)admissibilidade»,
ou pelo menos, pela sua dificuldade Alexandra Cruz Barrias, Acordos Parassociais – Uma análise
crítica do regime legal português, dissertação de mestrado Faculdade de Direito da Universidade do Porto
(versão policopiada), 2002, pp. 48 e ss., disponível em https://repositorio-aberto.up.pt. Também
manifestando dúvidas quanto à admissibilidade, Armando Manuel Triunfante, A Tutela das Minorias... cit., p. 346, embora, também este A., quanto aos sindicatos de voto.
130
Cfr., entre outros, Ana Prata, O contrato promessa… cit., pp. 897-900, Januário da Costa
Gomes, «Contrato de mandato», reimpressão, AAFDL, 2007, p. 116, Joana Torres Ereio e Filipa
de Aragão Homem, «Da aplicação do artigo 830.º… cit., pp. 653 e ss., Menezes Cordeiro, «OPAs
obrigatórias: pressupostos e consequências da sua não-realização», in RDS III, 2011, 4, pp. 975 e ss.
[927-984], com referências à alteração da posição na doutrina e na jurisprudência e ainda em Menezes Cordeiro, Tratado… cit., VII, pp. 434 a 437 e, concretamente sobre os APs, Ana Filipa Leal,
«Algumas notas ... cit., pp. 178 e ss., que defendem que seja aplicado por interpretação extensiva e
atualista – ou ainda, caso assim não se entendesse, sempre o seria por aplicação analógica – a outras
obrigações de contratar, como os negócios jurídicos unilaterais e declarações unilaterais. Destaque-se, contudo, que esta não tem sido a posição do STJ, conforme destacaram, criticamente, Joana
Torres Ereio e Filipa de Aragão Homem, «Da aplicação do artigo 830.º… cit., pp. 661 e 662, a
quem nos juntamos.
Recorde-se, no entanto, que este problema não se coloca perante situações potestativas, como é o
caso das opções de compra e de venda, em que exercido o poder potestativo, a execução será apenas
a dos atos materiais subsequentes, já nos termos dos artigos 817.º do CC.
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Contudo, terá de se atentar às especificidades de cada uma das obrigações
previstas nas cláusulas. No que ao drag along diz respeito, cumpre verificar que
o sócio se obriga perante os restantes sócios (ou perante um sócio concreto)
a transmitir as suas participações a terceiro. Conforme a redação específica da
cláusula, poder-se-á vir a concluir que existe um verdadeiro direito do sócio
à venda das ações (semelhante a uma put option) pelo sócio obrigado133 a um
terceiro ou, em alternativa, um direito do terceiro à aquisição das ações deste134.
Nas cláusulas shoot-out, deve existir a preocupação de atribuir efeito declarativo
ao silêncio, para efeitos do artigo 218.º do CC, sob pena de este tornar o mecanismo de «expulsão» ou de «saída» inexequível ou, pelo menos, mais difícil:
no caso de se prever uma alternativa, como acontece nas modalidades acima
referidas (russian roulette, texas shoot-out, sale shoot-out, e deterrent aproach), vigora
a regra geral prevista nos artigos 548.º, 549.º (e, por remissão 542.º), todos do
CC, embora tal torne naturalmente o processo mais lento. Sendo ainda possível
131132

131

Isto, sem prejuízo da modificação do contrato prometido, nos termos do artigo 437.º do CSC, a
requerimento do faltoso, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 830.º do mesmo diploma. Sobre
este tema e acerca das situações em que é a natureza da obrigação que impede a execução específica,
vide Ana Prata, O contrato promessa… cit., pp. 956 e ss. e pp. 921 e ss..
132 Destaque-se que a convenção de uma cláusula penal funciona, nos termos do disposto no n.º 2
do artigo 830.º do CC, como uma presunção ilidível de que se excluiu o recurso à execução específica. Destacando este aspeto, Joana Torres Ereio e Filipa de Aragão Homem, «Da aplicação do
artigo 830.º… cit., p. 648. Caberá às partes no AP convencionar a sua não exclusão para que tal não
constitua um obstáculo aos mecanismos de resposta ao incumprimento, caso em que, «para além do
aspeto compulsivo, visarão compensar o lesado pela demora e pelas maiores despesas e incómodos
que sempre advêm da necessidade de recorrer a tribunal [ainda que arbitral]», como afirma Menezes
Cordeiro, Tratado… cit., VII, p. 424.
133 O problema da respetiva execução do drag along e a respetiva construção no caso concreto remete
para um tema muito interessante e pouco abordado pela doutrina nacional, que é o de saber quando
é que ao sócio são atribuídos poderes para representação do sócio obrigado ou, antes, uma mera autorização para atuação sobre esfera alheia, através do qual o sócio atua em nome próprio, realizando ele
o negócio autorizado. Sobre o tema, Pedro Caetano Nunes, Dever de Gestão dos Administradores de
Sociedades Anónimas, Almedina, 2012, pp. 48 e ss,
134
Neste último caso, a doutrina italiana tem equacionado a possibilidade de aplicação do regime do
contrato a favor de terceiro (artigos 443.º e seguintes do CC), visto que, através do AP se forma um
dever de contratar com terceiro. Conforme denota Luca Rossano, «La natura e la validità… cit.,
p. 126 [124-147], a natureza jurídica do drag é muito discutida, desde call option, contrato a favor de
terceiro, direito potestativo ou ainda contrato para pessoa a nomear. Parte ainda da doutrina concebe-a como uma «obrigação preliminar – à conclusão de um contrato definitivo com um terceiro
a preço a definir per relationem – que o outro sócio beneficia no próprio tratamento com o terceiro
adquirente» (tradução livre nossa da nota de C.F.Giampaolino ao «Lodo Arbitrale, 29 luglio 2008»,
in Banca Borsa e titoli di crédito, 2008, p. 532-533 apud Luca Rossano, «La natura e la validità… cit.,
p. 131 [124-147]).
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a execução específica, o tribunal emitirá uma sentença que produz a declaração
negocial do faltoso.
Mais complexo aparenta ser o caso do incumprimento de uma obrigação de
preferência prevista num AP. Não tendo sido conferida eficácia real à convenção no âmbito do AP, que será a situação mais comum, não poderão as partes
recorrer à ação de preferência, pelo que a preferência funcionará como um
mero pacto (obrigacional) de bloqueio ou, depois de ter sido dada e exercida a
preferência, de transferência forçada. O incumprimento das cláusulas de preferência pode ter lugar em distintas situações135, sendo diversos os mecanismos de
tutela do preferente para resposta ao incumprimento:
(i) Recusa pelo obrigado a dar preferência ao preferente na alienação das
participações sociais, após a receção da notificação do exercício do
direito: conforme já foi destacado, a comunicação para preferência, pela
sua natureza e conteúdo obrigatório, já terá os elementos essenciais do
negócio, pelo que uma vez recebida pelo titular do direito de preferência, constitui uma verdadeira proposta contratual. Através da notificação do exercício da preferência, a proposta é aceite e poder-se-á formar
o contrato definitivo pela aceitação da proposta contratual incluída na
preferência ou, pelo menos, se respeitados os requisitos do artigo 410.º,
n.º 2 do CC, formar-se-á um verdadeiro contrato-promessa136. Caso
se venha a concluir que o contrato formado é um contrato-promessa,
este poderá ser sujeito a execução específica, se estiverem reunidos os
requisitos de aplicação do artigo 830.º do CC137.
(ii) Alienação a terceiros das participações sociais objeto de preferência,
independentemente de a comunicação para preferência ter ou não sido
realizada138: pela sua estrutura, cuja violação implica que necessaria-

135
Joana Torres Ereio e Filipa de Aragão Homem, «Da aplicação do artigo 830.º… cit., pp.
664-671.
136
Esta é a tese dominante na doutrina nacional, conforme destaca Alexandre Soveral Martins,
Cláusulas do contrato… cit., p. 510, nota 32.
137 Assim Joana Torres Ereio e Filipa de Aragão Homem, «Da aplicação do artigo 830.º… cit.,
pp. 664-665, destacando que tal acontecerá por interpretação extensiva quando não sejam reunidos
todos os requisitos de forma previstos no artigo 410.º, n.º 2. O que importa, pois, é a verificação dos
requisitos do artigo 830.º do CC. Sobre estes, cfr. Idem, pp. 647 e ss.,
138 Chama-se no entanto a atenção para no caso em que (i) não tenha existido uma comunicação para
preferência e (ii) as participações sociais ainda não tenham sido transmitidas, o preferente poderá exigir, conforme destacam Joana Torres Ereio e Filipa de Aragão Homem, «Da aplicação do artigo
830.º… cit., p. 666, que o inadimplente lhe entregue um documento com as condições essenciais do
negócio para que, tendo o negócio sido impugnado e encontrando-se em discussão em sede judicial,
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mente tenha ocorrido uma alienação pelo obrigado à preferência (trata-se de uma violação de uma obrigação de não transmissão), não nos
parece que a preferência seja suscetível de execução específica sobre o
obrigado, por as participações terem sido transmitidas e, deste modo, a
prestação tornou-se impossível, na medida em que a preferência obrigacional não goza da característica da «sequela», típica dos direitos reais.
Perante a violação de uma obrigação de transmissão forçada, mais uma vez
releva a distinção no objeto da obrigação (quotas ou ações), que poderá fazer
diferença nos mecanismos de reação ao dispor do titular do direito à transmissão. Desde logo, há que atentar se estarão reunidos os pressupostos para a ação
de execução específica. Contudo, para além de exigir o depósito do preço
pelo requerente (artigo 830.º, n.º 5 do CC), podem ainda apresentar-se vários
obstáculos à execução específica – que serão abordados aquando da análise
ao incumprimento das opções de compra e venda –, essencialmente, de duas
ordens139:
(i) Falta de verificação das condições necessárias para que a transmissão das
participações sociais produza plenos efeitos;
(ii) Falta das formalidades legalmente estabelecidas para a transmissão140: é
hoje em dia muito relevante, na medida em que as regras estabelecidas
aquele possa exercer a preferência antes da prolação da sentença. É que enquanto não tenham sido
comunicadas as condições essenciais do negócio, não existe uma verdadeira proposta contratual (suscetível de execução específica), e o exercício da preferência encontra-se prejudicado.
139 Destacando estes aspetos e pronunciando-se sobre a falta de consentimento da sociedade e das
formalidades essenciais à transmissão no âmbito da execução específica, Joana Torres Ereio e Filipa
de Aragão Homem, «Da aplicação do artigo 830.º… cit., pp. 671-680. No que respeita à execução
específica, que as AA. aplicam aos casos em que acabam por concluir no sentido (i) da desnecessidade
do consentimento da sociedade no caso de uma sociedade por quotas apenas com dois sócios (cedente
e preferente) ou, no caso de sociedade anónima, quando estes detenham a maioria dos direitos de
voto; (ii) exigindo o consentimento prévio da sociedade quando os sócios não detenham maioria dos
direitos de voto da sociedade (anónima ou por quotas), mesmo que ainda não tendo decorrido ainda
o prazo previsto nos artigos 230.º, n.º 4 ou 329.º, n.º 3, alínea b) do CSC, na medida em que «nem
a sentença, ao substituir a declaração negocial do sócio faltoso, permitiria obter os efeitos pretendidos pelas partes (“os efeitos do contrato prometido”), nem por outro lado, poderia a sentença substituir o
ato de que depende a plena eficácia da transmissão, por tratar-se de um ato de terceiro de natureza
discricionária, logo, insuscetível, ele mesmo, de execução específica».
Esta solução, contudo, poderá não ser aplicável aos casos em que a obrigação de transmissão decorra
de um AP em que a própria sociedade é parte. Aqui, seria estranho que a sociedade pudesse impedir a verificação da transmissão quando se tinha vinculado a permitir o exercício dos direitos do AP.
140 Enquanto que para a transmissão de quotas o artigo 228.º do CSC dispõe que esta (i) deverá ser
reduzida a escrito, (ii) depende, salvo as exceções aí previstas, do consentimento da sociedade, e (iii)
RDS X (2018), 4, 771-833
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para a transmissão de ações levantam a discussão entre a tese declarativa e
constitutiva [do registo] da transmissão das ações, que procuram responder à questão de saber se bastará um contrato válido entre o transmitente e o adquirente (sistema do título, defendido pela tese declarativa)
para que opere a transmissão das ações ou se será ainda necessário o
cumprimento de determinadas formalidades adicionais (sistema do título
e do modo, defendido pela tese constitutiva)141.
A análise a cada um destes obstáculos deverá ser realizada aquando da negociação dos mecanismos de controlo e a garantia da sua eficácia dependerá do
caso concreto: poderão existir regras legais ou estatutárias (e.g. exigência do
consentimento da sociedade para a transmissão das ações) que, a par das formalidades exigidas para a transmissão das participações sociais, poderão obstar
ou dificultar o sucesso desta ação constitutiva de execução específica142. Neste
só se tornará eficaz perante esta quando lhe for comunicada por escrito (ou por ela expressa ou tacitamente reconhecida), a transmissão de ações encontra-se regulada nos artigos 80.º, e 102.º do CVM,
nos seguintes termos: (a) a transmissão de ações escriturais ocorre com o registo na conta do adquirente; (b) a transmissão de ações tituladas nominativas, ocorre pela declaração de transmissão escrita
no título a favor do adquirente, seguida de registo junto da sociedade transmitente.
141 Estas teses, cujas designações foram construídas por referência à transmissão das ações escriturais
e tituladas nominativas, já têm sido muito debatidas pela doutrina, pelo que não se justifica replicar
aqui toda essa discussão, até porque, como destacou Pedro Albuquerque, Direito das Obrigações, vol.
I, tomo I, Almedina, 2015, p. 99, «[d]ividem-se aí os autores, parecendo haver lugar, em tese, para
todo o tipo de opiniões (…)». A doutrina mais «severa» é a que considera as «formalidades essenciais»
inerentes ao efeito translativo, sob pena de o «contrato, por si só, não faz[er] nascer, na esfera jurídica do
adquirente, o direito de propriedade sobre as acções, não sendo a mera celebração do contrato entre o transmitente e
o adquirente, desacompanhada do «modo», suficiente para fazer operar a transferência para o adquirente da propriedade das acções», como foi destacado no Acórdão do TRC, de 3.07.2012, proc. 688/11.7TBCNT.
C1, disponível em http://www.dgsi.pt.
Sem pretensão de exaustividade, defendo a tese declarativa, Pedro Albuquerque, Direito das Obrigações… cit., pp. 99 a 113 (com um resumo de jurisprudência), Paula Costa e Silva, «A transmissão
de valores mobiliários fora de mercado secundário», in Direito dos Valores Mobiliários, vol. I, 1999, pp.
243 e ss. [217-252] (no âmbito da anterior legislação), Menezes Cordeiro, Manual de Direito das
Sociedades, vol. II – Das Sociedades em Especial, cit., p. 683. António Pereira de Almeida, em
Sociedades comerciais e valores mobiliários, vol. 2, 7ª edição, Coimbra Editora, 2013, p. 37 e Oliveira
Ascensão, «O atual conceito de valor mobiliário», in ROA, 2001, vol. I, p. 11. Pela tese constitutiva, entre outros, Paulo Câmara, Direito dos Valores Mobiliários, 3ª edição, Almedina, 2016, p. 340,
Coutinho de Abreu, Curso... cit., vol. II, pp. 348-349 e André Figueiredo, Negócio Fiduciário perante
Terceiros – com Aplicação Especial na Gestão de Valores Mobiliários, Almedina, 2014, p. 411, este último
com vasta referência bibliográfica (pp. 405 e ss). Denote-se, contudo, que os tribunais têm vindo a
adotar a tese constitutiva, na sua maioria.
142 Sobre estes temas em especial, vide Joana Torres Ereio e Filipa de Aragão Homem, «Da aplicação do artigo 830.º… cit., pp. 671-680.
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sentido, o melhor será as partes acautelarem, aquando da previsão destes mecanismos de controlo, o modo de garantir a sua plena eficácia.
Tornando-se definitivamente impossível o cumprimento, i.e., quando o
sócio vendeu a terceiro as participações que era obrigado a transmitir aos seus
sócios, deixam de se encontrar reunidos os requisitos para a execução específica, pelo que o credor a ela não poderá recorrer. Ainda assim, na verificação
dos pressupostos da responsabilidade civil, o instrumento principal dos sócios
titulares do direito a obter a transmissão das participações a seu favor é o de
propor uma ação de responsabilidade por incumprimento contra o sócio inadimplente. E, se verificados os demais pressupostos legalmente estabelecidos,
este será responsável nos termos do artigo 798.º, e 801.º do CC.
Uma última nota para os casos – muitíssimos raros, dado o caráter tipicamente sigiloso dos APs – em que a cláusula de direito de preferência prevista no
AP de uma sociedade por quotas gozar de eficácia real (artigo 413.º ex vi artigo
421.º, todos do CC e artigo 3.º, n.º 1, alínea d) do CCom), nos termos acima
descritos, e o sócio obrigado tiver alienado a sua quota em desrespeito do AP.
Neste caso, o direito de preferência, tratando-se de um direito real de aquisição,
produzirá efeitos relativamente a terceiros143. Tal significa que o direito real de
aquisição prevalece sobre qualquer direito (de crédito ou real) posterior – na
emergência das características da inerência, da sequela e da prevalência, típicas
dos direitos reais. Conforme destacaram Joana Torres Ereio e Filipa de Aragão
Homem144, no seguimento do incumprimento da obrigação de dar preferência com eficácia real, poderão os titulares do direito de preferência recorrer
(i) à ação de preferência (artigo 1410.º do CC), onde opera uma modificação
subjetiva do negócio de alienação (sem a respetiva anulação), substituindo o
preferente a posição jurídica do adquirente preferido, com efeitos à data da
alienação; ou (ii) recorrer à execução específica, nos termos gerais e já referidos,

143
Joana Torres Ereio e Filipa de Aragão Homem, «Da aplicação do artigo 830.º… cit., pp. 668,
destacam que o direito real de aquisição pode fundar-se, em tese, de duas construções: (i) um direito
decorrente de um contrato-promessa com eficácia real ou; (ii) um direito de preferência com eficácia
real. Contudo, perante as críticas que têm sido tecidas à execução específica do contrato-promessa
com eficácia real quando o bem já foi transmitido a terceiro (em virtude da ilegitimidade deste último
numa ação que se caracteriza por ser interpartes), consideramos, acompanhando as referidas AA., que
a ação de preferência é o meio mais idóneo para proteger a parte do AP que, sendo titular de um
direito de preferência real, vê o obrigado à preferência transmitir a terceiro, sem seu conhecimento
ou autorização, as participações sociais objeto da preferência. Sobre as críticas referidas, vide Menezes
Cordeiro, Tratado… cit., VII, pp. 446 a 449 concluindo que tanto na promessa real (por analogia
iuris), como na ação de preferência, intentar-se-á uma ação de reivindicação contra o atual possuidor
da coisa, fundada num direito potestativo à aquisição.
144 Joana Torres Ereio e Filipa de Aragão Homem, «Da aplicação do artigo 830.º… cit., pp. 668 e ss.
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demandando em litisconsórcio necessário o devedor alienante e o adquirente
preferido no âmbito de uma promessa de contratar com eficácia real. Contudo,
a ação de execução específica não logrará apagar da ordem jurídica o negócio
de alienação ao terceiro, e a legitimidade passiva sugerida acima está longe de
ser consensual145. Por essas razões, concordamos que a ação de preferência é a
que melhor protege o titular do direito de preferência com eficácia real.

3.2.2. Prevenção da discussão em torno do incumprimento(?) de opções de compra (call)
e venda (put): o caso especial da sujeição jurídica
Por último, cumpre fazer uma breve análise aos casos da previsão de uma
opção de compra (call) e de venda (put). É certo que o que diferencia os negócios que podem ser objeto de opção daqueles em que isso se não pode verificar
é a sua a «optabilidade»146, sendo que se destaca como um dos casos de não-optabilidade, justamente o dos contratos «que exijam, na conclusão, operações que
transcendam a mera declaração unilateral do optante»147. Assim, no caso de calls e puts
sobre participações sociais148, deveremos estar perante situações potestativas,
pelo que aparentemente, já não nos situamos numa situação de incumprimento
(mesmo que ainda suscetível de ser objeto de execução específica), na medida
em que o efeito pretendido já haveria tido lugar – o contrato prometido já seria
celebrado pelo exercício do poder potestativo.
Contudo, o problema que se levantou relativamente à execução específica
de obrigações de transmissão potestativa, levanta-se também nesta sede, para
apurar da eficácia ou produção de efeitos da opção. Conforme já foi destacado,
«razões de segurança levam o Direito das Sociedades a prever, seja formas específicas para a validade da transmissão, seja formalidades subsequentes necessárias
para que a mesma se torne eficaz ou, pelo menos, produza todos os seus efeitos»149. Assim, a especial preocupação da parte que negoceia uma opção num
AP deve ser a de garantir a sua plena eficácia. Perante a previsão de uma opção
145 Joana Torres Ereio e Filipa de Aragão Homem, «Da aplicação do artigo 830.º… cit., pp. 669
e 670.
146 Menezes Cordeiro, Tratado… cit., VII, pp. 540-541.
147 Exemplo disso seriam os contratos reais quoad constitutionem: «a hipótese de uma «opção» que, uma
vez exercida, obrigaria a entregar a coisa para, assim, se completar o definitivo é lícita e eficaz... mas
não é uma opção. Antes se perfila como uma figura atípica, dela próxima, mas que já não é de puro
funcionamento potestativo». Menezes Cordeiro, Tratado… cit., VII, pp. 540-541.
148 Ou ainda, no caso de exercício de preferência em que a notificação para preferir e a respetiva resposta cumpriram os requisitos necessários para a perfeição do contrato definitivo.
149 Menezes Cordeiro, Manual de Direito das Sociedades… cit., II, p. 683.
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de compra ou venda num AP em que se pretende que o efeito potestativo (a
transmissão das participações sociais) tenha lugar pelo mero exercício do titular
da opção, devem também as partes acautelar que conseguem cumprir, ainda
que sem o auxílio da contraparte que se encontra em sujeição jurídica, as formalidades necessárias à produção do efeito pretendido. O foco deve, pois, ser o
de garantir o cumprimento dos requisitos legais para a transmissão das participações sociais, de forma a evitar o litígio sobre a necessidade do cumprimento do
modo para que se verifique o efeito real pretendido (a transmissão)150.
Resulta do artigo 228.º, n.º 1 do CSC que o efeito interpartes da transmissão
das quotas opera imediatamente, desde que tenha sido reduzida a escrito, pelo
que deverão ficar contratualmente previstas as condições essenciais dessa transmissão para que os requisitos sejam verificados, bastando-se a comunicação, por
escrito, do exercício da opção. E se, a comunicação por escrito da transmissão à
sociedade depende apenas do titular da opção151, na qualidade de adquirente ou
transmissário, a eficácia da transmissão perante a sociedade, depende ainda do
consentimento desta (artigo 228.ºs, n.º 2 e 3 do CSC). Por essa razão, deverão
ser acauteladas as maiorias necessárias para ser assegurado este consentimento o
mais rapidamente possível.
No que respeita à previsão de opções sobre ações, deve também atender-se
ao enquadramento legal para a sua transmissão, que se encontra nos artigos 80.º
e 102.º do CVM152. Quando estas incidam sobre ações escriturais, o entendimento mais «severo» para o titular da opção é o de que a transmissão das ações
ocorre pelo registo na conta do adquirente (artigo 80.º do CVM), um ato de
registo de conteúdo vinculado e não discricionário, sendo que a lei determinaria que todos os efeitos serão apenas produzidos desde o momento desse registo.
Assim, o mais prudente será realizar o pedido de registo à entidade registadora,
em simultâneo com o exercício da opção. Em caso de recusa do registo na
conta, poderá ser proposta uma ação de execução específica para garantir o seu
150

Repare-se que não se pretende no presente artigo tomar posição sobre a referida problemática,
mas apenas fazer um alerta quanto a esta questão, no momento da previsão do mecanismo de controlo do AP.
151 A comunicação à sociedade pode ser feita tanto pelo cedente como pelo cessionário, devendo
ser nessa comunicação solicitada à sociedade, quando necessária, a promoção do respetivo registo,
nos termos dos artigos 242.º-A e 242.º-B, n.º 2, alínea a) do CSC. Coutinho de Abreu, Curso...
cit., vol. II, pp. 331 e 332.
152 Destaque-se que, na sequência de termos excluído do objeto de estudo os mecanismos de controlo previstos em AP que tenham por referência sociedades abertas, também não fará sentido, nesta
sede, analisar opções sobre ações admitidas à negociação em mercado regulamentado, uma vez que
tal consiste num critério para qualificação de uma sociedade como «sociedade aberta», nos termos da
alínea c) do n.º 1 do artigo 13.º do CVM.
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cumprimento, por aplicação analógica do artigo 830.º do CC ou mesmo uma
ação de prestação de facto, nos termos do artigo 827.º do CC. O pedido de
registo aquando do exercício de opção garante que, em caso de sucesso na ação,
o registo (ou lançamento a crédito na conta do adquirente) feito na sequência
de reclamação para entidade registadora ou de recurso julgado procedente terá
a data correspondente ao ato recusado (e a transmissão produz efeitos, pelo
menos, desde este momento), nos termos do n.º 6 do artigo 69.º do CVM.
No mesmo sentido, no caso de ações tituladas nominativas, a Parte que
pretender prever uma opção de compra ou de venda num AP quer evitar o
confronto com os riscos inerentes à discussão da necessidade das formalidades
essenciais à transmissão de valores mobiliários. Nesta modalidade de ações, o
entendimento mais «severo» para o titular da opção é o de que a transmissão das
ações ocorre com a redação da declaração de transmissão no título, seguida de
registo junto da sociedade (realizado no suporte de registo de valores mobiliários), que apenas o transmitente terá legitimidade para o requerer nos termos
da alínea c) do n.º 2 do artigo 102.º do CVM153. Tratando-se de uma put, o seu
titular controla as formalidades para transmissão das ações, uma vez que pode
requerer à sociedade a inscrição no título da transmissão ou requerê-la ao depositário. De seguida, poderá demandar o obrigado pelo incumprimento da obrigação de pagamento do preço, mas deste pagamento não depende a transmissão
da propriedade, o que é confirmado artigos 408.º, 879.º e 886.º do CC. Mais
complexa é a situação em que a parte no AP é titular de uma call. Se aquando
do AP, a manutenção das ações na posse do seu titular não permite que (sem a
sua cooperação) se proceda ao registo da transmissão no título, as dificuldades
não diminuem quando o titular da opção assegure o depósito os títulos, devido
à legitimidade prevista no CVM para requerer o registo ao depositário. As
partes podem tentar contornar esta aparente falta de legitimidade convencionando no AP o diferimento para momento posterior, nas relações interpartes, do
cumprimento das formalidades da transmissão (e.g., o requerimento do registo
na conta do adquirente, no caso de ações tituladas nominativas), colocando as
formalidades no mesmo patamar da obrigação do pagamento do preço (do qual
não depende, consabidamente, a transmissão da propriedade, o que é confirmado artigos 408.º, 879.º e 886.º do CC). Se assim o fazem, nomeadamente
quando as ações se encontrem depositadas em escrow, é porque seria impossível
ao titular da opção, sem a concordância do obrigado, promover o requerimento de registo da transmissão das ações na conta do depositário, na sequência
do eventual exercício do seu direito de opção, por falta de legitimidade (cfr.
153

O depositário e o funcionário judicial competente também terão legitimidade, nos termos das
alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 102.º do CVM, mas não relevam neste caso.
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n.º 5 do artigo 102.º do CVM)154. Todavia, já se estará a entrar na discussão
que, enquanto investidor, se pretende evitar. Por essa razão, ao invés de discutir posição semelhante à de que «a transmissão das acções opera, em princípio,
por força do contrato transmissivo, típico ou atípico, que tenha sido concluído
entre as partes», e por isso, «concluído o acordo transmissivo, desencadeiam-se
os seus efeitos inter partes»155, porque o direito potestativo é estruturalmente

154

Assim, uma vez exercida a opção e na tentativa da produção do seu efeito interpartes, ficaria o obrigado a opção (alienante forçado) adstrito a cumprir as formalidades subsequentes necessárias, por
forma a conferir-lhe plena eficácia, i.e. erga omnes, através do requerimento da inscrição na conta do
adquirente. Poder-se-ia defender que tendo em conta que o regime previsto no artigo 102.º, n.º 2
do CVM tem por objetivo proteger terceiro das consequências negativas resultantes das aquisições a
non domino – através da publicidade inerente a esse registo –, a circunstância de não existirem terceiros
a ser protegidos no caso concreto conduzira a que, pelo menos no plano da justiça material, a que
a transmissão se realizasse de acordo com o previsto pelas Partes, por serem as únicas envolvidas. O
aproveitamento daquela situação sempre seria contrário à boa fé e, consequentemente, abusivo (rectius,
por contrariedade ao princípio da materialidade subjacente) em face do clausulado no AP e do que
resultaria do sentido um declaratário normal, colocado na posição do real declaratário, depreenderia
(artigo 236.º do CC). A este propósito, recorde-se a afirmação de Carneiro da Frada, «Acordos
parassociais “omnilaterais... cit., p. 105, que destaca que «[a]ssim, a possibilidade de celebrar acordos
parassociais não envolve, por regra, a faculdade de contornar regras injuntivas de organização e funcionamento da sociedade, nem é aceitável, por princípio, que esses acordos conformam a uma violação da distribuição legal de competências. / Só que a nossa questão é outra, particular: saber se tais
asserções valerão sempre». Acresce que o artigo 17.º determinar que é uma «conduta não proibida
por lei» e, portanto, impedindo as condutas violadoras de lei mas não o contorno de disposições formais. Considerando esta nota como «pouco relevante», Diogo Costa Gonçalves, «Notas breve…
cit., p. 781 e Carolina Cunha in Código das Sociedades... cit., pp. 306 e 307.
155 Menezes Cordeiro, Manual de Direito das Sociedades… cit., p. 683 (sublinhado nosso). Este entendimento é subscrito, a título de exemplo, no acórdão do TRL, de 12.07.2007, pp. 2794/2007-1,
disponível em www.dgsi.pt., quando se afirma que “quanto à forma a que está sujeito o negócio
jurídico translativo da propriedade das acções, rege o princípio da autonomia privada, «pelo que os
contratos de transmissão de valores mobiliários com natureza meramente obrigacional estão sujeitos
à liberdade de forma consagrada no artigo 219.º do nosso Código Civil»”. O TRL viria a acrescentar
que «para efeitos probatórios e até para facilitar a existência de uma base documental que justifique
o registo dos valores mobiliários escriturais, a forma escrita será aconselhável», salvaguardando, contudo, que «a sua falta não implica a invalidade do contrato celebrado». Conclui no sentido de que «a
falta de (i) entrega, ou (ii) de declaração no título, ou (iii) do registo na conta do adquirente, ou (iv)
de registo nos livros da sociedade não determina a invalidade do contrato celebrado, como resultaria
do art. 220.º do Código Civil». Entendendo que, mesmo no caso das ações nominativas depositadas
junto de depositário, o pedido de registo à sociedade “não é condição de validade nem de eficácias nas
relações entre o transmitente e o transmissário”, mas tão só requisitos de legitimação do requerente para o
exercício de direitos sociais, António Pereira de Almeida, em Sociedades comerciais e valores mobiliários, vol. 2, 7ª edição, Coimbra Editora, 2013, p. 37.
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absoluto (na medida em que o seu titular «atua isoladamente»156), o melhor será
garantir o depósito dos títulos junto do depositário, aquando da previsão da
call e da put ou mesmo garantir a outorga de procuração irrevogável pelo obrigado, de modo a que ao titular da call sejam atribuídos, para em representação
daquele, requerer o registo.
Assim se diminui o risco de incumprimento pelo obrigado sujeito a uma
opção, pelo que a execução dos atos materiais subsequentes, já será em caso
de incumprimento pelo depositário, a realizar nos termos dos artigos 817.º do
CC, uma vez que o efeito jurídico pretendido – a transmissão das participações
sociais – já se teria verificado. Isto claro, sem prejuízo da responsabilidade civil
pelos danos que o incumprimento pelo depositário possa causar, nos termos
gerais.

3.3. Reflexos em terceiros do incumprimento dos acordos relativos a transmissibilidade de participações sociais. A oponibilidade a terceiros dos mecanismos indiretos de controlo.
Qualquer uma das obrigações que temos vindo a estudar, (i) a obrigação de
não transmissão; (ii) a obrigação de transmissão forçada; e (iii) a obrigação de
aquisição forçada, fazem nascer nas esferas das contrapartes verdadeiros direitos
de crédito às respetivas prestações. Como notou Eduardo Santos Júnior157, o
direito de crédito é uma espécie de direito subjetivo que assenta num fenómeno
de exclusividade do seu titular, visto que apenas este benefícia ou aproveita o
quid valioso (o bem) do direito de crédito. Esta exclusividade traduz-se na suscetibilidade de o opor (na oponibilidade do direito) a terceiros, limitando-lhes
a liberdade de agir, porquanto apenas ao titular cabe a atuação do bem que este
lhe garante158. A eficácia dos direitos subjetivos de crédito, constituídos pelos
156

Menezes Cordeiro, Tratado… cit., VI, p. 371, descrevendo as diferenças estruturais entre a
sujeição e a obrigação típica, com as consequências emergentes no que respeita ao regime aplicável.
157
Eduardo Santos Júnior, Da Responsabilidade Civil de Terceiro por Lesão do Direito de Crédito,
Almedina, 2003, p. 463.
158 Eduardo Santos Júnior, Da Responsabilidade… cit., p. 464, que acrescenta que «[o]por o direito
é afirmá-lo, enquanto tal, perante os outros, é poder exigir dos outros que o respeitem» (realçado no
original) – e desta forma, podemos afirmar que existe um dever geral de respeito, inerente a qualquer direito subjetivo, que manifesta a eficácia do direito subjetivo em relação a terceiros, que não
integram a relação jurídica. Menezes Cordeiro, Direitos Reais, Lex, 1993 (reimpressão de 1979),
p. 221, retira também da noção de direito subjetivo, uma consequência positiva, e uma negativa –
relativa a terceiro – que se concretiza no «respeito dos não titulares por essa utilização [do bem pelo
titular do direito subjetivo]»
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mecanismos indiretos de controlo em APs deve pois, segundo Eduardo Santos
Júnior159, ser analisada na ótica da estrutura (para aferir da relatividade) e da eficácia (para a distinguir da oponibilidade), uma vez que pelo incumprimento da
obrigação apenas responde diretamente o seu devedor. Assim, verificando-se
os demais pressupostos da responsabilidade civil, o sócio alienante, ao praticar o
ato de alienação, violará um dever específico de prestar e ficará obrigado a reparar o dano causado aos seus sócios. No entanto, na sequência dessa alienação,
as participações ficarão em poder do terceiro que com o devedor contratou em
violação do AP, e o terceiro não é dele parte160, pelo que é necessário verificar
o que dispõe o nosso ordenamento jurídico quanto à eficácia relativa e oponibilidade do direito de crédito das partes atribuídos pelo AP.
Mais uma vez, a dificuldade destas proteções reside na eficácia interpartes do
AP, prescrita no artigo 17.º, n.º 1 do CSC, onde dispõe que o AP «tem efeitos
entre as partes». Tal eficácia relativa é reforçada pela natureza contratual do AP,
pelo disposto no artigo 406.º, n.º 2 do CC, que determina que «[e]m relação
a terceiros, o contrato só produz efeitos nos casos especialmente previstos na
lei». A este respeito, Ana Filipa Leal destacou que perante terceiros, os efeitos
poderão surgir «conforme se decida acerca do problema da eficácia externa das
obrigações161», referindo que «poderá um direito ao ressarcimento pelos danos
ser feito valer, também contra um terceiro adquirente de um lote de ações que
tinham sido objeto de um pacto de preferência entre o alienante e outro sócio,
se esse terceiro conhecia o facto que bloqueava as acções»162.
Os direitos de crédito são estruturalmente relativos, na medida em que
constituem uma relação jurídica entre o devedor e o credor163 Esta relatividade
distingue-se da oponibilidade, independentemente de se reservar o conceito de
«oponibilidade» para a projeção do crédito em relação a terceiros, não incluindo
na projeção o titular e o devedor»164 ou de entender alargá-la ao próprio deve-

159

Eduardo Santos Júnior, Da Responsabilidade… cit., p. 466.
Trata-se justamente do caso referido em abstrato por Eduardo Santos Júnior, Da Responsabilidade… cit., pp. 459 e 460, quando afirma que terceiros podem «participar com o devedor num acto que
conduza ao incumprimento, (…) participando com o devedor num acto, que, por si mesmo gere, como efeito imediato, a impossibilidade de incumprimento por parte do devedor (…)» (realces no original)
161 Sobre o tema, a obra de referência à data é a de Eduardo Santos Júnior, Da Responsabilidade…
cit., já referida. Contudo, para uma análise concisa da evolução da doutrina e da jurisprudência nacional sobre o assunto, vide Menezes Cordeiro, Tratado… cit., VI, pp. 408 e ss. e 425 e ss..
162 Ana Filipa Leal, «Algumas notas… cit., pp. 177 e 178.
163 Menezes Cordeiro, Tratado… cit., VI, pp. 370 e ss..
164 Eduardo Santos Júnior, Da Responsabilidade… cit., p. 467.
160

RDS X (2018), 4, 771-833

Book Revista de Direito das Sociedades 4 (2018).indb 825

23/01/19 10:32

826

Manuel Sequeira

dor165 . O direito de crédito é oponível a terceiros, por força do dever geral de
respeito prescrito no artigo 483.º do CC166, que sobre eles recai e que limita a
sua autonomia. Tratando-se da projeção do direito sobre terceiros, esta é atinente a uma ação indireta, ao dever que é imposto a todos os outros que não o
devedor. Diferentemente, a relatividade reporta-se à relação jurídica estabelecida: «projecta-se (...) na eficácia do direito versus o sujeito passivo, aquele que,
nessa relação, está especificamente adstrito a satisfazê-lo»167.
Apesar de teoricamente todos os direitos subjetivos serem oponíveis a terceiros, não basta o direito de crédito ser uma espécie daquele para ser efetivamente oponível perante terceiros – ao direito de crédito não basta a sua mera
existência168. É, então, necessária uma condição concretizadora daquela oponibilidade. Na ausência de concretização destas situações pela lei, torna-se imperativo que os terceiros conheçam aquele direito realmente ou, pelo menos, que
sejam suscetíveis de ser conhecidos169, pois «a diferença que podemos observar,
em matéria de oponibilidade, entre os direitos reais e os direitos de crédito,
advém precisamente, da interligação oponibilidade–boa fé. Não pode estar de
má fé quem ignore a existência do direito que está lesando, desde que não
tivesse obrigação de o conhecer».
Os direitos reais incidem sobre coisas (as quais podem ser apropriadas) e
a posse destas serve como meio de publicidade, operando uma presunção de
titularidade do direito real correspondente, nos termos do artigo 1268.º do
165 Menezes Cordeiro, Tratado… cit., VI, pp. 375 e ss., que distingue três tipos de oponibilidade:
a) forte (traduzida no poder de exigir a prestação/cumprimento), sendo esta, em regra, interpartes no
direito de crédito; b) média, (exigir o acatamento de deveres instrumentais que permitam o aproveitamento do bem), sendo esta, em regra, erga homnes; e c) fraca (traduzida num dever geral de respeito, em direitos que pela sua natureza, sejam vulneráveis a terceiros), que não protege, em regra,
os direitos de crédito.
166 Menezes Cordeiro, Tratado… cit., VI, pp. 386 e 406 e ss..
167
O mesmo se diga em relação aos contratos. «O princípio da relatividade dos contratos nada mais
significa – e não é pouco – que os específicos direitos e deveres decorrentes do contrato não apenas
beneficiam e vinculam os contratantes ou, talvez melhor, as partes. Noutros termos, perante um contrato obrigacional, em princípio, somente as partes são credores e devedores», tratando-se o contrato
a favor de terceiro de uma clara exceção. Por outro lado, a oponibilidade do contrato já concerne ao
dever geral que sobre terceiros impende de respeitar a relação jurídica constituída.
168 Menezes Cordeiro, Direitos Reais… cit., p. 314.
169 Questiona-se, então, qual a natureza deste conhecimento efetivo do crédito. Constitui uma condição, não de oponibilidade a terceiros do direito de crédito, mas de efetivação ou concretização
desta. Por outro lado, também a validade do contrato é condição da sua oponibilidade, na medida
em que, sendo o contrato inválido, poderá a qualquer momento deixar de produzir efeitos (anulabilidade) ou, pior, nunca os ter produzido (nulidade), não podendo por isso ser oponível a terceiros.
Exceção feita ao caso em que o direito a anular o contrato pertence ao credor, que quer opor o seu
direito de crédito a terceiro.

RDS X (2018), 4, 771-833

Book Revista de Direito das Sociedades 4 (2018).indb 826

23/01/19 10:32

Acordos parassociais e mecanismos indiretos de controlo

827

CC170. Por outro lado, existem meios de registos organizados que asseguram a
publicidade (de direitos reais) – criando-se o ónus de terceiros tomarem conhecimento do registo. Já nos direitos de crédito não é tipicamente assim, pois não
«beneficiam de uma identificabilidade decorrente do suporte físico sobre que
recaem ou se reportam» e o seu objeto é «abstrato», em regra, mais invariável
e efémero. Por esta razão, impor um dever de conhecimento dos direitos de
crédito, ou seja, onerar terceiros com o dever de indagar a sua existência traduziria um encargo demasiadamente pesado. Contudo, existem exceções, como
os títulos de crédito, os valores mobiliários (onde se integram as ações) e mesmo
as quotas, que possuem uma publicidade integrada e garantida através do título
ou do registo centralizado. Por outro lado, no âmbito das quotas, existem uma
publicidade garantida através do registo público.
A taxatividade das limitações à transmissibilidade das participações sociais
(pelo menos, quanto à sua eficácia real) é especialmente prevista para o contrato
de sociedade, não se pronunciando a lei sobre outras limitações, nomeadamente, as previstas noutros contratos, como em APs171. Tal decorre da oponibilidade erga omnes dos direitos previstos no contrato de sociedade e, portanto,
a terceiros independentemente do conhecimento efetivo, porque, à semelhança
do que acontece nos direitos reais, «todos podem e devem conhecer da [sua] existência»172. Nos casos em que as limitações se encontram previstas no contrato de
sociedade, a cognoscibilidade do direito constitui a «condição de concretização»
da oponibilidade do direito a terceiros e traduzir-se-á no dever específico a
cargo do terceiro173. Cria-se assim um verdadeiro dever, ou pelo menos, um
ónus do terceiro de consultar o contrato de sociedade para conhecer as eventuais limitações à transmissibilidade que ali sejam previstas, ainda que estas não
se encontrem também inscritas nos títulos ou nas contas de registo das participações sociais174. Por essa razão, respeitando-se os limites legais à transmissão, a

170

Destacando este aspeto, Menezes Leitão, Direitos Reais… cit., p. 144..
E não pode o contrato social tentar limitar, pelo menos no plano da validade, que estas cláusulas
venham a ser previstas em APs, conforme retiramos em consequência da explicação de Ana Filipa
Leal, «Algumas notas ... cit., p. 169 a 173, sem se descurar, no entanto, a responsabilidade civil que
o incumprimento do contrato social possa gerar, pois não existe «subordinação normativa» dos APs
relativamente a este. Defendendo a subordinação normativa, Maria da Graça Trigo, Os Acordos
parassociais … cit. p. 191 e ss.
172 Menezes Cordeiro, Direitos Reais… cit., p. 315 (realçados no original).
173 Eduardo Santos Júnior, Da Responsabilidade… cit., p. 481.
174 Sobre o assunto, e neste mesmo sentido, se pronunciou o Ac. TRC de 19 de janeiro de 2016,
proc. 417/2010.2TBOHP.C1, disponível em www.dgsi.pt, para quem «o adquirente de boa fé é
apenas aquele que ignorava, ao adquirir as acções, que lesava o direito de outrem (ou seja o direito
da sociedade ou dos accionistas). O adquirente de má fé é aquele não ignorava, pelo contrário, tem
171
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opção pela previsão no contrato de sociedade qualquer uma daquelas cláusulas
que temos vindo a estudar, não obstante todas as exigências legais de forma,
registo e publicidade, vincula a própria sociedade, os seus órgãos, os sócios e é
oponível a terceiros.
Por contraposição, as limitações à transmissibilidade das participações sociais
que sejam previstas em APs não constitui nos terceiros175 (que não são partes
nesses contratos) o referido dever ou ónus de conhecimento176. Para reunir uma
condição concretizadora do direito de crédito resultante de um mecanismo de
controlo, é necessário garantir o seu conhecimento, de modo a garantir a sua
oponibilidade àquele terceiro em concreto. Assim, para que o terceiro tenha
conhecimento, será necessário divulgar-lhe a existência de um direito do interessado, para que este possa saber que a sua conduta poderá resultar na violação
de um direito de crédito. Devido às cláusulas típicas de confidencialidade, as
partes num AP encontram-se, a maioria das vezes, proibidas de comunicar com
terceiros a existência e o conteúdo do contrato. Caberá aferir, em cada caso,
em função dos deveres de confidencialidade resultantes do AP, se valerá a pena
incumprir essas obrigações com vista a garantir que terceiro tem conhecimento
da existência dos direitos do eventual lesado. Assim, a par do sócio inadimplente, o terceiro deverá ser civilmente responsável pela violação do direito
de crédito dos sócios beneficiários das cláusulas de transmissão se deles tinha

conhecimento da falta de direito do alienante», com base na doutrina de Alexandre Soveral Martins, Cláusulas do contrato… cit., pp. 332 e 333.
175 Quando nos referimos a terceiro, neste âmbito, estamos a abranger todo e qualquer sujeito que
não seja parte no AP ou no contrato social, dependendo de onde foram previstos os mecanismos de
controlo. Sobre o conceito de terceiro para este efeito, Eduardo Santos Júnior, Da Responsabilidade… cit., p. 447. Contudo, poderão ser terceiros aqueles que assumirem essa qualidade na relação
jurídica concretamente estabelecida entre as partes que sejam cumulativamente parte no contrato de
onde resulta a relação jurídica, ou ainda que tenham uma relação qualificada com uma das partes,
ou com todas, como é justamente o caso dos sócios. Assim Eduardo Santos Júnior, Da Responsabilidade… cit., p. 451.
176
Mesmo não se estabelecendo nenhum ónus (ou dever) de conhecer os direitos de crédito a oponibilidade dos direitos de crédito, traduzida num dever geral de respeito que potencialmente («in
potentia») toca a todos os terceiros, necessita, no entanto, de ser concretizada, para poder produzir
efeitos concretos na esfera jurídica de «certos terceiros» («in actu»). Como daqui se deduz, o critério da
cognoscibilidade do direito ou, noutros casos, o conhecimento efetivo. Mas nem sempre o conhecimento é o critério: atente-se ao artigo 495.º, n.º 3 do CC, foi o escolhido pelo legislador para a
oponibilidade real do direito de crédito. Por não serem cognoscíveis com a mesma facilidade com
que o são os direitos reais («por via natural ou organizada»), só o verdadeiro conhecimento poderá
relevar para efeitos da oponibilidade do direito de crédito. Eduardo Santos Júnior, Da Responsabilidade… cit., pp. 482 e 483.
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conhecimento quando participou, com o devedor, no incumprimento177-178.
A diferença é que, enquanto o primeiro responde nos termos da responsabilidade contratual, o segundo responde nos termos da responsabilidade extracontratual179, porque aquando da aquisição das participações sociais, ele não era
parte do AP (ainda que venha a aderir ao AP posteriormente)180. Consistindo
esta responsabilidade uma responsabilidade subjetiva, porque os terceiros não
são partes no AP em que o direito do sócio foi constituído, encontramo-nos no
campo da responsabilidade aquiliana ou extracontratual, quando se verifiquem
os respetivos pressupostos.
Será então de verificar se existe alguma forma de reação da ordem jurídica
que se possa traduzir, por via judicial, na realização do direito do credor através
da execução específica (se aplicável) ou através de uma reconstituição em espécie. No que à execução específica diz respeito, pensamos que esta não poderá
ser exigida a terceiro, na medida em que: (i) ele não era o devedor da obrigação de contratar, ficando apenas devedor da obrigação de indemnizar, quando
preenchidos os pressupostos; (ii) a prestação ao abrigo do mecanismo de controlo tornou-se impossível, porque as participações sociais já não se encontram
na esfera do obrigado a contratar181. Deste modo, o terceiro deverá, nos termos
177

Assim, poderemos distinguir três momentos para verificar os efeitos que os direitos de crédito
poderão ter sobre terceiros. Desde logo, porque direitos subjetivos, são potencialmente oponíveis a
terceiros. De seguida, quando se tem conhecimento do direito, verifica-se a oponibilidade «in actu»
(em concreto, sem necessidade de nenhuma relação jurídica entre o terceiro e o titular do direito de
crédito). Por último, em caso de violação do dever geral de respeito que concretamente foi imposto
ao terceiro, forma-se então, desta vez, uma relação jurídica (portanto, eventual) de responsabilidade
civil, se reunidos os pressupostos. Eduardo Santos Júnior, Da Responsabilidade… cit., p. 486.
178 Exceto se esse terceiro for a sociedade, em determinados casos. Ana Filipa Leal, «Algumas notas
... cit., pp. 177 e 178 (e nota 193) refere, a nosso ver, bem, que o artigo 17.º constitui um obstáculo
à oponibilidade do direito de crédito à sociedade, sendo as soluções (i) a participação da sociedade
no AP; e (ii) a «de considerar que, neste tipo de situações, a sociedade não interage no tráfego jurídico enquanto ente colectivo cuja essência reside na cooperação com vista à realização de um escopo
comum, mas sim como qualquer outro terceiro, o que permite que a parte final do artigo 17.º não
tenha, nesta sede, aplicação».
179
Eduardo Santos Júnior, Da Responsabilidade… cit., p. 500.
180 Destacando este aspeto Rui dos Santos Vale, «As assembleias gerais e os acordos parassociais»,
in RDS, ano II, vol. 1/2, 2010, p. 371 [360 a 377].
181 Apesar da tentação em seguir a solução proposta por Eduardo Santos Júnior, Da Responsabilidade… cit., pp. 562 e ss. e 569 e ss., por ser materialmente mais justa, consideramos que a produção do efeito translativo se verifica no caso de venda a terceiro, ainda que de má fé, exceto quando
existam causas de invalidade dos negócios jurídicos. A defesa de uma inoponibilidade do negócio,
celebrado entre o devedor e o terceiro de má fé, ao credor da obrigação «em sede da própria tutela dos
direitos subjetivos, aqui, do direito de crédito», sendo «postulada como sanção necessária à consecução da execução
específica», por se tratar de uma sanção estabelecida de forma «adequada e mínima», parece-nos apenas
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do artigo 562.º do CC, «reconstituir a situação que existiria, se não se tivesse
verificado o evento que obriga à reparação»182. Se nos casos em da obrigação de
transmissão forçada em que o sócio simplesmente se recuse a transmitir, a execução específica e a reconstituição natural ainda serão possíveis (não existindo
um terceiro a quem ele tenha alienado a sua posição), cumpre verificar em que
termos responderá o terceiro nos casos em que seja responsável pelo incumprimento. Parece-nos que o terceiro está em condições de realizar essa entrega
das participações sociais nos seguintes casos: (i) violação de obrigação de não
transmissão pela alienação da posição ao terceiro; (ii) violação de obrigação de
transmissão forçada em que a participação foi alienada ao terceiro, em violação
do mecanismo de controlo. Contudo, a admitir-se esta solução, levantar-se-ão
questões de difícil resolução, nomeadamente na tentativa de reversão de efeitos
produzidos (ou da sua inoponibilidade ao sócio lesado). Podem existir efeitos
cuja reversão não seja possível, particularmente no caso de terem sido praticados atos pelo terceiro adquirente em benefício de terceiros de boa fé, pelo que
se deverá atentar ao caso concreto.
Quando as participações já não se encontram na sua titularidade do sócio
ou desse terceiro, ou quando a reconstituição natural se revela impossível (pense-se no exemplo de a sociedade ter sido entretanto dissolvida), determina
o artigo 566.º, n.º 1 do CC que a indemnização será fixada em dinheiro183,
«tendo como medida a diferença entre a situação patrimonial do lesado na data
mais recente que puder ser atendida pelo tribunal, e a que teria nessa data se não
existissem danos» (n.º 2 daquele preceito).

característica dos casos em que ao direito de crédito tenha sido conferida eficácia real, nas situações
taxativamente previstas na lei, casos em que, de facto, fará sentido atentar a essa inoponibilidade.
182
Antunes Varela, Direito das Obrigações... cit., pp. 903 e ss..
183
Convém, no entanto, destacar, como também o faz Eduardo Santos Júnior, em Da Responsabilidade… cit., pp. 558 e ss., que, no caso da existência de uma cláusula penal (independentemente de
ser moratória ou compensatória), estamos perante um contrato realizado entre o devedor e o credor.
Respeitando o princípio da relatividade dos contratos, esta só terá eficácia interpartes, constituindo
direitos e deveres entre partes, relativamente ao «quid valioso» . Por essa razão, se o dano for superior
ao montante fixado pela cláusula penal, apenas o devedor poderá beneficiar da limitação – o terceiro,
não só não é parte na cláusula penal (e por isso não aproveita os seus efeitos) como também, para
além disso, responde a título extracontratual, contrariamente ao devedor. Assim, a solidariedade tem
por limite o estabelecido na cláusula penal. Já na situação inversa – o dano inferior à cláusula penal
– também este limite não poderá ser oposto ao terceiro, pelas mesmas razões, que responderá até ao
limite do dano concreto. A solidariedade da obrigação terá por limite os danos efetivamente causados.
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4. Conclusões
Perante os vários argumentos que têm sido esgrimidos pela nossa melhor
doutrina para defender que em certas situações os APs não terão apenas eficácia interpartes, cremos que a invocação da teoria clássica para rejeitar a eficácia
externa dos APs já se revela insuficiente, sob pena de violação de princípios
essenciais do nosso ordenamento jurídico como a segurança jurídica, economia processual e unidade do ordenamento jurídico. Ao obrigar um demandante a seguir a ação de execução para cumprimento, exige-se que um sócio
que é prejudicado pela violação de um AP, entre outros: (i) obtenha uma
sentença declaratória e condenatória que declare incumprido o AP e determine o sócio faltoso ao cumprimento do AP; (ii) valendo-se desta sentença
como título executivo184, instar o sócio incumpridor a desfazer atos praticados
ou mesmo a convocar uma AG e a praticar atos subsequentes; (iii) obter a
participação dos sócios na AG para autorizar ou revogar os atos praticados na
sequência da violação do AP; (iv) interpelar os sócios a cumprir todos os atos
e diligências necessárias no sentido de repor a situação como se não existisse
incumprimento e, falhando, propor uma ação para obter uma indemnização
(v) praticar os atos devidos na tentativa de responsabilizar um eventual terceiro que tenha auxiliado / comparticipado com o sócio faltoso na violação
do AP.
É preferível pois estabelecer no AP, complementarmente aos mecanismos
de controlo dos órgãos sociais, mecanismos indiretos de controlo, com efeitos sobre os sócios, garantindo a permanência do sócio quando necessário ou
impondo a sua saída ou, pelo menos, o opt out dos restantes em caso de incumprimento. No entanto, resulta do exposto que estes não são, por si só, infalíveis,
pois as tentativas de garantir a sua execução poderão falhar em razão da natureza
do ato – e.g. transmissão de participações sociais em violação do AP a terceiro
de boa-fé185, para além das restantes falhas já conhecidas no âmbito dos AP186.
Por outras palavras, a previsão destes mecanismos em APs encontra-se limitada
184
Reunindo os requisitos legalmente exigidos, o próprio AP poderá funcionar com título executivo,
se não for resolvido. Sobre este assunto, vide o decidido pelo STJ em acórdão de 22.09.2011, proc.
44450/04.3YYLSB-A.L1.S1, disponível em www.dgsi.pt.
185 Destacando este aspeto, Javier Ruiz-Câmara e Elena Torregrosa, «Nuevamente a vuletas
com la eficácia… cit., p. 68.
186 Sobre estas, vide Carolina Cunha in Código das Sociedades... cit., pp. 305 e 306 [286-318], que
as apelida de casos de «incumprimento não sancionado» e destaca, pelo menos, as seguintes: (i) nulidade do AP; (ii) ausência de culpa; (iii) revogabilidade unilateral ad nutum das obrigações duradoras;
(iv) a mera interpretação e integração do contrato; e (v) a prevalência dos estatutos como causa justificativa da ilicitude. Alertando especificamente para a revogabilidade unilateral, nomeadamente para
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à eficácia relativa destes instrumentos contratuais e à sua restringida oponibilidade a terceiros, a qual depende do conhecimento por estes de que estão a
violar o direito dos beneficiários do mecanismo.
Deste modo, é muito frequente o estabelecimento de cláusulas complementares com o objetivo de garantir que, no seu funcionamento conjunto, o
sócio controla a sociedade. Exemplos disso são o estabelecimento de verdadeiros penhores, de obrigações de depósito em terceiro, funcionando como back
up plan, mas também de medidas que prevejam a tentativa de diluir a sociedade antes do exercício destes mecanismos, como acontece com os direitos de
inspeção e direitos de informação187. Um mecanismo complementar típico é
a previsão de uma cláusula penal, sem prejuízo de o direito de indemnização
por danos e prejuízos excedentes causados pela situação de incumprimento,
nem a aplicação de qualquer outra sanção ou penalidade prevista na lei ou no
AP. António Menezes Cordeiro188 destaca que «querendo conferir uma eficácia “absoluta” aos acordos parassociais, as partes têm, todavia, um caminho
em aberto: o de estabelecer pesadas cláusulas penais. Cabe agora aos tribunais,
através do exercício prudente e criterioso da faculdade de redução equitativa
– artigo 812.º CC – moralizar esse procedimento, lícito à partida». Por outro
lado, é ainda muito frequente a introdução de cláusulas de lei aplicável e foro,
de acordo com os seus interesses, sendo cada vez mais frequente a escolha da
arbitragem, uma vez que «os sócios pretendem uma justiça célere e eficaz, não
compatível com um processo pouco especializado e demorado nos tribunais
comuns»189.

opondo-se à invalidade de um eventual AP sem prazo, vide. Raúl Ventura, «Acordos de Voto:
Algumas questões… cit., pp. 41 e 42.
187
Rui dos Santos Vale, «As assembleias gerais… cit., p. 375 integra os APs celebrados com este
propósito de AP «sobre o exercício do direito à informação».
188
Menezes Cordeiro, «Acordos Parassociais…cit., p. 540 [529-542] e Manual de Direito das Sociedades… cit., p. 703. Também assim, Carolina Cunha in Código das Sociedades... cit., p. 303 [286-318].
189 Rita Mafalda Vera-Cruz Pinto, «Os acordos parassociais – breve caracterização», RDS, ano II,
n.º 1/2, Almedina, 2010, p. 354 [333-358]. Também destacando esta cláusula, Raúl Ventura, «Acordos de Voto: Algumas questões… cit., p. 48. No acórdão do TRL de 30.11.2005, proc. 7373/20058, e disponível em www.dgsi.pt, as partes vieram reclamar da decisão do Tribunal Arbitral que não
admitiu o seu recurso interposto da decisão final, tendo o TRL entendido que a cláusula de um AP
que prevê que «da decisão [arbitral] não cabe recurso para outra instância» constitui uma verdadeira
renúncia ao recurso, que é um direito disponível. Contudo, sobre os problemas que se podem colocar no conflito no âmbito social e parassocial entre a previsão de tutela judicial (quer expressa, quer
subsidiária) e de tutela arbitral, vide Diogo Costa Gonçalves, «Notas breve… cit., p. 796 e ss..
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Por essa razão, é da maior importância o cuidado na redação de um AP,
devendo tal labor ser encarado de forma semelhante à resolução do famoso
Rubik’s Cube: ou as cláusulas do AP se encontram devidamente encadeadas e
interligadas, protegendo o controlador em todas as «frentes» ou então a paciência não se encontra resolvida e as partes estarão necessariamente desprotegidas.
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