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Abstract: This paper focuses on the articulation between articles 6 and 322 of
the Portuguese Companies Code. The paper thus deals with two legal issues:
the prohibition of financial assistance and the legal capacity to act of commercial
companies (ultra vires doctrine). The first chapter analyses in what the prohibition
of financial assistance consists through the study of (i) its historical evolution, (ii)
the elements of the prohibition and (iii) its rationale and legal nature. The second
chapter deals with the cases in which a conflict of norms between articles 6 and
322 potentially arises. Such potential conflict takes place in two cases: (i) contracts
without consideration (due to the controversial limitation of companies’ legal
capacity by a supposedly lucrative purpose – ultra vires doctrine) and (ii) financial
assistance contracts that are regulated by article 6(2) and (3).
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1. A proibição de assistência financeira**
A proibição de assistência financeira foi introduzida no ordenamento jurídico português com a entrada em vigor do Código das Sociedades Comerciais
(CSC). Com efeito, o artigo 322.º do CSC, inserido numa secção dedicada à
aquisição de ações próprias, estabelece no seu n.º 1 que “uma sociedade não
pode conceder empréstimos ou por qualquer outra forma fornecer fundos ou
prestar garantias para que um terceiro subscreva ou por outro meio adquira
ações representativas do seu capital.” Efetuou-se, assim, a transposição do artigo
23.º da Segunda Diretiva em matéria de Direito das Sociedades1, de 13 de
dezembro de 1976 (de ora em diante, apenas “Segunda Diretiva”), inspirado
na secção 54 do Companies Act de 1948.
Para além do Reino Unido, apenas em Itália existia uma regra dirigida
especificamente à proibição de operações reconduzíveis à figura da assistência
financeira – o artigo 2358.º do Código Civil de 1942 – antes da entrada em
O presente texto corresponde, com algumas alterações, a nível de organização sistemática e de
texto, e atualizações legislativas e doutrinárias, ao relatório elaborado para o Seminário de Direito das
Sociedades Comerciais, no ano letivo 2016/2017, no âmbito do Doutoramento em Ciências Jurídicas
(FDUL), sob a regência do Senhor Professor Doutor Pedro de Albuquerque.
1 Diretiva 77/91/CEE, do Conselho, de 13 de dezembro de 1976.
*
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vigor da Segunda Diretiva e da respetiva transposição pelos Estados-membros.
Porém, enquanto no Reino Unido a proibição surgiu na sequência da generalização de práticas destinadas a contornar o regime da aquisição de ações próprias, em Itália configurava-se como uma extensão da proibição de conceder
empréstimos a sócios garantidos pelas próprias ações da sociedade2.
Seria, portanto, inevitável explorarmos o surgimento e a evolução da proibição de assistência financeira nesses dois ordenamentos, bem como a sua integração no acervo comunitário em matéria de Direito das Sociedades (hoje com
uma configuração bem diferente da de 1976), antes de enveredarmos pela análise dos seus elementos integrantes, dos seus fundamentos à luz do direito constituído português e, finalmente, dos problemas colocados pela sua articulação
com o artigo 6.º do CSC.
1.1. Evolução histórica
1.1.1. No Reino Unido
A proibição de assistência financeira surge, pela primeira vez, no Reino
Unido, na secção 16 do Companies Act de 1928, no seguimento da recomendação do relatório do Comité Greene de 1926 (“Relatório Greene”), onde se
denunciava a prática generalizada no período que se seguiu à 1ª Guerra Mundial de investidores decidirem adquirir as ações necessárias à tomada do controlo de uma sociedade com liquidez considerável ou facilidade em financiar-se
(nomeadamente através dos chamados empréstimos de guerra3), para tal recorrendo a um empréstimo bancário, designando, após a compra, os administradores da sociedade adquirida, que imediatamente emprestariam (normalmente
sem qualquer garantia) as quantias necessárias para pagar a dívida contraída ao
banco a fim de adquirir o controlo da sociedade4. Diz-se no relatório que, dessa
Empréstimos que eram, por vezes, utilizados para a aquisição de mais ações na sociedade (cf. Bayona
giménez, La prohibición de asistencia financiera para la adquisición de acciones proprias, Editorial Aranzadi,
2002, p. 134, n. 259).
3
Cf. Bernardo Abreu da Mota, «Proibição de assistência financeira – notas para a sua interpretação
e aplicação», Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 12-2005, p. 108, disponível em http://www.uria.
com/documentos/publicaciones/1482/documento/foro12.pdf?id=2079 (consultado a 02-09-2021).
4
Cf. o par. 30 do Relatório Greene (Company Law Amendment Committee), disponível em https://
www.takeovers.gov.au/content/Resources/other_resources/Greene_Committee.aspx (consultado
a 02-09-2021). No par. 31, recomenda-se que se proíba as sociedades de, por qualquer forma, direta
ou indireta, providenciar assistência financeira à compra (realizada ou por realizar) das suas próprias
ações por terceiros, quer essa assistência assuma a forma de empréstimo, prestação de garantia ou qual2
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forma, se estaria a violar, se não a letra, pelo menos o espírito da proibição de
aquisição de ações próprias5. A proibição seria transposta para a secção 45 do
Companies Act de 1929, sem alterações.6
Com o Companies Act de 1948 (secção 54), a proibição passou a abranger os
casos de subscrição de ações da sociedade assistente (no seguimento do caso Re
VGM Holdings Ldt., de 1942, em que se considerou não ser de aplicar a proibição por o caso respeitar, precisamente, à aquisição originária, e não derivada, de
ações7) e de assistência prestada por uma sociedade dominada para a aquisição
de ações da sociedade dominante.
Em 1959, foi criada uma comissão presidida por Lord Jenkins com o intuito
de rever o Companies Act de 1948, o Prevention of Fraud Act e o Registration of
Business Names Act. A comissão apresentou o seu relatório em junho de 1962
(“Relatório Jenkins”)8.
No parágrafo 171 do relatório, identificam-se as principais críticas à secção
54 do Companies Act de 1948 recolhidas pela comissão: estar redigida em termos
tão amplos e genéricos que penalizaria operações “inocentes”; alguns questionavam se a proibição serviria sequer algum “propósito inteligível”, sugerindo
que fosse eliminada; outros, pelo contrário, defendiam a sua manutenção e
mesmo o seu reforço, mas admitiam que deveria ser clarificada; por fim, era
convicção generalizada que a proibição, na prática, era desconsiderada pelas
sociedades e restantes operadores do comércio.

quer outra. Excecionava-se os casos em que a concessão de empréstimos correspondia ao “ordinary
business” da sociedade adquirida e aqueles em que se constituísse um trust para a aquisição de ações
pelos seus trabalhadores. Ambas as exceções foram adotadas pelo Companies Act.
5
A proibição de aquisição de ações próprias havia sido estabelecida no caso Trevor v. Whitworth
(1887), 12 App Cas 409. Ao contrário de casos anteriores em que se havia permitido a aquisição por
uma sociedade das suas próprias ações, desde que respeitada a doutrina ultra vires, ou seja, desde que
tal operação integrasse o seu objeto social (constando, portanto, do memorandum of association), no
caso referido entendeu-se que tal aquisição deveria ser sempre proibida. Isto porque “se as ações são
compradas com vista a serem revendidas, isso é, pura e simplesmente, especulação com os fundos da
sociedade” e se são compradas com vista a serem retidas pela sociedade, estamos perante uma “subtração permanente dos fundos nela investidos” para formação do capital social, o que se reconduz
a uma redução de capital que não respeita os requisitos exigidos na lei para a realização lícita de tal
operação (p. 428 – Lord Watson; tradução livre nossa).
6 Cf., com indicações bibliográficas nacionais e estrangeiras, e corrigindo um lapso nosso constante do
relatório elaborado para o Seminário de Direito das Sociedades Comerciais, no ano letivo 2016/2017,
no âmbito do Doutoramento em Ciências Jurídicas, Pedro de albuquerque, Assistência financeira
nas sociedades comerciais, Almedina, 2019, pp. 16-17 e n. 47.
7
Cf. Bayona giménez, La prohibición…, cit., p. 45.
8
Report of the Company Law Comitee, disponível em https://www.takeovers.gov.au/content/Resources/
other_resources/downloads/jenkins_committee_v2.pdf (consultado a 02-09-2021).
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No parágrafo 172, começa-se por discordar da asserção feita no Relatório
Greene quanto à ratio da proibição, que não estaria na violação (da letra ou do
espírito) da norma que proíbe a aquisição de ações próprias, residindo antes no
facto de ser provável que a sociedade assistente disponibilize fundos sem garantias adequadas ou contra “contrapartida ilusória”, uma vez que os terceiros
assistidos não dispõem dos meios próprios necessários para adquirir o controlo
da sociedade, nem sequer de capacidade para obter empréstimos “on their own
credit”. Defende-se, depois, que tal “especulação” colocaria os interesses de
credores e sócios minoritários em “risco ilegítimo”, considerando-se, por isso,
que a proibição deveria ser mantida e reforçada. Deveria evitar-se, porém, que
a proibição se tornasse num empecilho para a grande maioria das operações de
concentração e tomada de controlo, conduzidas “honestamente” (par. 1769).
No parágrafo 178, faz-se a recomendação de proibir as operações de assistência financeira, a não ser que se preencham dois requisitos: haja aprovação
especial da assembleia geral dos sócios (por 75% dos votos)10 e seja elaborada
pelo órgão de administração uma declaração de solvência, onde se esclareça a
forma por que se fará o financiamento, a quem este se destinará e o objetivo
com que é realizado, para além de se declarar que, após a efetivação da assistência financeira, a sociedade estará em condições de pagar as suas dívidas no
momento do seu vencimento (par. 179).
Por fim, considera o Relatório que não se deveria alterar os termos latos
utilizados na secção 54 do Companies Act de 1948 para caracterizar a assistência
financeira11, apesar de poderem gerar incerteza quanto às operações abrangidas,
mas recomenda-se que a lei exclua expressamente o pagamento de obrigações
de indemnização ou a distribuição legal de dividendos (par. 180).
Contudo, só nos anos oitenta, com a revisão deste regime no Companies Act
de 1981 (que transpôs a Segunda Diretiva para o ordenamento inglês) e a sua
consolidação no Companies Act de 1985, é que se estabeleceu um procedimento
legal (comummente designado por “whitewash procedure”) que tornaria lícitas as
operações de assistência financeira que respeitassem certos requisitos, em terOnde também se pode ler: “section 54, as it is now framed, has proved to be an occasional embarrassment
to the honest without being a serious inconvenience to the unscrupulous” – porventura a frase mais famosa do
Relatório Jenkins no que respeita à proibição de assistência financeira.
10 Se os opositores fossem titulares de, pelo menos, 10% dos direitos de voto deveriam poder requerer
judicialmente que o negócio de financiamento aprovado contra a sua vontade não se concretizasse.
11
Dizia a secção 54 do Companies Act de 1948: “(…) it shall not be lawful for a company to give,
whether directly or indirectly, and whether by means of a loan, guarantee, the provision of security or otherwise,
any financial assistance for the purpose of or in connection with a purchase or subscription made or to be made by
any person of or for any shares in the company, or, where the company is a subsidiary company, in its holding
company” (sublinhado nosso).
9
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mos muito próximos aos recomendados pelo relatório da Comissão Jenkins12.
Todavia, tal procedimento apenas se podia aplicar às private companies, e não às
public companies (equivalentes às nossas sociedades anónimas) devido ao facto
de, entretanto, ter entrado em vigor a Segunda Diretiva, que como havíamos
referido, se inspirou na norma proibitiva do Companies Act de 1948, a qual
ainda não previa qualquer “procedimento legitimador”. Aliás, só após intensas
negociações com a então Comissão das Comunidades Europeias, conseguiu o
Reino Unido que a Diretiva não se aplicasse também às private companies, pois
a Comissão considerava que estas estavam mais próximas das public companies,
sendo uma sua subespécie, do que das sociedades de responsabilidade limitada
continentais (as nossas sociedades por quotas)13. Conseguida a não aplicação
da Diretiva às private companies, devido, entre outros aspetos, à implementação
de uma norma a proibir as private companies de oferecer ao público em geral os
seus títulos representativos, foi possível ao Reino Unido estabelecer para elas
um regime mais flexível, em que a assistência financeira passava a ser possível
através do whitewash procedure.
Na secção 151 (1) do Companies Act de 1985 aderia-se, ainda, à tese subjetivista relativamente à conexão entre a assistência financeira e aquisição das
ações: a “assistência” só era proibida se fosse realizada com o propósito de
financiar a aquisição das ações da sociedade assistente, i.e. se essa fosse a intenção (comum) das partes14. Aliás, na secção 153, excluía-se expressamente do
âmbito de aplicação da proibição os casos em que o propósito principal das
operações não consistisse em assistir o terceiro na aquisição ou em que tal
propósito fosse uma parte “meramente incidental de um qualquer propósito
mais amplo da sociedade”, desde que as operações fossem realizadas de boa fé,
prosseguindo-se o interesse da sociedade. Costuma designar-se esta exceção
por purpose exemption.

Cf. Mariana Duarte Silva, «Assistência financeira – no âmbito das sociedades comerciais», RDS,
Ano II (2010), 1/2, 145-236, pp. 154 e 155. Cf. a secção 155 do Companies Act de 1985.
13
Sobre esta questão, v. Cristina F. Fernández, «En torno a los negocios de asistencia financiera para
la adquisición de participaciones proprias. Private company versus sociedad de responsabilidad limitada»,
Revista de Derecho Mercantil, n.º 219 (1996), enero-marzo, 185-209, pp. 198-201.
14
Secção 151 (1): “(…) it is not lawful for the company or any of its subsidiaries to give financial assistance
directly or indirectly for the purpose of that acquisition” (sublinhado nosso). Na secção 54 (1) do Companies
Act de 1948, a norma era mais abrangente (“for the purpose of or in connection with a purchase or subscription” – sublinhado nosso), possibilitando a sua aplicação houvesse ou não tal propósito, bastando
que entre a assistência e a aquisição existisse uma “connection”, que podia ser meramente objetiva.
12
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Com o Companies Act de 200615, a proibição deixou de se aplicar, por
completo, às private companies, independentemente do procedimento adotado16.
A regulação mantém-se praticamente inalterada até hoje, prevendo várias
“unconditional exceptions” (secção 68117) e “conditional exceptions” (secção
682) que afastam a proibição.
1.1.2. Em Itália
Diferentemente, em Itália, a proibição surge na sequência de um posicionamento restritivo do ordenamento jurídico face à concessão de crédito pela
sociedade aos sócios garantido apenas pelas suas próprias ações. Estas operações
foram recorrentes durante a vigência do Código de Comércio de 1865, rapidamente tendo sido denunciados os riscos que tal prática significava para a manutenção do capital social, podendo mesmo corresponder à devolução encoberta
das entradas dos sócios18. Assim, o artigo 144.º do Código de Comércio de
1882 veio proibir, de forma absoluta, tais negócios entre a sociedade e os sócios
(ao contrário da aquisição, pela sociedade, de ações próprias, que se mantinha
possível sob certas condições). A doutrina italiana, bem como a jurisprudência,
é consensual em reconhecer que a proibição de assistência financeira estabeleQue regula a proibição no Capítulo 2 da sua Parte 18 (“Acquisition by limited company of its own
shares”).
16
Não se levou para a frente, porém, a proposta do Department of Trade and Industry, constante do
relatório de 1997, relativa à introdução do “predominant reason test”, o qual teria, tencionava-se, um
âmbito de aplicação maior do que a purpose exemption, pois esse teste poderia ser contrário à Segunda
Diretiva, para além de não se ter a certeza de que a substituição do termo “purpose” por “reason”
garantisse um abandono da posição restritiva da jurisprudência, à época, quanto à purpose exemption
(sobre esta questão, v. Michele Giannino, The regulation of LBOs under English and Italian company
law, 2006, p. 15 – disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1448719,
consultado a 02-09-2021).
17 Regista-se aqui uma alteração relativamente ao texto de 2006, na secção 681(2)(e), inserida em
26-06-2020 pelo Corporate Insolvency and Governance Act 2020, clarificando a não aplicação da proibição
no caso de reestruturações de crédito efetuadas por sociedades em dificuldades financeiras (previstas
na Parte 26A do Companies Act).
18
Cf. Inês Pinto Leite, «Da proibição de assistência financeira – o caso particular dos leveraged buy-outs», Direito das Sociedades em Revista, março (2011), ano 3, vol. 5, 129-178, p. 135, nota 13,
onde também se faz a contraposição com o ordenamento britânico: a ratio desta proibição não assentaria “na inidoneidade das ações da sociedade como garantia de empréstimos concedidos pela mesma
aos respetivos sócios”, antes se “temendo que [tal disposição de fundos] propiciasse uma devolução
encoberta da obrigação de entrada (…). I.e., contrariamente ao regime britânico, a tónica da proibição não assentava na detenção, pela sociedade, de ações próprias, mas na necessidade de evitar a
eventual despatrimonialização resultante do empréstimo concedido pela mesma”.
15

RDS XIII (2021), 1, 9-59

16 Joana Macedo Vitorino

cida no artigo 2358.º do Código Civil de 1942 tem as suas raízes nesse artigo
do Código de Comércio de 1882, constatando que tais empréstimos garantidos com ações da própria sociedade serviam, muitas vezes, para que os sócios
adquirissem mais ações desta em aumentos de capital, encontrando uma identidade de interesses protegidos em ambas as disposições e uma identidade de
regimes (proibição absoluta)19. O facto de o artigo 2358.º do Código Civil de
1942 consagrar simultaneamente as duas proibições é disso elucidativo.
Nesse artigo, o legislador italiano veio proibir as sociedades de conceder
empréstimos (“prestiti”) ou de fazer “anticipazioni”20 sobre as suas próprias ações,
a favor de terceiro para a compra destas.
Com a adaptação da norma ao artigo 23.º da Segunda Diretiva, pelo
Decreto 30/1986, abandonou-se a referência às anticipazioni, mantendo-se a
parte relativa à concessão de empréstimos e acrescentando-se a prestação de
garantias para a aquisição ou subscrição de ações próprias. O legislador italiano
deixou de fora duas das exceções previstas na Diretiva, relativas às sociedades
de investimento de capital fixo e às operações correntes dos bancos e demais
instituições de crédito (entendendo talvez que as últimas não se subsumiriam,
em princípio, à regra geral de proibição, uma vez que os créditos não seriam
concedidos “para” – ou com o propósito de – adquirir ações próprias, considerando que, se tal propósito fosse demonstrado, então não haveria razão para
não aplicar a norma proibitiva), consagrando a exceção respeitante à assistência
financeira aos trabalhadores da sociedade.
Outro aspeto importante da reforma de 1986 tem que ver com o facto
de a proibição passar a abranger expressamente as sociedades de responsabilidade limitada (correspondentes às nossas sociedades por quotas) – artigo 2483.º
do Código Civil, onde não se consagrou qualquer exceção. Anteriormente,
porém, a jurisprudência e a doutrina já defendiam a extensão do regime a estas
sociedades, mediante aplicação analógica21. Tratou-se, portanto, de um passo
em sentido contrário ao dado pelo Reino Unido, que, em 1981, flexibilizou o
regime relativamente às private companies.

Veja-se, sobre a evolução do direito italiano até 1942, Bayona giménez, La prohibición…, cit.,
pp. 133-145.
20
Palavra ambígua na terminologia jurídica italiana, mas que significava, em princípio, a concessão
de um crédito garantido por bens móveis de fácil realização, sobretudo ações (cf. ibidem, p. 147). A
redação original da norma pode ser encontrada em http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262 (consultado a 02-09-2021).
21 Cf., Bayona giménez, La prohibición…, cit., p. 171-174.
19
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A doutrina italiana entendia, de forma consensual, que as operações de
leveraged buy-out (LBO)22, em geral, violavam a proibição de assistência financeira, uma vez que as consequências materiais do LBO – transferência do custo
de aquisição para a sociedade adquirida – colidiam com o espírito do artigo
2358.º do Código Civil, o que significava que tais operações seriam realizadas
em fraude à lei, expressamente proibida no artigo 1344.º do mesmo Código23.
Contudo, já não havia entendimento unânime quanto ao merger leveraged buy-out (MLBO), em que sociedade adquirente e sociedade adquirida se fundem
após a aquisição24. Uns defendiam que a fusão era um instrumento colocado
pela lei à disposição das sociedades que poderia ser utilizado para os mais variados fins, enquanto outros entendiam que se, com a fusão, em vez da prossecução do fim de concentração de empresas, se visasse transferir o custo de aquisição para a target, haveria fraude à lei e, portanto, violação indireta do artigo
2358.º do Código Civil25.
Teve, por conseguinte, grande importância o Decreto Legislativo n.º
6/2003, de 17 de janeiro, que introduziu o artigo 2501.º bis no Código Civil,
com a epígrafe “fusão na sequência de aquisição com endividamento”, que
O LBO (leveraged buy-out) é uma técnica de aquisição do controlo de uma sociedade com recurso
ao endividamento (o rácio de capitais alheios/capitais próprios ronda, normalmente, os 90% em
favor dos primeiros – cf. http://www.investopedia.com/terms/l/leveragedbuyout.asp, consultado
em 02-09-2021), em que se pretende “transferir o custo de aquisição para as forças económicas presentes e futuras da empresa a adquirir” (Horta Osório, Da tomada de controlo de sociedades (takeovers) por
leveraged buy-out e a sua harmonização com o Direito português, Almedina, 2001, p. 19).
23
Cf. Michele Giannino, The regulation of LBOs…, cit., p. 9.
24 Também a jurisprudência se encontrava dividida. O Tribunal de Milão, na sentença de 14 de maio
de 1992 – caso Farmitalia (Il Foro Italiano, vol. 115, parte prima, (1992), 2829-2836, disponível em
http://www.jstor.org/stable/23186979, consultado a 02-09-2021) –, considerou que o LBO com
fusão não violava, nem direta, nem indiretamente, a proibição de assistência financeira. Já na sentença de 30 de junho de 1992 este Tribunal considerou, no âmbito do mesmo caso, mas em decisão
relativa às questões penais que também foram suscitadas, que o MLBO implicava uma aquisição de
ações próprias por interposta pessoa, havendo, por isso, violação do artigo 2357.º do Código Civil (e
não do artigo 2358.º relativo à assistência financeira) – cf. Cristina F. Fernández, «La prohibición
de asistencia financiera para la adquisición de las próprias acciones como obstáculo a ciertas compras
apalancadas de empresas, o leveraged buy-outs», Revista de Derecho Mercantil, n.º 232 (1999), abril-junio, 577-642, p. 590. No caso Trenno (13-05-1999), o mesmo Tribunal, aderiu à tese de que era
preciso avaliar as operações de MLBO casuisticamente para aferir da sua legalidade, tendo considerado
que in casu a fusão havia assentado em razões comerciais sólidas, não visando um fim fraudulento (cf.
Michele Giannino, The regulation of LBOs…, cit., p. 11).
25
Cristina F. Fernández, «La prohibición…», cit., p. 587. Veja-se uma exposição das teses “formalista” e “substancialista” quanto à aplicação da proibição a estas operações no Direito italiano, em
Albanese, «Leveraged buy out, rifinanziamento del debito originário e costituzione di garanzie reali»,
La nuova giurisprudenza civile commentata, ano XXII, n.º 1, janeiro 2006, 38-55, pp. 47-48.
22
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veio estabelecer um regime específico para as fusões realizadas após uma das
sociedades ter contraído dívida com o propósito de adquirir a outra, sempre
que da fusão resulte que o património da target venha a constituir garantia
genérica ou fonte de reembolso dessa dívida26. O órgão de administração de
cada uma das sociedades envolvidas na fusão terá de apresentar um relatório indicando os recursos financeiros utilizados para pagar a dívida, um plano
económico-financeiro e as razões que estão por detrás da fusão27. Deverá ainda
realizar um teste de solvência28, atestando a razoabilidade do rácio dívida/capitais envolvidos na operação. Reunidas as condições previstas nesse artigo, o
MLBO passa, portanto, a estar subtraído à proibição de assistência financeira.
Em 2008, com o Decreto Legislativo n.º 142, de 4 de agosto, a lei italiana
deu mais um passo importante no sentido da flexibilização do regime da assistência financeira ao transpor a Diretiva 2006/68/CE, cujos contornos analisaremos no próximo ponto.
1.1.3. A Segunda Diretiva
Foi a entrada em vigor da já referida Segunda Diretiva em matéria de
Direito das Sociedades, “cujo objetivo principal é tutelar os interesses dos credores através de uma série de regras sobre a formação e manutenção do capital social”29, que levou os restantes Estados-Membros a introduzirem nos seus
ordenamentos internos a proibição de assistência financeira.
Efetivamente, o n.º 1 do artigo 23.º desta Diretiva, estabelecia que “uma
sociedade não pode adiantar fundos, conceder empréstimos, ou prestar garanEsta norma inspirou o artigo 35.º da Lei de Modificações Estruturais espanhola (Lei 3/2009), que
estabelece requisitos muito próximos para a realização de operações de forward MLBO, em que a
sociedade adquirente incorpora a adquirida (cf. Pablo Bayón/Alberto Benazerraf, «Alcance de la
prohibición de asistencia financiera en las adquisiciónes apalancadas», Aranzadi civil-mercantil – Revista
doctrinal, n.º 3 (2013), vol. 2, p. 26, nota 81, disponível em http://ssrn.com/abstract=2273573,
consultado a 02-09-2021).
27 Defende Saverio Spolidoro, em «Fusioni pericolose (merger leveraged buy out)», Rivista delle
Società, ano 49 (2004), março-junho, fascículos 2/3, 229-275, p. 258, que tais razões devem incluir
“as razões promotoras da iniciativa de adquirir o controlo da target através do recurso ao endividamento” (tradução livre).
28
O teste de solvência deve atestar que, após a realização de certa operação, continua a “existir uma
expetativa razoável de que a [sociedade] consiga cumprir com os seus compromissos” (Ana Perestrelo de oliveira, Manual de Corporate Finance, 2.ª edição, Almedina, 2015, p. 48).
29 Eilís Ferran, Regulation of private equity backed leveraged buyout activity in Europe, ECGI, Working
Paper n.º 84/2007, pp. 20, disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=989748
(consultado a 02-09-2021).
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tias para que um terceiro adquira as suas ações”. O n.º 2 consagrava duas exceções a este regime, relativas às operações correntes das instituições financeiras e
às que visassem a aquisição de ações pelo ou para o pessoal da sociedade ou de
uma sociedade coligada com ela, desde que dessas transações não resultasse que
o passivo líquido da sociedade se tornasse inferior à soma do montante do capital subscrito e das reservas que a lei ou os estatutos não permitirem distribuir.
O n.º 3 consagrava outra exceção, relativa à aquisição das ações emitidas por
uma sociedade de investimento de capital fixo, desde que inteiramente liberadas, i.e. desde que cumprida a obrigação de entrada.
Apesar de a norma se inspirar na secção 54 do Companies Act de 1948, verifica-se que as operações nela previstas têm um caráter mais específico do que
na regra britânica, evitando-se mesmo a expressão “assistência financeira” e não
se determinando o teor exemplificativo da enumeração de operações proibidas
através de uma expressão como “or otherwise”, empregada na norma inspiradora.
Alguns Estados-Membros, contudo, preferiram estabelecer uma cláusula geral,
à semelhança da britânica30. Não foi o caso português, que reproduziu quase
à letra a previsão normativa da Segunda Diretiva, o que não impediu alguma
doutrina de considerar que a norma deve ser interpretada “em sentido amplo,
abrangendo qualquer operação que do ponto de vista económico constitua
uma operação de assistência financeira”31.
As críticas ao caráter excessivamente rígido da proibição, na senda do
que havia sido apontado pela Comissão Jenkins, levaram a que se procurasse
encontrar soluções mais flexíveis32. No Relatório da Comissão ao Parlamento
Foi o caso espanhol, por exemplo, estabelecendo o artigo 81.º da Lei de Sociedades Anónimas
de 1989 que: “a sociedade não pode adiantar fundos, conceder empréstimos, ou prestar garantias,
nem facilitar nenhum tipo de assistência financeira para a aquisição das suas ações ou das ações da sua
sociedade dominante por um terceiro” (sublinhado nosso).
31
Maria Victória Rocha, Aquisição de ações próprias no Código das Sociedades Comerciais, Almedina,
1994, p. 314. A Autora escuda-se no facto de o artigo 322.º, n.º 1 do Código Civil se referir a operações através das quais “por qualquer forma” se forneça fundos, expressão que demonstraria o teor
exemplificativo do tipo de transações enunciadas. Também em França não se consagrou qualquer
cláusula geral, reproduzindo-se fielmente o teor do artigo 23.º, n.º 1, da Segunda Diretiva. Veja-se
a defesa de uma interpretação ampla no âmbito do Direito alemão, cujo §71a da Aktiengesetz refere
as operações de concessão de “adiantamento”, “empréstimo” e “garantia”, em Rieckers, Münchener
Handbuch des Gesellschaftsrechts, vol. 4, 4ª edição, 2015, §15 (Eigene Aktien), par. 39.
32 V., por todos, Eddy Wymeersch, Reforming the Second Company Law Directive, Working Paper
2006-15, disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=957981 (consultado a
02-09-2021), que afirma que o artigo 23.º da Segunda Diretiva “procura resolver o problema errado
com regras inadequadas”, pois “o efeito prático da norma tem sido que transações úteis, especialmente no âmbito dos management buy-outs e das operações de private equity, se tornaram impossíveis
ou, pelo menos, muito difíceis”. Refere, aliás, que “na prática, muito poucos casos de violação têm
30
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Europeu e ao Conselho, no âmbito da quarta fase da iniciativa SLIM (Simple
Legislation for the Internal Market), de 2000, recomenda-se que a proibição seja
“reduzida a um mínimo prático”, através da permissão da assistência financeira
até ao montante dos ativos líquidos distribuíveis ou mediante a limitação do
alcance da norma à subscrição de novas ações33. Em 2002, o Grupo de Alto
Nível de Peritos em Direito das Sociedades (SLIM-Plus) formulou um relatório
em que se mostrava a favor da primeira dessas medidas alternativas, desde que
houvesse aprovação em assembleia geral34. Em 2004, a Comissão apresentou
a proposta de alteração da Segunda Diretiva, vindo a aprovar-se, em 2006, a
Diretiva 2006/68/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, onde se declara
que “os Estados-Membros deverão ter a faculdade35 de permitir que as sociedades anónimas concedam assistência financeira” (considerando n.º 5), desde que
reunidas certas condições. Embora o prazo de transposição terminasse em 15
de abril de 200836, o Estado português não incorporou, até hoje, as alterações
introduzidas pela Diretiva no direito societário nacional.
Com as alterações de 2006, a Segunda Diretiva passou a permitir as operações de assistência financeira para lá dos casos de exceção já anteriormente
previstos, mas impondo a sua realização em condições justas de mercado, sob
a responsabilidade do órgão de administração, que deveria apresentar um relatório, posteriormente enviado para publicação no registo comercial, indicando
as razões da operação e o interesse que a sociedade tenha na sua realização, os
riscos que ela comporta para as suas liquidez e solvabilidade e o preço a que o
terceiro irá adquirir as ações. Exigia-se ainda aprovação prévia da assembleia
geral por uma maioria de, pelo menos, dois terços dos votos. De todo o modo,
a assistência financeira global concedida a terceiros nunca deveria ocasionar a
redução dos ativos líquidos para um nível inferior à soma do montante do capi-

sido relatados, mas é de conhecimento geral que despontou uma considerável – e muito lucrativa –
prática de consultadoria relativa às brechas do artigo 23.º e das normas de transposição nacionais”.
Também no sentido de que “ninguém deve[ria] estar sob a ilusão de que já existe proteção robusta,
através do artigo 23.º”, pois “na realidade o mercado de LBOs encontrou formas de contornar o
artigo”, quer através da introdução de regimes mais flexíveis para as private companies (e suas equivalentes continentais), quer através do mecanismo de fusão, consistindo, por isso, a proibição “mais
num empecilho [gerador de custos de transação acrescidos com consultoria jurídica] do que num
obstáculo inultrapassável”, cf. Eilís Ferran, Regulation…, cit., pp. 1 e 20-28.
33
Cf. Mariana Duarte Silva, «Assistência financeira…», cit., pp. 157 e 158.
34
Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe, p. 85, disponível em https://ecgi.global/sites/default/files/report_en.pdf (consultado a 02-09-2021).
35
A transposição da Diretiva não era, assim, obrigatória.
36 Cf. 1.º par. do n.º 1 do art.º 2.º da Diretiva 2006/68/CE.
RDS XIII (2021), 1, 9-59

A proibição de assistência financeira e o artigo 6.º do Código das Sociedades Comerciais… 21

tal subscrito e das reservas que a lei ou os estatutos não permitirem distribuir,
devendo incluir-se no passivo do balanço da sociedade uma reserva no montante da assistência global concedida, cuja distribuição aos sócios seria vedada37.
As alterações foram, contudo, consideradas por muitos insuficientes, pois os
requisitos da assistência financeira seriam “demasiado onerosos e complexos”,
sendo, por isso, “improvável a sua utilização pelas sociedades”38. Critica-se
a excessiva exposição dos administradores a incorrerem em responsabilidade
civil, bem como o facto de a aprovação prévia pela assembleia geral não ser
“exequível” no contexto da maioria das transações que envolvem assistência
financeira39. Também tem sido criticada a “dupla barreira quantitativa”40 (utilização exclusiva de reservas disponíveis e inscrição no passivo do balanço da
sociedade de uma reserva indisponível correspondente à assistência financeira
concedida), sobretudo pelos autores que consideram ultrapassada a doutrina
que propugna pela existência do capital social.
Pela nossa parte, cremos que operações da envergadura das que, normalmente, envolvem assistência financeira devem ser preparadas com todo o cuidado exigível a administradores diligentes, não parecendo que a cominação de
responsabilidade associada ao relatório que devem apresentar seja exagerada
ou se desvie muito do regime geral de responsabilidade dos administradores.
O próprio Wymeersch – como vimos, muito crítico do regime da Diretiva41 –
reconhece que, uma vez que a concessão de empréstimos deve ser apreciada em
função da solvência do devedor e não da afetação dos recursos assim disponibilizados, a proibição de assistência financeira seria uma regra, por conseguinte,
dirigida sobretudo aos administradores, que, “com a necessária prudência,
devem determinar a quem conceder empréstimos e que garantias exigir”, pelo
A introdução desta reserva indisponível no passivo do balanço vem no seguimento de críticas à inexistência de uma tal dotação a propósito das condições para a realização de operações subsumíveis às
exceções previstas na Diretiva – parte final do n.º 2 do artigo 23.º. Dizia-se que “embora se imponha
que a operação de assistência financeira seja feita com bens disponíveis, não se impõe depois que o
valor dos fundos disponíveis utilizados seja levado a reserva para cobertura dos riscos assumidos com
a operação. O que significa que podem ser utilizados ad infinitum e, por conseguinte, o património
para a cobertura do capital e das reservas indisponíveis pode chegar a nutrir-se única e exclusivamente
de créditos contra terceiros” (Maria Victória Rocha, Aquisição…, cit., pp. 317-318).
38
Department of Trade and Industry, Directive Proposals on Company Reporting, Capital Maintenance
and Transfer of the Registered Office of a Company: A Consultative Document (London, March 2005), par.
3.4.2, disponível em https://www.treasurers.org/ACTmedia/file14584.pdf (consultado a 02-092021). Este relatório referia-se à proposta da Comissão, que previa requisitos mais onerosos do que a
versão final da Diretiva, mas as críticas do DTI dirigem-se, sobretudo, a requisitos que se mantiveram.
39
Cf. Eilís Ferran, Regulation…, cit., pp. 25 ss. e Eddy Wymeersch, Reforming…, cit., pp. 21-22.
40
Inês Pinto Leite, «Da proibição…», cit., pp. 168-173, sobretudo, p. 172.
41 Cf., supra, nota 32.
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que se deveria evitar colocar a solvência da sociedade em risco na sequência de
tais operações, “não através de uma proibição absoluta de qualquer transação,
mas sim através da responsabilização do órgão de administração”42.
Quanto à exigência de aprovação da assembleia geral, também nos parece
que uma decisão desta importância para a sociedade deverá ser tomada previamente pelos sócios, independentemente das considerações que se possam tecer
quanto à natureza sensível destas transações no que respeita ao aspeto temporal43, pois a mera ratificação/recusa de ratificação da operação já executada
poderá não ser suficiente para evitar ou reverter as suas eventuais consequências
negativas, como a dissipação dos bens da sociedade.
Relativamente à inscrição no passivo do balanço da referida reserva, cremos ser esta exigência efetivamente excessiva, tendo em conta que a primeira
parte do 4.º parágrafo do n.º 1 da nova redação do artigo 23.º da Segunda
Diretiva já acautelava a utilização exclusiva de reservas legal e estatutariamente
disponíveis – assim se garantindo o respeito pelo princípio da intangibilidade
do capital social – para a concessão do montante global da assistência financeira
concedida a terceiros, o que significa que, no momento em que se concede
mais uma assistência financeira, não se desconsiderará o montante já despendido
com eventuais assistências anteriores.
Posteriormente, a assistência financeira passou a ser regulada no artigo 25.º
da Diretiva 2012/30/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de
outubro, em termos que não diferiam substancialmente da redação de 2006
(apenas tendo sido alterada a numeração dos parágrafos). Atualmente, encontra-se regulada no art.º 64.º da Diretiva (EU) 2017/1132, do Parlamento Europeu e do Conselho44, sem alterações face ao regime já estabelecido no art.º 25.º
da Diretiva 2012/30/EU. Apesar da manutenção do regime resultante das propostas do Grupo SLIM-Plus, primeiramente incorporado na Diretiva 2006/68/
CE, nas referidas Diretivas de 2012 e de 2017, o Estado Português não procedeu ainda à sua transposição, ignorando o regime procedimental imposto pelo
Direito da União Europeia.

Eddy Wymeersch, Reforming…, cit., p. 21 (tradução livre nossa).
Michele Giannino (The regulation of LBOs…, cit., p. 14) fala na “time sensitive nature of acquisition
financing transactions, which normally would require a rapid execution”.
44
Alterada pelas Diretivas (UE) 2019/1023, de 20/06, 2019/1151, de 20/06 e 2019/2121, de 20/06,
do Parlamento Europeu e do Conselho, cujo texto consolidado por ser encontrado em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02017L1132-20200101&from=EN
(consultado em 02-09-2021). O art.º 64.º manteve-se, porém, inalterado.
42
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1.2. Os elementos da proibição
Como atrás referido, a proibição de assistência financeira encontra-se estabelecida no ordenamento jurídico português no n.º 1 do artigo 322.º do CSC.
No n.º 2 do artigo, o legislador consagrou as exceções previstas na Segunda
Diretiva relativas às operações correntes das instituições financeiras e às que
visem a aquisição pelo ou para o pessoal da sociedade ou de uma sociedade
com ela coligada – deixando, portanto, de fora a exceção respeitante à aquisição
das ações (inteiramente liberadas) emitidas por uma sociedade de investimento
de capital fixo – desde que dessas transações não resulte que o ativo líquido
da sociedade se torne inferior à soma do capital social e das reservas legais ou
estatutárias indisponíveis. O n.º 3 comina de nulidade os negócios da sociedade
que violem a proibição estabelecida no n.º 1 ou o limite quantitativo do n.º 245.
A lei comina, portanto, de nulidade apenas o negócio de financiamento, não especificando quais
as consequências da violação da norma quanto ao negócio de aquisição das ações. Concordamos
com Paulo Tarso Domingues sobre a necessidade de aferir caso a caso da interdependência entre
ambos os negócios para obter uma resposta a esta questão, uma vez que estamos perante negócios
coligados (“união de contratos”), sendo possível demonstrar que o negócio de aquisição de ações não
se teria concluído se o negócio de financiamento prestado pela sociedade ao adquirente não tivesse
ocorrido (o Autor aplica o artigo 292.º do Código Civil para encontrar o critério de resolução) –
cf. «Proibição de ‘assistência financeira’ no contexto do mecanismo de proteção de credores», AB
Instantia – Revista do Instituto do Conhecimento AB, ano I, n.º 2, outubro de 2013, 53-73, p. 68.
Efetivamente, o grau de interdependência poderá variar: basta pensar nas diferenças entre o negócio
de aquisição que tenha por base uma aquisição originária de capital (subscrição) e aquele que corresponda à compra pelo terceiro assistido a um vendedor, em que a vontade deste último – provavelmente desinteressado na forma como o comprador obteve financiamento – releva para a interpretação do contrato. Também Ana Perestrelo de Oliveira, Manual…, cit., pp. 231-232, defende
que, em princípio, a validade do negócio de aquisição não será afetada pela nulidade do negócio de
financiamento, mas admitindo a possibilidade de se demonstrar a sua interdependência, em termos
que levam à nulidade do negócio de aquisição. Com efeito, não obstante a importância do princípio do aproveitamento dos negócios jurídicos, “não é possível, sem desrespeitar a vontade negocial,
fazer vigorar separadamente os contratos internamente unidos” (Pais de Vasconcelos, Contratos
atípicos, 2.ª edição, Almedina, 2009, pp. 223-224), apesar de não crermos ser de aplicar, sem mais,
a regra “simul stabunt, simul cadent”, como preconiza Inês Pinto Leite, «Da proibição…», cit., pp.
160-161, por considerar que os negócios formam uma “operação negocial unitária” com “interdependência funcional” (o que, como vimos, entendemos dever ser apreciado caso a caso), para além
de invocar um argumento de ordem pragmática consistente em afirmar que a declaração de nulidade
teria como consequência que “o terceiro restitu[ísse] à sociedade assistente os fundos concedidos (...),
por força do artigo 289.º do CC, tal como se de um mútuo se tratasse – o qual é, igualmente, proibido pelo art.º 322.º do CSC”. Por um lado, este argumento serviria para defender a inutilidade da
declaração de nulidade de qualquer mútuo, em que, naturalmente, os montantes mutuados devem
ser restituídos após a declaração da sua nulidade. E, na verdade, tal defesa nunca seria correta, pois o
contrato de mútuo implica mais do que a mera entrega de dinheiro: por exemplo, com a declaração
45
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São três os elementos que integram a previsão da proibição. O primeiro
consiste no negócio de financiamento – a concessão de empréstimos, o fornecimento de fundos ou a prestação de garantias, como resulta do n.º 1 do
artigo 322.º do CSC. O segundo corresponde ao negócio de aquisição de ações
da sociedade assistente pelo terceiro assistido. Estes dois elementos delimitam
objetivamente os casos a que a norma se aplica. Por fim, tem de haver uma relação causal entre ambos os negócios, também designada por elemento finalístico
ou subjetivo: só haverá assistência financeira quando esta for concedida com o
propósito de facilitar o negócio de aquisição.
Analisemos agora cada um destes elementos.
1.2.1. O negócio de financiamento
A norma proibitiva portuguesa manteve-se fiel ao teor do n.º 1 do artigo
23.º da Segunda Diretiva, como acima sucintamente referimos46, evitando a
expressão lata e vaga “assistência financeira” e não determinando o caráter
exemplificativo da enumeração de operações de auxílio financeiro47 proibidas. Pelo contrário, o legislador limitou-se a enumerar três situações proibidas: “conceder empréstimos”, “por qualquer forma fornecer fundos” e “prestar
garantias”.
Alguma doutrina faz, portanto, uma interpretação estrita da norma quanto a
este elemento, advogando que, se o legislador não pretendeu utilizar a formulação
aberta de “assistência financeira” (como fez, por exemplo, o legislador espanhol
no artigo 81.º da Lei de Sociedades Anónimas de 1989, acima referido48), então
dever-se-á interpretá-la “no sentido de abranger, não todo e qualquer negócio
de nulidade, os juros eventualmente acordados deixam também de ser devidos, efeito que não seria
obtido sem essa declaração. Por outro lado, a proibição de assistência financeira não abrange apenas
os casos de concessão de empréstimos ou fornecimento de fundos, incluindo também a prestação de
garantias, em relação à qual o argumento não tem sequer aplicabilidade. Também a jurisprudência
inglesa parece ir no sentido de não invalidar “the whole transaction”, mantendo-se válido o negócio
aquisitivo: cf. Eilís Ferran/Look Chan Ho, Principles of Corporate Finance Law, 2nd Edition, Oxford
University Press, 2014, p. 262.
46
Cf., supra, cap. 1.1.3..
47 Não são abrangidas “assistências” de outro tipo, como a prestação de informações pela sociedade
(“assistência informativa”) – cf. Bayona giménez, La prohibición…, cit., p. 294 e Mariana Duarte
Silva, «Assistência financeira...», cit., p. 192) – ou a aposição de covenants, pelo menos quando não
seja antecipável que venham a fundar qualquer responsabilidade da sociedade (cf. Eilís Ferran/Look
Chan Ho, Principles..., cit., p. 240). Veja-se, ainda, Barclays Bank plc v British Commonwealth Holdings
plc (1996) 1 BCLC 1, p. 39.
48 Cf., supra, nota 30.
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de assistência, nem sequer todo e qualquer negócio de assistência financeira, mas
apenas aqueles que se traduzam na concessão de um crédito pela sociedade, sob
qualquer forma”, para além dos casos de prestação de garantias49.
Outros, pelo contrário, defendem uma interpretação em sentido amplo,
apoiada na utilização da expressão “por qualquer forma” a propósito do fornecimento de fundos, o que implicaria a aplicabilidade da proibição “a qualquer
operação que, do ponto de vista económico, constitua uma operação de assistência financeira”50.
Seja como for, mesmo os Autores que defendem a primeira posição, admitem que há operações não previstas expressamente pela norma que não podem
deixar de ser por ela abrangidas, como a doação, a abertura de crédito ou a letra
de favor51. Assim, a doutrina mais restritiva, depois de assumir esse posicionamento em abstrato, acaba por aplicar a proibição a uma série de negócios que a
norma não prevê expressamente, ou seja, a casos em que só se pode justificar a
sua aplicação por se considerar que cabem no espírito da norma, por atentarem
contra os interesses que ela visa tutelar. Em síntese: pelo facto de se reconduzirem a “negócios de assistência financeira”, através dos quais a sociedade utiliza
recursos que deveriam, à partida, servir para a prossecução da sua atividade, de
forma a financiar a aquisição das suas ações por terceiro, com todos os riscos
que tais operações acarretam.
Com efeito, parece-nos incontornável que tais negócios, ainda que não
expressamente previstos nem enquadráveis nas situações constantes do n.º 1
do artigo 322.º do CSC, devam ser abrangidos pela norma, porque abrangidos
pelo seu espírito – que, como veremos no capítulo seguinte, consiste em proiMariana Duarte Silva, «Assistência financeira…», cit., p. 192. Para a Autora, a proibição de
concessão de empréstimos e fornecimento de fundos corresponde, precisamente, a uma proibição de
concessão de crédito, que integrará exemplos tão variados quanto a antecipação do cumprimento de
uma obrigação da sociedade perante o terceiro assistido, a prorrogação do prazo para exigibilidade
de um crédito do terceiro para com a sociedade, a locação financeira, os descontos, a abertura de
crédito e a satisfação de dívidas do terceiro perante outras entidades (ibidem, pp. 191-193). Defendendo igualmente uma interpretação estrita, v. Horta Osório, Da tomada de controlo…, cit., p. 199,
argumentando que assim se favorece a segurança jurídica.
50
Maria Victória Rocha, Aquisição…, cit., p. 314.
51
Os exemplos são de Horta Osório, Da tomada de controlo…, cit., p. 199, que conclui ser de aplicar a norma sempre que a operação “produza o efeito de criar uma responsabilidade patrimonial da
sociedade por uma dívida alheia”, o que nos parece corresponder, na realidade, a uma interpretação
bastante ampla da norma. Também a propósito da prestação de garantias, Mariana Duarte Silva,
«Assistência financeira…», cit., p. 194, defende que deverão considerar-se abrangidos pela proibição,
para além dos “negócios de garantia em sentido estrito, tal como o aval, a fiança, o penhor, a hipoteca, etc., (...) qualquer instrumento que, sendo juridicamente distinto, cumpra a mesma finalidade,
tal como a livrança, o mandato de crédito, o seguro caução, etc.”
49
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bir negócios com uma finalidade específica, a finalidade de assistência financeira. Pensemos no caso da doação. Independentemente da questão respeitante
à articulação da proibição de assistência com o artigo 6.º do CSC e à eventual
falta de capacidade da sociedade para a realização de doações decorrente deste
artigo – razão pela qual nem se chegaria a colocar a questão à luz do artigo 322.º
do CSC, caso se conclua pela falta de capacidade de gozo – e que abordaremos no capítulo 2 deste texto, há que concordar com Maria Victória Rocha
que, por maioria de razão, a quem está proibido o menos, nomeadamente em
termos de risco de perda patrimonial, i.e., empresar ou garantir, não pode ser
permitido o mais (doar).52
Ainda assim, algumas operações não podem, obviamente, ser proibidas por
força do artigo 322.º, n.º 1 do CSC, como a distribuição lícita de dividendos53:
ainda que, em abstrato, tal pudesse ser configurado como uma das formas possíveis de “fornecimento de fundos”, o pagamento dos dividendos corresponde
ao cumprimento de uma obrigação da sociedade e é indiferente que os acionistas venham a aplicá-los na aquisição de ações da sociedade e de esta (ou os
seus administradores) disso tenham conhecimento ou não, pois sempre seriam
devidos. Na verdade, falta o preenchimento de um outro elemento da previsão
da norma, o elemento finalístico, dado que o respetivo fim é saldar a dívida da
sociedade para com os acionistas e não o fim específico pressuposto pela assistência financeira. Será, precisamente, no âmbito da análise a esse elemento que
se deverá indagar se os casos de leveraged buy-out (LBO) e merger leveraged buy-out
(MLBO) se encontram ou não abrangidos pela proibição, uma vez que estão
aí em causa operações complexas, com várias fases, sendo o negócio de financiamento lícito ou ilícito não consoante o seu fim corresponda ou não ao fim
proibido na lei, o que exige, a título prévio, a interpretação de tal elemento.
1.2.2. O negócio de aquisição de ações da sociedade assistente pelo terceiro assistido
O segundo elemento corresponde ao negócio de aquisição de ações da
sociedade assistente pelo terceiro assistido, abrangendo expressamente tanto a
subscrição como outra forma de aquisição de ações54.
Aquisição…, cit., p. 314.
Vd. esta e outras situações que devem ser excluídas em Eilís Ferran/Look Chan Ho, Principles...,
cit., p. 256-257, fazendo menção às “unconditional exceptions” previstas na secção 681 da Companies
Act de 2006.
54 A Segunda Diretiva mencionava apenas, em termos genéricos, a “aquisição”. Vimos acima que se
discutia no Reino Unido se a subscrição também estaria abrangida até ao Companies Act de 1948, que
veio expressamente incluir na proibição esse modo de aquisição originário de ações.
52

53
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Repare-se que apenas falamos em “ações” e não em quotas, tal como, de
resto, faz o artigo 322.º do CSC. Efetivamente, o legislador português não
estabeleceu uma norma equivalente a propósito das sociedades por quotas, ao
contrário do que havia feito, por exemplo, o legislador espanhol55. Alguma
doutrina defende, contudo, a aplicação analógica do artigo 322.º do CSC a
estas sociedades, por considerar que a ratio, se não exclusiva, pelo menos principal da proibição é a tutela dos interesses dos credores, preocupação que existe
igualmente quanto a estas sociedades, pelo que não se justificaria um tratamento diferenciado56. Cremos, porém, que a melhor posição não é essa, pois
não nos parece haver lacuna, enquanto incompletude contrária ao plano do
Direito, mas sim uma opção consciente tomada pelo legislador no sentido de
estabelecer um regime mais flexível para estas sociedades, o que não é, na verdade, um posicionamento único no âmbito da União Europeia57.
Cf. Artigo 40.º da Lei das Sociedades de Responsabilidade Limitada (Lei 2/1995, de 23 de março)
– atual artigo 143.º, n.º 2 da Lei de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2
de julho).
56 Neste sentido, v. Ana Perestrelo de oliveira, Manual…, cit., pp. 234-235, João Labareda,
Direito societário português – algumas questões, Quid Juris?, 1998, p. 189, nota 22. Já Paulo Tarso
Domingues, «Proibição...», cit., p. 69, entende que, nas sociedades por quotas, também “as questões do controlo societário, da não observância do princípio da igualdade de tratamento dos sócios,
ou da instrumentalização do património societário, [se] verificam de igual modo, ou, inclusive, de
forma mais enérgica, devido ao maior poder dos quotistas na gestão da sociedade”, o que justificaria
a aplicação da proibição por analogia.
57
Como vimos, o Reino Unido, depois de, em 1981, flexibilizar o regime da assistência financeira
nas private companies, retirou-as por completo do âmbito de aplicação da proibição. Também a lei
alemã não prevê a extensão do regime à Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), mas apenas à
Aktiengesellschaft (AG), no § 71a da Aktiengesetz. No sentido da inexistência de “lacuna contrária ao
plano” (planwidrige Regelungslücke) no ordenamento alemão, v. Christina Griebeler, Die zivilrechtliche
und strafrechtliche Haftung eines geschäftsführenden Organs einer Tochtergesellschaft bei „upstream securities”im
Konzern nach schwedischem und nach deutschem Recht, 2006, pp. 87-88 (disponível em http://docserv.
uni-duesseldorf.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-3418/1418.pdf, consultado a 02-09-2021). Em
Espanha, a extensão da proibição às sociedades de responsabilidade limitada através da Lei 2/1995,
de 23 de março, foi, aliás, muito criticada por Cristina F. Fernández, «En torno a los negócios…»,
cit., pp. 198 e 209. Veja-se, ainda, no sentido do texto, Bernardo Abreu da mota, «Proibição
de assistência financeira. Notas para a sua interpretação e aplicação. (Parte II)», Actualidad Jurídica
Uría Menéndez, 15-2006, pp. 91-92 (disponível em https://www.uria.com/documentos/publicaciones/1619/documento/foro06.pdf?id=2129, consultado a 02-09-2021), que refere as diferenças
estruturais entre sociedades anónimas e sociedades por quotas, aspeto também mencionado por Inês
Pinto Leite («Da proibição…», cit., p. 130, nota 2). Mariana Duarte Silva («Assistência financeira…», cit., p. 200) lembra que “o regime das sociedades por quotas é, em geral, mais flexível do
que o das sociedades anónimas, tendo o legislador optado por atribuir caráter supletivo a muitas das
normas que regulam [estas] sociedades, conferindo um amplo espaço de conformação aos sócios”. Na
verificação desta opção do legislador pela flexibilização reside, a nosso ver, o argumento fundamental
55
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A doutrina é consensual em afirmar ser indiferente se o negócio de financiamento é anterior, contemporâneo ou posterior ao negócio de aquisição,
desde que verificado o elemento finalístico que iremos abordar de seguida.58
Discute-se se o elemento ora em causa é meramente eventual, ou seja,
se a sua não verificação no caso concreto implica a não aplicação da norma e
consequente validade do negócio de financiamento. Para uma corrente inglesa
anterior ao Companies Act de 1985, que veio restringir o âmbito da proibição
aos casos em que o negócio de financiamento se realizasse “com o propósito”
de o assistido adquirir ações da sociedade assistente (deixando de bastar a mera
“conexão” com essa aquisição)59, a aplicação da norma não dependia de as partes no negócio de financiamento terem tal propósito ou intenção e, por isso,
bastava “atend[er] simplesmente aos efeitos da operação”60. O que, naturalmente, implicava a necessidade de se verificar o negócio de aquisição ou, pelo
menos, a sua preparação. Caso contrário, não haveria “conexão” do negócio
de financiamento com nenhuma outra operação. A existência dos negócios de

contra a aplicação da proibição às sociedades por quotas por analogia e não tanto no argumento –
formalista – de que o artigo 322.º, n.º 1 do CSC estabelece uma norma materialmente excecional,
por se afastar do princípio da autonomia privada, e por isso insuscetível de aplicação analógica, dado
que a regra excecional pode, ela própria, assentar noutros princípios jurídicos, como acontece neste
caso, em que estão potencialmente em causa os princípios da tutela do capital social, da igualdade
entre os sócios e da livre concorrência entre investidores. O facto de o artigo 510.º, n.º 1, do CSC
sancionar penalmente “o gerente ou administrador (…) que por qualquer título facultar fundos ou
prestar garantias da sociedade para que outrem subscreva ou adquira quotas ou ações representativas do seu capital” não nos parece determinante para considerar que as sociedades por quotas estão
abrangidas pela proibição, pois esta norma refere-se também à aquisição ilícita de ações ou quotas
próprias, conduta que, essa sim, está expressamente proibida tanto no âmbito das sociedades anónimas
(artigo 316.º, n.º 1 do CSC), como no das sociedades por quotas (artigo 220.º, n.ºs 1 e 2 do CSC),
pelo que o legislador se terá limitado a utilizar a mesma expressão (“quotas ou ações”) que utilizou
a propósito desse outro tipo de conduta, consequência de ter optado por tratar das duas situações
no mesmo preceito.
58
Cf. Raúl Ventura, Estudos vários sobre sociedades anónimas – Comentário ao Código das Sociedades
Comerciais, Almedina, 1992, p. 377, Inês Pinto Leite, «Da proibição…», cit., p. 153, Mariana
Duarte Silva, «Assistência financeira…», cit., p. 197-198, referindo que a conexão temporal pode
ser, porém, um fator a ter em conta na aferição da existência do elemento finalístico. No mesmo
sentido, v. Joana Pinto Monteiro, A assistência financeira nas sociedades em relação de domínio, pol.,
FDUL, 2006, p. 22, onde se afirma que “o período de tempo que decorre entre (i) o financiamento
prestado pela sociedade e (ii) a aquisição das acções daquela sociedade pelo terceiro é um indício
relevante da intenção das partes”, apontando o limite de um ano – sugerido pela doutrina alemã –
para se considerar existir conexão relevante entre as operações.
59
Cf. supra, nota 14.
60 Raúl Ventura, Estudos..., cit., p. 377.
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financiamento e de aquisição correspondia, portanto, a condição suficiente,
mas também necessária da aplicação da norma.
Já a Segunda Diretiva e o n.º 1 do artigo 322.º apontam claramente no
sentido da natureza intencional do elemento finalístico (“with a view to” e “para
que”, respetivamente). O resultado da operação perde, pois, importância face
à sua finalidade/intenção, colocando em causa a necessidade de se verificar o
negócio aquisitivo. Não podemos, face a este paradigma subjetivo que coloca a
tónica da proibição na finalidade do negócio de financiamento, deixar de concordar com Inês Pinto Leite relativamente à desnecessidade da verificação deste
elemento, que será “meramente incidental”, uma vez que “a proibição legal
não incide sobre o resultado aquisitivo em si, mas sobre o negócio de financiamento celebrado com o intuito de facilitar tal resultado”61. A letra da lei vai,
igualmente, neste sentido: proíbe-se um negócio da sociedade celebrado “para
que um terceiro subscreva ou por outro meio adquira ações representativas
do seu capital” – i.e. um negócio com um fim específico (o fim de assistência
financeira); não se proíbem dois negócios distintos, ainda que conexos. Nem
se exige que o propósito com que o negócio de financiamento foi celebrado
se venha a concretizar, apenas que tenha sido celebrado com esse propósito.
Existe ainda alguma controvérsia sobre o objeto do negócio aquisitivo
abrangido pela proibição. Literalmente, o n.º 1 do artigo 322.º apenas se reporta
às ações da sociedade assistente, mas têm sido indicados outros quids passíveis
de constituir o objeto da aquisição visada na previsão da norma, tais como as
obrigações convertíveis em ações. Se se tratarem de valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis (VMOC’s), não temos dúvidas de que se deverão
considerar abrangidos, dado que a conversão das obrigações em ações irá inevitavelmente ocorrer. Da mesma forma quanto aos valores mobiliários condicionalmente convertíveis (CoCo’s) que contemplem factos condicionais (trigger
events) da conversão de ocorrência provável aquando da sua emissão. Mas já
temos mais dúvidas quanto às obrigações convertíveis em ações “comuns”, em
que a conversão constitui uma opção do obrigacionista, dado que se tratam de
valores mobiliários híbridos que prosseguem fins variados e conjugam características de obrigação e participação social, que não podem (ambas) ser ignoradas62. É certo que o artigo 354.º do CSC estabelece que a sociedade só pode
Inês Pinto Leite, «Da proibição…», cit., p. 148. No mesmo sentido, v. Eilís Ferran/Look Chan
Ho, Principles..., cit., p. 248.
62
A natureza destes valores mobiliários é controvertida devido a essa conjugação de características,
havendo quem as aproxime mais das obrigações – uma espécie de “sweetened debt” (v. Jeremy Stein,
«Convertible bonds as backdoor equity financing», Journal of Finacial Economics, 32 (1992), 3-21, p.
12, disponível em https://scholar.harvard.edu/files/stein/files/convertibles-jfe-aug-92.pdf, consultado
61
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adquirir obrigações próprias nas mesmas circunstâncias em que poderia adquirir
ações próprias63, mas nada se diz quanto à aquisição por terceiro assistido pela
sociedade. Entendemos, por conseguinte, que, em princípio, a assistência para
aquisição destes valores mobiliários64 deverá ser válida e apenas ilícita à luz do
artigo 322.º do CSC se visar, precisamente, contornar este regime legal, assim
violado (fraude à lei)65.
Uma nota final quanto à assistência financeira com vista à aquisição de ações
de sociedade coligada: o n.º 1 do artigo 325.º-B do CSC determina a aplicação
do artigo 322.º do CSC nas situações previstas no n.º 1 do artigo 325.º-A do
CSC, ou seja, no caso de aquisição de ações da sociedade dominante (relação
de domínio – artigo 486.º do CSC) ou totalmente dominante/diretora (relação
de grupo, por domínio total ou contrato de subordinação – artigos 488.º ss. do

a 02-09-2021) – ou, pelo contrário, das ações (“backdoor equity” ou “delayed equity” – cf. idem, ibid.,
pp. 12-13 e George Dent, «The role of convertible securities in Corporate Finance», The Journal
of Corporation Law, 21, n. 2 (1996), 241-265, passim, disponível em https://scholarlycommons.
law.case.edu/faculty_publications/332/, consultado a 02-09-2021). Pugnando pela sua natureza de
“verdadeiras obrigações”, embora associadas a uma “situação jurídica especial” (a faculdade de conversão), que leva à necessidade de um regime de tutela da expetativa jurídica existente na pendência
da condição (imprópria, porque potestativa), v. Fátima Gomes, Obrigações convertíveis em ações, Universidade Católica Editora, 1999, pp. 247 ss..
63
Sobre esta matéria, v., ibid., pp. 215 ss..
64
Bem como de obrigações com warrant (ou obrigações com direito de subscrição de ações), caso em
que a separação entre a obrigação e o direito de subscrição propriamente dito é mais vincada, dado
que, ao contrário do que ocorre aquando da conversão das obrigações convertíveis em ações, o exercício do direito de subscrição não extingue a posição de obrigacionista, que se torna também acionista.
65 Horta Osório, Da tomada de controlo…, cit., pp. 196-197, nota 314, pugna, pelo contrário, pela
aplicação direta da proibição nos casos de obrigações convertíveis em ações, uma vez que seria “igual,
para os efeitos de conservação do capital social [que o Autor considera ser a “finalidade primária” da
norma – p. 194], proibir a subscrição e realização de ações em dinheiro ou a subscrição e realização
das mesmas por incorporação ou conversão de créditos”, posição atenuada, porém, pelo facto de
considerar que “a nulidade da operação só fulmina o facto jurídico do exercício do direito de conversão ou subscrição das acções da assistente e não os negócio de aquisição dos valores mobiliários
diferentes das acções”, defendendo, diferentemente, uma avaliação casuística relativamente aos warrants autónomos. No sentido do texto, v. Inês Pinto Leite, «Da proibição…», cit., p. 149, nota 74:
depois de, no corpo do texto, afirmar simplesmente que a proibição é aplicável aos casos em apreço,
desenvolve em nota de rodapé a sua posição, afirmando estar em causa “acautelar uma via simples
de elidir a presente proibição”, devendo, por isso, “o julgador estar convicto, com um razoável grau
de certeza, de que o objetivo das partes, aquando da aquisição de outros valores mobiliários que não
acções, passa por efectivamente convertê-los em acções; (...) recorrendo à aquisição de outros valores
mobiliários como expediente para afastar a aplicação da aludida proibição”.
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CSC). O artigo 322.º não se aplica, portanto, nos casos de assistência financeira
para a aquisição de ações da sociedade dependente66.
1.2.3. O elemento finalístico ou subjetivo
Para estarmos perante um caso de assistência financeira, proibida pelo artigo
322.º do CSC, não é suficiente a celebração dos negócios de financiamento e
de aquisição. É necessário que haja uma relação causal entre eles, ou melhor,
que o primeiro tenha sido celebrado com vista à conclusão do segundo. Tem
de haver, portanto, um propósito ou intenção comum das partes (no negócio
de financiamento) de providenciar assistência financeira para a aquisição de
ações da sociedade67.
Tem vindo a ser, porém, cada vez mais salientado o facto de a assistência
financeira poder consistir apenas num dos vários aspetos de uma operação complexa, mais vasta, na qual o propósito de facilitação da aquisição pelo terceiro
assistido (tipicamente, também uma sociedade) seria meramente secundário ou
incidental de um propósito mais vasto visado pela operação na sua globalidade.
Tem-se justificado, dessa forma, a inaplicabilidade da proibição de assistência
financeira aos LBOs e, sobretudo, aos MLBOs.
Assim, Horta Osório68 defende “a validade dos negócios de assistência
financeira cuja finalidade imediata seja distinta da de facilitar o acesso do beneficiário ao capital da própria sociedade assistente, dado que, mesmo sendo esse
o resultado final (por via da fusão), não se produzem as consequências que se
pretendem evitar com tal preceito”. Pedro Nunes69, depois de partir do princípio de que, normalmente, o LBO será válido, afirma que “se se provar que o
único fim do financiamento, comum a todas as partes, foi o de contornar a lei,

Cf. Osório de Castro, «A prestação gratuita de garantias e a assistência financeira no âmbito de
uma relação de grupo», Estudos em Homenagem a Miguel Galvão Teles, vol. II, 2012, 413-433, p.
426. Sobre a assistência financeira no âmbito das relações de domínio e de grupo, v. Joana Pinto
Monteiro, A assistência financeira nas sociedades em relação de domínio, cit., pp. 40 ss.
67
“The ban only applies to financial assistance given for the purpose of an acquisition (...). ‘Purpose’ thus
acts as the causal link between the financial assistance and the acquisition: simply coming within one of the categories of financial assistance mentioned in section 677 [do Companies Act] is not on its own enough and such
assistance will only constitute a breach of section 678 if it is also assistance for a specified purpose.” (Ferran/
Chan Ho, Principles…, cit., p. 252, sublinhado nosso).
68 Da tomada de controlo…, cit., 197.
69 Pedro Nunes, «A proibição de assistência financeira. Em especial o leveraged buyout (LBO)»,
Revista Electrónica de Direito, junho de 2015, n.º 2, p. 37 (disponível em https://cije.up.pt//client/
files/0000000001/5_677.pdf, consultado a 02-09-2021).
66
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concedendo assistência financeira à sociedade tomadora, então somos reconduzidos à proibição da assistência financeira”. Mariana Duarte Silva70 entende
que “são proibidos apenas os atos ou negócios de assistência resultantes de um
negócio causal de favor, que tenham como finalidade a aquisição, por um terceiro, das ações da sociedade assistente”, o que “implica excluir do âmbito de
aplicação da proibição os negócios incluídos numa operação mais ampla, no
âmbito da qual a assistência financeira seja apenas incidental”71.
A ideia de que não se deverá aplicar a proibição se o propósito de conceder
assistência financeira for algo de meramente secundário ou acidental, no âmbito
de uma operação mais vasta, faz todo o sentido se atendermos ao facto de um
dos elementos da proibição ser, precisamente, o elemento finalístico, pelo qual
se exige que o negócio de financiamento seja realizado, por vontade comum
da sociedade e do terceiro assistido, com o intuito de facilitar a aquisição de
ações da assistente. Trata-se, no fundo, de uma questão de interpretação deste
elemento, que consiste na pedra de toque da proibição: não é nem o negócio
de financiamento, nem o de aquisição, em si mesmos, que são olhados com
suspeição pelo legislador e, por isso, vedados – é o fim de assistência financeira à
aquisição de ações pelo assistido, subjacente ao negócio de financiamento, que
justifica a sua proibição, dados os riscos que a lei entende advirem de um negócio com tal finalidade, designadamente de despatrimonialização da sociedade.
Mas essa suspeição72 nem sempre será justificada no caso concreto, em que
poderá existir razões legítimas para a realização da operação. Particularmente se
a finalidade de assistência financeira não for a finalidade principal do negócio
de financiamento.
As raízes desta restrição da finalidade de assistência relevante àquela que
consiste na finalidade principal da operação encontram-se, uma vez mais, no
Direito inglês. Como vimos, a secção 153 (1 e 2) do Companies Act de 198573
excluía do âmbito de aplicação da proibição os casos em que o propósito principal da operação – que, objetivamente, se subsumiria à definição de assistência
financeira (secção 15274) – não consistisse em assistir o terceiro na aquisição ou
em que tal propósito fosse uma parte “meramente incidental de um qualquer
«Assistência financeira…», cit., p. 197.
Também no sentido de que o que caracterizaria a assistência financeira seria a existência de uma
“causa de favor” no negócio entre a sociedade e o terceiro, v. Bayona giménez, La prohibición…, cit.,
p. 462. Não nos parece, no entanto, que a discussão jurídica fique a ganhar por ser trazida à colação
a doutrina da causa, uma das questões mais controversas do Direito Civil.
72 Inês Pinto Leite fala mesmo numa “presunção abstrata de lesividade dos resultados das operações
de assistência financeira” («Da proibição…», cit., p. 141).
73
Atualmente, secções 678 (2) e 679 (2) do Companies Act de 2006, sem variações na redação.
74 Atual secção 677 do Companies Act de 2006.
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propósito mais amplo da sociedade”, desde que as operações fossem realizadas de boa fé, prosseguindo-se o interesse da sociedade. Esta “purpose exemption”, como é usualmente designada, implica, pois, propósitos mistos (“mixed
purposes”75).
Na primeira hipótese prevista, a prestação da sociedade ao terceiro subsumível à definição de assistência financeira nem sequer tem como propósito
principal a utilização dos meios assim disponibilizados para a aquisição das suas
ações. Face aos casos utilizados para exemplificar esta hipótese, a sua especificação nem pareceria necessária, dado que a relação finalística entre o negócio de
aquisição e o de financiamento, como sabemos, é um dos elementos essenciais
da assistência financeira76. Esclarece-se, de qualquer forma, que se tal propósito existir, mas for apenas secundário, não se aplicará a proibição. Na segunda
hipótese, realça-se o aspeto de que a prestação realizada pela sociedade ao terceiro tem como objetivo principal assisti-lo financeiramente (se fosse um objetivo meramente secundário, estaríamos perante a primeira situação, já referida,
em que se aplica a exceção), mas tal negócio de assistência financeira enquadra-se numa operação mais vasta e complexa, que prossegue outros objetivos,
também mais abrangentes.
A sentença proferida pela House of Lords no caso Brady v Brady (1989),
porém, estabeleceu um precedente no sentido de interpretar restritivamente a
purpose exemption, dado que, para evitar o esvaziamento da proibição constante
da secção 151 do Companies Act de 1985, seria “importante distinguir entre o
propósito e a razão por que o propósito se formou”. Ora, afirma Lord Oliver,
as razões por detrás da operação podem ser muitas e mesmo excelentes, como
obter o controlo de uma sociedade em que o terceiro vê potencial, mas que
atravesse dificuldades que o interessado na sua aquisição considera ultrapassáveis77. No entanto, isso não basta para que o propósito imediato da operação

Ferran/ Chan Ho, Principles…, cit., p. 253.
Veja-se o exemplo dado por Lord Oliver, no caso Brady v Brady (1989) AC 755 HL, p. 779, em
que não se vislumbra qualquer autonomização desta exceção face aos requisitos de aplicação da regra
geral proibitiva: “[a exceção] implica um propósito principal e, consequentemente, um subsidiário. A questão aqui é saber se a assistência foi dada principalmente de modo a aliviar o comprador
das ações da sociedade das suas dívidas ou se foi dada principalmente com outro propósito – por
exemplo, a aquisição ao terceiro de algum bem de que a sociedade precisa para a prossecução da sua
atividade.” (tradução livre nossa). Aqui a transferência patrimonial ao terceiro não está, pura e simplesmente, finalística ou causalmente relacionada com a aquisição de ações da sociedade, mas sim
com a “aquisição de algum bem”, tal como aconteceria se estivéssemos perante uma distribuição de
dividendos, por exemplo.
77
No caso em questão, tratava-se de uma sociedade controlada por dois irmãos, cujas desavenças tornaram a sua gestão praticamente impossível. A sociedade atuava em dois setores: transporte e bebidas.
75
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deixe de ser a concessão de assistência financeira para a aquisição de ações
próprias78.
Esta interpretação, defendida em precedente vinculativo, tornou praticamente impossível a aplicação da purpose exemption nos anos subsequentes.
Tomemos o caso Chaston v SWP Group Plc79 como exemplo das enormes dificuldades em aplicar esta exceção da finalidade da operação. Tratou-se de um caso
em que uma sociedade tinha procedido ao pagamento de serviços de consultoria e auditoria prestados à sua sociedade dominante, cujo controlo viria a ser
adquirido por uma outra sociedade, enquanto decorria o processo de negociação desta aquisição80. O juiz que proferiu a sentença recorrida, do Queen’s Bench
Division of the High Court, havia entendido que não era de aplicar a proibição
de assistência financeira, uma vez que a contratação de tais serviços prosseguiu
os interesses de ambas as sociedades, pois permitiu que a due diligence à sociedade a adquirir se concluísse, de forma a que a interessada em comprar pudesse
tomar uma decisão a esse respeito, optando por avançar para a aquisição ou
não. Entendeu, portanto, este juiz que “o propósito de ter incorrido em tais
custos fora cooperar na operação de due diligence”81 e não, propriamente, assistir
a adquirente na compra. Contudo, devido à decisão em Brady v Brady, o juiz
a quo considerou que a aplicação purpose exemption (secção 153 do Companies
Act de 1985) não seria possível, uma vez que estaríamos perante uma “razão”
aceitável, mas o “propósito” imediato ainda se reconduziria à assistência financeira. Ainda assim, decidiu, curiosamente que a operação era lícita, por não ser
aplicável ao caso a secção 151, que estabelece, como sabemos, a proibição geral
de assistência, dado que faltava a verificação do elemento finalístico no caso.
O raciocínio é bastante duvidoso: se os pressupostos das exceções que concretizam o elemento finalístico – e que foram criadas justamente para diminuir o
alcance da proibição através da concretização deste elemento – não se verificam, então como justificar a ausência deste elemento? Foi esta incongruência
que a House of Lords detetou, considerando-a violadora do precedente estabelecido em Brady v Brady.
Os irmãos pretendiam separar estes negócios, atribuindo um a cada. Contudo, o negócio do transporte valia mais do que o das bebidas, o que levou a que a sociedade preexistente – que ficou com
o negócio do transporte – tivesse de transferir bens para a sociedade então criada e que se dedicaria
às bebidas. Tal solução havia sido considerada pelos irmãos como a única que evitaria a dissolução
da sociedade preexistente.
78 Cf. (1989) AC 755 HL, p. 779-780.
79 (2002) EWCA Civ 1999.
80
A secção 151 (1) do Companies Act de 1985 proibia a assistência para aquisição de ações da sociedade dominante. Atualmente, tal proibição encontra-se na secção 679 (1) do Companies Act de 2006.
81 Cf. o par. 15 do acórdão.
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Como acima demos nota, o Department of Trade and Industry propôs, em
1997, a substituição da (principal) purpose exemption por um predominant reason
test, de forma a reverter o posicionamento restritivo que a decisão Brady v Brady
inaugurou. No entanto, aquando da preparação do Companies Act de 2006, o
governo questionou-se sobre se não estaria apenas a tratar de uma mera questão
de palavras, não sendo a alteração, talvez, capaz de produzir o efeito desejado
de reverter a tese dessa sentença82.
A jurisprudência tem, em todo o caso, aligeirado o rigor na verificação do
elemento finalístico, tendendo a aceitar com maior facilidade meras “razões”,
que não se podem reconduzir a verdadeiros (diretos e imediatos) “propósitos”,
mas que os tribunais consideram atendíveis para efeitos de não aplicação da
proibição de assistência financeira. Assim, no caso Uniq Plc, Re83, a Chancery
Division do High Court of Justice declara que “se uma sociedade faz um pagamento contra reembolso total, recebido por si ou pela suas dominadas, e com o
propósito genuíno de prosseguir os seus próprios interesses e não de conceder
assistência financeira, pode-se dizer que não houve, na linguagem de comércio
corrente84, assistência financeira, apesar de [a sociedade] saber que o recetor
irá utilizar o dinheiro pago para financiar a aquisição de ações na sociedade ou
na sua holding”85. Porém, uma vez que tal posicionamento poderia gerar controvérsia, o Tribunal acaba por considerar ser melhor adotar uma atitude mais
conservadora, fazendo a análise de cada um dos pagamentos individualmente,
para determinar se se subsumem a alguma das categorias de assistência financeira na secção 677 (1) e, se sim, de qual o seu propósito.
Também noutros ordenamentos este tipo de situações, designadas por
Bayón/Benazerraf por “operações complexas destinadas a modificações estruturais, reestruturações ou saneamento de empresas em dificuldade”86, tem sido
alvo de discussão. Basta recordarmo-nos da controvérsia gerada no acima referido caso Farmitalia, que também incidia sobre transações intra-grupo, cujo
Cf. Ferran/Chan Ho, Principles…, cit., p. 255.
(2011) EWHC 749 Ch. Estava em causa a constituição de uma nova sociedade que iria assumir as
responsabilidades relativas a um esquema de pensões deficitário (e que se previa que levasse a Uniq
e suas subsidiárias à insolvência no prazo de um ano) e, simultaneamente, adquirir cerca de 90 % do
capital da Uniq, assim a libertando e às sociedades por esta dominadas de tais obrigações, que passariam
a integrar um Pension Protection Fund. As participações sociais deveriam ser posteriormente vendidas
de forma a garantir a manutenção das pensões, considerando-se que tal solução era a única viável (cf.
par. 2 da sentença). Para uma visão geral do caso, v. Ferran/Chan Ho, Principles…, cit., p. 242.
84 Que, na senda de jurisprudência anterior, considera ser a “linguagem” em que assenta a assistência
financeira (cf. par. 37).
85
Cf. par. 38.
86 «Alcance de la prohibición…», cit., p. 23.
82
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objetivo havia sido “fazer circular no seio do grupo a liquidez imobilizada na
Farmitalia”87.
A aceitação de razões comerciais sólidas como forma de excecionar operações que consistiriam, à primeira vista, em assistência financeira tem sido, por
vezes, criticada por os tribunais, ao fazerem a análise dessas razões, estarem a
decidir sobre o mérito das escolhas da sociedade sobre a condução da sua atividade comercial88.
Na nossa opinião, concordamos que, perante uma operação complexa de
reorganização empresarial, se deverá atender à operação no seu todo para determinar se a proibição será ou não aplicável. Nestas operações, o fim relevante
não deixa de ser o do negócio de financiamento, mas tal fim terá, naturalmente,
de ser aferido tomando em consideração a globalidade da operação, sob pena
de ser desvirtuado. Caso contrário, operações benéficas para a sociedade – e,
por vezes, mesmo necessárias à sua sobrevivência – seriam consideradas nulas
ou deixariam de se realizar por causa da proibição, efeito pernicioso para o qual
já o relatório da Comissão Jenkins alertava.
Porém, tentando evitar as dificuldades colocadas pela distinção entre “fim
secundário” e “fim principal, mas incidental”, para além da vexata quaestio relativa à diferença entre “fins” e “razões” ou “motivos”, subjacente à decisão
restritiva em Brady v Brady, diremos que a norma não se aplicará se o fim não
corresponder a um fim de assistência financeira, o que ocorrerá sempre que a
aquisição de ações da sociedade assistente pelo assistido for, por sua vez, meramente instrumental de um outro fim (tipicamente, de restruturação empresarial). Assim se cumprirá o desiderato de apreciar a operação na sua globalidade,
utilizando um critério baseado numa relação de instrumentalidade: se a assistência financeira à aquisição de ações pelo terceiro for apenas o meio encontrado
para prosseguir um outro fim, será este o fim relevante do negócio de financiamento; pelo contrário, se o fim de assistência não for instrumental de outro fim,
mas o fim último da operação, então a proibição será de aplicar.
Ensaiemos, agora, a aplicação do critério aos casos de “operações complexas” de maior importância e controvérsia na doutrina e na jurisprudência
consistem no leveraged buy-out (LBO) e no merger leveraged buy-out (MLBO).
O LBO consiste numa operação de aquisição do controlo de uma sociedade
com recurso ao endividamento, em que o custo de aquisição é suportado pela
sociedade adquirida (target)89. Para tal, os interessados na aquisição constituem,
com uma aportação mínima de capitais, uma sociedade veículo (special purpose
Cristina F. Fernández, «La prohibición…», p. 588.
Neste sentido, v. Michele Giannino, The regulation of LBOs…, cit., p. 12.
89 Cf. Horta Osório, Da tomada de controlo…, cit., p. 79. Sobre a tomada de controlo de socieda-
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vehicle), que se designa habitualmente por newco, sendo esta a sociedade que se
irá endividar para adquirir o controlo da target. Para evitar a aplicação da norma
que proíbe a assistência financeira90, a target não irá, em princípio, prestar garantias a favor dos credores da newco, nem conceder crédito a esta diretamente. Por
sua vez, os credores não aceitarão, normalmente, que a newco se limite a dar
em garantia as ações que tenciona adquirir, enquanto bens futuros, sendo que o
que se pretende no LBO é que sejam os ativos e o cash flow da target a suportar
o custo da aquisição e só a target pode dispor deles. Por isso, é usual o recurso
à fusão para a efetivação da transferência do custo da aquisição para a target: é
o que se denomina por merger LBO (MLBO). Após a aquisição da target pela
newco, estas duas sociedades fundir-se-ão, dando origem a uma nova sociedade
ou incorporando-se a target na newco91. Desta forma, todo o património que era
da target passará a responder pela globalidade das dívidas da newco, o que resulta
do regime legal da fusão.

des, v. Menezes Cordeiro, «Da tomada de sociedades (takeover): efetivação, valoração e técnicas de
defesa», ROA, Ano 54, 1994, 761-777.
90
Que pareceria inevitável, face à finalidade da operação (transferência do custo de aquisição para a
sociedade adquirida), ficando a newco com o controlo da target sem ter trazido capitais (nem know
how, clientela, etc.) que pudessem ajudá-la a prosseguir melhor a sua atividade, mas apenas altos
níveis de endividamento: uma situação que parece conjugar os principais riscos que se pretende evitar com a proibição de assistência financeira. Cf. Eilís Ferran/Look Chan Ho, Principles..., cit., p.
238: “a rule that prohibits public companies from giving financial assistance for que acquisition of their shares,
appears to strike at the heart of leveraged buyouts, because the economic structure of these transactions depends
on being able to use the acquired company’s assets as security for the debt financing incurred to effect acquisition
and that is precisely what the ban appears to prohibit”. Contra, inclinando-se para a inaplicabilidade da
proibição nos casos de LBO em geral, mesmo sem fusão, pela simples razão de se tratarem de operações complexas, em que a assistência financeira seria uma mera componente, v. Ana Perestrelo
de oliveira, Manual…, cit., pp. 231-232.
91
É o chamado forward MLBO, em que a newco incorpora a target. A situação inversa, em que é a
newco que se incorpora na target (reverse MLBO) gera dificuldades acrescidas no que toca à proibição de
assistência financeira, porque, dessa forma, será a target que, manifestamente, responderá pelas dívidas
contraídas pela newco para a sua aquisição. Para Horta Osório, Da tomada de controlo…, cit., p. 203,
o simples facto de tal responsabilidade por dívidas ser um efeito ex lege, resultante da aplicação regime
da fusão, seria suficiente para considerar a operação lícita, pois o artigo 322.º, n.º 1 do CSC proibiria
“a assistência financeira prestada de forma voluntária e não aquela que resulta de imperativo legal”.
Razão pela qual a proibição não se aplicaria nem ao forward nem ao reverse MLBO. Não podemos
concordar com esta posição, em virtude do critério de instrumentalidade acima apontado, pois se a
fusão tiver sido o meio escolhido – “de forma voluntária” – para obter, precisamente, o efeito-assistência financeira, então o fim último da operação é a assistência financeira e a fusão é apenas o meio
de o alcançar. Ou seja, a aquisição de ações da target pela newco não é meramente instrumental de
qualquer outro fim, pelo que só há um fim relevante que é o de assistência financeira.
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Não cremos, porém, que a fusão, por si só, seja um “whitewash procedure
sui generis ou procedimento de saneamento”92 do LBO. É certo que os bens
da target passarão a responder pelas dívidas da newco por força da lei, mas tal
poderá apenas significar que se está a utilizar um instrumento legal – o regime
da fusão – para contornar a proibição do artigo 322.º, n.º 1 do CSC, o que
ainda consiste em violação desta disposição (fraude à lei). Nem nos parece
que, pelo mero facto de o MLBO ser uma operação complexa, se possa concluir imediatamente que a assistência financeira nele envolvida seja sempre
um aspeto a desconsiderar93. Se o MLBO for, justamente, o meio encontrado
pelos interessados na tomada de controlo da target com vista a transferir, através da fusão, o custo da aquisição para esta, então o fim relevante do negócio
de financiamento é assistir financeiramente um terceiro (a newco) a adquirir
ações da sociedade assistente (a target) e não um outro qualquer. É o MLBO,
mais concretamente a fusão, que é instrumental à obtenção do efeito pretendido de assistência financeira e não o inverso. A simples circunstância de
a operação ser “complexa” em nada contende com o facto de o fim ser de
assistência financeira.
É claro que haverá casos em que o negócio de financiamento, apesar de ter
como propósito imediato facilitar a aquisição de ações da assistente, não deverá
ser ilícito, uma vez que tal aquisição e respetiva assistência serão meramente
instrumentais de outros propósitos, como a realocação de recursos dentro de
um grupo societário ou a concentração de empresas com vista à criação de
sinergias. Não se aplicará, então, o artigo 322.º do CSC.

Pedro Nunes, «A proibição de assistência…», cit., p. 39. Inês Pinto Leite, «Da proibição…», cit.,
p. 167, afirma que o regime da fusão não se sobrepõe à norma que proíbe a assistência financeira,
tratando o artigo 117.º do CSC de causas formais de nulidade, enquanto o n.º 1 do artigo 322.º estabeleceria uma regra geral aplicável a todos os negócios jurídicos. A nosso ver, consistindo a fusão no
ato pelo qual se concretiza a assistência financeira, as deliberações das assembleias gerais das sociedades participantes em que a fusão assenta serão nulas quando violarem o artigo 322.º, n.º 1, pelo que a
nulidade da fusão deverá ser declarada na sequência da impugnação dessas deliberações. Em sentido
contrário, v. Horta Osório, Da tomada de controlo…, cit., p. 203-204, entendendo que as normas
relativas à fusão prevalecem sobre o artigo 322.º segundo um critério de “subsunção” (supomos que
o Autor se quisesse referir à consunção).
93 Entendendo que “operações complexas como os LBOs são dirigidas a uma finalidade distinta ou
mais ampla, não devendo, em consequência, cair no âmbito de aplicação da norma proibitiva da
assistência financeira”, v. Mariana Duarte Silva, «Assistência financeira…», cit., p. 197.
92
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1.3. Ratio e natureza da proibição
Talvez o tema de maior controvérsia em torno da assistência financeira
diga respeito à ratio da sua proibição94. Era usual aproximá-la da ratio do regime
das ações próprias, uma vez que, historicamente, teria surgido como forma de
evitar fraudes a este último regime95. O facto de, no caso português, a proibição vir inserida na secção do CSC relativa, precisamente, à aquisição de ações
próprias constitui mais um fator a apontar no sentido dessa identificação. Os
riscos contemplados pelo legislador ao limitar a aquisição de ações próprias são
vários, contendendo com os princípios da intangibilidade do capital social e
da igualdade entre sócios (na escolha daqueles a quem a sociedade adquirirá as
ações, em detrimento de outros igualmente interessados em vender – princípio expressamente previsto no artigo 321.º do CSC, na senda do artigo 42.º
da Segunda Diretiva), com potenciais desequilíbrios na organização interna da
sociedade96 e a possibilidade de haver abuso de informação privilegiada e procura artificial de ações (especulação)97.
Contudo, tal identificação tem sido posta em causa, devido à diferença de
regimes entre as duas situações, já que a aquisição de ações própria é objeto de
Wymeersch (Reforming…, cit., p. 21) considera-a mesmo “misteriosa”. Também Frè entende
que a norma visa diversas finalidades em abstrato, mas que não se concretizam em nenhum perigo
determinado, devendo-se a um “especial temor do legislador”, que se moveria por mera “intuição”
(apud Bayona giménez, La prohibición…, cit., p. 145).
95
Cf. o teor do par. 30 do Relatório Greene (supra, cap. 1.1.1.). Repare-se que o § 71a da Aktiengesetz alemã tem como epígrafe Umgehungsgeschäfte (negócios fraudulentos). Também Alan Dignam/
John Lowry, Company Law, 8.ª edição, Oxford, 2014, integram o capítulo relativo à assistência
financeira na secção intitulada “Behind the corporate veil”, expressão utilizada a propósito do levantamento da personalidade coletiva e que ilustra a desconfiança no Reino Unido quanto ao eventual
caráter fraudulento destas operações.
96
Dado que, se o órgão de administração pudesse exercer o direito de voto conferido pelas participações sociais, quebrar-se-ia a “relação de interesses entre a propriedade e o poder”, por alguém
“exercer o direito de voto sem risco de perda” (Margarida Costa Andrade, «Comentário ao artigo
316.º», Código das Sociedades Comerciais em comentário, vol. V, p. 400). Por isso suspende a lei, no artigo
324.º, n.º 1, a) do CSC, o exercício da generalidade dos direitos titulados nas ações, designadamente
os de participação (o direito aos lucros sempre se extinguiria por confusão). Contudo, tal significa
que será mais fácil obter a maioria dos votos em assembleia geral e, por conseguinte, o controlo da
sociedade, pois a suspensão de alguns direitos de voto faz aumentar o peso relativo dos restantes, o
que pode desvirtuar as relações de poder internas.
97
Jesse M. Fried relaciona estes dois últimos aspetos («Insider trading via the corporation», University of Pennsylvania Law Review, vol. 162 (2014), 801-839, p. 804, disponível em http://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2122137, consultado a 02-09-2021), chamando insider trading
indireto à compra e venda de ações próprias para valorizar e revender com mais-valias as participações dos insiders.
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uma proibição meramente relativa (sendo a operação lícita dentro de certos
limites – cf. artigo 317.º do CSC), enquanto a assistência financeira é proibida
em absoluto98. Raúl Ventura, que concebe a proibição de assistência financeira
como um reforço do regime da aquisição de ações próprias, esquiva-se bem a
este argumento, pois coloca a tónica “na ténue linha divisória na prática entre a
aquisição das ações por um terceiro, em seu nome mas por conta da sociedade
e em seu nome e por sua conta” 99 e, portanto, no n.º 2 do artigo 316.º, que
proíbe – precisamente: em absoluto – a aquisição de ações próprias por interposta pessoa100.
De qualquer forma, concordamos com aqueles que defendem a pluralidade
de interesses protegidos pela norma (também o regime de aquisição de ações
próprias prossegue vários interesses, como referimos sucintamente)101 102. Efetivamente, a tutela dos interesses dos credores está basicamente limitada, no
plano jurídico, à exigência de formação e conservação do capital social. Ora, se
a proibição visasse apenas a proteção dos credores, então perderia a sua razão
de ser quando a assistência se realizasse com recurso às reservas disponíveis, ou
melhor, desde que da operação não resultasse que o património social líquido
se tornasse inferior à soma do capital social e das reservas indisponíveis103. Esta
Cf. Inês Pinto Leite, «Da proibição…», cit., p. 136 e Joana Pinto Monteiro, A assistência financeira nas sociedades em relação de domínio, cit., p. 14. Lembremo-nos, em todo o caso, que já a Comissão Jenkins questionava que a ratio da proibição de assistência financeira fosse a de evitar fraudes
ao regime da aquisição de ações próprias, apontando antes à prevenção da despatrimonialização da
sociedade (supra, cap. 1.1.1.).
99 Cf. Raúl Ventura, Estudos..., cit., p. 378.
100
Também Menezes Cordeiro associa as duas situações, denominando-as de “operações indiretas”
(de aquisição de ações próprias), afirmando que a sua proibição prossegue, para além dos objetivos
do regime da aquisição de ações próprias, a “transparência”, por isso indo mais longe do que esse
regime (Manual de Direito das Sociedades, vol. II, Almedina, 2006, pp. 657-658).
101
Vd. Inês Pinto Leite, «Da proibição…», cit., p. 141: “esta norma contém uma ratio essencialmente preventiva, correspondente à vontade legislativa de englobar todos os perigos – patrimoniais,
administrativos e bolsistas – que as operações de assistência financeira podem comportar”. Bayón/
Benazerraf, «Alcance de la prohibición…», cit., p. 29, entendem que a proibição visa ainda tutelar
os interesses da própria sociedade e dos stakeholders, uma vez que pode estar em risco a sua própria
solvência.
102
Contra a ideia de uma “ratio complexa”, que geraria “alguma perplexidade”, v. Pedro de Albuquerque, Assistência..., cit., pp. 67 ss. (p. 68). Em todo o caso, o Autor afasta que, na atualidade, a
ratio da norma se circunscreva a evitar “uma mistura ou sobreposição, não digna de proteção, entre
o património social e as vicissitudes relativas às participações dos sócios” (p. 70, itálico no original),
porquanto “a sua extensão [da proibição] passou a variar em função do maior ou menor mérito dos
fins, propósitos e objeto visados pela assistência financeira” (p. 71).
103
Por defender que é a tutela dos interesses dos credores que está em causa no artigo 322.º do CSC,
Ana Perestrelo de oliveira, Manual…, cit., pp. 226-227, considera, na senda de Habersack, que
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não deixa, contudo, de ser uma das preocupações do legislador ao estabelecer a
proibição, pois considera que a recuperabilidade dos montantes utilizados para
assistir terceiros na aquisição das suas ações é “suspeita”104.
São apontados outros interesses cuja tutela a norma prosseguirá. Fala-se na
tutela da organização social, tanto numa perspetiva interna, como externa105.
Internamente, pretender-se-ia proteger a sociedade e os acionistas de potenciais
abusos da administração, que poderia conluiar-se com os terceiros assistidos
para controlar o sentido do voto nas deliberações da assembleia geral, alterando e desequilibrando as relações de poderes no seio da sociedade. Numa
ótica externa, a assistência financeira poderia ser utilizada como instrumento de
manipulação das cotações das ações, gerando uma procura artificial das mesmas.
Maria Victória Rocha106 considera que, para evitar os problemas concernentes
à perspetiva interna, bastaria impedir o exercício do direito de voto associado
às ações adquiridas mediante assistência financeira, tal como o legislador determinou a propósito das ações próprias. Quanto à segunda perspetiva, Mariana
Duarte Silva afirma que “a aquisição e detenção de ações próprias pela sociedade é tão ou mais suscetível de influenciar o mercado das cotações que a
assistência financeira, e nem por isso o legislador as vedou completamente”.
Entendemos a crítica, sobretudo se atentarmos que a Autora procura encontrar
um fundamento único, determinante, para a proibição, que autonomize por
completo o regime da assistência financeira107, mas cremos que, mesmo que a
tutela destes interesses “não justifique a proibição em toda a sua extensão”, a
norma não deixa de a prosseguir. Para além disso, a verdade é que a eventual
manipulação das cotações passa mais despercebida se for um terceiro, em seu
nome e por sua conta, a adquirir as ações do que se for a própria sociedade
a fazê-lo – caso em que os operadores do mercado saberão que o aumento
da procura se deveu à aquisição de participações pela própria sociedade. Pesa

se deve proceder à redução teleológica do artigo, permitindo a assistência financeira dentro do limite
dos bens distribuíveis. Também João Labareda entende ser essa a ratio da norma («Nota sobre a
prestação de garantias por sociedades comerciais a dívidas de outras entidades», Direito societário português – algumas questões, Quid Juris?, 1998, 167-195, p. 189).
104
Maria Victória Rocha, Aquisição…, cit., p. 312. Esta afirmação apoia-se, desde logo, no facto
de a norma ter transposto o artigo 23.º da Segunda Diretiva, no âmbito da qual, como sabemos, a
tutela dos interesses dos credores era de fundamental importância.
105
Cf. Mariana Duarte Silva, «Assistência financeira…», cit., pp. 180 ss.
106
Aquisição…, cit., p. 313.
107
Fundamento único que não poderia nunca ser este, dado que apenas é atendível no âmbito das
sociedades cotadas e a proibição aplica-se à generalidade das sociedades anónimas. Para Mariana
Duarte Silva, tal fundamento encontra-se no princípio de igualdade de tratamento dos sócios
(«Assistência financeira…», cit., pp. 183-188).
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aqui, a nosso ver, a tutela da transparência108. Uma lógica semelhante será de
aplicar no que respeita à perspetiva interna, pois a cominação do impedimento
do exercício do direito de voto poderia sair prejudicada pelo facto de não se
conseguir discernir quais as aquisições envolveram assistência financeira, especialmente considerando que tal assistência não terá sido, em princípio, aprovada
pelos sócios, mas sim pelo órgão de administração.
Ultimamente, tem-se acentuado a importância da tutela dos interesses dos
acionistas (não assistidos), particularmente dos minoritários109. Considera-se
que uma disposição como a do artigo 321.º do CSC não seria suficiente para
garantir um tratamento igualitário dos acionistas, pois há, na assistência financeira, mais fatores a ponderar do que, simplesmente, dar igual oportunidade
a todos os sócios de venderem as suas participações. De facto, para além dos
sócios vendedores, haverá terceiros (acionistas ou futuros acionistas) que irão
ser assistidos, desviando-se, assim, recursos da sociedade – o que implica uma
assunção de risco por todos os acionistas – em benefício de apenas alguns (atuais
ou futuros). Para além de que, em princípio, os terceiros poderão comprar as
ações a quem entenderem, relevando aqui, uma vez mais, a dificuldade em
perscrutar se a sua intenção de aquisição assentou na concessão de assistência
financeira, obstando a que a lei imponha – com eficácia – a obrigação de dar
igual oportunidade a todos os acionistas de venderem as suas participações, se
em tal estiverem interessados.
Apesar de não entendermos que este seja o fundamento único da norma,
até por serem configuráveis situações em que o princípio da igualdade de tratamento dos acionistas seja respeitado (pense-se no caso de haver deliberação
unânime dos sócios a aprovar a assistência ou em que a sociedade divulgue
publicamente a intenção de auxiliar financeiramente todos aqueles que pretendam adquirir as suas ações110) concordamos que uma das preocupações subjacentes à proibição seja acautelar o risco de tratamento inigualitário.
Em nossa opinião, a norma visa prevenir decisões de financiamento a terceiros potencialmente prejudiciais para a sociedade assistente (e, consequentemente, para os seus acionistas, particularmente os minoritários, e credores),
devido ao fim com que são tomadas e que não corresponde à prossecução dos
interesses da sociedade.

Bayona giménez, La prohibición…, cit., p. 459, refere-se à “obscuridade” acrescida que a presença
de um terceiro, que age em nome e por conta próprios, acarreta, face ao regime das ações próprias.
109
Já no relatório da Comissão Jenkins se intuía que seriam os sócios minoritários, e não os credores,
a ser mais prejudicados pelas operações de assistência financeira (cf. par. 179).
110 Extraímos o último exemplo de Inês Pinto Leite, «Da proibição…», cit., p. 140, nota 34.
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Com efeito, uma vez que a finalidade de assistência financeira é tida, à partida, como incompatível com a finalidade que os atos praticados por uma sociedade devem ter (i.e. a prossecução dos interesses da sociedade e, em medida
diferente, dos seus stakeholders), a lei opta, assim, por proibir diretamente os
negócios com tal finalidade, de modo a prevenir os (diversos) riscos que lhes
podem estar associados – os quais, no caso concreto, se poderão concretizar
num benefício a uns sócios em detrimento de outros, em aumentar artificialmente a cotação das ações, etc..
Tais decisões de financiamento – ou de facilitação na obtenção de financiamento, como no caso da prestação de garantias – deverão ser consideradas
potencialmente prejudiciais se, não estando perante nenhuma das exceções dos
n.ºs 2 e 3 do artigo 322.º do CSC111, tiverem como fim único ou principal112
a aquisição das próprias ações por terceiro, ainda que não correspondam a um
“negócio causal de favor”113, pois o negócio de financiamento poderá ser oneroso e mesmo celebrado em “condições justas de mercado”, não deixando por
isso de ter como objetivo a prestação de assistência financeira para a aquisição
de ações da sociedade e de ser, portanto, nulo.
Quanto à natureza da proibição, somos levados para a sua qualificação
como uma norma de perigo ou de resultado114. Face à nossa posição de que
não é necessário concretizar-se a aquisição das ações da sociedade pelo assistido
para que o negócio de financiamento celebrado com esse fim seja nulo115, diremos que a norma visa prevenir os riscos (o “perigo”) para acionistas e credores
gerados por negócio com tal fim (risco de conflito de interesses, de tratamento
inigualitário dos acionistas, de perda patrimonial, de desrespeito da organização
social, de fraude ao regime da aquisição de ações próprias, com todos os riscos
daí advenientes) e que consistirá, portanto, numa norma de perigo, cuja previsão
se encontra preenchida, independentemente do resultado (a aquisição de ações
pelo assistido).
Quanto ao objeto da proibição, estamos perante a proibição de um negócio
com um fim específico (o fim de assistência financeira) por causa desse fim e,
consequentemente, perante um negócio de fim contrário à lei. Efetivamente, tal
como se estabelece no regime geral de tais negócios (o artigo 281.º do Código
Civil), para que o negócio com fim de assistência financeira seja nulo é necesConforme veremos no cap. 2.2..
Sobre a necessidade de o fim de assistência ser o fim principal – e não meramente incidental – do
negócio, v., supra, o cap. 1.2.3..
113
A expressão é de Mariana Duarte Silva, «Assistência financeira…», cit., p. 197.
114
V. Inês Pinto Leite, «Da proibição…», cit., p. 147.
115 Cf., supra, cap. 1.2.2.
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sário que o fim seja comum a ambas as partes (sociedade assistente e terceiro
assistido).
2. Articulação da proibição de assistência financeira com o artigo 6.º
do CSC
Analisámos, no capítulo antecedente, a evolução histórica, os elementos e
a ratio e natureza jurídica da proibição de assistência financeira. Estamos agora
mais capacitados para abordar o problema da articulação entre a referida proibição e o artigo 6.º do Código das Sociedades Comerciais (CSC). As preocupações da doutrina que sobre esta matéria se debruça têm que ver, essencialmente,
com duas questões: (i) necessidade de “passar o teste” do artigo 6.º do CSC,
quanto à existência de capacidade de gozo, antes de verificar se a proibição de
assistência financeira é ou não aplicável, uma vez que o problema da capacidade
configura uma questão prévia à do artigo 322.º do CSC; (ii) articulação do
artigo 322.º do CSC com as situações excecionadas nos n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º
do CSC, numa perspetiva de (potenciais) conflitos de normas.
A primeira questão depende da resposta a dar ao problema fundamental de
saber se o artigo 6.º do CSC estabelece a limitação da capacidade de gozo das
sociedades comerciais com base no escopo lucrativo. É isso que veremos de
seguida.
Como ponto prévio, diremos apenas que o artigo 322.º do CSC não estabelece nenhuma limitação específica à capacidade de gozo das sociedades (nos
termos da segunda parte do n.º 1 do artigo 6.º do CSC – “os direitos e as obrigações (...) que lhe sejam vedados por lei”): verificámos já, no capítulo 1, que o
artigo 322.º do CSC comina de nulidade um negócio de fim contrário à lei (o
fim de assistência financeira), o que nada tem que ver com capacidade de gozo.
De facto, não está em causa a insuscetibilidade de celebrar certos negócios ou certo
tipo de negócios, mas sim a proibição de celebrar negócios com certo fim. Para
efeitos do artigo 322.º do CSC, a sociedade pode celebrar qualquer negócio,
desde que não com o fim de assistência financeira.
2.1. A questão da capacidade de gozo das sociedades comerciais
Muito tem sido escrito sobre a (não-)vigência do princípio da especialidade
do fim enquanto limitador da capacidade de gozo das pessoas coletivas em
geral, por via do artigo 160.º do Código Civil (CC), e das sociedades comer-
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ciais em particular, por via do artigo 6.º do CSC, que essencialmente reproduz
o referido artigo do Código Civil.
No Anteprojeto de Ferrer Correia, no quadro dos trabalhos preparatórios
do Código Civil de 1966, previa-se uma regra de capacidade plena das pessoas
coletivas, salvo quanto aos direitos e obrigações inseparáveis da personalidade
singular segundo a natureza das coisas ou a sua disciplina legal, na senda da tradição alemã e italiana116 e de alguma doutrina portuguesa anterior à nova codificação117. Contudo, tal regra não se manteve na 2.ª Revisão Ministerial, cujo
artigo 160.º transitou sem alterações para o Código Civil.118 Em consequência,
a regra civil vigente é a de que “a capacidade das pessoas coletivas abrange
todos os direitos e obrigações necessários ou convenientes à prossecução dos
seus fins”, excetuando “os direitos e obrigações vedados por lei ou que sejam
inseparáveis da personalidade singular” (artigo 160.º, n.ºs 1 e 2 do CC).
Em virtude desta formulação, não é surpreendente que parte significativa
da doutrina tenha entendido consagrar-se assim a limitação da capacidade das
pessoas coletivas pelo princípio da especialidade do fim, de matriz francesa
(surgido no âmbito do processo histórico de desamortização, i.e., o combate
aos chamados bens de mão-morta, pertencentes à Igreja e, por isso, insuscetíveis de ser objeto de imposto, para além de deixarem de ser transacionados)119
– ainda que de forma atenuada, uma vez que são permitidas não só as situações
Depois de uma fase, até à década de cinquenta, em que a doutrina italiana maioritária via no
objeto social uma delimitação dos poderes de representação dos administradores e não uma limitação à capacidade da sociedade, passou-se a considerar que tais poderes não poderiam ser limitados,
tal como disposto no direito alemão, sobretudo após a transposição da Primeira Diretiva (cf. João
Espírito Santo, Sociedades por quotas e anónimas – Vinculação: objecto social e representação plural, Almedina, 2000, pp. 110-115, nota 281.)
117 Veja-se as referências a Cunha Gonçalves e José Tavares feitas em Diogo Costa Gonçalves,
Pessoa coletiva e sociedades comerciais, Almedina, 2015, pp. 506-507 e 516.
118
Sobre os preparatórios do Código Civil quanto à matéria da capacidade das pessoas coletivas, v.
Diogo Costa Gonçalves, Pessoa coletiva..., cit., pp. 514-519.
119 Cf. Menezes Cordeiro, Direito das Sociedades, vol. I, 3.ª edição, Almedina, 2011, pp. 375-376
e João Espírito Santo, Sociedades por quotas..., cit., p. 123 ss. Para além da matriz francesa no que
respeita à limitação da capacidade das pessoas coletivas, existe uma matriz anglo-saxónica, correspondente à doutrina ulta vires, fundada no sistema de concessão de personalidade jurídica por “atos
individuais do Parlamento” que fixavam os poderes concedidos à pessoa coletiva em função do seu
objeto: ao atuar para lá desses poderes, a pessoa coletiva estaria a atuar ultra vires e não poderia ficar
vinculada, uma vez que o ato em causa seria “void”, não suscetível de convalidação sequer por deliberação unânime dos acionistas (cf. Stephen Griffin, «The rise and fall of the ultra vires rule in Corporate Law», Mountbatten Journal of Legal Studies, 1998, 2(1), 5-31, p. 5, disponível em http://
ssudl.solent.ac.uk/954, consultado a 02-09-2021). Destacando que também a matriz francesa ou a
“vertente europeia-continental” do princípio da especialidade tem por base a concessão discricionária de personalidade coletiva por ato de autoridade, por isso mesmo ser em função dos fins estatutá116
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jurídicas necessárias à prossecução dos fins da pessoa coletiva, mas também as
convenientes120. Chegava-se a essa conclusão mediante uma leitura a contrario
do artigo 160.º, n.º 1 do CC121, da qual resultaria que a “capacidade das pessoas
coletivas [só] abrange os direitos e obrigações necessários ou convenientes à
prossecução dos seus fins”, excluindo-se os que não tenham essa conexão com
os fins da pessoa coletiva. Tais fins corresponderiam ao objeto ou fim estatutário da pessoa coletiva122.
Apesar de o n.º 1 do artigo 6.º do CSC reproduzir o artigo 160.º, n.ºs 1
e 2 do CC quase integralmente, aqueles que postulam a tese da limitação da
capacidade das sociedades comerciais pelo princípio da especialidade tiveram
de encontrar um significado diferente para o elemento em função do qual a
capacidade deveria ser aferida no que toca a este tipo de pessoas coletivas, face
ao n.º 4 do artigo 6.º do CSC. Com efeito, estabelece-se aí não ser possível
limitar a capacidade das sociedades comerciais em função do objeto social: o
problema dos atos praticados para lá do objeto social é enquadrado e resolvido
nos artigos 260.º e 409.º do CSC – quanto a sociedades por quotas e sociedades
anónimas, respetivamente – como um problema de vinculação (externa) da
sociedade. Esta apenas poderá opor as limitações estatutárias à prática de certos
atos, incluindo os que extravasem o objeto social, a terceiros de má fé e desde
que não tenha havido ratificação dos sócios, o que torna claro tratar-se de uma
questão de eficácia stricto sensu e não de validade. Outra solução seria frontalmente incompatível com o artigo 9.º, n.º 1 da Primeira Diretiva em matéria de
Direito das Sociedades123 (doravante, apenas “Primeira Diretiva”).
rios que a aferição da capacidade era realizada (“especialidade estatutária”), v. João Espírito Santo,
Sociedades por quotas..., cit., pp. 115-116.
120 Cf. Pires de Lima/Antunes Varela, Código Civil anotado, vol. I, 4.ª edição, Coimbra Editora,
p. 165, que concluem, aliás, por uma atribuição de capacidade mais ampla do que a efetivada no
artigo 34.º do Código Civil de 1867, o qual determinava o seguinte: “as associações ou corporações,
que gozam de individualidade jurídica, podem exercer todos os direitos civis, relativos aos interesses
legítimos do seu instituto”, sendo que no artigo 35.º se impedia as pessoas coletivas não lucrativas
de adquirir bens imóveis que não fossem “indispensáveis para o desempenho dos [seus] deveres”.
121 Cf. Mota Pinto, Teoria Geral do Direito Civil, 4.ª edição (2.ª reimpressão), Coimbra Editora,
2012, p. 319.
122
Cf. Mota Pinto, Teoria Geral..., cit., p. 319 e Manuel de Andrade, Teoria geral da relação jurídica,
vol. I, 4ª reimpressão, 1974, p. 124.
123 Diretiva 68/151/CEE, do Conselho, de 9 de março de 1968, muito influenciada pela doutrina
alemã da ilimitação da capacidade da sociedade e dos poderes de representação dos administradores
(vinculação externa – perante terceiros), distinguindo-os dos poderes de gestão (vinculação interna)
– cf. Tiago Esteves, «Vinculação das sociedades anónimas e por quotas: notas sobre o seu regime
jurídico», RDS, Ano II (2010), 1/2, 379-403, pp. 385-386 e Raúl Ventura, Adaptação do direito
português à 1.ª diretiva do Conselho da Comunidade Económica Europeia sobre Direito das Sociedades, 1981,
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A compatibilização entre o entendimento de que o n.º 1 do artigo 6.º do
CSC determina a limitação da capacidade das sociedades pelo princípio da
especialidade e o n.º 4 desse artigo conseguir-se-ia, então, mediante a consideração de que o fim em causa no n.º 1 do artigo 6.º do CSC não seria o
fim estatutário (o fim imediato) da sociedade, ao contrário do estabelecido no
artigo 160.º, n.º 1 do Código, mas sim o fim mediato das sociedades comerciais, correspondente ao escopo lucrativo124. Esta posição teria, inclusivamente,
sustentação literal em ambos os artigos, dado que a lei comercial se refere a
“fim”, no singular, que seria “só um e o mesmo para todas [as sociedades]” e,
por isso, teria de corresponder ao seu fim mediato125, enquanto a lei civil utiliza
o termo “fins”, no plural, equivalente ao “objeto, ou fim imediato, que pode
ser múltiplo e varia de caso para caso”126. Esta ideia seria ainda confirmada por
uma interpretação a contrario do n.º 2 do artigo 6.º do CSC, pois se as liberalidades consideradas usuais não são havidas como contrárias ao fim da sociedade,
então as não usuais serão, em princípio, tidas como contrárias, precisamente por
não terem fim lucrativo, dada a sua gratuitidade127. As garantias prestadas pela
sociedade consideradas contrárias ao fim desta pelo n.º 3 desse artigo seriam, em
conformidade, apenas as de natureza gratuita128.

Lisboa, pp. 57-76, referindo o § 82 da AktienGesetz, que estabelece a impossibilidade de os poderes
de representação serem limitados.
124
Cf. Coutinho de Abreu, Curso de Direito Comercial, vol. II, 5.ª edição, 2016, p. 179. Afirmando
tratar-se de uma “solução intermédia”, entre a teoria da ilimitação da capacidade e a teoria ultra vires
(limitação pelo objeto social), v. Paulo Tarso Domingues, «A vinculação das sociedades por quotas
no Código das Sociedades Comerciais», sep. da Revista da Faculdade de Direito da Universidade
do Porto, Ano I (2004), p. 284.
125 Ou fim legal, seguindo um critério com base na fonte do fim tido por relevante, que distingue
duas vertentes do princípio da especialidade: a legal e a estatutária (cf. João Espírito Santo, Sociedades por quotas..., cit., p. 116).
126 Osório de Castro, «Da prestação de garantias por sociedades a dívidas de outras identidades»,
ROA, Ano 56 (II), 1996, 565-593, p. 578. Pedro de Albuquerque nota, porém, que a apontada
diferença quantitativa se trata de uma questão de “concordância gramatical”, uma vez que “no Código
Civil, o legislador refere-se às ‘pessoas colectivas’, no plural; enquanto no Código das Sociedades
Comerciais se reporta a ‘sociedade’ no singular” («Da prestação de garantias por sociedades comerciais a dívidas de outras entidades», ROA, Ano 57 (I), 1997, 69-147, p. 105).
127 Cf. Coutinho de Abreu, Curso..., cit., p. 179: “[q]ue este é o sentido do “fim” das sociedades
previsto no n.º 1 do artigo 6.º confirmam-no os n.ºs 2, 3 e 4 do mesmo art.º: em princípio, a concessão de liberalidades e de garantias reais ou pessoais (gratuitas) a dívidas de outras entidades contraria o fim social”.
128 Cf. Coutinho de Abreu, Curso..., cit., p. 188, Osório de Castro, «Da prestação de garantias...», cit., p. 580, idem, «De novo sobre a prestação de garantias por sociedades a dívidas de outras
entidades: luzes e sombras», ROA, Ano 58 (II), 1998, 823-858, p. 842, Alexandre soveral marRDS XIII (2021), 1, 9-59
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Em síntese ilustrativa, teríamos um círculo maior de capacidade delimitada
em função do fim lucrativo, cominando-se de nulidade os atos que dele extravasassem por força da conjugação dos artigos 6.º, n.ºs 1, 2 e 3, do CSC e 294.º
do CC, e um círculo concêntrico menor de vinculação, onde se incluem as
restrições advenientes da delimitação do objeto social, cominando-se de ineficácia os atos que deles extravasem, mas apenas no caso de os terceiros estarem
de má e de não ter havido ratificação dos sócios, nos termos do n.º 4 do artigo
6.º e dos artigos 260.º e 409.º do CSC129.
Porém, têm sido apontadas críticas de ordem vária a esta tese, que, em nossa
opinião, são certeiras e nos levam à conclusão de que as sociedades não têm a
sua capacidade de gozo limitada pelo fim lucrativo.
Desde logo, não é líquido que as sociedades tenham um fim lucrativo,
ainda que assim seja na maioria dos casos. Tal premissa parte do conceito de
sociedade previsto no artigo 980.º do CC, do qual as sociedades comerciais
seriam meras espécies130. Contudo, a asserção é muito discutível, tanto que a
própria lei reconhece a existência de sociedades comerciais que não têm um
escopo lucrativo, como as SGPS, que nem têm como fim o exercício direto
de atividades económicas, mas apenas indireto, mediante a gestão de participações sociais noutras entidades131. Antes parece mais correto afirmar, com
Pais de Vasconcelos, que a sociedade civil simples corresponde a um tipo distinto de outros tipos de sociedades e não a um conceito geral abstrato no qual
todas se subsumem132. Para além disto, como aponta Diogo Costa Gonçalves, a
polissemia e consequente “assistematicidade” do termo “lucro” no âmbito do
Código das Sociedades Comerciais, que o Autor estima ser utilizado cerca de
cem vezes, torna-o “dogmaticamente inoperante” enquanto fator delimitador
da capacidade133.

tins, «Comentário ao art.º 6.º», Código das Sociedades Comerciais em comentário, vol. I, Almedina, 2010,
108-122, pp. 114-115.
129 Cf. Coutinho de Abreu, Curso..., cit., p. 181. Relativamente a estas normas sobre vinculação,
v. Coutinho de Abreu, «Vinculação das sociedades comerciais», Estudos em honra do Professor
Doutor José de Oliveira Ascensão, vol. II, 1213-1239, especialmente pp. 1229-1235.
130
Neste sentido, v. Alexandre soveral martins, «Comentário ao art.º 6.º», cit., p. 110, idem, «Da
personalidade e capacidade jurídicas das sociedades comerciais», Estudos de Direito das Sociedades,
9.ª edição, Almedina, 99-130, p. 113.
131
N.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 495/88, de 30 de dezembro.
132 Pais de Vasconcelos, A participação social nas sociedades comerciais, 2.ª edição, Almedina, 2006, pp.
15 e 25-30. Veja-se também um apanhado das críticas à ideia de que o fim da sociedade é o lucro
em Pedro de Albuquerque, «Da prestação de garantias...», cit., pp. 100-105.
133 Diogo Costa Gonçalves, Pessoa coletiva..., cit., pp. 732-744, sobretudo pp. 732-734 e 742-743.
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Acresce o seguinte: a tese da limitação em função do escopo lucrativo
pugna pela exclusão134 da capacidade de gozo da sociedade somente nos negócios gratuitos; porém, se a capacidade se afere de acordo com tal critério funcional, então não fará sentido distinguir entre negócios gratuitos ou onerosos135.
Com efeito, ainda que a probabilidade de tal escopo não existir seja maior nos
primeiros, isso não significa que não possa faltar nos segundos. Pensemos num
exemplo: se uma sociedade comercial com um jardim de dez arbustos e dois
jardineiros a tempo inteiro – um número que já parece excessivo – celebrar um
contrato de trabalho com um terceiro jardineiro, será que se prossegue assim
um escopo lucrativo? O contrato é indiscutivelmente oneroso, ainda que os
Tendencial, dada a possibilidade de demonstração do justificado interesse próprio. Discute-se a
quem cabe o ónus da prova quanto a este aspeto: deverão ser os credores que beneficiam da garantia a provar a existência do justificado interesse da sociedade ou deverá ser esta a provar a sua inexistência? No sentido de que cabe ao credor o ónus da prova, v., por todos, Osório de Castro,
«Da prestação de garantias...», cit., p. 580, nota 26 e Coutinho de Abreu, Curso..., cit., p. 189-190
(afirmando, aliás, não bastar a declaração expressa da sociedade de que tinha interesse na prestação da
garantia). No sentido de que é a sociedade que terá de provar a inexistência de interesse, v. Pedro
de Albuquerque, «Da prestação de garantias...», cit., pp. 133-136, Carvalho Fernandes/Paulo
Olavo Cunha, «Assunção de dívida alheia. Capacidade de gozo das sociedades anónimas. Qualificação de negócio jurídico», ROA, Ano 57 (II), Abr. 1997, 693-719, p. 718, disponível em https://
portal.oa.pt/upl/%7Bff38549d-ea85-4770-9592-b3b31643da45%7D.pdf (consultado a 02-09-2021)
– quanto à prova da gratuitidade da assunção (alínea b) das conclusões). A jurisprudência dominante
perfilha a última posição (cf. o acórdão do STJ de 28-05-2013, proc. 300/04, Relator Fernandes do
Vale), com base na seguinte argumentação: “não é correcto o entendimento de que o nº3 do art.
6º do CSCom., para efeitos do ónus da prova, deve ser cindido em duas partes, considerando-se
que «salvo se existir justificado interesse próprio da sociedade garante» é facto a provar pela pessoa
colectiva a quem foi prestada a garantia (...). Aliás, a entender-se que é a sociedade garantida que
tem que provar a existência de interesse próprio por parte da sociedade garante, estar-se-ia perante
uma prova que, na prática, seria muito difícil ou impossível de fazer, salvo, obviamente, se existissem prévias cautelas à prestação da garantia (…). Tirando casos-limite, não se vê como é que uma
sociedade pode provar que os actos praticados por outra foram no interesse próprio desta, tanto mais
que, por um lado, a lei não diz o que entender por tal interesse e, por outro, este teria que ser avaliado com referência à globalidade da actividade social da sociedade e não apreciado o acto de forma
isolada...” (acórdão do STJ de 13-05-2003, proc. 03A318, Relator Pinto Monteiro). Esta posição
encontra apoio, aliás, como defende Pedro de Albuquerque, na própria regra geral sobre ónus da
prova no sentido de que cabe a quem invoca factos constitutivos, prová-los; e cabe a quem invoca
factos extintivos, modificativos ou impeditivos, prová-los. Ora, a inexistência de justificado interesse
próprio é um facto gerador de nulidade e, por isso, extintivo do direito do credor à garantia, cabendo
à sociedade, que o invoca, prová-lo.
135
A doutrina defensora da tese da limitação da capacidade pelo escopo lucrativo é, no entanto,
perentória a afirmar que apenas os negócios gratuitos são afetados: v., por todos, Osório de Castro, «A prestação gratuita de garantias e a assistência financeira no âmbito de uma relação de grupo»,
Estudos em Homenagem a Miguel Galvão Teles, vol. II, 2012, 413-433, p. 414: “relativamente a
atos onerosos, nunca se colocam problemas de incapacidade”.
134
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três jardineiros tenham pouco trabalho, mas parece criar uma despesa absolutamente desnecessária. Poderá qualificar-se como um “ato nocivo”, nomenclatura suficientemente ampla para abranger os atos “intencional e pré-ordenadamente” nocivos e os “acidentalmente” nocivos (que sempre surgem em virtude
dos riscos normais da atividade da sociedade)136. Seguindo um critério baseado
na prossecução do lucro, mesmo numa perspetiva de lucro potencial (e não
real), parece que os atos intencional e pré-ordenadamente nocivos deveriam
estar excluídos da capacidade da sociedade. Afinal, o critério delimitador tem
que ver com a gratuitidade ou com a finalidade do ato? A conclusão só pode
ser uma: um outro problema poderá existir com o contrato (violação do dever
de lealdade do administrador que celebrou o contrato em nome da sociedade,
existência de conflito de interesses por o administrador ser próximo do jardineiro, etc.), mas não falta de capacidade.
Por outro lado, “a capacidade é uma categoria generalizadora, a qual nos
indica se o sujeito pode praticar actos de determinado tipo”137, independentemente do concreto objeto do ato ou da concreta ligação entre o objeto e
o sujeito. Por essa razão, a avaliação sobre se um ato em particular tem ou
não um escopo lucrativo, qualquer que seja o entendimento de lucro tido por
relevante, ou se prossegue um “justificado interesse” da sociedade, não pode
enquadrar-se como um problema de capacidade – apreciado sob uma perspetiva ex ante, dado a capacidade corresponder à medida abstrata de situações
jurídicas de que uma pessoa é suscetível de ser titular. Trata-se, pelo contrário,
de um problema de legitimidade138, que consiste, justamente, na “particular
posição da pessoa perante um concreto interesse ou situação jurídica que lhe
permite agir sobre eles”139, cuja falta tem como consequência típica a ineficácia
stricto sensu, o que aponta no sentido da deslocação da questão do âmbito da

Sobre os “atos nocivos”, v. Pedro Pais de Vasconcelos, «Vinculação das sociedades comerciais»,
Direito das Sociedades em Revista, Ano 6, vol. 12, out. 2014, 55-93, pp. 60-61.
137 Pedro de Albuquerque, «Da prestação de garantias...», cit., p. 90. Leiam-se também as palavras de Oliveira Ascensão a propósito do artigo 160.º do Código Civil: “mesmo em abstracto, é
muito difícil delimitar uma categoria de actos que uma pessoa colectiva não possa praticar, salvo o
que resulta das duas categorias de limites que constam do art. 160.º/2. Fundamental é aqui recordar que a capacidade se situa perante categorias de actos, e não perante um acto singular. (...) Em
conclusão, o princípio da especialidade nada tem que ver com capacidade de direito” (Direito Civil
– Teoria Geral, vol. I, 2.ª edição, Coimbra Editora, 2000, pp. 263-264). O Autor enquadra, antes, o
problema como uma situação de “desvio do fim”, uma mera irregularidade.
138
Neste sentido, v. Pedro de Albuquerque, «Da prestação de garantias...», cit., pp. 89-96.
139 Pais de Vasconcelos, Teoria Geral do Direito Civil, 8.ª edição, Almedina, 2015, p. 87.
136
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capacidade para o da vinculação da sociedade (e, eventualmente, da responsabilidade dos administradores)140.
Outro argumento tem que ver com a necessidade de se fazer uma interpretação conforme à Primeira Diretiva dos mencionados artigos 260.º e 409.º do
CSC. Efetivamente, o n.º 1 de cada um desses artigos estabelece que a sociedade
fica vinculada pelos “atos praticados pelos gerentes, em nome da sociedade e
dentro dos poderes que a lei lhes confere”: ora, com Pedro de Albuquerque,
a expressão “dentro dos poderes que a lei lhes confere” tem de ser entendida
num sentido que não viole o n.º 1 do artigo 9.º da referida Diretiva, o que só
será possível se não bastar uma proibição meramente relativa ou condicionada à
prática de certos atos, exigindo-se uma “proibição legal absoluta”. Uma proibição como a de praticar atos contrários ao suposto fim lucrativo, que depende da
aferição caso a caso da verificação desse fim, contrariaria os objetivos de celeridade e segurança no tráfego jurídico que a Segunda Diretiva visou acautelar141.
Tais artigos deverão também aplicar-se, portanto, aos casos em apreço, em vez
de um regime de nulidade fundado em incapacidade de gozo.
Uma das afirmações correntes dos defensores da tese da limitação, seja com
base no objeto social ou no escopo lucrativo, diz respeito à tutela conferida
aos interesses dos sócios e dos credores142. A tese da ilimitação protegeria os
terceiros que contratem com a sociedade e, com isso, os referidos objetivos
prosseguidos pela Segunda Diretiva de segurança e rapidez no tráfego jurídico.
Desde logo, cabe indagar se sócios e credores não estão interessados na tutela
destes últimos interesses. A resposta é inequivocamente positiva. O entrave ao
tráfego comercial resulta claro da seguinte constatação de Alexandre Soveral
Martins, relativamente à prestação de garantias por sociedade que declara ter
justificado interesse em fazê-lo: “o terceiro ou controla se isso é verdade, ou

Pedro de Albuquerque, «Da prestação de garantias...», cit., p. 145: “[o] problema é, pois, de
simples vinculação, não de capacidade.” A confusão entre os planos da violação dos poderes dos
administradores/abuso dos seus poderes e da capacidade da sociedade tornou-se evidente, igualmente,
no direito anglo-saxónico, dando azo a deturpações da doutrina ultra vires: tal confusão deveu-se,
em grande medida, a uma interpretação errónea da sentença Re David Payne (1904), tomando-se
uma passagem que apenas poderia respeitar à doutrina ultra vires the directors (relativa aos poderes dos
administradores) como reportando-se à doutrina ultra vires (the capacity of) the company (cf. Stephen
Griffin, «The rise and fall...», cit., pp. 11-13).
141
Cf. Pedro de Albuquerque, «A vinculação das sociedades comerciais por garantia de dívidas de
terceiros», ROA, Ano 55 (III), 1995, 689-711, pp. 701-704.
142
V., por exemplo, Osório de Castro, «Da prestação de garantias...», cit., p. 580 e Coutinho de
Abreu, Curso..., cit., p. 178. Cf., igualmente, Stephen Leacock, «Rise and fall of the ultra vires doctrine in United States, United Kingdom, and Commonwealth Caribbean Corporate Common Law: A
triumph of experience over logic», DePaul Business & Commercial Law Journal, vol. 5, 2006, p. 77.
140
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arrisca e sujeita-se às consequências, ou recusa a garantia”143. Ora, dificilmente
um terceiro conseguirá controlar se é do interesse de outra entidade praticar
ou não certo ato: é ao titular do interesse que cabe tanto avaliá-lo, como prossegui-lo. Poucos quererão arriscar. Pelo que se deixa de celebrar um negócio
potencialmente benéfico para todas as partes tão-só pelo receio de a sociedade
vir a invocar, posteriormente, a sua nulidade: numa palavra, insegurança. Dificulta-se assim a obtenção de crédito no comércio em geral, fundamental para
a prossecução da atividade das sociedades e mesmo para a sua sobrevivência144.
Compreende-se, pois, que tanto a jurisprudência145, como a doutrina146
tenham votado a tese da limitação, mesmo quando a perfilham, a um papel de
pouca relevância prática. A doutrina do princípio da especialidade, como aliás
já referido a propósito do artigo 160.º do CC, entende que este está consagrado
de forma ampla, pois poucos serão os atos que não sejam, de todo, convenientes
à prossecução do fim, o que sai reforçado, no caso das sociedades comerciais,
pelo facto de se aceitar uma noção de lucro “indireto”, como o caso paradigmático das “doações interesseiras”, com vista a gerar boa imagem da sociedade
junto do público147. E mesmo as “doações feitas com espírito altruísta” serão
válidas se consideradas “liberalidades usuais” (n.º 2 do artigo 6.º do CSC) –
conceito que também tem sido entendido de forma muito ampla, já não apenas
os típicos brindes a clientes ou gratificações ao pessoal. Veja-se o exemplo dado
por Coutinho de Abreu: “A sociedade anónima x, financeiramente próspera,
doa (anonimamente) 100 000 euros para apoio a refugiados da guerra em certo
«Comentário ao art.º 6.º», cit., p. 116.
Sobre os efeitos económicos negativos da limitação da capacidade através ultra vires doctrine, v.
Stephen Leacock, «Rise and fall...», cit., p. 78.
145 Sobretudo mediante a imposição do ónus da prova da gratuitidade do negócio e da inexistência de
justificado interesse próprio à sociedade, nos termos acima mencionados (cf. supra, nota 134). V., sobre
os desenvolvimentos jurisprudenciais relativamente a esta matéria, Diogo Costa Gonçalves, Pessoa
coletiva..., cit., pp. 772-778, onde se destaca, para além da questão do ónus da prova, o “alargamento
casuístico do justificado interesse próprio, de tal forma que a exceção consome a regra” (p. 773).
146
Veja-se, paradigmaticamente, o que escreve João Espírito Santo (Sociedades por quotas..., cit.,
p. 166: “a previsão legal é de tal modo ampla – e isto pela introdução do elemento direitos e obrigações meramente convenientes à prossecução dos fins – que se torna, em grande medida, inoperacional no
quadro da capacidade.” e pp. 167-168: “cremos que o art.º 160.º, n.º 1, do CC poderia interpretar-se como o faz a doutrina tradicional no que respeita à demarcação negativa da capacidade da pessoa
coletiva, não fora o facto da inoperacionalidade do princípio da especialidade tal como está consagrado. Não
pode, pois, daí retirar-se a tradicional conclusão de que as pessoas colectivas têm uma capacidade de
direito limitada pelo seu fim; antes deverá concluir-se que, naquilo que seja compatível com a respetiva
natureza, gozam de uma capacidade absoluta, sob reserva de a mesma poder ser pontualmente limitada
por disposição legal.” (itálicos e negritos no original).
147 Sobre estas doações, v. Alexandre soveral martins, «Comentário ao art.º 6.º», cit., p. 113.
143
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país; apesar de a doação não promover a consecução de lucros pela sociedade,
ela, de acordo com o art.º 6.º, 2, não deve ser havida como contrária ao fim
social.”148 Perante isto, onde encontrar o limite? Tudo parece ser possível, restando apenas a insegurança de, num dia, a sociedade “financeiramente próspera” poder fazer uma tal doação, e noutro dia, depois de um investimento sem
retorno que causou prejuízo, apenas ter capacidade, à luz de um “fim social” já
não associado ao escopo lucrativo (pois estamos, precisamente, perante “doações altruístas”), para doar uma quantia mais baixa. E a associação de apoio a
refugiados que, primeiro, recebeu 100.000 euros sem que houvesse qualquer
problema, deverá estar a par destas flutuações na vida da sociedade, sob pena
de aceitar, um ano depois, uma doação de igual montante que, na verdade,
agora será nula... Evidencia-se a importância de tutelar a confiança dos terceiros, apenas permitindo a oponibilidade da contrariedade ao fim social quando
o terceiro esteja de má fé, como é regra em matéria de vinculação externa da
sociedade.
O pragmatismo referido que conduz à (quase) irrelevância prática da limitação compreende-se, aliás, face à perda dos “dois pilares histórico-dogmáticos” em que assentava o princípio da especialidade (como vimos, o processo
de desamortização e o sistema de concessão de personalidade coletiva por atos
individuais de autoridade)149. Com efeito, as regras jurídicas não vivem apenas
no mundo abstrato das ideias; pelo contrário, criam soluções para problemas
concretos da vida.
Por todas estas razões, entendemos não estar a capacidade limitada pelo
escopo lucrativo. O n.º 1 do artigo 6.º do CSC estabelece, pela positiva, a capacidade de gozo (plena) das sociedades comerciais, não sendo procedente uma
sua leitura a contrario. Não só devido às fragilidades interpretativo-dogmáticas
que essa metodologia sempre acarreta, mas sobretudo por ser particularmente
incorreto fazer uma tal interpretação onde a própria lei, depois de afirmar positivamente a capacidade, “fecha o círculo” através da especificação das (duas)
exceções à regra geral de capacidade (direitos e obrigações “vedados por lei” à
sociedade e os que sejam “inseparáveis da personalidade singular”).
Assim, concluindo que a capacidade das sociedades comerciais é plena, ressalvadas as exceções previstas na segunda parte do n.º 1 do artigo 6.º do CSC,
não podemos concordar com a ideia de que, em princípio, o artigo 322.º não
será aplicável aos negócios gratuitos por a sociedade não ter capacidade para os

148
149

Curso..., cit., p. 187.
Menezes Cordeiro, Direito das Sociedades, cit., p. 378.
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celebrar, o que os tornaria, por si só, nulos150. Pelo contrário, em virtude da ilimitação da capacidade da sociedade, o artigo 322.º não perde nenhuma da sua
utilidade no caso dos negócios de assistência financeira gratuitos (cuja validade
não é afetada pela questão da capacidade), aplicando-se a estes e aos onerosos
indistintamente.
2.2. A aplicabilidade da proibição de assistência financeira quando verificadas
as circunstâncias previstas no n.º 2 e na parte final do n.º 3 do artigo 6.º
do CSC
Cabe agora aferir se a concessão de créditos, o fornecimento de fundos
e a prestação de garantias, quando haja justificado interesse próprio ou em
benefício de uma sociedade coligada, com vista à aquisição de ações da própria
sociedade (ou da dominante151), bem como os atos qualificáveis como liberalidades usuais que possam igualmente servir para financiar a aquisição de ações
da sociedade, deverão considerar-se atos válidos e eficazes ou, pelo contrário,
padecerão de nulidade por se tratarem de negócios que, apesar de não serem
contrários ao fim social ao abrigo dos n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º, estariam proibidos
ao abrigo do artigo do 322.º do CSC.
Antes de procurar uma resposta, há que dar ainda um passo atrás: afinal, em
que consiste o “fim” mencionado no n.º 1 do artigo 6.º do CSC? Se não corresponde ao fim lucrativo – o que cremos resultar claro, não só, mas sobretudo,
do facto de existirem sociedades comerciais sem esse fim –, em que consistirá?
Uma hipótese seria considerar que se trata do objeto social, tal como no
artigo 160.º do Código Civil, o que seria uma solução coerente com a unidade
do sistema. Cremos, porém, que assim se estaria a desconsiderar, logo à partida,
os n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º do CSC, que concretizam o seu n.º 1, algo que a
doutrina do escopo lucrativo, aliás, defende igualmente, ao afirmar existir justificado interesse se houver aptidão a gerar lucros152. Na realidade, nem o caráter
“usual” das liberalidades de que trata o n.º 2, com base nas “circunstâncias da
época” e nas “condições da sociedade”, nem o “justificado interesse próprio”
No sentido de que só importa aferir da aplicação da proibição de assistência financeira depois de
estabelecida a existência de capacidade da sociedade, v. Pedro Nunes, «A proibição de assistência…»,
cit., p. 24, e Mariana Duarte Silva, «Assistência financeira…», cit., p. 168: “a questão deverá ser
primeiramente colocada no plano da capacidade jurídica da sociedade para a celebração do negócio
gratuito. Apenas depois de aferida a compatibilidade do negócio à luz do disposto no artigo 6.º do
CSC fará sentido analisá-lo em face da norma proibitiva estabelecida no artigo 322.º.”
151
Cf. o cap. 1.2.2..
152 Cf. Diogo Costa Gonçalves, Pessoa coletiva..., cit., p. 772.
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ou a existência de uma “relação de domínio ou de grupo” previstos no n.º 3,
se poderão reconduzir a concretizações do objeto social, delimitadoras das suas
fronteiras. As “circunstâncias da época” são um elemento claramente exterior
ao objeto social, já que são exteriores à própria sociedade. Mas também as
“condições da sociedade” nada têm que ver com o fim estatutário da sociedade,
antes respeitando ao seu balanço, à sua liquidez, enfim, à sua concreta situação
financeira, bem como às suas práticas, à sua clientela (e respetivas expetativas),
etc. Da mesma forma, o “justificado interesse próprio” não tem de se enquadrar
nos estritos limites da atividade prevista enquanto objeto social e a existência
de uma relação de grupo ou de domínio (entre sociedades com objetos sociais
específicos, possivelmente completamente distintos) também em nada respeita
ao objeto social.
Por estes motivos, cremos ser de sustentar uma posição alternativa, parecendo-nos a aventada por Diogo Costa Gonçalves de identificação do “fim”
com o “interesse” social merecedora de concordância. Com efeito, retira-se do
n.º 3 do artigo 6.º do CSC, formulado pela positiva, que “serve o fim da sociedade
a prestação de garantias reais ou pessoais a dívidas de outras entidades em caso de justificado interesse próprio”153. Também no n.º 2 desse artigo se poderá encontrar tal
identificação, com base na oposição (doutrinária e jurisprudencial) entre “doações interesseiras” e “doações altruístas”154 e na necessidade de ter em conta as
circunstâncias externas e internas à sociedade.
Com esta nota, podemos partir para o problema da articulação entre os artigos 6.º e 322.º do CSC. A este respeito, Osório de Castro, a propósito da prestação de uma garantia por “uma sociedade anónima, totalmente dependente
de outra (ou a cuja direção a sua gestão se encontre subordinada, ao abrigo de
um contrato de subordinação) em benefício de um banco, credor da sociedade
totalmente dominante (ou diretora), a troco da concessão de uma extensão do
prazo de cumprimento de uma dívida emergente de um financiamento concedido a essa sociedade com vista à aquisição de ações da sociedade garante”,
afirma que não se deverá considerar a garantia nula por força do artigo 322.º
do CSC, uma vez que “a extensão da proibição de financial assistance também
às hipóteses de relação de grupo levaria a paralisar o regime próprio dessas relações”, tendo em conta que “a regulamentação própria para as relações de grupo
advém do facto de se considerar que a possibilidade de uma direção unitária
(incluindo em especial o poder de emitir instruções desvantajosas para a sociedade subordinada ou totalmente dependente) tem vantagens que sobrelevam

153
154

Diogo Costa Gonçalves, Pessoa coletiva..., cit., p. 767.
Diogo Costa Gonçalves, Pessoa coletiva..., cit., p. 771.
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os riscos” 155. Dado que o Autor pugna pela tese da limitação da capacidade da
sociedade pelo princípio da especialidade, em função do escopo lucrativo, não
fará sentido fundamentar a não aplicação do artigo 322.º ao caso em apreço na
exceção constante da parte final do n.º 3 do artigo 6.º do CSC: se está aí em
causa uma questão de capacidade, então o facto de se verificar que existe capacidade de gozo não implica que não se apliquem todas as normas proibitivas
a que o caso se deva subsumir, nomeadamente a do artigo 322.º do CSC156.
O argumento a contrario tirado do artigo 325.º-B do CSC, aventado por Osório de Castro, não nos parece ajudar significativamente a resolver a questão no
sentido proposto: é que desse artigo, cujo n.º 1 remete para o n.º 1 do artigo
325.º-A do CSC, resulta que a proibição de assistência financeira se aplica não
só nos casos de aquisição das próprias ações, mas também nos de aquisição das
ações da sociedade dominante ou totalmente dominante/diretora, como vimos
anteriormente157. Não se reporta ao caso a que o Autor se refere, em que há
uma garantia prestada pela sociedade dependente em favor da sociedade diretora para a aquisição de ações da própria sociedade dependente.
De todo o modo, não deixa de parecer estranho que, quer nas situações em
que há justificado interesse próprio, quer nos casos em que a sociedade garante
e a sociedade garantida estejam em relação de domínio ou de grupo ou até
quando estejamos perante uma liberalidade considerada usual, nos termos do
n.º 2 do artigo 6.º do CSC, a lei estabeleça que não há contrariedade ao fim
(interesse) da sociedade e, depois, comine os negócios em causa de nulidade

Osório de Castro, «A prestação gratuita...», cit., p. 425.
O Autor entende que essa exceção, relativa à existência de “relação de domínio ou de grupo”
apenas se aplica, quanto às relações de domínio, nos casos de prestação de garantia downstream, i.e.,
pela sociedade dominante em benefício da sociedade dominada, pois só a sociedade dominante teria
“interesse na sobrevivência e desenvolvimento da dominada”, não sendo o inverso verdadeiro. Já
nas relações de grupo, em virtude da possibilidade de a sociedade totalmente dominante ou diretora
dar instruções vinculantes desfavoráveis à dependente, a exceção também abrangeria as garantias upstream (pela dependente a favor da totalmente dominante ou diretora) – cf. Osório de Castro, «De
novo...», cit., pp. 855-856. Contra, defendendo a inclusão nesta exceção tanto das operações downstream como das upstream, no âmbito das relações de domínio, v. por todos, Pedro de Albuquerque,
«Da prestação de garantias...», cit., pp. 136-143. Julgamos ser esta última a melhor posição, até porque,
ao contrário do que muitas vezes se afirma, a ressalva relativa à existência de uma relação de domínio
ou de grupo não resulta, em nossa opinião, de uma “presunção inilidível de justificado interesse próprio”, mas sim de uma permissão expressa de sacrifício de tal interesse, em prol do interesse de outra
sociedade do grupo (em termos latos). Por isso mesmo é que, havendo domínio total ou contrato
de subordinação, podem ser dadas instruções desfavoráveis à sociedade dependente (artigo 503.º do
CSC): permite-se a prevalência de outros interesses que não os “próprios”.
157 Cf. o cap. 1.2.2..
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por via do artigo 322.º do CSC, em virtude, precisamente, do fim de tais negócios, por causa dos riscos que negócios com tal fim acarretarão158.
Na verdade, essa estranheza não chega a ter oportunidade de surgir. Com
efeito, estando em causa no artigo 322.º do CSC a proibição de um negócio
de fim contrário à lei (o fim de assistência financeira), ele só se aplica, naturalmente, a negócios com tal fim, nos termos já analisados159. Ora, se verificadas
as circunstâncias previstas nos n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º, que levam à conclusão
de que o negócio não é contrário ao fim da sociedade, então não estamos
perante um fim de assistência financeira propriamente dito, não tendo aplicação o artigo 322.º do CSC. Assim, ainda que estejamos perante a prestação de
uma garantia com vista à facilitação da aquisição de ações da própria sociedade,
o facto de haver um justificado interesse próprio significa que o fim principal
do negócio de financiamento (a prestação da garantia) não é um fim de assistência financeira, pois tal aquisição é meramente instrumental de um outro
fim, correspondente à prossecução de um justificado interesse da sociedade
garante. Sendo a prossecução desse interesse o fim principal da prestação da
garantia, não está preenchido o elemento finalístico da proibição. Da mesma
forma, estando a sociedade garantida numa relação de domínio ou de grupo
com a sociedade garante, a lei permite o sacrifício do interesse desta em prol
da prossecução do interesse da garantida (ou do interesse do grupo em geral,
para quem aceite que o grupo tem interesses autónomos face às sociedades
que o compõem). É na prossecução de tal interesse, da coligada ou do grupo,
expressamente permitida pela lei, que consiste o fim principal do negócio de
financiamento, sendo a aquisição de ações apenas o meio de o alcançar. Já o n.º
2 do artigo 6.º do CSC aponta no sentido da aceitabilidade social (portanto,
incluindo sócios e credores, cujos interesses a proibição de assistência financeira, como vimos, visa sobretudo tutelar) das operações subsumíveis, apelando
tanto às circunstâncias internas, como externas da sociedade. Exclui-se, assim,
expressamente, qualquer relevância dos negócios aí visados em termos de risco
de lesividade e consequente contrariedade aos interesses da sociedade, razão
pela qual não estão em causa os interesses que o artigo 322.º do CSC visa proteger, inexistindo os riscos que aí se pretende acautelar.
A proibição de assistência financeira não entra, por conseguinte, em conflito com as disposições excecionais previstas nos n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º do
CSC, antes servindo estas para clarificar que não se verifica o fim ilícito preSobre a ratio da proibição de assistência financeira, bem como a sua natureza como uma norma
de perigo, tendo por objeto um negócio de fim contrário à lei (o fim de assistência financeira), veja-se supra o cap. 1.3..
159 Sobre o sentido a dar ao elemento finalístico da proibição, v. supra o cap. 1.2.3..
158
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visto no artigo 322.º do CSC, denotando a sua natural compatibilidade. Nesses
casos, das duas uma: ou há um interesse (principal) que está a ser prosseguido e
que não corresponde a um fim de assistência financeira, pois esta será apenas instrumental para alcançar tal interesse (n.º 3 do artigo 6.º do CSC) – caso em que,
claramente, inexiste concurso ou conflito de normas, o qual pressupõe a aplicabilidade de várias normas ao caso, devido ao preenchimento das respetivas factispécie, o que aqui não acontece, uma vez que não se aplica o artigo 322.º do
CSC por falhar a verificação do elemento finalístico – ou há um negócio que é
tido como socialmente aceitável e inconsequente em termos de risco para a sociedade,
sócios e credores (n.º 2 do artigo 6.º do CSC) – o que, no limite, geraria uma
situação de mero conflito aparente, na modalidade de consunção, uma vez que os
interesses que a proibição de assistência financeira tutela se encontram acautelados quando é aplicável o n.º 2 do artigo 6.º do CSC. O fim do negócio não
é contrário à lei: o negócio é válido.
3. Principais conclusões
1) Com base na análise da evolução histórica e da ratio da proibição de
assistência financeira, verificámos que esta corresponde à proibição de
negócios com um fim específico – o fim de assistência financeira – por
causa desse fim. O negócio de fim contrário à lei é o chamado negócio de
financiamento: aquele através do qual a sociedade concede crédito, fornece fundos ou presta garantias a terceiro para aquisição das suas próprias
ações ou das ações da sociedade (totalmente) dominante ou diretora;
2) Por essa razão, a efetiva concretização do negócio de aquisição é um
elemento meramente eventual, sendo nulo o negócio de financiamento (com fim de assistência financeira) mesmo que não ocorra o resultado
aquisitivo;
3) Considera-se haver fim de assistência financeira, quando a aquisição de
ações corresponda ao fim principal do negócio de financiamento, não
sendo meramente instrumental da prossecução de uma outra finalidade;
4) Face à aventada capacidade de gozo plena das sociedades comerciais,
o artigo 322.º do CSC aplicar-se-á, à partida, tanto a negócios gratuitos como onerosos, não consistindo a proibição de assistência financeira
numa limitação específica à capacidade das sociedades;
5) Nos casos ressalvados pelo n.º 2 e pela parte final do n.º 3 do artigo
6.º do CSC, porém, não é aplicável essa proibição, uma vez que (i) a
lei afasta a possibilidade de as liberalidades consideradas usuais terem
relevância em termos de lesividade para a sociedade, sócios e credores,
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afastando-se, portanto, a sua relevância também para efeitos do artigo
322.º do CSC, e (ii) a existência de justificado interesse próprio ou de
relação de domínio ou de grupo entre as sociedades garante e garantida
significa que a assistência financeira à aquisição de ações próprias é meramente instrumental para a prossecução de outros interesses, não estando
preenchido o elemento finalístico da proibição;
6) Em tais casos, estão subjacentes finalidades que a lei expressamente
determina não serem ilícitas por estar, ao invés, em causa: (i) a realização
de operações insuscetíveis de causar danos relevantes à sociedade, seus sócios e
credores (n.º 2 do artigo 6.º do CSC) ou (ii) a prossecução de interesses
dignos de tutela (n.º 3 do artigo 6.º do CSC) – e que, por isso, nunca
deveriam considerar-se proibidas à luz do artigo 322.º do CSC. Em
lugar de conflituarem com a proibição de assistência financeira, estas disposições servem como facilitadoras da correta interpretação da proibição
de assistência financeira, através da especificação de situações que devem
ficar fora do seu âmbito de aplicação.
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