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PREFÁCIO

O estudo do Dr. David Reis, agora publicado, tem vários e evidentes méri-
tos que podem ser facilmente reconhecidos por quem o leia. Neste breve 
prefácio, limito-me a assinalar três virtudes. A primeira é a de identifi-
car rigorosamente, logo na abertura, os problemas que se propõe resol-
ver. Trata-se de um exercício de disciplina de pensamento para o autor e 
de clareza para o leitor que é tão mais louvável quanto menos vai sendo 
praticado na literatura jurídica. Na introdução, o Dr. David Reis faz-nos 
saber que se ocupará de dois temas, mais exatamente, de duas perguntas 
relativas à solução jurídica aplicável: o problema da vinculação da socie-
dade por atos praticados pelo «administrador de facto», por um lado, e o 
problema responsabilidade civil do «administrador de facto», por outro. 

Como segunda virtude digna de apreço aponto a intenção do autor, 
bem conseguida, de separar problemas que convocam valores e reflexões 
distintas. Na verdade, seguindo a sua linha de pensamento, dir-se-á que 
não há um problema da «administração de facto», há sim várias perguntas 
que se podem colocar a propósito da administração de facto e que seguem 
linhas de argumentação e de ponderação distintas. Compreende-se assim 
que quando o tema é o da vinculação da sociedade se discuta a extensão da 
previsão, procurando saber se se pode prescindir de um ou outro pressu-
posto do conceito de administração de facto para que a sociedade se con-
sidere vinculada. Já quando o tema é o da responsabilidade, é a amplitude 
dos deveres do administrador que é objeto de análise crítica. 

Mas o texto revela ainda um terceiro acerto. Ele traz para o domínio da 
dogmática do direito das sociedades temas e institutos há muito desen-
volvidos, aprofundados e afinados no direito civil. É o que se passa com 



6

ADMINISTRADORES DE FACTO

o tema, sempre atual, da tutela da aparência no âmbito da representação 
negocial. E o mesmo se pode dizer quanto à discussão relativa a um dever, 
a cargo do gestor de negócios, de continuar a gestão iniciada. Se é certo 
que se deve proceder com evidentes cautelas nesta matéria e testar com 
prudência a possibilidade de generalização das reflexões ou dos argumen-
tos desenvolvidos no direito civil, não deve o investigador renunciar à colo-
cação das questões. É o que o autor faz na presente obra.

Professora Doutora Maria de Lurdes Pereira
Professora Auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e Advogada
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1
Contextualização introdutória

a. O administrador de facto na órbita jus-societária
As sociedades comerciais carecem de órgãos para exprimirem a sua von-
tade. Designadamente, é à administração das sociedades que cabe, fun-
damentalmente, o exercício dos poderes de gestão e de representação. 
Com efeito, os membros do conselho de administração1-2 são quem tem 
competências de gestão e representação (art. 405º e ss do Código das 
Sociedades Comerciais) significando, por isso, que a eles compete, por 
exemplo, a organização, afetação de meios, visão estratégica e comercial 
da sociedade em causa.

Ora, para que se possa estar perante um administrador exige-se que, 
regra geral, este tenha sido designado no contrato de sociedade ou eleito 
em sede de assembleia geral. O que significa que há um elemento formal 
que parece ser imprescindível. Sucede, contudo, que esse elemento formal 
é, por vezes, preterido ou padece de uma invalidade ou então, pura e sim-
plesmente, pode a relação de administração ter já cessado. O que levanta 
desde logo um problema: será que as consequências do reconhecimento 
da qualidade de administrador se mantêm na ausência dessa investidura 
formal? Em particular: será que o regime da responsabilidade dos admi-
nistradores se deve aplicar, também, a estes sujeitos desprovidos de título 
bastante?

1 Independentemente do modelo de governação adotado, os administradores aqui referidos 
correspondem aos sujeitos titulares dos poderes de gestão e de representação.
2 Serão referidos por ‘administradores’ indistintamente os ‘administradores’ (proprio sensu) 
e ‘gerentes’ de sociedades comerciais.
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Importa referir desde já que há uma tipologia que tem vindo a ser desen-
volvida pela doutrina e que diz respeito aos casos em que, historicamente, 
se verifica que estamos perante um administrador de facto3, a saber:

 (i) Omissão do ato de designação;
 (ii) Cessação ou suspensão da relação de administração (caducidade, 

renúncia, destituição, suspensão, extinção do título);
 (iii) Designação inválida.

Refira-se ainda que se trata de uma matéria com um alcance prático 
e dogmático muito significativo. Do ponto de vista prático, sabe-se que é 
comum, por exemplo, assistir a diretores a agirem como se fossem adminis-
tradores e que, no dia-a-dia da sociedade, algumas pessoas desempenham, 
em termos fácticos, as funções de administrador. Do ponto de vista dog-
mático estão presentes conceitos centrais no panorama jus-societário como 
seja o conceito de administração, representação e vinculação4.

b. Colocação dos problemas
O pano de fundo do presente trabalho prende-se com o facto de haver 
alguém que atua em termos materiais como se fosse um administrador. Ou 
seja, muito embora não tenha havido (ou tenha sido inválida, ou tenham 
já cessado os efeitos) a referida investidura formal, esse sujeito atua mate-
rialmente como se fosse administrador. Mas não basta esta atuação mate-
rialmente equivalente. Desde logo, porque seria impreciso e superficial um 
tratamento dogmático que se bastasse com estes termos, mas também, e 
sobretudo, atentas as consequências decorrentes da qualificação do sujeito 
como administrador de facto. Esta é, fundamentalmente, a razão pela qual 
a doutrina tem vindo a fazer um elenco dos requisitos para a qualificação 
como administrador de facto particularmente exigente.

Ora é justamente aqui que se situam dois problemas aos quais quere-
mos dar resposta, ensaiando duas possíveis respostas para as seguintes 
perguntas:

3 Para um desenvolvimento aprofundado desta tipologia, vide Ricardo Costa, Os Admi-
nistradores de Facto nas Sociedades Comerciais, 2016, 241-638.
4 Há ainda que reconhecer que constitui um particular estímulo o facto de este ser um tema 
que tem vindo a ganhar atenção por parte da doutrina nacional, com destaque para a muito 
relevante dissertação de doutoramento de Ricardo Costa intitulada “Os Administradores 
de Facto das Sociedades Comerciais”.
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 (i) caso não se consiga demonstrar a existência de todos os pressu-
postos que a doutrina aponta, fica afastada a vinculação da socie-
dade mesmo se – aos olhos do terceiro de boa-fé – se estava diante 
alguém que aparentava possuir poderes bastantes? 

 (ii) admitindo a demonstração da existência dos pressupostos exigidos 
para a qualificação como administrador de facto, pode o referido 
administrador responder por omissão nos mesmos termos em que 
responde um administrador de direito? 

Desde já antecipamos o seguinte: o primeiro problema surge no cruza-
mento entre a pretensa administração e a aparência de uma realidade diante 
de terceiros de boa-fé; o segundo problema prende-se com a valoração da 
omissão num momento posterior à qualificação (onde a omissão é irrele-
vante e a atuação é imprescindível).


