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NOTA INTRODUTÓRIA

Retomando a realização periódica do Congresso da Direito das Socie-
dades em Revista – interrompida pela pandemia –, teve lugar nos dias 15 e 
16 de outubro de 2021, em Lisboa, a sua VI edição, a qual foi, como sem-
pre, promovida pelo Grupo Almedina e pela ADSR - Associação Direito 
das Sociedades em Revista. 

Foram apresentadas várias comunicações agrupadas em painéis inti-
tulados “Assembleias Gerais e direitos dos sócios”, “Novas tecnologias e 
sociedades”, “Reestruturação e insolvência societárias”, “Fusões e aquisi-
ções”, “Interesse da sociedade e sustentabilidade”. Sendo, como é hábito, 
um Congresso transversal a diferentes temas societários, houve a preocu-
pação de nele serem abordadas as recentes e importantes alterações que, 
nestas matérias, se têm verificado no nosso ordenamento jurídico, cha-
mando, para o efeito, universitários e profissionais do Direito, com perfis 
muito variados, mas cujo traço comum é a sua especialização na área do 
Direito das Sociedades. 

O Congresso – que à semelhança de edições anteriores, constituiu 
uma excelente oportunidade de análise, debate e atualização sobre direito 
societário – vê agora, com o presente livro (que, como de costume, é ofere-
cido a todos quantos estiveram presentes), publicada a maioria das inter-
venções nele proferidas, ordenadas pelo modo por que foram apresenta-
das, com o que se visa precipuamente estender a sua divulgação a outros 
públicos e contribuir para o debate e, assim o esperamos, para o progresso 
do direito societário entre nós. 

A Direção Científica do VI Congresso Direito das Sociedades em Revista,

jorge m. coutinho de abreu  e  paulo de tarso domingues
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PROGRAMA
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Resumo: O presente texto versa sobre 
o direito à informação em sociedades 
comerciais portuguesas. Versa-se, 
em particular o regime do direito à 
informação em assembleia geral, pro-
curando dar resposta a algumas ques-
tões sobre o respetivo regime jurídico. 
Em particular: o seu âmbito de atua-
ção, a legitimidade para o exercício 
do direito; o conteúdo do direito; as 
consequências previstas para a sua 
violação.
Palavras-chave: Direito à informação; 
Sociedades por quotas e anónimas; 
Informação em Assembleia Geral.

AbstrAct: The present text is about 
the right to information in Portu-
guese commercial companies. It 
deals, in particular, with the regime 
of the right to information in general 
meetings, seeking to answer some 
questions about the respective legal 
regime. In particular: its scope of 
action, the legitimacy for exercising 
the right; the content of the right; the 
consequences foreseen for its breach.
Keywords: Right to information; 
Limited companies and companies 
limited by shares; Information in the 
General Meeting.
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ARMANDO TRIUNFANTE*

Algumas notas sobre o direito à informação 
em assembleia geral

1. Introdução 

O art. 290.º assume uma importância decisiva no contexto societá-
rio português. Previsto para as sociedades anónimas, acaba por se aplicar, 
do mesmo modo, para as sociedades por quotas, por força da remissão 
contida no art. 214.º n.º 7, abrangendo os tipos sociais dominantes no 
nosso ordenamento. Se nos dois tipos referidos o sócio pretende exercer 
o direito à informação no contexto de uma assembleia geral, esse direito 
deve, então, ser exercido de acordo com este art. 290.º.

A temática é sensível. A expressão através do voto é um dos pilares da 
posição de socialidade 1, mecanismo que permite ao sócio contribuir, de 

1 Não é certamente, por acaso, que uma das principais consequências para a falta de cum-
primento das obrigações do sócio (v.g. a obrigação de entrada) é, precisamente, o impedi-
mento de exercício do direito de voto (art. 384.º n.º 4). Esta norma encontra-se prevista 
para a SA o que conduziu certa doutrina na conclusão de que se trataria de um exclusivo 
deste tipo social. Assim, engrácia antunes, Direito das sociedades, Parte geral, 10.ª ed., 
edição de autor, 2021, p. 423 (952), e, sobretudo raúl Ventura, Sociedades por quotas, I, 2.ª 
ed., Almedina, Coimbra, 1999, p. 145, e II, p. 204.
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acordo com a dimensão que representa no capital da sociedade, para a 
formação da vontade da sociedade. Essa faculdade não deve ser exercida 
de animo leve, podendo/devendo o sócio estar devidamente informado 
sobre os assuntos em deliberação, de modo que o seu voto possa ser o mais 
esclarecido possível 2. O legislador demonstra uma preocupação clara com 
esta realidade, garantindo ao sócio não apenas o direto à informação na 
própria AG 3, como também período anterior à realização da reunião (ver 
art. 289.º, para a SA “Informações preparatórias da assembleia geral”) 4.

Importa, em atenção aos dados referidos, perceber de que modo o 
legislador nacional garantiu o direito à informação em assembleia geral 5.

2. Âmbito de atuação

A primeira questão que importa resolver é o âmbito de atuação da 
norma. Quando e em que circunstâncias pode ser usada a faculdade 
garantida pelo art. 290.º? A resposta imediata parece simples. Sempre que 

Não é essa a nossa conclusão. Julgamos que este regime é aplicável aos demais tipos 
sociais, através de remissões legais (art. 248.º n.º 1 para a SQ). Sobre esta matéria, com 
maior desenvolvimento, ver o nosso, Armando triunfante, O regime das entradas na consti-
tuição das sociedades por quotas e anónimas, Coimbra Editora, 2014, pp. 485 e ss..
2 Como sustenta menezes cordeiro, SA: Assembleia geral e deliberações sociais, Almedina, 
Coimbra, 2007, p. 213, “Não tem sentido votar sem saber o que se faz: atribuído o voto, há 
que disponibilizar toda a informação necessária, útil e legitimadora para o seu exercício”. 
Também raúl Ventura, Sociedade por quotas, Vol. I, 2.ª ed., 1999, p. 300, citando zolner, 
afirma, sugestivamente: “sem conhecimento de factos para uma decisão, o voto é teatro 
ou jogo de azar”.
3 menezes cordeiro, SA: Assembleia geral e deliberações sociais, Almedina, Coimbra, 2007, p. 
213 (367), esclarece que para a doutrina alemã “o grosso do dever de informar ocorre a 
propósito da assembleia geral”.
4 A ligação entre as duas normas é clara, provocando a sua violação a mesma consequên-
cia, ou seja, a anulabilidade da deliberação em relação à qual se verificou a falta de infor-
mação [arts. 290.º n.º 3 e 59.º n.º 4, al. b)]. Apesar de tudo, o seu âmbito não se confunde. 
Como se alerta no Ac. RP de 25/1/2016, (115/15.0T8AVR.P1), (Carlos Querido): “Há que 
distinguir entre “direito à informação preparatória das assembleias gerais” previsto no 
art.º 289.º do CSC e “direito à informação nas assembleias gerais” previsto no artigo 290.º 
do mesmo diploma legal. As informações a que se refere o n.º 1 do artigo 290.º do CSC, 
não se reportam à entrega de quaisquer documentos preparatórios da assembleia, mas sim 
ao esclarecimento e resposta a todas as dúvidas e questões pertinentes formuladas pelo 
sócio durante a assembleia”.
5 Tivemos já oportunidade de sustentar que o direito à informação em AG é irrenunciável, 
não podendo o contrato limitar ou excluir esse direito. Uma clausula com esse conteúdo 
deverá ser considerada nula. armando triunfante, A tutela das minorias nas sociedades anó-
nimas: direitos individuais, Coimbra Editora, 2004, p. 123.
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o sócio pretenda exercer o seu direito à informação em assembleia geral. 
Ficam assim de fora outras manifestações do direito à informação. Essas 
estão tratadas noutras normas (288.º, 289.º e 291, para as SA, e  214.º 
e 215.º para as SQ). O art. 290.º foi então reservado, com exclusão de 
outros normativos, para a informação a obter em assembleia geral, rela-
cionada com um processo deliberativo em concreto.

Mas a que assembleia se refere o legislador? Uma deliberação pode ser 
tomada recorrendo a diferentes procedimentos. O mais comum é preci-
samente a deliberação tomada em assembleia geral regularmente convo-
cada. Mas não é seguramente o único. A lei admite, no art. 54.º, outras 
duas modalidades de deliberação, aplicáveis em todos os tipos sociais: 
deliberação unanime por escrito; deliberação tomada em assembleia uni-
versal. Mostra-se necessário perceber se a informação em AG será aplicável 
a estas modalidades alternativas de deliberação. 

A resposta parece mais simples se a deliberação é tomada em assem-
bleia universal. Esta, recorde-se, permite a adoção de deliberações em 
assembleia, mesmo que esta não tenha sido convocada ou ainda que a 
convocação tenha sido malconduzida. É indispensável a presença de todos 
os sócios, a concordância desses sócios em constituir a assembleia e, final-
mente, o assentimento unanime em deliberar sobre assunto determinado 6. 
Estando preenchidos estes pressupostos temos então uma assembleia uni-
versal, com capacidade deliberativa, aplicando-se de seguida, no que resta 
da reunião, “todos os preceitos legais e contratuais relativos ao funcionamento 
da assembleia” (art. 54.º n.º 2).  Este segmento legal parece não deixar mar-
gem para dúvidas sobre a adequação do art. 290.º à presente assembleia. 
Podemos, então, sustentar que os sócios presentes têm o direito de reque-
rer informações “verdadeiras, completas e elucidativas (…) sobre os assuntos 
sujeitos a deliberação”. No entanto, atendendo às circunstâncias particulares 
da assembleia universal, nem todos os pedidos de informação poderão ser 
satisfeitos. Com efeito, o destinatário do requerimento é a sociedade e o 
responsável pela prestação de informação é o órgão (e os seus membros) 

6 Para lucas coelho, Formas de deliberação e de votação dos sócios, in Problemas do direito 
das sociedades, AAVV, Almedina, Coimbra, 2002, p. 359 e ss., apenas relativamente à pre-
sença se exige a totalidade do conjunto de sócios. No que respeita aos demais requisitos 
(concordância na constituição da AG e em votar sobre determinado assunto), bastará o 
assentimento entre todos os sócios com direito de voto, uma vez que, por definição, os res-
tantes não podem votar (e, consequentemente, não podem tomar parte dessas decisões). 
De modo um pouco diferente, olaVo cunha, Deliberações sociais, Almedina, Coimbra, 
2020, p. 148, para quem a assembleia universal, pelo menos nas SA, poderá ser consti-
tuída apenas com a presença dos acionistas com direito de voto (sustenta posição distinta 
para as SQ, em razão do art. 248.º n.º 5).

Book VI Congresso de Direito das Sociedades em Revista .indb   19Book VI Congresso de Direito das Sociedades em Revista .indb   19 06/04/22   14:0806/04/22   14:08



Armando Triunfante20

VI Congresso DSR (2021): 17-42

da sociedade em melhor posição para responder (normalmente será o 
órgão de administração) 7. Será seguramente (também) por essa razão que 
os membros dos órgãos sociais (órgão de administração, órgão de fiscali-
zação e ROC que tenha procedido ao exame das contas na AG anual – art. 
379.º n.º 4 8), veem recair sobre si o dever de comparecer nas assembleias 
gerais. Acontece que na assembleia universal não existe obrigatoriedade de 
presença destes atores sociais. A lei basta-se com a comparência de todos 
os sócios, não exigindo a assistência dos membros dos órgãos sociais. A 
assembleia é validamente constituída desde que respeitados os pressu-
postos estabelecidos no art. 54.º 9. Mas esta realidade não impede que o 
acionista sinta necessidade de esclarecer determinados pontos quanto ao 
assunto sujeito a deliberação. Como se viu, de resto, a aplicação das regras 
das assembleias gerais “ordinárias” permite concluir que tem o direito de 
exercer tal faculdade (de se informar). Na eventualidade de os membros 
dos órgãos sociais estarem presentes esse direito poderá ser naturalmente 
satisfeito. Mas na hipótese contrária, permanece a dúvida sobre a validade 
da deliberação tomada sem o esclarecimento das informações solicitadas. 
É sabido que a deliberação tomada após recusa injustificada das informa-
ções é anulável (art. 290.º n.º 3). A ausência daqueles que poderiam res-
ponder às questões colocadas pelos sócios não pode determinar menos do 
que a referida invalidade deliberativa 10. Com efeito, embora a lei se refira 
expressamente a recusa, não parece que pretenda restringir a consequência 
aí prevista a uma rejeição formal do pedido. Deve merecer o mesmo trata-
mento a informação não satisfeita por ausência de quem cumpre respon-
der. É assim numa assembleia “ordinária” e também será numa assem-
bleia universal. Não concordamos, portanto, com a posição daqueles que 
consideram não existir violação do direito à informação e invalidade sub-
sequente da deliberação tomada em assembleia universal 11. O facto de os 

7 olaVo cunha, Direito das sociedades comerciais, 7.ª ed., Almedina, Coimbra, 2019, p. 399, 
admite que o órgão competente para prestar informações pode ser a própria mesa da 
assembleia geral.
8 Esta norma é aplicável às SQ por força da remissão do art. 248.º n.º 1. 
9 Cumpre aqui citar as palavras de pedro maia, Invalidade de deliberação social por vício de 
procedimento, ROA, 2001, pp. 706/7, repetidas por coutinho de abreu, Comentário ao art. 
54.º, in Código Das Sociedades Comerciais em Comentário, p. 646: “a universalidade da 
assembleia não exige a participação dos membros dos órgãos de administração e (quando 
exista) de fiscalização”. Concordamos também com o derradeiro A. quando afirma que 
que tal participação, embora não exigível, é, sem dúvida, aconselhável.
10 Com o mesmo entendimento, pedro maia, Invalidade de deliberação social por vício de 
procedimento, ROA, 2001, p. 709. 
11 Assim, coutinho de abreu, Comentário ao art. 54.º, in Código Das Sociedades Comer-
ciais em Comentário, p. 646 (10). Considera o ilustre A. que não há “recusadores” (pois 
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sócios estarem todos de acordo em deliberar sobre determinado assunto 
visa permitir a constituição da assembleia e não suprir eventuais vícios da 
deliberação posterior. Não parece que os sócios em assembleia universal 
devam estar menos informados sobre os assuntos sujeitos a deliberação 
(aliás dir-se-ia que as exigências de informação até podem ser superiores 
uma vez que não houve convocação válida nem, provavelmente, disponi-
bilização da documentação referida pelo art. 289.º no período prévio). O 
legislador tem noção desse facto, pois determina, de modo expresso que 
a assembleia universal, uma vez constituída, deve seguir todas as regras da 
assembleia “ordinária”. Assim, deverá ser satisfeito o direito a informação 
requerido e, não o sendo, a deliberação tomada não deixará de ser anulá-
vel 12. Só assim não será se existir unanimidade na votação, caso em que 
não subsistirá ninguém para invocar essa anulabilidade (de acordo com o 
regime do art. 59.º n.º 1).

E como compreender a mesma questão a propósito das deliberações 
unânimes por escrito, também admitidas para todos os tipos sociais pelo 
mesmo art. 54.º? Julgamos que aqui será mais difícil sustentar a aplicabi-
lidade do art. 290.º. A razão é evidente. A norma pressupõe a realização 
de uma assembleia, realidade inexistente nesta modalidade de deliberação 
em particular. Naturalmente que o sócio poderá requerer informações a 
propósito do assunto sujeito a deliberação ou outros, mas terá de seguir o 
procedimento previsto para a informação fora da assembleia que se rege 
por outras regras e cuja violação determina consequências diversas. Por 
outro lado, a deliberação assim tomada nunca poderia ser considerada 
anulável (ainda que se lhe considerasse aplicável a informação em AG), 
uma vez que pressupõe a unanimidade (os sócios que votarem a favor não 
podem requerer a anulabilidade da deliberação – art. 59.º). 

Outra assembleia que verá o art. 290.º ser integralmente respeitado é a 
assembleia especial de acionistas titulares de ações correspondentes a uma 
categoria especial. Estaremos, desde logo, perante uma assembleia o que 
permite a aplicação da referida norma. Por outro lado, o art. 389.º n.º 1, 
esclarece, sem margem para duvidas que esta assembleia deve reger-se (na 
convocação, reunião e funcionamento) pelas regras previstas na lei e no 
contrato para a assembleia geral 13. 

os sujeitos não estão presentes, nem têm de estar) e que todos os participantes concordam 
em votar sobre certo assunto apesar da referida ausência.
12 Tratando-se de uma SQ as consequências serão ainda superiores, uma vez que a viola-
ção do direito à informação em assembleia geral pode originar inquérito judicial à socie-
dade (art. 216.º), como veremos oportunamente ainda neste trabalho. Ver ponto 5.3.
13 Existe uma outra hipótese reconhecida na doutrina como de aplicação da informação 
em AG. Falamos das assembleias de sociedades unipessoais. Normalmente essa AG não 
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3. Legitimidade para o exercício do direito à informação

Começamos por lembrar que o direito à informação é um direito 
atribuído aos sócios. Tal conclusão é clara a partir da leitura do art. 21.º. 
Qualquer outro indivíduo que não assuma essa qualidade apenas poderá 
exercer essa faculdade se munido de autorização legal expressa. Por outro 
lado, assumindo a pessoa, singular ou coletiva, essa qualidade, o impedi-
mento do exercício do direito à informação terá de ser aceite sempre com 
muita relutância. 

Em função do referido, começamos por sustentar que, do nosso ponto 
de vista, não afeta a legitimidade do sócio para o exercício do direito o 
facto de ele assumir simultaneamente a qualidade de gerente ou adminis-
trador 14.

se realizará, tomando o sócio único decisões como se de deliberações se tratassem (art. 
270.º-E). No entanto, parece que, sendo essa a vontade dos intervenientes será possível 
convocar uma AG, onde se encontrarão o sócio único e os membros dos órgãos sociais. 
Nesta AG poderão ser solicitados esclarecimentos aos membros destes órgãos. Com este 
entendimento, olaVo cunha, Impugnação de deliberações sociais, Almedina, Coimbra, 2015, 
p. 161.
14 Esta matéria tem sido alvo de intenso debate, inclusivamente no seio da jurisprudên-
cia nacional. Parece-nos, no entanto, que a resposta só pode ser esta, ou seja, o sócio 
que assuma simultaneamente função de administração (gerente ou administrador) tem 
a mesma legitimidade dos demais sócios. Vários argumentos concorrem para o entendi-
mento proposto:
– A letra da lei (não faz qualquer distinção entre sócios e exige apenas essa qualidade);
–  Parece ter sido essa a intenção do legislador. Com efeito, atentando ao caso particu-

lar das sociedades em nome coletivo, pode notar-se que os sócios serão todos gerentes 
(salvo cláusula em sentido contrário – art. 191.º n.º 1) e essa realidade não impediu o 
legislador de consagrar em favor desses sócios um regime de informação caracterizado 
por uma completa transparência (art. 181.º). 

–  Não fará sentido obrigar o sócio a renunciar à sua qualidade de gerente apenas para lhe 
permitir o acesso a informação enquanto sócio;

–  Está em causa o interesse de todos aqueles que se relacionam com a sociedade. Com 
efeito, sendo negada a informação, pode presumir-se que algo não está bem na vida 
social, pelo que será conveniente averiguar, implementando medidas, se caso disso for, 
especialmente gravosas (art. 292.º n.º 2). Não se pode, portanto, dificultar-se em dema-
sia o acesso à informação e o inerente inquérito judicial;

–  A investidura judicial (alternativa apresentada para quem nega legitimidade ao sócio-
-gerente no exercício do inquérito judicial) não permite o exercício das mesmas faculda-
des (ex. a destituição dos membros dos órgãos socias que tenham, cometido irregulari-
dades), pelo que não mostra a mesma adequação à situação de ausência de informação. 
Aliás, o inquérito judicial permite que no decurso do próprio processo se determine a 
própria investidura [Ac. RP de 2/12/2002, (0251491), (Pinto Ferreira)].
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Também não afasta essa legitimidade a circunstância de o sócio se 
encontrar privado do direito de voto 15. Isso acontece com a impedimen-
tos mais permanentes (ex. ações preferenciais sem voto), com inibições 
mais efémeras (como sucede com o impedimento de voto em situação 
de conflito de interesses – arts. 251.º e 384.º n.º 6), ou mesmo algo que 
fique a meio caminho (impossibilidade de exercício do direito de voto 
enquanto perdurar a mora na realização da obrigação de entrada – art. 
384.º n.º 4 16). O elemento literal assume importância, pois se a suspen-
são se encontra limitada ao direito de voto, poderão ser exercidas todas 
as faculdades adicionais associadas ao estatuto de sócio (situação muito 
diferente ocorrerá, naturalmente, quando se suspendem todos os direi-
tos). Acresce ainda o facto de o sócio sem direito de voto manter ainda o 
interesse em requerer informação, mesmo que em assembleia geral. São 
vários os argumentos: a ausência de voto não impede a sua intervenção em 
assembleia e inclusivamente a sua tentativa de “influenciar” a assembleia 
(podendo, para o efeito, requerer as informações necessárias); o sócio sem 
direito de voto mantém ainda a faculdade de impugnar uma deliberação 
com fundamento na sua eventual invalidade, podendo basear a sua deci-
são nas informações que obteve em AG; as informações solicitadas não 
beneficiam apenas o sócio requerente, mas todo o coletivo social presente, 

No sentido que nos parece preferível, menezes cordeiro, Direito das sociedades, parte geral, I, 
3.ª ed., Almedina, Coimbra, 2011, p. 736, olaVo cunha, Direito das Sociedades Comerciais, 
6.ª ed., Almedina, Coimbra, 2016, p. 385, diogo cunha, A legitimidade do sócio gerente no 
exercício do direito à informação (e do inquérito judicial) nas sociedades por quotas, In Julgar 
Online, julho 2016. 
Em sentido contrário, no entanto, coutinho de abreu, Curso de direito comercial: Das Socie-
dades, Vol. II, 7.ª ed., 2021, p. 256 considera que não, podendo apenas requerer investidura 
judicial (considerando, de resto, que o processo de investidura é bem mais célere do que o 
processo de inquérito) Com o mesmo entendimento, pereira de almeida, Sociedades comer-
ciais: valores mobiliários e mercados, 6.ª ed., Coimbra Editora, 2011, pp. 145 e ss.
15 Sustentando que a ausência de voto não é suficiente para impedir o exercício do direito 
de informação, coutinho de abreu, Curso de direito comercial: Das Sociedades, Vol. II, 7.ª 
ed., 2021, p. 249, soVeral martins, Comentário ao art. 292.º, in Código das Sociedades 
Comerciais em Comentário, AAVV, Vol. V, Almedina, Coimbra, 2012, pp. 206/7, ou sofia 
branco, O direito dos acionistas à informação, Almedina, Coimbra, 2008, p. 340. Em sentido 
contrário, considerando que os titulares de ações preferenciais sem voto não podem exer-
cer o direito de informação, pinheiro torres, O direito à informação nas sociedades comerciais, 
Almedina, Coimbra, 1998, p. 196.
16 Embora este efeito/sanção da mora tenha sido previsto para a SA, julgamos que se trata 
de um efeito aplicável a todos os tipos sociais. armando triunfante, O regime das entradas 
na constituição das sociedades por quotas e anónimas, Coimbra Editora, 2014, pp. 485 e ss..
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razão pela qual se deverá admitir em geral como favorável o exercício do 
direito 17.

Diferente e mais complexa se mostra a situação do sócio que não pode 
intervir em AG. Esta hipótese deve ser ponderada no contexto de uma SA. 
Enquanto nas SQ o direito de intervenção está sempre assegurado (art. 
248.º n.º 5), nas SA esse direito é apenas supletivo podendo ser afastado 
no contrato de sociedade (art. 379.º n.º 2 18). Como deve reagir o presi-
dente da mesa perante um pedido de informação de um acionista estatu-
tariamente impedido de intervir? Dever-se-á considerar o requerimento de 
informação apenas mais uma modalidade de intervenção ou participação 
na AG? A resposta não é simples, motivando, inclusivamente, respostas 
díspares na doutrina nacional 19. Em nosso entender, ainda que sem certe-
zas absolutas, julgamos que esse presidente deve admitir o requerimento 
a solicitar a informação. São dois os argumentos, ainda que relacionados, 
que nos merecem ponderação. Em primeiro lugar o legislador parece ter 
tratado de modo independente a intervenção em AG e a informação, tam-
bém em AG. O art. 21.º sugere fortemente essa conclusão. O direito de 
intervir encontra-se incluído na alínea b), ou seja, o direito a participar 
nas deliberações dos sócios (trata-se de um direito complexo, abrangendo 
diferentes valências: assistência, participação, voto, e a jusante o direito de 
requerer a convocação da AG). Já a informação, mesmo que em AG, mere-
ceu consagração em alínea distinta, neste caso a alínea c). Por outro lado, 
o mesmo legislador parece em realidades distintas não fazer coincidir as 
duas faculdades. Pense-se, por exemplo, na categoria dos obrigacionistas. 

17 Em Espanha a conclusão é exatamente a mesma, mas o caminho para aí chegar é mais 
simples. Com efeito, o art. 102. 1 LSC determina que o sócio sem voto mantém todos os 
demais direitos do sócio ordinário, sendo que, deste modo, poderá exercer o direito à 
informação – assim josé antonio garcía-cruces, Comentario ao art. 197, in Comentario de 
la ley de sociedades de capital, AAVV, I, Civitas, 2011, p. 1388.
18 A regulamentação do direito à intervenção pode estar associada à presença do acio-
nista em assembleia geral (o contrato proibir ambas as faculdades) ou merecer tratamento 
autónomo (permitir-se a presença, mas negar-se a intervenção). Sobre esta matéria ver o 
nosso armando triunfante, A tutela das minorias nas sociedades anónimas, Direitos indivi-
duais, Coimbra Editora, 2004, p. 94.
19 remédio marques, Comentário ao art. 290.º, in Código das Sociedades Comerciais em 
Comentário, AAVV, Vol. V, Almedina, Coimbra, 2012, p. 207, considera que um acionista 
nessa posição pode ainda exercer o direito à informação. Já Sousa Antunes, Algumas con-
siderações sobre a informação nas sociedades anónimas (em especial os artigos 288.º a 293.º do 
Código das Sociedades Comerciais), DJ, IX, 1995, p. 258 e ss., sofia branco, O direito dos 
acionistas à informação, Almedina, Coimbra, 2008, p. 341, e raúl Ventura, Sociedade por 
quotas, Vol. I, 2.ª ed., 1999, p. 300, sustentam posição contrária, negando-se o exercício 
do direito.
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Estes têm o direito de comparecer em AG e, mais do que isso, participar na 
discussão dos assuntos da ordem do dia (art. 379.º n.º 2, sempre que não 
seja afastado no contrato). Ora, em situação alguma parece ter sido garan-
tido o direito à informação, realidade que seria sempre de exigir aten-
dendo a que os obrigacionistas não são sócios. Julgamos que a informação 
em AG não se encontra disponível para os obrigacionistas 20. Concluímos 
que a intervenção nem sempre permite a informação e que a ausência de 
intervenção não afasta a possibilidade de requerer informação. 

Se a participação social estiver em regime de contitularidade, parece 
que o exercício do direito à informação continua a estar garantido, mas 
terá de ser efetivado pelo representante comum. Essa disciplina parece 
clara para as sociedades por quotas, em face do art. 222.º n.º 1 21, e tem 
sido defendida também pela doutrina para a sociedade anónima 22. Na 
ausência de representante comum, deverão ser seguidas as regras estabe-
lecidas no art. 222.º n.º 4 e 224.º n.º 1 23. A mesma solução tem sido 
seguida pela jurisprudência a propósito de uma quota que esteja em 
situação de herança indivisa ou por partilhar 24. Também se sustenta que 
deverá ser o representante comum, ou seja, o cabeça de casal a exercer os 
direitos inerentes à quota 25.

20 Com o mesmo entendimento Remédio marques, Comentário ao art. 290.º, in Código das 
Sociedades Comerciais em Comentário, AAVV, Vol. V, Almedina, Coimbra, 2012, p. 209. 
Em sentido divergente, sousa antunes, Algumas considerações sobre a informação nas socie-
dades anónimas (em especial os artigos 288.º a 293.º do Código das Sociedades Comerciais), DJ, 
IX, 1995, p. 279.
21 Com o mesmo entendimento, diogo cunha, O inquérito judicial enquanto meio de tutela 
do direito à informação nas sociedades por quotas, ROA, 2015, Ano 75, Vol. I/II, janeiro/junho, 
pp. 315/6.
22 remédio marques, Comentário ao art. 292.º, in Código das Sociedades Comerciais em 
Comentário, AAVV, Vol. V, Almedina, Coimbra, 2012, pp. 232 e 233.
23 A mesma legitimidade deve valer para o inquérito judicial dependente do direito à 
informação. Assim, caso o inquérito seja requerido apenas por um dos contitulares da 
participação haverá ilegitimidade processual. Essa foi a decisão no Ac. RC de 21/6/2011 
(1215/10.9TJCBR.C1) (Carlos Gil). Também se afirmou que estando a quota ainda como 
herança indivisa ou por partilhar, apenas o representante comum ou cabeça de casal 
poderia requerer inquérito. 
24 Assim, o mesmo Ac. RC de 21/6/2011 (1215/10.9TJCBR.C1), (Carlos Gil), ou o Ac. RL de 
7/10/2008, (6727/2008-1), (Rui Moura).
25 Note-se que a questão é mais complexa do que parece. Com efeito, o art. 227.º n.º 2 
esclarece que ficam suspensos os direitos inerentes à quota enquanto não ficar definido o 
seu destino (amortização, aquisição da quota pela sociedade, por terceiro ou pelos herdei-
ros). Pretende-se evitar que os sucessores do sócio falecido se intrometam na visa corpo-
rativa, num momento em que ainda não é conhecido o destino da quota – assim, remédio 
marques, Comentário ao art. 227.º, in Código das Sociedades Comerciais em Comentário, 

Book VI Congresso de Direito das Sociedades em Revista .indb   25Book VI Congresso de Direito das Sociedades em Revista .indb   25 06/04/22   14:0806/04/22   14:08



Armando Triunfante26

VI Congresso DSR (2021): 17-42

Os titulares de ações preferenciais sem voto também poderão exercer o 
direito à informação (o art. 341.º n.º 5 garante a manutenção de todos os 
direitos de natureza não patrimonial, com exclusão do direito de voto) 26. 
O mesmo não acontece com as quotas próprias ou ações próprias. Uma 
vez que os direitos inerentes à participação social se encontram suspensos 
[arts. 220.º n.º 4 e 324.º n.º 1, al. a)], não há lugar à informação em qual-
quer das suas modalidades.

No que respeita às participações recíprocas simples 27, o respetivo 
regime legal impede o exercício dos direitos inerentes à participação acima 
dos 10% do capital, incluindo, portanto, o direito à informação (art. 485.º 

AAVV, Vol. III, Almedina, Coimbra, 2011, p. 441. De qualquer modo, ficam sempre sal-
vaguardados os “direitos necessários à tutela da sua posição jurídica, nomeadamente votar em 
deliberações sobre alteração do contrato ou dissolução da sociedade” (art. 227.º n.º 3). Assim, 
verificando-se a necessidade de deliberar sobre a dissolução da sociedade, o cabeça de 
casal, em representação dos herdeiros, poderá comparecer em assembleia geral, exercer 
o direito de voto e, mais importante ainda atendendo ao objetivo deste trabalho, exercer 
o direito de informação. A doutrina reconhece, aliás, que o direito à informação é uma 
das exceções abrangidas por este 227.º n.º 3 – assim, remédio marques, Comentário ao art. 
227.º, in Código das Sociedades Comerciais em Comentário, AAVV, Vol. III, Almedina, 
Coimbra, 2011, p. 443. Já parece ser de rejeitar, no entanto e segundo melhor entendi-
mento, a posição sustentada por remédio marques, Comentário ao art. 227.º, in Código 
das Sociedades Comerciais em Comentário, AAVV, Vol. III, Almedina, Coimbra, 2011, 
p. 443/4, de os sucessores terem o direito de ser convocados e participar na AG (qualquer 
AG). O fundamento reside no facto de os sócios na SQ não poderem ser impedidos de ir 
à AG, ainda que não tenham o direito de voto (art. 248.º n.º 5). Acontece que aqui, não 
se verifica a normal suspensão do direito de voto, mas uma geral suspensão de todos os 
direitos (art. 227.º n.º 2), o que parece impor a conclusão de que também o direito de 
comparecer e intervir na AG se encontrarão suspensos.
A propósito da quota do sócio falecido ainda se discute na doutrina se os herdeiros assu-
mirão a qualidade de sócio ou, pelo contrário, apenas adquirem o valor patrimonial repre-
sentativo da quota. Negando a qualidade de sócio encontramos ferrer correia, A sociedade 
por quotas de responsabilidade limitada segundo o código das sociedades comerciais, in Temas 
de direito comercial e direito internacional privado, Almedina, Coimbra, 1989, p. 161, e 
rita lobo XaVier, Reflexões sobre a posição do cônjuge meeiro em sociedades por quotas, BFDUC, 
(XXXVIII), Coimbra, 1984, pp. 117 e ss.. Admitindo essa qualidade, remédio marques, 
Comentário ao art. 225.º, in Código das Sociedades Comerciais em Comentário, AAVV, Vol. 
III, Almedina, Coimbra, 2011, p. 422 e ss.., coutinho de abreu, Curso de direito comercial: 
Das Sociedades, Vol. II, 7.ª ed., 2021, pp. 343 e ss..    
26 osório de castro, Ações preferenciais sem voto, in Problemas do direito das sociedades, 
AAVV, Almedina, Coimbra, 2002, p. 309, defende expressamente que os titulares de ações 
preferenciais sem voto têm todos os direitos de informação previstos na lei.
27 Quando duas sociedades sejam titulares, simultaneamente, de, pelo menos, 10% do 
capital de uma na outra (art. 485.º n.º 1 CSC). A sociedade que mais tardiamente comu-
nicar a aquisição fica impedida de realizar novas aquisições de capital na sociedade parti-
cipada (art. 485 n.º 2 CSC).
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n.º 3 CSC) 28. Já se as participações recíprocas forem qualificadas, a limita-
ção apenas se dirige ao direito de voto e direitos de conteúdo patrimonial 
(art. 325.º-B n.º 3 CSC 29). Assim sendo, será admissível, na sociedade 
dominante, pela sociedade dominada, o exercício do direito de informa-
ção 30 e, consequentemente, o direito a requerer inquérito judicial.

O cônjuge do sócio não dispõe também do direito de requerer infor-
mação, ainda que a participação social seja bem comum. Em face do art. 
8.º n.º 2, parece que apenas um deles é sócio da sociedade, pelo que 
somente esse estará legitimado a exercer o direito à informação (e a reque-
rer inquérito judicial que surge como tutela do direito à informação 31).

Já o usufrutuário de participações sociais dispõe, em nosso entender, 
de legitimidade para a figura aqui estudada.  O usufrutuário pode votar 
em AG (tendo de “dividir” o voto com o titular de raiz, nas hipóteses de 
alteração do contrato de sociedade e de dissolução da sociedade – arts. 
1467.º CC e 23.º n.º 2 CSC). Uma vez que é titular do direito de voto, 
não admira que o legislador tenha assegurado o exercício à informação 
nas sociedades por quotas (art. 214.º n.º 8 32) e nas sociedades anónimas, 
em qualquer uma das modalidades do direito legalmente admitidas (art. 
293.º 33). A tutela da posição do usufrutuário inclui também a possibi-

28 De qualquer modo, como se mantém o exercício dos direitos referentes aos 10%, 
poderá exercer-se qualquer modalidade do direito à informação, incluindo em AG e o 
próprio direito coletivo à informação (que apenas exige, precisamente, os referidos 10% 
do capital – art. 291.º).
29 Esta norma apenas é aplicável quando a sociedade dominante é uma sociedade anó-
nima ou em comandita por ações. Caso se trate de uma sociedade por quotas é aplicável o 
art. 487.º. A aquisição na sociedade dominante é nula.
30 Assim, engrácia antunes, Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica da 
empresa plurissocietária, 2.ª ed., Almedina, Coimbra, 2002, p. 438.
31 Neste sentido, afastando a legitimidade do cônjuge do sócio para o inquérito judicial, 
também, remédio marques, Comentário ao art. 216.º, in Código das Sociedades Comer-
ciais em Comentário, AAVV, Vol. III, Almedina, Coimbra, 2011, pp. 319 e 320, ou diogo 
cunha, O inquérito judicial enquanto meio de tutela do direito à informação nas sociedades por 
quotas, ROA, 2015, Ano 75, Vol. I/II, janeiro/junho, p. 315. No mesmo sentido, Ac. STJ de 
26/1/2021, (325/18.9T8VNG.P1.S1), (Maria Olinda Garcia).
32 Nas sociedades por quotas, o direito à informação do usufrutuário de uma quota 
abrange as situações em que, por força de lei ou do contrato, lhe caiba exercer o direito 
de voto. Ora, como vimos, o voto é-lhe sempre atribuído (salvo algum desvio no contrato 
constitutivo do usufruto). Como sustenta, pinheiro torres, O direito à informação nas socie-
dades comerciais, Almedina, Coimbra, 1998, pp. 182, o usufrutuário gozará do direito à 
informação “sempre que lhe caiba exercer o direito de voto e sempre que lhe caiba exercer 
outros direitos para os quais necessite de obter adequada informação”.
33 Quando esteja em causa o direito coletivo à informação, parece que as ações oneradas 
com o usufruto têm de representar, pelo menos, 10% do capital. Deste modo, soVeral 
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