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MODO DE CITAR

É certo que, cada vez mais, se tem dispensado a realização da tarefa de 
incluir referências ao modo de citar nos livros, mas, se o leitor me permi-
tir, gostaria de dar continuidade a essa recuada tradição, pois penso que 
só decorrerão vantagens do esclarecimento da forma de citar as obras de 
que me servir, bem como da jurisprudência a que fizer menção e da orga-
nização que estabelecerei para ambos estes elementos – enfim, penso 
que a navegação sairá facilitada se o fizer, dado que todos os livros ser-
vem, necessariamente, o propósito de veicular informação da forma mais 
adequada possível.
 No que diz respeito às citações, creio que será bom evitar que one-
rem o texto de forma excessiva, isto sem nunca pôr em causa, como 
será evidente, o seu rigor ou a sua clareza. Desta forma, vou reservar o 
espaço das notas de rodapé para fazer menção ao nome dos autores cujas 
obras citar ao longo do texto, onde figurarão em maiúsculas pequenas, 
seguindo-se-lhes o título da obra citada, assinalada em itálico, bem como 
a cidade da publicação, a identidade do editor e o ano em que a obra foi 
publicada, acrescendo, a estes elementos, a indicação das páginas cita-
das – em exemplo, veja-se a citação feita a Inês Dias, em Recuperação e 
revitalização de grupos de sociedades, Coimbra, Almedina, 2020, páginas 97 
e 98 (mas, conforme disse, esta citação surgirá em nota de rodapé). Nos 
casos (frequentes) em que tal se demonstrar necessário, farei menção ao 
número da edição depois de indicar o título da obra. Se citar alguma nota 
de rodapé, indicarei todos os elementos descritos e acrescentar-lhes-ei 
o número da nota de rodapé a que me referir. Se me citar a mim pró-
prio, refiro-me à minha pessoa e dispenso a apresentação do nome do 
autor. Naturalmente, também me servirei do espaço das notas de rodapé 
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para redigir comentários que me pareçam ser pertinentes, e não apenas 
para fazer citações (farei um esforço por não me exceder nos comentários 
redigidos em nota de rodapé).
 No que diz respeito às publicação periódicas, a citação assumirá uma 
fórmula diferente das que exemplifiquei acima, também começando, 
nesses casos, por indicar o nome do autor, mais uma vez em maiúsculas 
pequenas, seguido do título do artigo e da indicação da publicação perió-
dica em que se insere, ambos apresentados em itálico, bem como do seu 
número ou volume (ou qualquer que seja a marca de ordenação usada), 
terminando com a indicação da cidade, do editor e do ano da publicação, 
bem como das páginas citadas. Como exemplo disto, veja-se a citação de 
Catarina Serra, em Desdramatizando o afastamento da personalidade jurí-
dica e da autonomia patrimonial, em Julgar, número 9, Coimbra, Coimbra 
Editora, 2009, página 113. As obras de vários autores receberão um tra-
tamento semelhante ao que é dado às publicações periódicas, optando, 
nesses casos, por indicar o nome do autor do segmento do livro de que 
me tiver servido, também em maiúsculas pequenas, seguido da indica-
ção tanto do título do segmento da obra como do título da própria obra, 
ambos em itálico, concluindo, como de costume, com a indicação da 
cidade, do editor e do ano da publicação, bem como das páginas concre-
tamente citadas. Ilustrando esta situação, veja-se a citação de Madalena 
Perestrelo de Oliveira, em As recentes tendências das fintech (disrupti-
vas e colaborativas), em Fintech – Desafios da tecnologia financeira, 2.ª edição, 
Coimbra, Almedina, 2019, página 71.
 Partindo para o caso das referências jurisprudenciais que citar ao longo 
do texto, esclareço que também residirão no espaço das notas de rodapé, 
indicando, nesse caso, o acórdão em apreço, o tribunal de onde proveio, 
a sua data, o número de processo que lhe corresponder e o seu relator. 
O meu propósito é o de facilitar ao leitor a consulta destes acórdãos, ou 
seja, apresentar um número de elementos que lhe permita encontrar 
os acórdãos citados com celeridade e exactidão (a maioria deles estará 
disponível na base de dados online da Direcção Geral dos Serviços de 
Informática, entidade normalmente conhecida pelos juristas pela sigla 
DGSI – é facílimo encontrá-los pesquisando pelo número de processo 
em qualquer motor de busca). Veja-se, como exemplo de uma citação do 
tipo descrito, o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 7 de Novem-
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bro de 2017, referente ao processo n.º 919/15.4T8PNF.P1.S1, relatado por 
Alexandre Reis.
 Como é normal, apresentarei, no fim do livro, uma lista de todas as 
referências bibliográficas e jurisprudenciais citadas (melhor dizendo, 
apresentarei duas listas, uma para cada categoria). Penso que será boa 
ideia esclarecer a ordem impressa a cada uma delas. Começando pela 
lista de bibliografia, o elemento organizador principal será o nome do 
autor, que será disposto de forma inversa, começando pelo último ape-
lido, seguido por uma vírgula e pelo resto dos nomes próprios e apelidos, 
sendo todos eles apresentados em maiúsculas pequenas (por exemplo, 
Abreu, Jorge Manuel Coutinho de – o último apelido surge em pri-
meiro lugar para facilitar a pesquisa do livro em bibliotecas, dado que é 
esse o elemento de referência usado). O nome dos vários autores estará 
disposto por ordem alfabética, em consideração ao último apelido, e 
debaixo de cada nome figurará a totalidade das obras desse autor que 
forem citadas, organizadas, também elas, por ordem alfabética, mencio-
nando-se os mesmos elementos de que falei acima, a respeito do corpo 
do texto, e, nos casos das publicações periódicas e das obras de vários 
autores, indicando-se as páginas pelas quais se estende o segmento ou o 
artigo que se cita. Por fim, tratando-se de obras de vários autores, o que 
farei é apresentar os seus vários nomes em linha, separando-os por bar-
ras (veja-se o que sucede com Cordeiro, António de Menezes/Cor-
deiro, Barreto de Menezes).
 Claro que agora nos falta esclarecer a questão da lista de jurisprudên-
cia, também tendo optado, a esse respeito, por uma arrumação simples. 
Os vários acórdãos citados encontrar-se-ão listado por ordem dos tri-
bunais de que provêm, começando pelo Supremo Tribunal de Justiça e 
passando para os cinco tribunais da relação, estando estes organizados 
por ordem alfabética (ou seja, Tribunal da Relação de Coimbra, Tribu-
nal da Relação de Évora, Tribunal da Relação de Guimarães, Tribunal da 
Relação de Lisboa e Tribunal da Relação do Porto). Dentro de cada uma 
destas categorias, os acórdãos correspondentes estarão dispostos por 
ordem cronológica, ou seja, do mais antigo para o mais recente, sendo 
a sua referência redigida da mesma forma de que me sirvo para o corpo 
do texto, com a única diferença de aqui ser apresentada em sublinhado, 
para que seja mais fácil identificá-los. Um aspecto que não posso deixar 
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de mencionar, pela sua importância, é o que diz respeito à inclusão dos 
sumários dos acórdãos citados nesta lista final, que será feita pelo menos 
de forma parcial (ou seja, se nem todo o sumário disser respeito às temá-
ticas abordadas neste livro, coisa que sucede com alguma frequência, só 
incluirei as partes relevantes, omitindo as restantes e substituindo-as por 
reticências entre parênteses rectos), com o objectivo de facilitar ao lei-
tor a consulta do seu conteúdo. Haverá passagens do livro em que acon-
selharei o leitor a ler os sumários dispostos nesta lista, como forma de 
demonstrar a produção jurisprudencial portuguesa relativa às temáticas 
abordadas (diga-se, aliás, que há muitos acórdãos cuja qualidade é digna 
de ser mostrada em qualquer academia). O leitor não se preocupe, pois 
não trago acórdãos em excesso, limitando-me, apenas, a transpor os que 
me parecem mais merecedores de destaque (há, naturalmente, outros 
que também são muitos bons).
 Há mais uma nota de grande importância que eu não poderia deixar 
de realizar, respeitante à forma como as siglas serão utilizadas. Imediata-
mente acima, apresentei uma lista de siglas, que, conforme o leitor poderá 
sindicar, correspondem exclusivamente a siglas de títulos de diplomas 
legais. Com grande detalhe, esclareci os pormenores do diploma a que 
a sigla diz respeito, e o uso que darei a estas siglas é, exclusivamente, o 
de sufixarem a indicação de uma norma – em exemplo, falarei do Artigo 
980.º do CCiv, abreviando, então, o título do diploma, mas se o mencio-
nar noutro contexto, escreverei o seu título por extenso (poderei dizer, 
por exemplo, que o Código das Sociedades Comerciais foi publicado em 
1986, não abreviando, nesse eventual contexto, o seu título). Sempre que 
o leitor encontrar uma sigla, basta consultar as páginas acima para encon-
trar, com grande facilidade, o seu significado, já que as dispus todas de 
forma clara e por ordem alfabética. Nem sempre utilizei as siglas que a 
maior parte dos doutrinadores vai adoptando, mas optei pelas que me 
parecem mais adequadas, e estou certo de que o leitor as achará fáceis de 
compreender. São estes os comentários que me cumpre fazer nesta sede.
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Introdução

Não estarei a mentir se disser que, com mais frequência do que seria 
desejável, os juristas têm deixado de parte o vocábulo mais importante 
para todos os que procuram enriquecer o seu conhecimento: o porquê. 
Em certa fase do nosso desenvolvimento psicológico, todos passamos 
pelo que se vem apelidando de idade dos porquês, havendo bons motivos 
para pensar que seria bom que pudéssemos conservar algo dessa fase 
durante o resto da nossa vida.
 Se o leitor tiver interesse em lê-lo, as próximas linhas serão dedicadas, 
precisamente, ao porquê. O objecto do nosso estudo, desde já o esclareço, 
será o das sociedades comerciais de responsabilidade limitada, sendo expectável 
que surja, de imediato, a seguinte questão: porquê estudá-lo? Que inte-
resse há nestas entidades, cujo termo designativo se compõe de quatro 
palavras tão diferentes e tão cheias de significado? Com a autorização do 
leitor, vou rasgar o papel e aproximar-me do mundo real, ainda que por 
breves instantes, para contar uma história que penso que nos ajudará a 
entender a importância da temática em evidência.
 Astrogildo é um jovem de vinte anos. Aluno finalista da Licenciatura 
em Direito, Astrogildo, que trabalha em part-time num supermercado – 
estabelecimento comercial explorado, seguramente, por uma sociedade 
comercial –, dirige-se a uma livraria – explorada, também esta, por uma 
outra sociedade comercial –, a fim de adquirir um livro de que precisa 
para estudar para uma das unidades curriculares que integram o seu 
plano de estudos. Já tinha chegado o final do dia, e Astrogildo, ansioso 
por descomprimir depois de um duro dia de estudo e trabalho, convida 
a sua namorada, Brunilda, para uma sessão de cinema, e a jovem aceita, 
contente. Astrogildo entra, então, no seu automóvel – fabricado por uma 
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sociedade comercial dedicada, precisamente, ao fabrico e comércio de 
automóveis – e verifica, ao arrancar, que este precisa de um bom abaste-
cimento de gasóleo. É hora de abrir os cordões à bolsa, e dirige-se, então, 
a um posto de abastecimento de combustíveis situado perto de sua casa, 
que, sem surpresas, é explorado por uma sociedade comercial. Abaste-
cido o seu veículo, Astrogildo vai, feliz da vida, ter com a sua namorada.
 Brunilda já se encontrava no centro comercial onde estão instaladas 
as salas de cinema. A fome já aperta, e, antes da sessão das 21.00 horas, 
decidem ir jantar qualquer coisa. Por que não uns hambúrgueres? Põem-
-se na fila, longa e demorada, para adquirir dois menus grandes de ham-
búrgueres confeccionados no Burger Queen, estabelecimento explorado, 
como já se adivinha, por uma sociedade comercial. Terminada a refeição, 
adquirem dois bilhetes para uma das filas de trás do mais recente filme 
de terror, Pânico no Exame (Brunilda adora este género de filmes, e Astro-
gildo, menos corajoso do que gostaria de confessar, finge que sim), que 
será exibido, como já se antecipa, em salas de cinema que são exploradas 
por uma sociedade comercial.
 Vamos dar a estes dois jovens a privacidade de que necessitam, dado 
que já os incomodámos que chegue. Como vimos, num cenário tão nosso 
conhecido como este, os sujeitos em análise conviveram, por diversas 
vezes, com sociedades comerciais. As sociedades comerciais marcam o 
ritmo do tráfego jurídico-comercial hodierno, ocupando todas as gran-
des áreas da economia. São, simultaneamente, empregadoras, presta-
doras de serviços, produtoras de bens… Enfim, os agentes económicos 
relacionam-se por sua via 1, afirmação que o leitor, querendo-o, poderá 
sindicar com grande facilidade. Proponho, aliás, que realize o seguinte 
exercício: durante um dia, analise, com cuidado, as facturas-recibo que 
lhe forem emitidas, seja pela aquisição de bens ou pela prestação de ser-
viços. Verá que, quase sempre, constarão delas expressões – veremos, 
depois, que se chamam firmas – do género de Sociedade A, Limitada, ou 

1 Aliás, as sociedades comerciais até têm o domínio hegemónico do sistema financeiro, sector 
de actividade dominante da nossa economia, facto que exploro em Deveres de informação dos 
intermediários financeiros, Coimbra, Almedina, 2019.
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Sociedade B, Sociedade Anónima. Saberá, assim, que celebrou um contrato 
com uma sociedade comercial 2.
 Na mente curiosa, nascerá, logo, um segundo porquê, que espelha a 
dúvida de saber o que leva a uma presença tão aguerrida das socieda-
des comerciais no tráfego jurídico-comercial. Afinal, não podíamos todos 
exercer actividades económicas a título individual? Para já, deixarei tal 
questão em suspenso, dado que, mais à frente, explorarei os fundamen-
tos deste fenómeno.
 Em qualquer dos casos, a verdade é que a proliferação de sociedades 
comerciais é apenas um dos aspectos que justifica que as estudemos3. Há, 
todavia, um segundo aspecto a ter em conta. Conforme teremos oportu-
nidade de ver, as sociedades comerciais são pessoas colectivas, qualquer 
que seja o significado que pretendamos atribuir a este termo4. Dada a sua 
larga numerosidade – possivelmente, bem superior ao que os primeiros 

2 Ou com uma sociedade civil sob forma comercial, mas deixarei essas minudências para mais 
tarde.
3 Um aspecto que, bem vistas as coisas, é mais económico do que jurídico – sublinhe-se, 
porém, que isso não lhe retira uma única gota de importância no que concerne à atenção que 
o Direito lhes deve prestar. Aliás, a este respeito, gosto bastante do apontamento feito por 
António de Menezes Cordeiro, em As sociedades anónimas de seguros, em Revista de direito 
das sociedades, ano 4, número 4, Coimbra, Almedina, 2012, página 841, quando diz que “as 
sociedades sustentam e controlam a vida social e económica dos estados industriais e pós-industriais […] 
todo o tecido das organizações humanas está modelado pelas sociedades […] tudo isto é conhecido e está 
descrito, embora se mantenha longe dos textos jurídico-comerciais”. Não alterava uma única palavra 
deste valioso excerto.
4 Serão pessoas colectivas, em sentido próprio, apenas as que constam do Código Civil? Serão 
pessoas colectivas todas aquelas que, tendo personalidade jurídica, não são pessoas singu-
lares – melhor dizendo, pessoas humanas? É uma discussão que, de vez em quando, a dou-
trina vai alimentando, mas que, na verdade, poderá ter pouco interesse prático. Não obstante, 
vou dar-lhe o meu contributo: o termo pessoas colectivas nem é um termo de que goste par-
ticularmente, dado que pode não haver nada de colectivo nessas pessoas. Desde logo, são 
titulares apenas de uma personalidade jurídica, e não de mais, acrescendo, a este facto, que 
o seu substrato pessoal pode ser composto, apenas, por uma pessoa (pense-se no caso das 
sociedades unipessoais por quotas, a título de exemplo). Chamar-lhes pessoas jurídicas, por 
oposição a pessoas singulares, também não será a melhor escolha, posto que umas e outras são, 
tecnicamente, pessoas jurídicas (embora as segundas sejam, naturalmente, pessoas humanas, 
de forma distinta e acima de tudo). Se calhar, a designação mais correcta para umas e outras 
seria, respectivamente, pessoas não humanas e pessoas humanas, ou pessoas em sentido estritamente 
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legisladores previram a propósito desta matéria –, devemos questionar-
-nos acerca das consequências que, a longo prazo, o tráfego jurídico-
-comercial (ou até, mais amplamente, o próprio tráfego económico) sen-
tirá. É que, nos termos que cuidaremos de ver adiante, o principal motivo 
pelo qual as pessoas singulares constituem sociedades comerciais, ao 
invés de explorarem, directamente, actividades comerciais, é porque, 
desta forma, podem limitar a sua responsabilidade por dívidas decorren-
tes dessas actividades, ou seja, o que verdadeiramente é desejado numa 
sociedade comercial é, acima de tudo, o filtro patrimonial que repre-
senta, salvaguardando-se, assim, o património de todos os que integram 
o seu substrato pessoal 5. Querer ignorar ou desconsiderar este facto é 
algo com o qual não me coadunarei.
 Dir-se-á, com grande razão, que esta repartição de responsabilidades 
tem efeitos categoricamente positivos, desde logo por potenciar o cres-
cimento económico, no sentido em que os sujeitos que, de outra forma, 
receassem explorar certas actividades, se sentirão, assim, mais compeli-
dos a empreendê-las, sabendo que, na pior das hipóteses 6, terão, apenas, 
de aceitar que a entrada que tiverem realizado se encontrará perdida 7. 
Todavia, não podemos fingir que isto não traz, também, apreciáveis des-
vantagens. Desde logo, o mesmo filtro que serve para potenciar o cresci-
mento económico também serve para fomentar os comportamentos económicos 
de risco, ou seja, é mais fácil tomar decisões excessivamente arriscadas 
quando se sabe que as dívidas que isso possa originar onerarão, somente, 
o património social, com grande prejuízo para os credores e para a eco-

jurídico e pessoas humanas – repito, porém, que poderá haver pouco de funcionalmente impor-
tante nesta apreciação, que, aliás, até já vai mais longa do que pretendia.
5 Por isso é que as sociedades comerciais de responsabilidade limitada são as que mais se 
constitui. Mais adiante mergulharemos nesta questão.
6 Pelo menos, em princípio.
7 Faço esta afirmação num sentido puramente económico, dado que, em qualquer caso, a 
entrada não lhes seria devolvida – há uma ligeira excepção a esta situação da não devolução 
da entrada, que é a hipótese de, em sede de liquidação, a sociedade ter património restante 
suficiente para devolver aos sócios um valor correspondente ao das suas participações sociais, 
mas, mesmo nestes casos, se o sócio tiver entrado com um valor superior ao das participações 
sociais que subscreveu só recebe o valor destas, não o da própria entrada. A seu tempo, estu-
daremos esta situação.
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nomia à larga escala 8. Reside, nisto tudo, mais um bom motivo para nos 
dedicarmos ao estudo das sociedades comerciais de responsabilidade 
limitada, dado que um jurista atento não desejará que estas questões, tão 
actuais e importantes, lhe passem ao lado.
 Em último lugar, aponte-se que a societarização representa o estado 
de maior avanço do direito comercial, ramo jurídico que constitui o 
objecto da presente unidade curricular 9. É comum, por exemplo, que 
certos contratos comerciais tenham vindo a ser substituídos por negó-
cios jurídicos societários – pense-se, como ilustração desta afirmação, 
que, não raramente, os sócios de sociedades comerciais, pretendendo a 
alienação de um estabelecimento de que a sociedade comercial seja titu-
lar, transmitem a totalidade das suas participações sociais a terceiros, ao invés de 
trespassar o próprio estabelecimento 10. Penso poder afirmar que isto é motivo 
suficiente para reforçar o estudo do direito das sociedades comerciais.
 Claro que os motivos que acabei de expor representam, somente, uma 
parcela da importância do estudo do direito das sociedades comerciais 
11. Sempre poderia dizer que este ramo jurídico é, no domínio dos ramos 
especiais de direito privado, um dos que as licenciaturas em Direito sem-

8 A prática tem-nos demonstrado que a ocorrência de situações deste tipo é comum, pelo que 
a doutrina e a jurisprudência se têm debruçado sobre o apuramento da solução a dar-lhes. 
O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, que estudaremos numa fase mais 
avançada deste livro, tem sido uma válvula de escape fulcral.
9 A redacção deste livro perspectiva, sobretudo, os alunos de Direito.
10 Com isto escapando, desde logo, à necessidade de comunicar o negócio realizado a um 
eventual senhorio, nos termos do Artigo 1112.º, n.º 3 do CCiv, ademais lhe vedando, possivel-
mente, o acesso ao direito de preferência que teria em caso de trespasse por venda ou dação 
em cumprimento, nos termos do Artigo 1112.º, n.º 4 do CCiv – consequências relevantes que 
convém não desconsiderar. Numa nota de interesse, Alexandre de Soveral Martins, em 
Da personalidade e capacidade jurídica das sociedades comerciais, em Estudos de direito das sociedades, 
10.ª edição, Coimbra, Almedina, 2010, páginas 102 a 105, confirma a posição de que a trans-
missão da totalidade das participações sociais de uma sociedade não consiste num negócio 
jurídico de trespasse de um estabelecimento de que essa sociedade possa ser titular, mas 
defende que, apesar da diferença formal, algumas normas do regime do trespasse poderão, 
em certas circunstâncias, ser aplicadas ao negócio jurídico descrito. Vamos revisitar esta ques-
tão mais adiante.
11 Embora me sinta à vontade para afirmar que considero que representam a parcela mais 
importante.

Direito das Sociedades Comerciais.indd   17Direito das Sociedades Comerciais.indd   17 27/06/22   09:2227/06/22   09:22



18

DIREITO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS

18

pre cuidaram de incluir nos seus planos curriculares (algumas vezes, 
numa unidade curricular autónoma, outra vezes, numa unidade curricu-
lar mais abrangente, designada, como se antecipará, por Direito Comercial 
– é o que sucede na Universidade do Minho, casa onde tenho o prazer de 
desempenhar as minhas funções de docente). É assim porque a sua histó-
ria já é recuada e porque sempre se entendeu que um jurista não poderia 
estar completamente formado sem conhecer pelo menos os princípios 
estruturantes do direito das sociedades comerciais. Reforço, porém, que 
a relevância do ramo jurídico em apreço tem crescido a olhos vistos, de tal 
forma que, hoje em dia, é um dos pilares em que se sustentará uma boa 
parte da actividade jurídico-privatística, tanto no entendimento pura-
mente dogmático como no momento da aplicação do Direito.
 Por tudo quanto expus, é importante que estudemos as sociedades 
comerciais de responsabilidade limitada e é importante que o façamos 
com a devida calma. O livro que se apresenta serve, fundamentalmente, 
dois propósitos. Em primeiro lugar, pretendo oferecer, aos alunos de 
Direito, um elemento de estudo que possa ser, verdadeiramente, aquele 
por que optam aquando do estudo do direito das sociedades comer-
ciais. Bem sei que os constrangimentos temporais são muitos, sobretudo 
quando falamos de uma unidade curricular que, tipicamente, se enqua-
dra no último ano da licenciatura, pelo que me esforçarei sempre por 
redigir um livro que, sem nunca cortar nos conteúdos programáticos cujo estudo 
se impõe nem na profundidade dogmática que lhes é devida, possa condensar 
tudo quanto deve ser sabido num número não excessivo de páginas. 
Quero, portanto, que este livro seja usado, como qualquer livro deve ser. 
Todavia, confesso ser minha vontade que outros interessados no Direito 
– penso, sobretudo, em quem o aborda no plano prático, desde logo os 
magistrados e os advogados – também o procurem e usem. Para esses, a 
quem, quase sempre, o tempo também se afigura escasso, a qualidade da 
síntese também se demonstrará útil. Diria, então, que, em segundo lugar, 
mas não com menos importância, este livro serve para os práticos, para 
quem cuida do Direito vivo.
 Precisamente por serem estes os meus objectivos – e, ademais, por-
que esta é a estrutura que prefiro –, optarei por dividir o livro, nomea-
damente, em capítulos referentes ao regime das sociedades por quotas 
e ao regime das sociedades anónimas, de forma separada, por oposição 
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ao estudo conjunto dos diferentes tipos societários em função das áreas 
temáticas que, concretamente, forem abordadas. Há bons livros sobre 
direito das sociedades comerciais a sistematizar-se de uma forma ou da 
outra, mas penso que, pelo menos para quem tem um primeiro contacto 
este ramo jurídico (e talvez até para quem já for calejado na matéria), 
a análise separada dos diferentes tipos societários se demonstra muito 
mais proveitosa, ou, se calhar, será esse o sentido em que a leccionação 
me tem apontado.
 Assumo, portanto, a minha vontade de, sem nunca deixar de ser 
razoavelmente sintético, trazer para o palco um livro completo e capaz 
de dar resposta às principais questões cuja resposta procuram aqueles 
que estudam o direito das sociedades comerciais, ou seja, um verdadeiro 
livro em acção, reflectindo, o mais que me seja possível, os métodos que 
adopto no exercício das minhas funções de docente. Sem mais delongas, 
passo a apresentar ao leitor este meu humilde esforço. Partamos juntos à 
descoberta do direito das sociedades comerciais.

Direito das Sociedades Comerciais.indd   19Direito das Sociedades Comerciais.indd   19 27/06/22   09:2227/06/22   09:22



455

ÍNDICE

siglas   7
modo de citar  9

INTRODUÇÃO  13

CAPÍTULO I – DOGMÁTICA GERAL DO DIREITO  
DAS SOCIEDADES COMERCIAIS 21
1. Nota introdutória 21
2. Sociedades  22
2.1. Elemento pessoal 26
2.2. Elemento patrimonial 28
2.3. Objecto  30
2.4. Fim   32
2.5. Apreciação do conceito de sociedade do Artigo 980.º do Código Civil 34
3. Comercialidade das sociedades 35
3.1. Objecto  36
3.2. Forma  38
3.3. Supra e infra ordenação dos requisitos da comercialidade 39
3.4. Sociedades comerciais, sociedades civis e sociedades civis sob  
 forma comercial 40
4. Responsabilidade limitada 41
5. Paradigma da não propriedade 44
6. Sociedades, empresas e estabelecimentos 44
7. Sociedades pessoalistas e sociedades capitalistas 46
8. Firma   50

Direito das Sociedades Comerciais.indd   455Direito das Sociedades Comerciais.indd   455 27/06/22   09:2227/06/22   09:22



456

DIREITO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS

456

9. Exercício  52
10. Capital social e património social 52
10.1. Capital social  53
 10.1.1. Função de financiamento 54
 10.1.2. Função de avaliação económica 54
 10.1.3. Função de garantia 55
 10.1.4. Função de contabilidade 56
 10.1.5. Função de ordenação 57
10.2. Património social 58
11. Perda de metade do património social 59
12. Órgãos   60
12.1. Órgão de deliberação 62
12.2. Órgão de administração 63
 12.2.1. Deveres gerais dos membros do órgão de administração 65
 12.2.1.1.  Shareholder value approach, stakeholder value approach  

e teorias de governação societária emergentes 68
 12.2.1.2. Responsabilidade social das empresas 72
 12.2.2. Dever de relatar a gestão e as contas da sociedade 73
 12.2.3. Responsabilidade civil dos membros do órgão de administração 74
 12.2.3.1. Responsabilidade por danos causados à sociedade 75
 12.2.3.2. Responsabilidade por danos causados aos credores 78
 12.2.3.3. Responsabilidade por danos causados aos sócios e a terceiros 79
12.3. Órgão de fiscalização 80
 12.3.1. Deveres gerais dos membros do órgão de fiscalização 82
 12.3.2. Responsabilidade civil dos membros do órgão de fiscalização 83
13. Direitos e obrigações dos sócios 86
13.1. Direitos  86
 13.1.1. Direito a quinhoar nos lucros 87
 13.1.2. Direito a participar nas deliberações de sócios 88
 13.1.3. Direito a obter informações acerca da actividade da sociedade 89
 13.1.4. Direito a ser designado para os órgãos de administração  
  e de fiscalização 89
13.2. Direitos especiais 90
 13.2.1. Direitos especiais nas sociedades por quotas 91
 13.2.2. Direitos especiais nas sociedades anónimas 91
13.3. Obrigações  93

Direito das Sociedades Comerciais.indd   456Direito das Sociedades Comerciais.indd   456 27/06/22   09:2227/06/22   09:22



457

ÍNDICE

457

 13.3.1. Obrigação de entrada 94
 13.3.2. Obrigação de quinhoar nas perdas 95
14. Deliberações de sócios 96
15. Formas de deliberações de sócios 97
15.1. Deliberações unânimes por escrito 99
15.2. Assembleias universais 100
15.3. Assembleias gerais 100
 15.3.1. Assembleias gerais nas sociedades por quotas 100
 15.3.2. Assembleias gerais nas sociedades anónimas 102
15.4. Deliberações por voto escrito 104
16. Vícios das deliberações de sócios 105
16.1. Inexistência  105
16.2. Ineficácia  106
16.3. Invalidade  108
 16.3.1. Nulidade 108
 16.3.2. Anulabilidade 110
17. Procedimento cautelar especificado de suspensão de deliberações  
 de sócios  112

CAPÍTULO II – CONSTITUIÇÃO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS  
E REGIME DO CONTRATO DE SOCIEDADE 115
18. Nota introdutória 115
19. Processo constitutivo 115
20. Processos constitutivos especiais 118
20.1. Empresa na hora 118
20.2. Empresa online 120
21. Negócios jurídicos celebrados durante o processo constitutivo 121
21.1. Dívidas contraídas antes da celebração do contrato de sociedade 121
21.2. Dívidas contraídas entre a celebração e o registo do contrato  
 de sociedade  123
21.3. Dívidas contraídas entre o registo e a publicação do contrato  
 de sociedade  128
21.4. Transmissão de participações sociais por acto entre vivos entre  
 a celebração e o registo do contrato de sociedade 130
22. Alteração do contrato de sociedade 131
22.1. Alteração do contrato de sociedade nas sociedades por quotas 133

Direito das Sociedades Comerciais.indd   457Direito das Sociedades Comerciais.indd   457 27/06/22   09:2227/06/22   09:22



458

DIREITO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS

458

22.2. Alteração do contrato de sociedade nas sociedades anónimas 133
23. Aumento do capital social 136
23.1. Aumento do capital social por realização de obrigações de entrada 139
23.2. Aumento do capital social por incorporação de reservas 141
24. Redução do capital social 145
25. Operação acordeão 148
26. Fusão, cisão e transformação de sociedades 149
26.1. Fusão   150
26.2. Cisão   151
26.3. Transformação 153
27. Invalidades do contrato de sociedade 158
27.1. Invalidades do contrato de sociedade antes do registo 158
27.2. Invalidades do contrato de sociedade depois do registo 159
 27.2.1. Nulidade 159
 27.2.2. Exoneração dos sócios e anulabilidade parcial 160
 27.2.3. Efeitos 162
28. Acordos parassociais 163

CAPÍTULO III – PERSONALIDADE JURÍDICA E CAPACIDADE 
JURÍDICA DAS SOCIEDADES COMERCIAIS E VINCULAÇÃO  
A NEGÓCIOS JURÍDICOS 167
29. Nota introdutória 167
30. Personalidade jurídica 167
31. Capacidade jurídica 169
31.1. Liberalidades 170
31.2. Prestação de garantias a favor de terceiros 171
 31.2.1. Justificado interesse próprio 172
 31.2.2. Relações de domínio ou de grupo 174
32. Vinculação  177
32.1. Vinculação nas sociedades por quotas 177
 32.1.1. Objecto 178
 32.1.2. Número de gerentes 179
32.2. Vinculação nas sociedades anónimas 184
 32.2.1. Objecto 184
 32.2.2. Número de administradores 185

Direito das Sociedades Comerciais.indd   458Direito das Sociedades Comerciais.indd   458 27/06/22   09:2227/06/22   09:22



459

ÍNDICE

459

CAPÍTULO IV – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 
JURÍDICA, SOCIEDADES FICTÍCIAS E ADMINISTRAÇÃO  
DE FACTO   187
33. Nota introdutória 187
34. Desconsideração da personalidade jurídica 188
34.1. Imputação  191
34.2. Responsabilização 193
35. Requisitos da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica 194
35.1. Mistura da personalidade do agente com a personalidade societária 195
35.2. Abuso da teleologia societária 197
35.3. Obtenção de uma vantagem ilícita ou excessiva 197
35.4. Prejuízo para a sociedade, para os sócios ou para terceiros 198
36. Fundamento e manifestações legais 199
37.  Desconsideração da personalidade jurídica fora do domínio  

do direito privado 201
38. Sociedades fictícias 203
38.1. Sociedades cofre 206
38.2. Sociedades de fachada 208
38.3. Sociedades fantasma 209
38.4. Sociedades offshore ilícitas 210
39. Soluções para os problemas decorrentes das sociedades fictícias 211
40. Administração de facto 212
41. Soluções para os problemas decorrentes da administração de facto 216

CAPÍTULO V – SOCIEDADES POR QUOTAS 219
42. Nota introdutória 219
43. Número mínimo de sócios 220
44. Capital social mínimo 220
45. Quotas   222
46. Responsabilidade dos sócios 223
47.  Compensação de créditos e débitos da sociedade e dos sócios  

perante terceiros 226
48. Natureza das entradas 228
49. Tempo das entradas 228
49.1. Diferimento  229
49.2. Adiamento  232

Direito das Sociedades Comerciais.indd   459Direito das Sociedades Comerciais.indd   459 27/06/22   09:2227/06/22   09:22



460

DIREITO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS

460

50. Incumprimento da obrigação de entrada diferida ou adiada 232
51. Amortização  233
52. Exoneração  235
53. Exclusão  237
54. Exclusão judicial 238
55. Direitos dos credores sobre entradas não realizadas 239
56. Quotas próprias 240
57. Obrigações voluntárias 241
57.1. Obrigações acessórias 242
57.2. Obrigações suplementares 243
57.3. Obrigações de suprimento 244
58. Direito à informação 251
59. Transmissão de quotas 255
59.1. Cessão de quotas 255
 59.1.1. Necessidade de obter o consentimento da sociedade 256
 59.1.2. Recusa do consentimento 261
 59.1.3. Cessão de quotas como forma de trespasse 263
59.2. Transmissão de quotas por morte 265
60. Distribuição dos lucros de exercício 266
61. Formas ilícitas de conseguir a distribuição de bens sociais 270
61.1. Amortização de participações sociais como forma de distribuição  
 de lucros  271
61.2. Emissão de facturas falsas 272
61.3. Abuso da posição de sócio-administrador 273
61.4. Abuso da posição de sócio-trabalhador 274
62. Gerência  275
62.1. Deveres específicos dos gerentes de sociedades por quotas 276
62.2. Designação  277
62.3. Duração e remuneração 279
62.4. Destituição  280
62.5. Indemnização  280
62.6. Direito especial à gerência 282
62.7. Renúncia  283
63. Fiscalização  285
63.1. Deveres específicos dos fiscalizadores de sociedades por quotas 287
63.2. Designação  288

Direito das Sociedades Comerciais.indd   460Direito das Sociedades Comerciais.indd   460 27/06/22   09:2227/06/22   09:22



461

ÍNDICE

461

63.3. Duração e remuneração 288
63.4. Destituição  289

CAPÍTULO VI – SOCIEDADES UNIPESSOAIS POR QUOTAS 291
64. Nota introdutória 291
65. Aplicação subsidiária do regime das sociedades por quotas 292
66. Efeitos da unipessoalidade 293
67. Conversão de sociedades unipessoais por quotas em sociedades 
 por quotas e de sociedades por quotas em sociedades unipessoais  
 por quotas  295
68. Decisões do sócio 298
69. Celebração de negócios jurídicos entre o sócio e a sociedade unipessoal  
 por quotas  299
70. Propostas europeias tendentes à unipessoalidade 302

CAPÍTULO VII – SOCIEDADES ANÓNIMAS 305
71. Nota introdutória 305
72. Número mínimo de sócios 306
73. Capital social mínimo 307
74. Constituição com apelo à subscrição do público 307
75. Acções   309
76. Categorias de acções 311
77. Acções preferenciais sem direito de voto 312
78. Responsabilidade dos sócios 314
79. Natureza das entradas 315
80. Tempo das entradas 315
81. Incumprimento da obrigação de entrada diferida 317
82. Amortização  318
82.1. Amortização sem redução do capital social 319
82.2. Amortização com redução do capital social 319
 82.2.1. Imposição 320
 82.2.2. Permissão 320
83. Acções próprias 320
84. Aquisição de bens a accionistas 326
85. Obrigações voluntárias 329
86. Obrigações acessórias 330

Direito das Sociedades Comerciais.indd   461Direito das Sociedades Comerciais.indd   461 27/06/22   09:2227/06/22   09:22



462

DIREITO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS

462

87. Direito à informação 331
88. Transmissão de acções 334
89. Transmissão de acções por morte 336
90. Distribuição dos lucros de exercício 337
91. Adiantamento dos lucros de exercício 339
92. Estruturas de administração e fiscalização 342
92.1. Modelo latino  343
 92.1.1. Administração 343
 92.1.2. Fiscalização 346
92.2. Modelo anglo-saxónico 347
 92.2.1. Administração 348
 92.2.2. Fiscalização 348
92.3. Modelo germânico 349
 92.3.1. Administração 350
 92.3.2. Fiscalização 352
93. Obrigações  353

CAPÍTULO VIII – RELAÇÕES DE COLIGAÇÃO SOCIETÁRIA 359
94. Nota introdutória 359
95. Definição das relações de coligação societária 362
96. Relações de simples participação 363
97. Relações de participação recíproca 365
98. Relações de domínio 366
99. Relações de domínio total 368
99.1. Relações de domínio total inicial 368
99.2. Relações de domínio total superveniente 369
100. Relações de grupo paritário 369
101. Relações de subordinação 370

CAPÍTULO IX – DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DAS  
SOCIEDADES COMERCIAIS 373
102. Nota introdutória 373
103. Dissolução  373
103.1. Dissolução administrativa 376
103.2. Dissolução por deliberação 377
103.3. Dissolução oficiosa 378

Direito das Sociedades Comerciais.indd   462Direito das Sociedades Comerciais.indd   462 27/06/22   09:2227/06/22   09:22



463

ÍNDICE

463

104. Liquidação  378
104.1. Débitos da sociedade 380
104.2. Créditos da sociedade 381
104.3. Partilha do património restante 382

CAPÍTULO X – ENTIDADES OBRIGADAS A ASSUMIR  
FORMA SOCIETÁRIA 389
105. Nota introdutória 389
106. Fintech  390
107. Instituições de crédito 397
108. Intermediários financeiros 398
109. Seguradores  401
110. Sociedades de agricultura de grupo 402
111. Sociedades de investimento e gestão imobiliária 403
112. Sociedades desportivas 405
113. Sociedades financeiras 407
114. Sociedades gestoras de participações sociais 409

conclusão   413
bibliografia citada 431
jurisprudência citada 437

Direito das Sociedades Comerciais.indd   463Direito das Sociedades Comerciais.indd   463 27/06/22   09:2227/06/22   09:22


