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1. NOTA INTRODUTÓRIA

Com o presente estudo visa-se fazer la mise au point sobre uma temá-
tica de enorme relevância prática: a vinculação das sociedades por quotas
no actual direito societário português; i. é, pretende-se fazer uma análise,
ainda que breve, sobre quem pode representar aquele tipo social e quando
é que tal representação é válida e eficaz. Trata-se de uma matéria fulcral
para todos aqueles que queiram contratar com estas sociedades, nomea-
damente para saberem quais os cuidados e cautelas de que se devem rodear
aquando da contratação com uma SQ. Apesar da importância da questão
— tenha-se presente que, segundo dados recentes do RNPC, mais de 90%
das sociedades portuguesas são sociedades por quotas (1) — e da atenção

(*) Assistente da Faculdade de Direito da Universidade do Porto.
(1) Situação que se prende com o facto de aquele tipo social ser, como é sabido, o

tipo mais adequado às pequenas e médias empresas e estas constituírem a maior fatia do
tecido empresarial português.
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que tem sido dispensada ao tema pela nossa literatura jurídica (2), a ver-
dade é que também nesta matéria continuam a existir situações não clara-
mente definidas e que têm suscitado grande controvérsia.

Refira-se finalmente que a nossa análise versará apenas sobre a SQ
registada e já não sobre a vinculação da sociedade não inscrita, matéria que
é objecto de uma disciplina própria e distinta (3).

2. A REPRESENTAÇÃO ORGÂNICA OU INSTITUCIONAL:
A GERÊNCIA

As sociedades por quotas, como qualquer outra pessoa colectiva, por-
que — ao contrário das pessoas humanas — não são seres "dotados de cons-
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(2) Sobre o tema, entre outros, debruçaram-se RAÚL VENTURA, "Funcionamento da
gerência da sociedade por quotas", O Direito, 100.º, 1968, p. 145 ss.; ID., "Objecto da
sociedade e actos ultra vires", ROA, ano 40 (1980), n.º I, p. 5 ss.; ID., "Adaptação do
direito português à primeira directiva do conselho da comunidade económica europeia
sobre direito das sociedades", DDC (Separata), 1981; ID., "Sociedades por quotas", vol. III,
Comentário ao código das sociedades comerciais, Almedina, Coimbra, 1991; FERRER COR-
REIA, "Poderes de representação. Objecto comercial prosseguido em desacordo com o
pacto social", CJ, 1986, I, p. 73 ss.; A. VAZ SERRA, "Contrato consigo mesmo e nego-
ciação de directores ou gerentes de sociedades anónimas ou por quotas com as respec-
tivas sociedades (algumas considerações)", RLJ, 100.º, p. 81 ss.; A. SOVERAL MARTINS,
"Os poderes de representação dos administradores de sociedades anónimas", Coimbra,
BFDUC, Stvdia Ivridica, n.º 34, Coimbra Editora, 1998; ID., "Capacidade e representação
das sociedades comerciais", Problemas do Direito das Sociedades, IDET/Almedina,
Coimbra, 2002, p. 471 ss.; JOÃO LABAREDA, Direito societário português —
Algumas questões, Lisboa, Quid Juris?, 1998; A. CARDOSO GUEDES, "A limitação dos
poderes dos administradores das sociedades anónimas operada pelo objecto social no novo
código das sociedades comerciais", RDE, ano XIII, 1987, p. 127 ss.; PEDRO DE ALBU-
QUERQUE, "A vinculação das sociedades comerciais por garantia de dívidas de terceiros",
ROA, ano 55, n.º III, Dezembro 1995, p. 689 ss.; ID., "Da prestação de garantias por
sociedades comerciais a dívidas de outras entidades", ROA, ano 57, n.º I, Janeiro 1997,
p. 69 ss.; C. OSÓRIO DE CASTRO, "Da prestação de garantias por sociedades a dívidas de
outras entidades", ROA, ano 56, n.º II, Agosto 1996, p. 564 ss.; ID., "De novo sobre a
prestação de garantias por sociedades a dívidas de outras entidades", ROA, ano 58,
n.º II, Julho 1998, p. 823 ss.

(3) Sobre esta matéria, pode ver-se o nosso "O regime jurídico das sociedades de capi-
tais em formação", Estudos em comemoração dos cinco anos (1995-2000) da Faculdade
de Direito da Universidade do Porto, Coimbra Editora, 2001, e as indicações bibliográfi-
cas aí referidas.
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ciência e vontade própria" (4), porque não têm naturalisticamente vontade
própria (5), necessitam obrigatoriamente de órgãos que formem e exterio-
rizem a sua vontade (6).

Nas SQ, o órgão de representação da sociedade, a quem compete a
manifestação da vontade da sociedade perante terceiros é, nos termos do
artigo 252.º, n.º 1, CSC, a gerência (7). Estamos aqui perante a chamada
representação orgânica ou institucional que, pelas razões expostas, é uma
representação que necessariamente se tem de verificar nas sociedades
comerciais, circunstancialismo que terá levado, de resto, o legislador a
estabelecer mecanismos que visam assegurar que a SQ nunca deixe de ter
gerentes que a possam representar (8).

Note-se que, assim nos parece, no actual desenho do CSC, o exercício
dos poderes de representação cabe — mesmo nas SQ — exclusivamente ao
órgão de gestão da sociedade (rectius, aos membros daquele órgão (9)) e já
não a qualquer outro órgão social, v. g., à colectividade do sócios (10).
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(4) Cfr. MANUEL DE ANDRADE, Teoria geral da relação jurídica, vol. I, Sujeitos e
objecto, Coimbra, 1987, reimpressão, p. 114.

(5) Cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito comercial, vol. IV, Sociedades comerciais. Parte
geral, Lisboa, 2000, p. 421.

(6) Na Alemanha não se pode sequer registar uma GmbH sem a indicação dos geren-
tes da mesma. Vide § 10 GmbHG e PETER ULMER, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit
beschrkänter Haftung (GmbHG) Großkommentar, "Die GmbH im deutschen Recht", p. 1-40,
De Gruyter, Berlin-New York, 1992, trad. espanhola de J. ALFARO AGUILA-REAL, Principios
fundamentales del derecho alemán de sociedades de responsabilidad limitada, Civitas,
Madrid, 1998, p. 69.

(7) Note-se que os membros do órgão — in casu, os gerentes —, a quem compete
exercer os poderes de representação da sociedade, não se devem considerar representantes
legais da sociedade (a sociedade não é incapaz …). A relação que entre ambos se estabelece
é uma relação de organicidade: o órgão faz parte da própria estrutura da sociedade e, por
isso, os actos e a vontade por eles manifestados são afinal os actos e a vontade da própria
sociedade. Vide SOVERAL MARTINS, "Os poderes de representação …", p. 35 ss.; COUTINHO
DE ABREU, Curso de direito comercial, vol. II, Das sociedades, Almedina, Coimbra, 2002,
p. 202 ss.; e OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito comercial …, IV, p. 421 ss.

(8) Vide artigo 253.º, n.os 1 e 2, CSC, onde se estabelece que, faltando (definitiva ou
temporariamente) todos os gerentes, assumem esta qualidade todos os quotistas. Cfr. ainda
artigo 253.º, n.º 3, CSC que estabelece a solução para a hipótese em que falta definitiva-
mente um gerente cuja intervenção é necessária para representar a sociedade.

(9) Os poderes de representação cabem à gerência mas quem exerce efectivamente
esses poderes são os gerentes. Vide SOVERAL MARTINS, "Capacidade …", p. 477 ss.

(10) Em sentido diferente, veja-se PINTO FURTADO, "Deliberações dos sócios", Comen-
tário ao código das sociedades comerciais, Almedina, Coimbra, 1993, p. 91.
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Esta é a solução que resulta cristalinamente, para as SA, do artigo 405.º,
n.º 2, CSC, onde se estabelece que "o conselho de administração tem
exclusivos e plenos poderes de representação da sociedade" (o sublinhado
é nosso), mas é igualmente a solução que, para as SQ, deriva do
artigo 252.º, n.º 1, CSC, quando estatui que "a sociedade é administrada e
representada por um ou mais gerentes".

Não nos parece, por isso, admissível no direito societário português a
possibilidade prevista no direito alemão (11) de a sociedade ficar vinculada
pela intervenção de um ou mais gerentes conjuntamente com um pro-
curador (Prokurist (12)) (13) (14).

Isto não impede, porém, que a par da representação orgânica possa
co-existir a representação voluntária (cfr. artigo 252.º, n.º 6, CSC) — esta facul-
tativa — a que faremos referência infra no n.º 11. Os procuradores, contudo,
deverão ser nomeados pela gerência e não pela colectividade dos sócios (15).

Significa isto que não podem os próprios sócios assumir poderes de
representação da sociedade perante terceiros nem nomear representantes
(outros que não os gerentes) para agir no tráfego jurídico em nome da
sociedade (16) (17). Daí, que uma cláusula contratual que atribua tal poder
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(11) Vide § 78 Abs. 3 AktG para as SA, sendo solução idêntica igualmente admitida
para as GmbH. Assim, WOLFGANG HEFERMEHL, e KARL-HEINZ FEZER, "Gesellschaftsrecht",
JURA EUROPAE, Das Recht der Länder der Europäischen Gemeinschaften, vol. I, Ver-
lag-Beck e Éditions Techniques Juris-Classeurs, München-Paris, 1992 (edição trilingue em
alemão, francês e inglês), 10.20, n.º 59, p. 27.; e F. KÜBLER, Gesellschaftsrecht, C.F. Mül-
ler Verlag, Heidelberg, 1999, p. 185 e 240 ss.; Levantando, porém, reservas à admissibili-
dade desta forma de representação para as GmbH, vide K. SCHMIDT, Gesellschaftsrecht, Carl
Heymanns Verlag, Koln-Berlin-Bonn-München, 1997, p. 1075 ss.

(12) A figura do Prokurist está prevista e regulada nos §§ 48-53 do HGB.
(13) Em sentido oposto, RAÚL VENTURA, "Sociedades por quotas", III, p. 200, que

não vê impedimento a que este método — designado método conjunto impróprio (unechte
Gesamtvertretung — cfr. K. SCHMIDT, Gesellschaftsrecht, p. 1075) — possa ser adop-
tado entre nós.

(14) Para uma referência aos modos de exercício dos poderes de representação em direito
comparado, pode ver-se SOVERAL MARTINS, "Os poderes de representação …", p. 90, nota 164.

(15) Neste sentido, vide RAÚL VENTURA, "Sociedades por quotas", vol. III, p. 27.
(16) Não se ignora que, em certos casos, é a própria lei que atribui tal poder à colec-

tividade dos sócios. É o caso, p. ex., do disposto no artigo 75.º, n.º 1, CSC, onde expres-
samente se estatui que a colectividade dos sócios pode designar um representante especial
para propor a acção de responsabilidade contra os gerentes ou administradores (trata-se
de uma solução que sem esforço se compreende, dado o conflito manifesto que se verifica
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à colectividade dos sócios seja nula (por violação de norma legal impera-
tiva — cfr. artigo 294.º CC), bem como será nula qualquer deliberação dos
sócios naquele sentido (cfr. artigo 56.º, n.º 1, al. d), CSC).

Tenha-se, contudo, presente que nas SQ (18) os sócios podem adoptar
deliberações — nomeadamente sobre matérias de gestão — que os geren-
tes estão obrigados a acatar e a cumprir (cfr. artigo 259.º CSC). Caberá,
porém, aos gerentes — sob pena de poderem ser destituídos ou até res-
ponsabilizados pela sociedade — e já não aos sócios ou a representantes
por eles designados executar tais deliberações.

Daqui resulta que uma primeira cautela hão-de ter os terceiros que con-
tratam com uma SQ, qual seja a de indagar se quem se apresenta a contra-
tar em nome da sociedade é gerente da mesma, circunstância que podem
facilmente sindicar, uma vez que se trata de um facto sujeito a registo obri-
gatório (cfr. artigo 3.º, n.º 1, al. m), e artigo 15.º, ambos do CRegCom).

3. A DESIGNAÇÃO E ACEITAÇÃO DOS GERENTES

A designação dos gerentes das SQ cabe, por regra, aos sócios (cfr.
artigo 252.º, n.º 2, CSC). Aquela designação — que pode ser por um
determinado prazo ou por tempo indeterminado (19) — pode ser feita no
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entre os interesses dos gerentes, por um lado, e os interesses da própria sociedade que
aqueles mesmos gerentes deveriam representar). Deve, porém, entender-se que, afora os
casos expressamente previstos na lei (que têm claramente caracter excepcional), o regime
aplicável, no que respeita à representação das SQ, é o que vai referido em texto.

(17) É uma solução que igualmente é defendida em Espanha (cfr. JOSÉ M. GARRIDO,
Armonie e disarmonie nel diritto comunitario delle società di capitali, a cura di G.F. CAM-
POBASSO, tomo I, Giuffrè, Milano, 2003, p. 654). Em Itália, a lei permite uma grande
liberdade aos sócios para determinarem o modo de representação da sociedade (cfr.
F. GALGANO, Trattato di diritto commerciale e di diritto publico del'economia, vol. 7, La
società per azioni, Cedam, Padova, 1988, p. 283 ss.), verificando-se uma divergência dou-
trinária sobre se tais poderes devem ser fixados no contrato ou podem resultar da assem-
bleia dos sócios. Cfr. GAETANO PRESTI e MATTEO RESCIGNO, Armonie …, p. 587 ss.

(18) Já não assim nas SA — cfr. artigo 373.º, n.º 3, CSC.
(19) Veja-se o artigo 257.º, n.º 7, CSC para o caso da indemnização ao gerente des-

tituído sem justa causa na hipótese de não haver prazo estipulado. Sobre esta questão
vide o Ac. STJ, de 27-10-94, in CJ-STJ, III, p. 112 ss., onde se decidiu que a indemniza-
ção só seria devida se o gerente destituído sem justa causa alegar e provar que sofreu
efectivamente prejuízos com tal destituição.
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próprio contrato de sociedade (caso em que resultará da vontade unânime
dos sócios) ou mediante deliberação social, a qual, nos termos gerais, se
terá por aprovada com a maioria dos votos emitidos em assembleia geral,
desconsiderando-se as abstenções (cfr. artigo 250.º, n.º 3, CSC).

A designação dos gerentes poderá, no entanto, resultar de uma qual-
quer outra forma prevista no contrato de sociedade (20) ou também de
nomeação judicial (cfr. artigo 253.º, n.º 3, in fine, CSC).

Deve ainda entender-se que é possível a nomeação de gerentes suplentes,
por aplicação analógica do disposto no artigo 390.º, n.º 5, 1.ª parte, CSC (21).

Os gerentes designados não têm que ser sócios mas deverão necessaria-
mente ser pessoas singulares com capacidade jurídica plena (artigo 252.º,
n.º 1, in fine), pelo que a designação de um incapaz ou de uma pessoa colec-
tiva (22) como gerente de uma SQ será sempre nula.

Por outro lado, a gerência pode ser constituída por "um ou mais geren-
tes" (cfr. artigo 252.º, n.º 1, CSC). No primeiro caso, estaremos perante
uma gerência singular e, no segundo, perante a chamada gerência plural,
cujo regime de funcionamento abordaremos infra no n.º 8. Note-se que,
no caso da gerência plural, o CSC não determina um número máximo de
gerentes nem obriga a que no pacto se fixe o número exacto de elemen-
tos que constitui aquele órgão (23).

Dada a importância, que acima assinalámos (supra n.º 2), de se saber
quem são os elementos que compõem a gerência da sociedade, este facto
está sujeito a registo e publicações obrigatórias (cfr. artigo 3.º, n.º 1, al. m),
artigo 15.º e artigo 70.º, todos do CRegCom), devendo o extracto da ins-
crição conter ainda a forma de obrigar a sociedade (cfr. artigo 16.º, al. b),
in fine, do RRegCom) (24).
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(20) Pode, p. ex., estabelecer-se no pacto o direito especial de um sócio designar os
gerentes (cfr. artigo 83.º, n.º 1, CSC).

(21) Assim, COUTINHO DE ABREU, Sumários de direito das sociedades, policopiado,
1996, ponto 7.

(22) O regime é diferente para as SA. Cfr. artigo 390.º, n.º 4, CSC.
(23) Outra é a solução para as SA. Cfr. artigo 390.º, n.º 1, CSC e PEDRO MAIA, "Fun-

ção e funcionamento do conselho de administração da sociedade anónima", Coimbra,
BFDUC, Stvdia Ivridica, n.º 62, Coimbra Editora, 2002, p. 169 ss.

(24) Na Alemanha, a importância dada ao conhecimento dos gerentes levou a que se esta-
tuísse a obrigação da indicação dos gerentes em toda a correspondência comercial (cfr. § 35a
GmbHG e, para as SA, § 80 AktG). Vide FRANCESCA MAZZA, Armonie …, p. 631 ss.
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Refira-se ainda que seja qual for a posição que se adopte sobre a
relação que se estabelece entre os gerentes e a sociedade (25) (para uns
trata-se de uma relação contratual (26) enquanto outros entendem que se está
perante um negócio jurídico unilateral da sociedade (27)), o cargo de gerente
atribuído a alguém só produzirá efeitos com a aceitação — que poderá
ser tácita ou expressa — por parte da pessoa designada.

Por isso nos parece pouco avisada a solução da nossa lei (cfr. artigo 3.º,
al. m), CRegCom) de permitir o registo apenas do acto de designação dos
gerentes (v. g., com base na acta da assembleia geral). Melhor seria que
tal registo só pudesse ser lavrado quando o acto de designação fosse acom-
panhado da aceitação por parte do nomeado. A solução actual poderá
obrigar a pessoa designada como gerente — mas que não aceitou o cargo —
a ter de reagir contra aquela indicação registral, o que nos parece excessivo.

4. A VINCULAÇÃO DA SQ POR PARTE DOS GERENTES

Visto quem pode representar e vincular a SQ (os gerentes), vamos
agora debruçar-nos sobre os actos que os gerentes podem — válida e efi-
cazmente — praticar em nome da sociedade, obrigando-a juridicamente.
Ou seja, vamos tratar da (não) vinculação da SQ, entendida em sentido
amplo (28), analisando os actos que, praticados embora pelos gerentes,
podem não produzir efeitos em relação à sociedade — hoc sensu, actos que
não vinculam a sociedade — seja porque são inválidos (nulos), seja por-
que são ineficazes em relação a ela.

São várias as regras que importa ter em consideração sobre esta maté-
ria e que passamos de seguida a analisar.
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(25) Sobre a questão, pode ver-se RAÚL VENTURA, "Sociedades por quotas", III,
p. 28 ss.; FERRER CORREIA, Lições de direito comercial, vol. II, Sociedades comerciais.
Doutrina geral, Coimbra, 1968, p. 323 ss.; e SOVERAL MARTINS, "Os poderes de repre-
sentação …", p. 37 ss.

(26) Assim, RAÚL VENTURA, "Sociedades por quotas", III, p. 33.
(27) Neste sentido, FERRER CORREIA, Lições …, II, p. 330 ss.; e SOVERAL MARTINS,

"Os poderes de representação …", p. 59.
(28) Afastamo-nos, pois, do sentido que, por via de regra, se atribui à expressão

"vinculação da sociedade", com a qual se pretende apenas significar e abranger a exten-
são e os limites dos poderes de representação dos gerentes. Cfr. COUTINHO DE ABREU,
Curso …, II, p. 186-187.

Rev
ist

a d
a F

ac
uld

ad
e d

e D
ire

ito
 da

 U
niv

ers
ida

de
 do

 P
ort

o



5. A CAPACIDADE JURÍDICA DAS SOCIEDADES COMER-
CIAIS (29)

A primeira questão, que neste âmbito importa abordar, é a da capa-
cidade jurídica da SQ, uma vez que, adiante-se desde já, qualquer acto
— praticado pelos gerentes em nome da sociedade — que extravaze aquela
capacidade será um acto nulo.

Esta matéria da capacidade está, entre nós, prevista e regulada — em
termos gerais para todas as sociedades comerciais — no artigo 6.º CSC (30),
onde se consagra uma solução intermédia entre as chamadas teoria da ili-
mitação da capacidade (em que se entende que a sociedade tem capacidade
para praticar todos e quaisquer actos ainda que contrários ao objecto e
fim sociais (31)) e teoria ultra vires (de acordo com a qual os actos prati-
cados por uma sociedade para além do seu objecto são actos nulos, não
podendo sequer ser ratificados pelos sócios (32)).

Com efeito, naquele dispositivo legal são considerados dois planos
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(29) Sobre esta matéria, veja-se COUTINHO DE ABREU, Curso …, II, p. 182 ss.
(30) Apesar da epígrafe e do texto do artigo — que expressamente se referem à

capacidade da sociedade — há autores que entendem que o regime desta norma se prende,
não tanto com o problema da capacidade das sociedades, mas antes com o problema da sua
representação por parte dos membros do órgão de administração. Neste sentido, veja-se
PEDRO DE ALBUQUERQUE, "Da prestação de garantias …", p. 89 ss.

(31) Era a doutrina acolhida — já antes da Primeira Directiva — na Alemanha (cfr.
§ 82 Abs. 1 AktG e § 37 Abs. 2 GmbHG), onde vale o Grundsatz der unbeschränkten und
unbeschränkbaren Vertretungsmacht [= princípio do poder de representação ilimitado e ili-
mitável] — cfr. F. KÜBLER, Gesellschaftsrecht, p. 185; HEFERMEHL e FEZER, "Gesells-
chaftsrecht", n.º 10.10, p. 27; P. ULMER, Principios fundamentales…, p. 68 ss.; e FRANCESCA
MAZZA, Armonie …, p. 636 ss. Regime semelhante é o consagrado em Itália — cfr. GAE-
TANO PRESTI e MATTEO RESCIGNO, Armonie …, p. 585 ss.; G. CASELLI, Oggetto sociale e
atti ultra vires, Cedam, Padova, 1970, p. 121 ss.; G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale,
2, Diritto delle società, UTET, Torino, 1995, p. 339 ss.; e G. FERRI, Diritto Commerciale,
10 ed. a cura di C. ANGELICI e G. B. FERRI, UTET, Torino, 1996, p. 391 ss. Sublinhando
as diferenças entre o regime italiano e alemão, antes da actuação da Primeira Directiva,
veja-se GALGANO, Trattato …, p. 283 ss.

(32) Esta era a solução acolhida no direito britânico, antes da sua alteração imposta
pela Primeira Directiva sobre Sociedades. O regime actual, no direito inglês, após a sua
harmonização com a Directiva consta do Companies Act 1985, Sections 35, 35A e 35B (com
as alterações introduzidas pelo Companies Act 1989). Sobre esta matéria, veja-se J. H. FAR-
RAR e B. M. HANNIGAN, Farrar´s Company Law, Butterworths, London, 1998, p. 107 ss.
e 367 ss.; R. PENNNINGTON, Company Law, Butterworths, London, 1995, p. 111 ss.; e
GEOFFREY MORSE, Company Law, Sweet & Maxwell, London, 1995, p. 66 ss.
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no que tange à capacidade das sociedades comerciais: o que resulta do
fim social (que se entende limitativo da capacidade da sociedade — cfr.
artigo 6.º, n.º 1, CSC) e o que resulta do objecto social (que a nossa
lei, na esteira da Primeira Directiva sobre Sociedades (33), expressamente
estabelece não limitar a capacidade das sociedades — cfr. artigo 6.º,
n.º 4, CSC).

5.1. A limitação da capacidade pelo fim social. A realização de
liberalidades e a prestação de garantias

O artigo 6.º, n.º 1, CSC estabelece claramente, assim nos parece, uma
limitação à capacidade das sociedades comerciais: esta apenas "com-
preende os direitos e as obrigações necessários ou convenientes à pros-
secução do seu fim" (34). O fim das sociedades comerciais — como, de
resto, o fim de toda e qualquer sociedade — é o escopo lucrativo, é a
obtenção de lucro (cfr. artigo 980.º CC) (35) (36), pelo que todos os
actos, ainda que praticados pelos gerentes de uma SQ, contrários àquele
fim lucrativo serão nulos por violação de uma norma legal imperativa (cfr.
artigo 294.º CC) (37).
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(33) Directiva do Conselho n.º 68/151/CEE de 9 de Março de 1968, publicada no
JOCE n.º L 65/8 de 14 de Março de 1968. A tradução das Directivas sobre Sociedades pode
ler-se in ALEXANDRE SOVERAL MARTINS, Colectânea de Directivas Comunitárias sobre
Direito das Sociedades, Fora do Texto, 1999.

(34) Exceptuam-se ainda da capacidade das sociedades — acrescenta a parte final do
artigo 6.º, n.º 1, CSC — aqueles direitos que lhes sejam vedados por lei (v. g., o direito de
uso e habitação) ou que sejam inseparáveis da personalidade singular (é o caso dos direi-
tos de natureza familiar, do direito de testar, etc.). Vide COUTINHO DE ABREU, Curso …, II,
p. 183-184.

(35) Vide VASCO DA GAMA LOBO XAVIER, Sociedades Comerciais, Lições aos alunos
de Direito Comercial do 4.º ano jurídico, Coimbra, 1987, ed. policopiada, p. 21 ss.; e
COUTINHO DE ABREU, Curso …, II, p. 14 ss. Em sentido divergente, OLIVEIRA ASCENSÃO,
Lições…, IV, p. 28.

(36) É manifestamente a este fim mediato (o escopo lucrativo) que alude o artigo 6.º
CSC e já não ao fim imediato (= objecto). Se outro fosse o sentido da lei, o CSC teria usado
— como faz o CC, no artigo 160.º — a referência "aos fins" (v. g., estatutários) da socie-
dade. Assim também OSÓRIO DE CASTRO, "Da prestação de garantias …", p. 578 ss.;
e COUTINHO DE ABREU, Curso …, II, p. 184. Em sentido diferente, vide PEDRO DE ALBU-
QUERQUE, "Da prestação de garantias …", p. 100 ss.

(37) Cfr. COUTINHO DE ABREU, Curso …, II, p. 186 ss. Vide também RAÚL VENTURA,
"Sociedades por quotas", III, p. 169.

Rev
ist

a d
a F

ac
uld

ad
e d

e D
ire

ito
 da

 U
niv

ers
ida

de
 do

 P
ort

o



Significa isto que, em princípio, são nulos os actos gratuitos (v. g., as
doações (38)) das SQ, uma vez que — na medida em que se trata de actos
sem contrapartidas (39) — se traduzem num mero desvalor para a socie-
dade (40), sendo, nessa medida, contrários ao seu fim (lucrativo).

Daí, que os terceiros que contratam com uma SQ (41) devam rodear-se
das maiores cautelas no que concerne à prática de actos gratuitos por parte
da sociedade, dado que esses actos — afora as situações que de seguida ana-
lisaremos —, porque estão para além da capacidade societária, são nulos,
podendo essa nulidade, nos termos gerais, ser invocada a todo o tempo e
por qualquer interessado (cfr. artigo 286.º CC).

Estabelecendo, no artigo 6.º, n.º 1, CSC, a regra quanto à capacidade
das sociedades comerciais, o legislador entendeu por bem fazer duas pre-
cisões — nos n.os 2 e 3 daquele mesmo artigo 6.º CSC — quanto aos
limites da (in)capacidade das sociedades.

Assim, veio o legislador esclarecer que nem todas as liberalidades
(v. g., doações (42)) são contrárias ao fim da sociedade. Não o serão, esta-
belece o artigo 6.º, n.º 2, CSC, quando sejam consideradas usuais, tendo
em atenção cumulativamente "as circunstâncias da época e as condições da
própria sociedade". Será o caso, p. ex., das ofertas a clientes e fornece-
dores pela altura do Natal, das gratificações a trabalhadores aquando do apu-
ramento dos resultados, etc. (43).

Refira-se, no entanto, que, ainda que não caibam na previsão do
artigo 6.º, n.º 2, CSC, as doações serão válidas desde que tenham por
objectivo potenciar o lucro da sociedade (pense-se nas doações que
visem melhorar a imagem da empresa societária junto do público alvo),

Paulo de Tarso Domingues286

(38) Seja qual for a forma que revista a doação: transmissão de direitos ou bens
(artigos 940.º segs. CC), assunção de dívidas de terceiros (artigos 595.º ss. CC) ou remis-
são de dívidas de terceiros (artigo 863.º, n.º 2, CC). Assim, COUTINHO DE ABREU, Curso …,
II, p. 194.

(39) Cfr. MANUEL DE ANDRADE, Teoria Geral da Relação Jurídica, vol. II, Sujeitos
e Objecto, Coimbra, 1987, reimpressão, p. 56.

(40) I. é, são actos que se traduzem numa diminuição do património da sociedade sem
qualquer contrapartida.

(41) O regime referido em texto é aplicável não só às SQ mas também a todos os tipos
de sociedades comerciais, dado que o artigo 6.º CSC é uma norma da Parte Geral do
Código.

(42) Note-se que nem todas as liberalidades são doações: não o são, p. ex., o mútuo
gratuito ou o comodato. Vide COUTINHO DE ABREU, Curso …, II, p. 193.

(43) Cfr. COUTINHO DE ABREU, Curso …, II, p. 194.
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na medida em que tais actos ficam abrangidos pela regra estabelecida no
artigo 6.º, n.º 1, CSC (44).

Por outro lado, o artigo 6.º, n.º 3, CSC prescreve que a prestação de
garantias (reais ou pessoais) a terceiros é, em princípio, contrária ao fim
da sociedade e, portanto, nula (45). Note-se que a previsão deste artigo 6.º,
n.º 3, CSC apenas abrange a prestação de garantias gratuitas, já que a
prestação de garantias onerosas serão válidas ao abrigo do disposto no
artigo 6.º, n.º 1 (46).

A prestação (gratuita) de garantias só não será — nos termos da dis-
posição em análise — nula, quando se verifique uma de duas situações:

a) caso exista um justificado interesse da sociedade garante (47),
cabendo, neste caso, ao credor que queira beneficiar da validade
do acto a prova daquele justificado interesse por parte da socie-
dade garante (48); ou

b) quando se trate de sociedade em relação de domínio ou de grupo.
Trata-se aqui de uma hipótese que deve ser objecto de uma inter-
pretação restritiva, considerando-se que a prestação gratuita de
uma garantia só será válida quando efectuada pela sociedade
dominante ou directora (e já não quando efectuada pela sociedade
dominada ou subordinada) (49).
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(44) Assim COUTINHO DE ABREU, ob. loc. cits.
(45) Sobre esta matéria veja-se a acesa e interessante polémica que, foi travada

entre PEDRO DE ALBUQUERQUE ("A vinculação das sociedades comerciais…" e "Da
prestação de garantias…") e OSÓRIO DE CASTRO ("Da prestação de garantias …" e "De
novo …").

(46) No mesmo sentido, COUTINHO DE ABREU, Curso …, II, p. 195; OSÓRIO DE CAS-
TRO, "Da prestação de garantias …", p. 579 ss.; e SOVERAL MARTINS, "Capacidade …",
p. 475.

(47) O exemplo de escola é o de uma sociedade que presta uma garantia a um seu
importante fornecedor a fim de permitir que este lhe possa fornecer a matéria prima neces-
sária ao seu processo produtivo. Vide também COUTINHO DE ABREU, Curso …, II, p. 195 ss.

(48) Assim COUTINHO DE ABREU, Curso …, II, p. 195; SOVERAL MARTINS, "Capaci-
dade …", p. 475; OSÓRIO DE CASTRO, "Da prestação de garantias …", p. 566; e JOÃO
LABAREDA, Direito Societário …, p. 190. Contra, PEDRO DE ALBUQUERQUE, "Da prestação
de garantias …", p. 133 ss.

(49) Sobre o tema veja-se COUTINHO DE ABREU, Curso …, II, p. 200 ss.; e OSÓRIO DE
CASTRO, "De novo …", p. 854 ss.
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5.2. A não limitação da capacidade pelo objecto social

O artigo 6.º, n.º 4, CSC — que tem por base o artigo 9.º, n.º 1, da
Primeira Directiva, que veio harmonizar no espaço comunitário, para as
sociedades de capitais (50), o regime dos actos ultra vires — prescreve
que o objecto social não limita a capacidade da sociedade, pelo que os
actos que excedam tal objecto são válidos e vinculam, em princípio, a
sociedade (51).

Trata-se de uma solução com a qual se visa, il va sans dire — e foi
esse o objectivo pretendido pelo legislador comunitário —, tutelar tercei-
ros que lidam com uma sociedade que ficam, assim, dispensados de sin-
dicar se os negócios que celebram com a sociedade (designadamente
uma SQ) se enquadram ou não no respectivo objecto social.

A indicação do objecto não é, porém, de todo irrelevante no direito
societário português.

Desde logo, aquela indicação tem relevância interna, porquanto cons-
titui um limite à actuação dos gerentes (52) que ficam, nos termos do
artigo 6.º, n.º 4, CSC, com a obrigação de não praticar actos que sejam
alheios ao objecto social. Caso o façam, poderão ser — desde que veri-
ficados os respectivos pressupostos — civilmente responsabilizados pela
sociedade (cfr. artigo 72.º CSC) (53) ou ser destituídos com justa causa
(cfr. artigo 257.º CSC).
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(50) A Primeira Directiva sobre Sociedades abrange no direito português as SA, as
SQ e as sociedades em comandita por acções (cfr. artigo 1.º da Directiva).

(51) Isto não implica, como já se pretendeu, que a ser assim — i. é, não limitando o
objecto da sociedade a capacidade da mesma — não faz sentido manter a obrigatoriedade da
indicação da(s) actividade(s) que a sociedade se propõe exercer. Mesmo com o regime resul-
tante do artigo 9.º da Primeira Directiva, aquela indicação continua, no entanto, a ser relevante,
desde logo, para os sócios (que podem apenas estar dispostos a investir numa determinada acti-
vidade societária e já não noutra) mas também para terceiros (que poderão avaliar de modo
diferente o risco do crédito a conceder a uma sociedade em função do seu objecto social).
Acresce que, entre nós, importa não esquecê-lo, o objecto social continua a ser decisivo para
a qualificação se uma Sociedade como Sociedade Comercial (cfr. art. 1.º, n.º 2, CSC).

(52) É de SQ que estamos a cuidar, mas o regime é o mesmo para os administradores
das SA.

(53) Assim, COUTINHO DE ABREU, Curso …, II, p. 190. Atentas as razões expostas
na nota anterior, temos dúvidas se não deverão poder também os credores e mesmo os sócios
— nos termos dos artigos 78.º e 79.º CSC — responsabilizar os gerentes que pratiquem actos
ultra vires.
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Por outro lado, a indicação do objecto tem também relevância externa,
porquanto o artigo 260.º, n.º 2, CSC (54) — aproveitando a possibilidade,
nesse sentido, facultada pelo artigo 9.º, n.º 1, 2.ª frase, da Primeira Direc-
tiva — veio estabelecer que a sociedade poderá não ficar vinculada por actos
que ultrapassem o objecto social, quando prove que o terceiro (55) sabia ou
não podia ignorar que o acto em causa era um acto que excedia o objecto,
i.é, quando prove que o terceiro está de má fé.

São várias as questões suscitadas por esta norma (56).
A primeira dificuldade interpretativa prende-se com a qualificação de

um acto ultra vires: quando é que se pode dizer que um acto excede o
objecto social? Deve entender-se que tal sucederá, quando o acto em
causa não tenha qualquer relação de instrumentalidade — ainda que poten-
cial — com o objecto da sociedade (independentemente do concreto uso
ou fim que a sociedade pretenda para o mesmo) (57).

Assim, para que a sociedade não fique vinculada por um acto ultra
vires é necessário que prove (58) — o ónus da prova cabe-lhe a ela — que,
atentas as circunstâncias, o terceiro sabia ou não podia ignorar (59) que
aquele acto não poderia considerar-se como potencialmente instrumental em
relação ao objecto da sociedade (60).

Trata-se, é bom de ver, de uma prova nada fácil. Em todo o caso,
feita esta prova, o acto ultra vires não será nulo (61), mas ineficaz em
relação à sociedade.
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(54) Idêntico regime está previsto para as SA no artigo 409.º, n.º 2, CSC.
(55) Considerando-se terceiro todo aquele que contrata com a sociedade, indepen-

dentemente de ser sócio ou membro do órgão de administração. Vide também, sobre esta
questão, infra n.º 6.1.

(56) Sobre esta matéria veja-se, em especial, G. CASELLI, Oggetto sociale e atti ultra
vires; ID., "Oggetto sociale e atti ultra vires: dieci anni dopo", RS, 1980, p. 754 ss.; e
SOVERAL MARTINS, "Os poderes de representação …", p. 281 ss.

(57) Assim, CASELLI, Oggetto sociale e atti ultra vires, p. 103; SOVERAL MARTINS, "Os
poderes de representação …", p. 281 ss.; ID., "Capacidade …", p. 489 ss.; e COUTINHO DE
ABREU, Curso …, II, p. 188.

(58) Não bastando, para essa prova, alegar a publicidade dada ao contrato de socie-
dade — cfr. artigo 260.º, n.º 4, CSC.

(59) O que releva aqui é o conhecimento daquele terceiro em concreto e já não o
conhecimento que teria o homem médio colocado na posição de quem contratou com a socie-
dade. Assim também, SOVERAL MARTINS, "Capacidade …", p. 490 ss.

(60) Neste sentido, vide SOVERAL MARTINS, ob. loc. últs. cits.
(61) Cfr. artigo 6.º, n.os 1 e 4, CSC.
19 — R.F.D.U.P. (I – 2004)

Rev
ist

a d
a F

ac
uld

ad
e d

e D
ire

ito
 da

 U
niv

ers
ida

de
 do

 P
ort

o



A sociedade poderá, no entanto, através de uma deliberação dos sócios
— que poderá ser expressa ou tácita (62) — assumir o acto (63).

Doutrina autorizada (64) tem defendido que esta deliberação de rati-
ficação do acto (65) é uma deliberação anulável, nos termos do artigo 58.º,
n.º 1, al. a), CSC, porque violadora de uma cláusula contratual.

Não podemos deixar de discordar. Com efeito, a solução do artigo 260.º,
n.º 2, CSC — ao possibilitar aos sócios a assunção de actos ultra vires nos
casos em que eles sejam ineficazes em relação à sociedade — foi a de per-
mitir sanar a irregularidade de um acto (66). Ora, não faz sentido que a
"regularização" do acto seja feita através de um outro acto irregular, que,
por sua vez, poderá ser posto em causa e impugnado!

De resto, parece-nos incompreensível que aos sócios — a quem cabe a
definição do objecto social e que eles podem, a todo o tempo, alterar (67) —
não seja permitido, ainda que por unanimidade (68), assumir validamente
para a sociedade um acto praticado pela gerência que exceda aquele objecto.

Por isso, assim nos parece, a deliberação de ratificação de um acto ultra
vires não se deve considerar anulável (69) por violação da cláusula contratual
que fixa o objecto à sociedade.
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(62) A deliberação tácita será aquela que se retira implicitamente do conteúdo de
uma deliberação expressamente adoptada pelos sócios. Cfr. SOVERAL MARTINS, "Os pode-
res de representação …", p. 329, nota 619.

(63) Sublinhe-se que a assunção ou rectificação do acto cabe necessária e exclusi-
vamente aos sócios e nunca ao órgão de administração.

(64) Assim, RAÚL VENTURA, "Sociedades por quotas", III, p. 175; COUTINHO DE
ABREU, Curso …, II, p. 190, nota 74; e SOVERAL MARTINS, "Os poderes de representa-
ção …", p. 327 ss.

(65) Para a questão de saber se se pode qualificar (ou não) esta deliberação como
uma deliberação de ratificação do acto, vide SOVERAL MARTINS, "Os poderes de repre-
sentação …", p. 327, nota 614.

(66) Indo, de resto, de encontro ao fim visado pela Primeira Directiva em que cla-
ramente se pretendeu desvalorizar as limitações resultantes do objecto social.

(67) Por uma maioria qualificada de 75% dos votos correspondentes ao capital social
— cfr. artigo 265.º CSC.

(68) Não se olvide que, se todos os sócios tiverem votado favoravelmente a delibe-
ração ficarão impedidos de a impugnar, mas isso não obsta a que o órgão de fiscalização
possa arguir a anulação daquela deliberação (cfr. artigo 59.º, n.º 1, CSC).

(69) Pelo menos a deliberação de ratificação que seja aprovada pela maioria que
permitiria alterar o contrato de sociedade (i. é, 75% dos votos correspondentes ao capital
social — cfr. artigo 265.º CSC). É esta a solução que tem sido perfilhada em Espanha (cfr.
JOSÉ M. GARRIDO, Armonie …, p. 676). Em Itália, tem sido, no entanto, defendido que a
deliberação de ratificação terá que ser aprovada por unanimidade. Cfr. GAETANO PRESTI
e MATTEO RESCIGNO, Armonie …, p. 602.
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Importa referir que o regime atrás enunciado é também aplicável à
hipótese prevista no artigo 11.º, n.º 5, CSC, em que se estabelece a neces-
sidade de uma autorização contratual (autorização que pode ser livre ou con-
dicionada) para que uma sociedade possa adquirir participações de outra com
objecto diferente (70). O sentido da norma (71) é o de considerar que a aqui-
sição daquelas participações excede o objecto da sociedade, tendo enten-
dido o legislador que, nestes casos, se justifica uma prévia autorização
contratual para o efeito.

Em todo o caso, se os gerentes de uma SQ adquirirem participações
(p. ex., acções) noutra sociedade com objecto distinto, sem que do respectivo
contrato social conste qualquer permissão para esse efeito (72), aquele acto
não deixa de se traduzir num acto ultra vires sujeito, portanto, ao regime
previsto no artigo 260.º, n.º 2, CSC. Ou seja, aquela aquisição não será
nula, mas, em princípio, eficaz em relação à sociedade, nos termos atrás
vistos (73) (74).

Nestas situações, em que se esteja perante um acto — praticado
embora pelos gerentes ou administradores — não eficaz em relação à
sociedade, deve considerar-se aplicável o regime da representação sem
poderes (75) (76).
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(70) Ou ainda de adquirir participações como sócio de responsabilidade ilimitada (v.
g., numa SENC) ou em sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos com-
plementares de empresas.

(71) O artigo 11.º CSC visa regular, como de resto resulta da sua epígrafe, o objecto
social.

(72) Nas SQ, para além da autorização contratual, será ainda preciso, em princípio,
uma deliberação dos sócios a consentir a prática daquele acto. Cfr. artigo 246.º, n.º 2, al. d),
CSC e infra n.º 6.2.

(73) Assim SOVERAL MARTINS, "Os poderes de representação …", p. 334 ss.; COUTINHO
DE ABREU, Curso …, II, p. 190 ss. Contra, RAÚL VENTURA, "Sociedades por quotas", III,
p. 135 (que entende que a prática de tal acto, quando não contratualmente autorizado, fica
fora da capacidade da sociedade), e JOÃO LABAREDA, Das acções das sociedades anónimas,
AAFDL, Lisboa, 1998, p. 66 (que expressamente considera aquelas aquisições nulas).

(74) Idêntica solução é válida para a hipótese prevista no artigo 11.º, n.º 4, CSC,
quando no pacto se estabeleça que os gerentes não podem adquirir participações de outras
sociedades mesmo com objecto idêntico. Trata-se também aqui de uma limitação contra-
tual, referente ao objecto social, inoponível a terceiros. Assim também, COUTINHO DE
ABREU, Curso …, II, p. 190 ss.

(75) A representação sem poderes abrange não só os casos em que não foram con-
cedidos poderes ao representante mas também os casos de excesso de representação, em que
o representante ultrapassa os limites dos poderes que lhe foram conferidos (cfr. PIRES DE
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Este regime está, entre nós, previsto no artigo 268.º CC. Assim,
poderá o terceiro contraente estabelecer um prazo à sociedade para a rati-
ficação do acto sob pena de o mesmo se ter por não ratificado (cfr.
artigo 268.º, n.º 2, CC) (77) (78). O terceiro não poderá, porém, neste caso,
fazer uso da possibilidade de rejeitar o negócio enquanto o mesmo não for
ratificado (prevista no artigo 268.º, n.º 4, CC), porquanto, na situação em
apreço, sempre se terá por verificada a hipótese prevista na parte final
deste normativo (relembre-se que o acto ultra vires só é ineficaz quando
o terceiro está de má fé e, portanto, conhece a falta de poderes do repre-
sentante para vincular a sociedade naquele acto).

O artigo 268.º CC já não prevê, porém, o regime das relações que se
estabelecem entre o falsus procurator (aquele que age sem ou com excesso
de poderes) e o terceiro contraente, devendo buscar-se a regulamentação para
essa matéria nas regras gerais da responsabilidade pré-contratual (79).
Assim, o acto praticado não sendo eficaz para a sociedade também não vin-
cula o falsus procurator, uma vez que nem este quis o negócio para si nem
o terceiro quis com ele contratar (80), ficando aquele, em princípio, apenas
obrigado a indemnizar o terceiro contraente pelo interesse negativo ou de
confiança (81).
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LIMA e ANTUNES VARELA, Código Civil anotado, vol. I, Coimbra Editora, 1987, p. 248 ss.;
em sentido diferente, vide OLIVEIRA ASCENSÃO, Teoria geral do direito civil, vol. III, Acções
e factos jurídicos, Lisboa, 1992, p. 325). É esta última situação a que se verifica nos
casos de que estamos a cuidar.

(76) Sobre esta temática, pode ver-se recentemente entre nós, HELENA MOTA, Do
abuso de representação, Coimbra Editora, 2001.

(77) Na fixação do prazo deverá ter-se em linha de conta que a ratificação é feita pelos
sócios e, portanto, deverá ser um prazo suficientemente dilatado que permita aos sócios reu-
nirem-se e aprovarem a deliberação.

(78) Já não terá aplicação, in casu, o disposto no artigo 268.º, n.º 2, CC, quanto à
forma exigida para a ratificação, uma vez que, nos termos do artigo 260.º, n.º 2, CSC, ela
resultará simplesmente da deliberação dos sócios e da acta que a documenta.

(79) Assim, RUI DE ALARCÃO, "Breve motivação do anteprojecto sobre o negócio
jurídico na parte relativa ao erro, dolo, coacção, representação, condição e objecto nego-
cial", BMJ, 1964, p. 43 ss.

(80) Em sentido idêntico, vide RAÚL VENTURA, "Sociedades por quotas", III, p. 147.
Outra solução, de resto, seria, como bem nota PAIS DE VASCONCELOS (Teoria geral do
direito civil, vol. II, Almedina, Coimbra, 2002, p. 217), "violentamente contrária à auto-
nomia privada".

(81) Cfr. PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, Código Civil anotado, p. 216, em ano-
tação ao artigo 227.º CC.
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6. AS LIMITAÇÕES (LEGAIS E CONVENCIONAIS) DOS
PODERES DE REPRESENTAÇÃO

Referenciados os actos para os quais a SQ tem capacidade e que
podem, consequentemente, ser validamente praticados em seu nome, importa
agora analisar as limitações que, porventura, existam para a prática desses
actos por parte dos membros do órgão de representação, i. é, dos gerentes.

Com efeito, quer a lei, quer o contrato, quer os sócios — mediante deli-
beração — podem estabelecer limitações ou restrições aos poderes de
representação dos gerentes (82).

Note-se que do que vamos agora cuidar é das limitações à extensão
dos poderes dos gerentes (i.é, quais os actos que eles podem — ou não —
praticar) e já não do modo de exercício desses poderes (i. é, de que modo
devem os actos ser praticados), uma vez que essa matéria é objecto de
um regime próprio e distinto que abordaremos infra no n.º 8.

Há aqui uma primeira e importante distinção a fazer: entre as limita-
ções que resultam da lei (que são oponíveis a terceiros) e as limitações que
resultam do contrato de sociedade ou de deliberações dos sócios (que
nunca podem ser opostas a terceiros). É uma matéria que, entre nós e
para as SQ (83), está prevista no artigo 260.º, n.º 1, CSC

6.1. As limitações resultantes de cláusulas contratuais e de deli-
berações sociais

Por imposição do artigo 9.º, n.º 2, da Primeira Directiva, o artigo 260.º,
n.º 1, CSC prescreve que a SQ não pode nunca (84) opor a terceiros as limi-
tações constantes do contrato social ou resultantes de deliberações dos
sócios relativamente a actos praticados pelos gerentes (85).

Trata-se de uma solução que visa, uma vez mais, tutelar terceiros que
lidam com a sociedade, que assim ficam dispensados de indagar sobre a
existência de qualquer restrição contratual ou resultante de deliberação
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(82) P. ex., estabelecendo-se numa cláusula do contrato ou deliberando-se que os
gerentes não podem adquirir imóveis sem prévia deliberação dos sócios.

(83) Regime idêntico está previsto, para as SA, no artigo 409.º, n.º 1, CSC.
(84) Ainda que tais limitações se encontrem publicadas, refere-o expressamente o

artigo 9.º, n.º 2, da Primeira Directiva.
(85) Sobre esta matéria, pode ver-se SOVERAL MARTINS, "Capacidade …", p. 486 ss.;

ID., "Os poderes de representação …", p. 187 ss.
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dos sócios, relativamente à prática do acto em causa. Tais limitações ape-
nas terão relevância interna, podendo — caso não sejam observadas — jus-
tificar a responsabilização dos gerentes ou a sua destituição com justa
causa.

Assim, se no pacto se estabelecer, p. ex., que a aquisição de imóveis
depende de prévia deliberação dos sócios e os gerentes adquirirem um
imóvel sem observar tal requisito, esse acto é plenamente válido e eficaz
em relação à sociedade.

Raúl Ventura defendeu, a este propósito (86), que as limitações con-
tratuais ou resultantes de deliberações dos sócios não sendo oponíveis a ter-
ceiros já o poderiam ser a sócios ou a membros do órgão de administra-
ção, uma vez que a estes é exigível que conheçam aquelas limitações aos
poderes de representação dos gerentes.

Não nos parece, contudo, que esta seja a melhor solução. O objectivo
da Directiva foi o de fomentar a segurança e a celeridade dos negócios cele-
brados com a sociedade, dispensando quem com ela contrate — seja ou não
sócio ou gerente — de averiguar a existência de qualquer limitação con-
tratual ou deliberativa à prática do acto, objectivo que não seria plena-
mente alcançado com aquela doutrina. Parece-nos, por isso, que o disposto
no artigo 260.º, n.º 1, CSC é válido e aplicável para todos os que contra-
tem com a SQ (independentemente de serem quotistas ou gerentes (87)).

6.2. As limitações legais

Se as limitações contratuais ou deliberativas não são oponíveis pela SQ
a terceiros, já o mesmo não se pode dizer das limitações legais, uma vez
que estas podem sempre ser opostas a quem contrata com a sociedade (88).

É isso que inequivocamente resulta do artigo 260.º, n.º 1, CSC quando
estabelece que os gerentes vinculam a sociedade "dentro dos poderes que
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(86) RAÚL VENTURA, "Sociedades por quotas", III, p. 173. Em sentido idêntico,
SOVERAL MARTINS, "Os poderes de representação …", p. 191.

(87) Até porque estes podem desculpavelmente desconhecer as limitações por, p. ex.,
terem estado ausentes da assembleia geral — que, imagine-se, se realizou poucos dias
antes da realização do negócio — onde a restrição foi deliberada (podendo aquele assunto
não ter sequer constado da convocatória para a assembleia geral).

(88) Sobre esta matéria, veja-se SOVERAL MARTINS, "Os poderes de representação …",
p. 178 ss.; ID., "Capacidade …", p. 492 ss.
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a lei lhes confere", sendo uma solução que sem esforço se aceita, uma
vez que, como é sabido, o desconhecimento da lei não é desculpável
(artigo 6.º CC) (89).

Estas limitações legais podem decorrer, p. ex., do facto de a lei atri-
buir a competência a outro órgão para a prática de certos actos (90) ou de
fazer depender a prática de determinados actos da intervenção de outro
órgão. É esta última hipótese que, a propósito das SQ, nos importa con-
siderar, porquanto o artigo 246.º CSC expressamente consagra um leque
(relativamente alargado) de actos que os gerentes só podem praticar depois
de obtida a prévia deliberação dos sócios.

Assim, se a prática do acto não observar os pressupostos legais — desig-
nadamente, se a gerência tiver praticado um acto previsto no artigo 246.º, n.º 1,
CSC (91) sem que o mesmo tenha sido previamente deliberado pelos quotis-
tas — aquele acto não vinculará a sociedade, ainda que o terceiro desco-
nhecesse tal condicionalismo, dado que a ignorância da lei não lhe aproveita.

Nestas situações, o acto, apesar de válido, será ineficaz em relação à
sociedade (92), sendo-lhe aplicável o regime da representação sem poderes
que supra analisámos (no n.º 5.2) a propósito dos actos ultra vires inefi-
cazes.

No âmbito das limitações legais aos poderes de representação dos
gerentes, importa ainda ter presente que o artigo 246.º CSC reserva, para
os sócios, competências imperativas (consagrando um conjunto de actos que
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(89) De resto, esta é também a solução consagrada nos ordenamentos jurídicos que
nos são próximos. Assim é na Alemanha (cfr. FRANCESCA MAZZA, Armonie …, p. 641 ss.),
em Itália (GAETANO PRESTI e MATTEO RESCIGNO, Armonie …, p. 592 ss.) e em Espanha (cfr.
JOSÉ M. GARRIDO, Armonie …, p. 673 ss.).

(90) Pense-se, p. ex., nas SA, na competência do Conselho Geral para a representa-
ção da sociedade nas relações com os directores (cfr. artigo 441.º, al. c), CSC).

(91) Se a gerência tiver, p. ex., prestado o consentimento para uma divisão ou ces-
são de quota (artigo 246.º, n.º 1, al. b), in fine, CSC) ou decidido a exclusão de um sócio
(artigo 246.º, n.º 1, al. c), CSC).

(92) Assim, RAÚL VENTURA, "Sociedades por quotas", III, p. 145; e SOVERAL MAR-
TINS, "Os poderes de representação …", p. 180. Assim tem também sido defendido no direito
alemão (cfr. H.J. MERTENS, Kölner Kommentar zum Aktiengesetz, Band 1, Carl Heymanns
Verlag, Koln-Berlin-Bonn-München, 1989, p. 89; e FRANCESCA MAZZA, Armonie …,
p. 641 ss.), no direito italiano (cfr. GAETANO PRESTI e MATTEO RESCIGNO, Armonie …,
p. 580) e no direito espanhol (JOSÉ M. GARRIDO, Armonie …, p. 674).
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necessariamente cabe aos sócios deliberar — cfr. artigo 246.º, n.º 1, CSC)
e competências supletivas (estabelecendo que a prática de determinados actos
depende de uma deliberação social, a menos que o contrato atribua essa
competência a outro órgão, v. g., à gerência — cfr. artigo 246.º, n.º 2,
CSC). Ora, relativamente a este último grupo de actos, levanta-se a ques-
tão de saber se — apesar de não haver cláusula contratual a atribuir a
competência para aqueles actos à gerência — podem os gerentes praticar,
válida e eficazmente, tais actos ainda que sem uma prévia deliberação dos
sócios.

À primeira vista, aqueles actos não vinculariam a sociedade, uma vez
que o artigo 260.º, n.º 1, CSC refere expressamente que os gerentes ape-
nas vinculam a sociedade "dentro dos poderes que a lei lhes confere" e a
lei (nomeadamente o artigo 246.º CSC) não atribui a competência para a
prática daqueles actos à gerência. Acontece que o artigo 9.º, n.º 1, da
Primeira Directiva (que está na base do nosso artigo 260.º CSC) vai mais
longe e refere que a sociedade fica vinculada perante terceiros pelos actos
dos seus órgãos, a menos que esses actos "excedam os poderes que a lei
atribui ou permite atribuir a esses órgãos" (o sublinhado é nosso). Daí,
que — fazendo-se, como deve ser feita, uma interpretação da norma do CSC
conforme à Directiva — se deva entender que os actos dos gerentes que
se compreendam na previsão do artigo 246.º, n.º 2, CSC vincularão a
sociedade, independentemente de deliberação dos sócios, ainda que não
haja cláusula contratual a deferir tal competência à gerência, já que se
trata de actos cuja competência a lei não atribui mas permite atribuir aos
gerentes (93) (94).
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(93) É esta a posição defendida por SOVERAL MARTINS, "Capacidade …", p. 493
ss., à qual aderimos inteiramente. Contra, RAÚL VENTURA, "Sociedades por quotas", III,
p. 163.

(94) Note-se que a hipótese prevista no artigo 11.º, n.º 5, CSC — que supra refe-
rimos (no n.º 5.2), relativa à (não) aquisição de participações sociais em sociedades com
objecto diferente do da adquirente sem previsão contratual autorizativa — se poderá
também perspectivar como uma limitação legal aos poderes da gerência (embora, repita-se,
consideremos que se trata de uma limitação relacionada com o objecto da sociedade
adquirente). Se fosse aquela a situação — que não é —, então àquele acto de aquisição
de participações sociais em violação do artigo 11.º, n.º 5, CSC já não seria aplicável o
regime do artigo 260.º, n.º 2, CSC (referente aos actos ultra vires), mas o regime do
artigo 260.º, n.º 1, CSC. Interpretando esta norma, como vimos em texto, em conformidade
com a Directiva o resultado prático será, no entanto, idêntico: o acto será válido e efi-
caz em relação à sociedade.
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Assim, p. ex., se o gerente de uma SQ der uma ordem de compra
ou de venda de acções de outra sociedade — sem que tal tenha sido deli-
berado pelos sócios (cfr. artigo 246.º, n.º 2, al. d), CSC) —, esse acto será
válido e eficaz para a SQ, ainda que no contrato não tenha sido concedido
à gerência a competência para a prática daqueles actos.

7. A (NECESSÁRIA?) INDICAÇÃO DA QUALIDADE DE
GERENTE

Tentando fixar e afastar quaisquer dúvidas quanto à forma como os
gerentes deviam dar a conhecer que, na prática de um determinado acto,
o faziam em representação da sociedade, o artigo 260.º, n.º 4, CSC veio
estabelecer que "os gerentes vinculam a sociedade, em actos escritos,
apondo a sua assinatura com a indicação dessa qualidade" (95).

Tratando-se de uma norma aparentemente clara, a verdade é que ela deu
origem a interpretações divergentes e a decisões jurisprudenciais profunda-
mente contraditórias, que levaram já, de resto, o Supremo Tribunal de Jus-
tiça a tirar um Acórdão uniformizador de jurisprudência sobre a matéria.

Com efeito, foi defendido que o disposto naquela norma significava
que uma SQ só se poderia considerar vinculada, em actos escritos, quando
o gerente colocasse a sua assinatura e indicasse que o fazia naquela qua-
lidade de gerente da SQ. A referência à qualidade de gerente tinha, pois,
necessariamente que ser feita de forma expressa no documento, uma vez
que a actuação em nome da sociedade não poderia deduzir-se das cir-
cunstâncias em que o acto foi praticado. Tal solução apenas seria admis-
sível e aceitável para os actos orais (96).

Este entendimento levou a que os nossos tribunais, em diversos ares-
tos (97), tivessem julgado que a sociedade não se encontrava vinculada, ape-
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(95) Regra idêntica está, para as SA, contida no artigo 409.º, n.º 4, CSC.
(96) Assim discorreu RAÚL VENTURA, "Sociedades por quotas", III, p. 171, que

expressamente escreveu: "Indispensável para a vinculação da sociedade é a reunião de
dois elementos: assinatura pessoal do gerente e menção da qualidade de gerente". (…) "O
§ 36 GmbH admite, ao lado da expressa menção de que um negócio é celebrado em nome
da sociedade, que das circunstâncias se deduza ser vontade dos interessados que o negó-
cio é celebrado para a sociedade. Em actos escritos, o artigo 260.º, n.º 4, não permite essa
extensão, mas ela é aceitável em actos não escritos".

(97) Numa posição que foi inicialmente a prevalecente nos nossos tribunais. Vide,
entre outros, Ac. RP, de 19-4-90, in CJ, 1990, II, p. 236 ss.; Ac. RE, de 14-5-92, in CJ,
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sar de resultar evidente e concludente do acto e de o terceiro contraente
disso ter conhecimento que o gerente quis actuar em representação da
sociedade, vinculando-a (98). Não é esta, razoavelmente, a melhor solução.

A questão está hoje, porém, jurisprudencialmente resolvida, uma vez
que o STJ veio — no Acórdão de uniformização n.º 1/2002 (99) —, de
forma acertada, fixar que "a indicação da qualidade de gerente prescrita no
artigo 260.º, n.º 4, do Código das Sociedades Comerciais pode ser dedu-
zida, nos termos do artigo 217.º do Código Civil, de factos que, com toda
a probabilidade, a revelem" (100).

8. AS REGRAS DE FUNCIONAMENTO DA GERÊNCIA
PLURAL

A gerência, já o dissemos, pode ser singular (composta por um gerente)
ou por vários gerentes (gerência plural) — cfr. artigo 252.º, n.º 1, CSC.

Tratando-se de uma gerência singular, nenhuma questão se levanta
quanto ao modo de exercício dos poderes de representação: cabe ao gerente
único exercer tais poderes sozinho.

A questão coloca-se de modo diverso quanto se trata de uma gerên-
cia plural (101), já que, neste caso, os poderes de representação poderão ser
exercidos de forma disjunta (102) ou de forma conjunta (103) (104).
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1992, III, p. 337 ss.; Ac. RC, de 6-1-94, in CJ, 1994, I, p. 6 ss.; e Ac. STJ, de 22-6-99,
de 19-4-90, in CJ-STJ, 1999, II, p. 159 ss. Em sentido divergente, vide Ac. RL, de 3-12-98,
in CJ, 1998, V, p. 112 ss.

(98) As questões levadas a juízo tinham sobretudo a ver com a assinatura de títulos
de crédito, nomeadamente de letras de câmbio, tendo-se decidido que, apesar de na letra,
p. ex., figurar como sacado a SQ, se o gerente ao assiná-la não indicasse essa qualidade
(nomeadamente através do carimbo da gerência), a sociedade não estaria vinculada.

(99) Que se encontra publicado in DR, I Série-A, n.º 20, de 24-1-2002, p. 498 ss.
(100) O aresto apenas se refere às SQ, porque era essa a situação sub judice. Solu-

ção absolutamente idêntica vale, no entanto, também para as SA. Cfr. artigo 409.º, n.º 4,
CSC.

(101) Vide, sobre esta matéria, RAÚL VENTURA, "Sociedades por quotas", III, p. 182 ss.,
e RAÚL VENTURA e BRITO CORREIA, Responsabilidade civil dos administradores de socie-
dades anónimas e dos gerentes de sociedades por quotas, Lisboa, 1970 (separata do BMJ,
n.os 192 a 195).

(102) Em que cada gerente pode, sozinho, vincular a sociedade.
(103) Em que é necessária a intervenção de dois ou mais gerentes, podendo ser neces-

sária a intervenção de todos os gerentes (método conjunto por unanimidade), a intervenção
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A norma que regula o modo de funcionamento da gerência plural é,
entre nós, o artigo 261.º CSC (105), havendo que distinguir entre o regime
da representação passiva e o regime da representação activa.

No caso da representação passiva, o artigo 261.º, n.º 3, CSC estabe-
lece imperativamente (106) o modo de funcionamento disjunto: qualquer
gerente pode, individualmente, receber as notificações e declarações de
terceiros destinados à sociedade.

Para a representação activa, o artigo 261.º, n.º 1, CSC consagra um
modelo supletivo (como resulta claramente do facto de a norma ressalvar
"cláusula do contrato que disponha de modo diverso"), que é o modelo con-
junto maioritário. I. é, se no pacto nada se estabelecer quanto ao modo de
representação, a sociedade ficará vinculada pelos actos concluídos pela maio-
ria dos gerentes ou, acrescenta a parte final da norma, "por ela ratificados".

A primeira dúvida que a norma em análise desperta é a de saber quem
pode, aqui, ratificar o acto, i. é, a que se refere aquele pronome "ela":
à sociedade (cabendo então aos sócios ratificar os negócios que não tenham
sido concluídos pela maioria dos gerentes) ou à maioria dos gerentes (pre-
tendendo, então, a lei que sejam os membros do órgão de administração a
sanar a irregularidade verificada na prática do acto)?

No lugar paralelo, previsto para as SA (artigo 408.º CSC), a lei esta-
belece que "a sociedade fica vinculada pelos negócios jurídicos concluídos
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da maioria (método conjunto maioritário) ou a intervenção de um número menor que este
(método conjunto minoritário). Vide, sobre esta matéria, RAÚL VENTURA e BRITO CORREIA,
Responsabilidade civil …, p. 30 ss.

(104) O outro método possível de funcionamento dos órgãos pluripessoais (o método
colegial: em que a vontade do órgão é apurada em assembleia, através do exercício do direito
de voto) não se adequa ao exercício das funções representativas, uma vez que este método
permite determinar a vontade do órgão mas não a exterioriza (cfr. RAÚL VENTURA, "Socie-
dades por quotas", III, p. 183). Por isso, quando no artigo 261.º, n.º 1, CSC se alude ao
método colegial (considerando válidas as deliberações dos gerentes que reúnam os votos da
maioria), a norma está a referir-se aos poderes (internos) de gestão dos gerentes e já não
aos poderes (externos) de representação. Cfr. RAÚL VENTURA, "Sociedades por quotas", III,
p. 190.

(105) Para as SA, a norma que regula esta matéria é o artigo 408.º CSC.
(106) Expressamente dispõe a norma que é nula toda a disposição em contrário do con-

trato de sociedade.
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pela maioria dos administradores ou por eles ratificados", inequivocamente
atribuindo o poder para a ratificação dos actos aos membros do órgão de
administração. Solução idêntica deve também valer para as SQ, uma vez
que manifestamente o que a lei pretende é que a maioria dos gerentes
intervenha na prática do acto (107).

A ratificação deve, portanto, ser feita pela maioria dos gerentes (108),
pelo que não basta que, no acto ratificativo, intervenham gerentes que,
somados aos que celebraram o negócio, perfaçam aquela maioria. Para
que o acto vincule a sociedade, é necessário que a maioria dos geren-
tes tenha intervindo ou na prática do acto ou, então, na ratificação do
mesmo (109) (110).

Isto não significa, porém, que a actuação dos gerentes — seja na prá-
tica do acto seja na sua ratificação — tenha que ser simultânea, uma vez
que nada impede que os gerentes actuem em momentos e locais separa-
dos (1112) (112).

Consagrando a norma do artigo 261.º, n.º 1, CSC, quanto ao fun-
cionamento da gerência pluripessoal, um regime dispositivo, podem os
sócios, no contrato de sociedade, fixar um sistema diferente, o qual
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(107) Assim, também RAÚL VENTURA, "Sociedades por quotas", III, p. 191, que igual-
mente defende a aplicação a esta ratificação do disposto no artigo 268.º, n.º 2, CC, i. é, a
ratificação está sujeita à forma exigida para a procuração. Relativamente à forma exigida
para a procuração, vide artigo 262.º, n.º 2, CC.

(108) Quando o pacto exija um número menor que a maioria para a vinculação da
SQ, deve entender-se que é também esse o número de gerentes que é exigível para a rati-
ficação do acto. Assim também para as SA, SOVERAL MARTINS, "Os poderes de repre-
sentação …", p. 110.

(109) Em sentido convergente, para as SA, SOVERAL MARTINS, "Os poderes de repre-
sentação …", p. 118 ss. Divergentemente, RAÚL VENTURA, "Sociedades por quotas", III,
p. 191, que considera aceitável que apenas tenham de ratificar o acto gerentes que, soma-
dos aos que praticaram o acto, perfaçam a maioria.

(110) Na maioria dos gerentes que ratificam o acto podem, no entanto, incluir-se os
gerentes que minoritariamente praticaram o acto. Assim também, SOVERAL MARTINS, "Os
poderes de representação …", p. 126.

(111) Nada impede, de facto, que, sendo cinco os gerentes, um contrato seja hoje
assinado por dois deles e, amanhã, por um terceiro. O que não pode é o contrato ser assi-
nado por dois gerentes e, depois, vir um terceiro ratificar o acto. Nesta hipótese, em
nenhuma das duas situações (seja na prática do acto seja na ratificação) se cumpriu a exi-
gência da lei: a intervenção da maioria dos gerentes.

(112) Em sentido idêntico, vide MERTENS, Kölner …, p. 97.
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poderá ser menos restritivo (113) ou mais restritivo (114) que o da dis-
posição legal.

Nesta última hipótese, poderá pretender-se que o regime estatutaria-
mente fixado — porque se trata de um regime mais gravoso para tercei-
ros que contratam com a sociedade e porque constitui, é inquestionável, uma
limitação contratual aos poderes de representação da gerência — não será
oponível a terceiros, na medida em que fica abrangido pelo disposto no
artigo 260.º, n.º 1, CSC (que supra analisámos no n.º 6.1) (115).

Não é, no entanto, assim. Como acima já se disse, o artigo 260.º, n.º 1,
CSC cuida apenas das limitações à extensão dos poderes dos gerentes (i. é,
quais os actos que eles podem — ou não — praticar) e já não das limitações
ao modo de exercício desses poderes; desta matéria trata o artigo 261.º
CSC (116). Deste modo, a cláusula contratual que regula o modo de funcio-
namento da gerência plural — não estando abrangida pelo regime da inopo-
nibilidade previsto no artigo 260.º, n.º 1, CSC — poderá ser oposta pela
sociedade a terceiros (117), até porque essa possibilidade é expressamente
admitida pelo artigo 9.º, n.º 3, da Primeira Directiva sobre Sociedades.

Com efeito, o artigo 9.º, n.º 3, da Primeira Directiva estabelece que as
legislações nacionais podem consagrar a oponibilidade de uma tal cláu-
sula (118) relativamente a terceiros, desde que cumpridos os requisitos do
artigo 3.º daquela Directiva, i. é, desde que a mesma seja sujeita a registo
e publicação (119). Assim, a SQ poderá opor a terceiros as limitações resul-
tantes de uma cláusula contratual quanto ao modo de exercício dos pode-
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(113) Consagrando, p. ex., um sistema disjunto de representação da sociedade.
(114) Estabelecendo, p. ex., que é necessária a intervenção de todos os gerentes para

a sociedade ficar vinculada (método conjunto maioritário) ou que é sempre necessária a inter-
venção de um determinado gerente.

(115) Assim foi julgado pela Relação do Porto, num Acórdão tirado em 28-2-91
(in BMJ, n.º 404, p. 518).

(116) É essa a divisão de regime pretendida nos n.os 1 e 2 e no n.º 3 do artigo 9.º da
Primeira Directiva, norma que esteve na base dos nossos artigos 260.º e 261.º CSC. Assim,
SOVERAL MARTINS, "Capacidade …", p. 484 ss.; ID., "Os poderes de representação …", p. 98,
nota 175.

(117) Assim é também na Alemanha (cfr. FRANCESCA MAZZA, Armonie …, p. 635 ss.),
em Itália (GAETANO PRESTI e MATTEO RESCIGNO, Armonie …, p. 580 ss.) e em Espanha (cfr.
JOSÉ M. GARRIDO, Armonie …, p. 672 ss.).

(118) Cláusula que terá de constar do contrato social e respeitar ao poder geral de
representação da sociedade — cfr. artigo 9.º, n.º 3, da Primeira Directiva.

(119) É esse o caso no nosso ordenamento jurídico — cfr. artigo 3.º, n.º 1, al. m),
artigo 15.º e artigo 70.º, todos do CRegCom.
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res de representação por parte da gerência, desde que aquela esteja regis-
tada e publicada (120) (121).

Atento este regime, a cautela que os terceiros que contratam com
uma SQ deverão ter é a de verificar se os gerentes estão a exercer os
poderes de representação que legalmente lhes são conferidos pelo modo pre-
visto no pacto social. É que, se assim não for (122), o acto será ineficaz
em relação à sociedade (123), aplicando-se então — uma vez mais — o
regime da representação sem poderes que vimos supra no n.º 5.2 (124).

Advirta-se que, sendo a sanção — para a violação da regra referente
ao modo de exercício dos poderes da gerência — a mera ineficácia, devem
os Notários (125) praticar os actos que, em violação de tal regra, lhes sejam
solicitados, uma vez que, nos termos do artigo 174.º do Código do Nota-
riado, eles não podem recusar a prática de um acto com o fundamento de
o mesmo ser anulável ou ineficaz (126).

9. NEGÓCIOS DOS GERENTES CONSIGO MESMOS

O legislador societário português consagrou para as SA — no
artigo 397.º, n.º 2, CSC — um regime particularmente rigoroso para os
negócios celebrados entre os administradores e a sociedade. Percorrendo
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(120) É diferente o regime previsto para as SA — cfr. artigo 408.º, n.º 1, CSC.
(121) Cfr., porém, o artigo 168.º, n.os 2 a 4, CSC.
(122) Pense-se, p. ex., numa SQ — em que nada se estabelece no pacto quanto ao

modo de vinculação da sociedade — com dois gerentes. Se um acto for praticado, em nome
da sociedade, por apenas um deles, o acto será ineficaz, dado que vigorará aqui a regra legal
supletiva que é a do sistema conjunto maioritário (cfr. artigo 261.º, n.º 1, CSC).

(123) Assim, SOVERAL MARTINS, "Os poderes de representação …", p. 118 e 125.
(124) Note-se que, se a inobservância da regra contratualmente fixada quanto ao

modo de exercício dos poderes de representação se verificar na assinatura de um título de
crédito, v. g., numa letra de câmbio, o falsus procurator já responderá pelo interesse con-
tratual positivo (e não meramente pelo interesse contratual negativo). Cfr. artigo 8.º LULL
e FERRER CORREIA, Lições de direito comercial, vol. III, Letra de câmbio, Coimbra, 1975,
p. 126 ss.

(125) Embora outra venha sendo, ao que julgamos saber, a nossa prática notarial.
(126) Devendo embora advertir as partes e fazer constar tal circunstância no documento,

uma vez que — nos termos do artigo 46.º, n.º 1, al. e), in fine, do Código do Notariado —
eles deverão verificar e mencionar se o representante tinha os necessários poderes para o acto.
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as normas referentes às SQ (artigos 197.º a 270.º CSC), não se encontra dis-
posição semelhante, pelo que se poderia pensar que nenhum obstáculo legal
existe à celebração de negócios entre a SQ e os seus gerentes. Não parecendo
possível a aplicação analógica do disposto no artigo 397.º, n.º 2, CSC às SQ,
deve, no entanto, considerar-se aplicável a estes negócios o regime geral pre-
visto no artigo 261.º CC (cfr. artigo 2.º CSC) (127). Assim, um negócio entre
a SQ e um seu gerente só deverá ser possível — sob pena de anulabili-
dade (128) — quando o representado tenha especificamente consentido na
sua celebração (cfr. artigo 261.º, n.º 1, CC). O consentimento do represen-
tado, in casu, da sociedade, deverá obviamente ser prestado, não pela gerên-
cia, mas através de uma deliberação dos sócios tomada nesse sentido (129).

10. OS ACTOS PRATICADOS PELOS GERENTES EM CON-
LUIO COM TERCEIROS COM O INTUITO DE PRE-
JUDICAR A SOCIEDADE

A propósito da representação das sociedades comerciais, uma das
questões que mais dificuldades tem levantado, em direito comparado, tem
sido a da actuação conluiada entre terceiros e os gerentes ou administra-
dores em prejuízo da sociedade.

Tendo os gerentes poderes de representação geral da SQ, todos os
actos por eles praticados serão, em princípio, válidos e eficazes em rela-
ção à sociedade. Por isso, poderia pensar-se que um acto dos gerentes
— que, suponha-se, respeitou até os limites legais, contratuais e delibera-
tivos relativos à sua actuação —, praticado de forma conluiada com terceiro
para prejudicar a sociedade, seria válido e eficaz em relação a ela (130),
podendo apenas, depois, os sócios, nas relações internas, responsabilizar os
gerentes pelos prejuízos sofridos (131). Trata-se de uma solução juridica-
mente inaceitável.
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(127) Assim, RAÚL VENTURA, "Sociedades por quotas", III, p. 176 ss. É também a
solução que tem sido defendida na Alemanha para as GmbH — cfr. KÜBLER, Gesellschaf-
tsrecht, p. 241; e FRANCESCA MAZZA, Armonie …, p. 644 ss.

(128) É a sanção estabelecida no artigo 261.º, n.º 1, CC.
(129) Vide RAÚL VENTURA, "Sociedades por quotas", III, p. 177.
(130) P. ex., a gerência, conluiada com o terceiro, vende-lhe por um preço irrisório um

equipamento da sociedade, visando repartir, depois, entre ambos, o produto da venda do bem
— agora a preços de mercado — a uma outra pessoa.

(131) E eventualmente destituí-los com justa causa.
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Em Itália, o problema da não vinculação da sociedade nestes casos foi
legislativamente resolvido através da consagração do instituto da exceptio
doli, como limite aos poderes de actuação dos administradores (cfr.
artigo 2384, 2.º parágrafo, in fine do codice civile (132)).

Na Alemanha (133), na ausência de uma norma idêntica à do ordena-
mento jurídico italiano, a jurisprudência e a doutrina têm defendido a não vin-
culação da sociedade através dos institutos da Kollusion ou do Mißbrauch der
Vertretungsmacht, fundando-se no disposto no § 138 BGB (que estabelece a
nulidade dos negócios contrários aos bons costumes), nos §§ 177 ss. BGB
(relativos à representação sem poderes) ou ainda no § 242 BGB (que consagra
o cumprimento das obrigações de acordo com a boa fé).

Entre nós, não estando também a questão especificamente regulada para
as sociedades comerciais, julgamos — com Raúl Ventura (134) — que será de
aplicar a estas hipóteses o regime do abuso de representação previsto no
artigo 269.º CC. Assim, verificando-se um abuso de poderes por parte dos
gerentes (135), e conhecendo o terceiro tal abuso, os negócios serão inefica-
zes em relação à sociedade, aplicando-se aqui as regras da representação sem
poderes (artigo 268.º CC, ex vi artigo 269.º CC), atrás analisadas (136).

11. A REPRESENTAÇÃO VOLUNTÁRIA

A SQ pode fazer uso do instituto da representação voluntária — di-lo
expressamente o artigo 252.º, n.º 6, CSC — constituindo mandatários ou
procuradores.
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(132) Vide GAETANO PRESTI e MATTEO RESCIGNO, Armonie …, p. 591 ss.; GALGANO,
Trattato …, p. 285 ss.; e CAMPOBASSO, Diritto commerciale, p. 342 ss.

(133) Para uma panorâmica da questão, no direito alemão, veja-se K. SCHMIDT,
Gesellschaftsrecht, p. 1076 ss.; F. KÜBLER, Gesellschaftsrecht, p. 240 ss.; FRANCESCA
MAZZA, Armonie …, p. 642 ss.; e, entre nós, SOVERAL MARTINS, "Os poderes de represen-
tação …", p. 248 ss.

(134) RAÚL VENTURA, "Sociedades por quotas", III, p. 176.
(135) O que se verificará quando os gerentes utilizam conscientemente os seus pode-

res em sentido contrário ao seu fim, i. é, contra os interesses do representado, in casu, da
sociedade. Vide PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, Código Civil anotado, p. 249; e VAZ
SERRA, "Contrato consigo mesmo", RLJ, 91.º, p. 177.

(136) Este regime tutela, assim nos parece, mais adequadamente os interesses em
causa — nomeadamente os interesses da sociedade — do que o regime resultante da apli-
cação do artigo 281.º CC, com a inerente nulidade dos actos, posição que é defendida, para
o caso de conluio, por Soveral Martins (cfr. "Os poderes de representação …", p. 258).
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A nomeação dos mandatários ou procuradores da sociedade é, como
já vimos e resulta da letra do artigo 252.º, n.º 6, CSC, da exclusiva com-
petência da gerência (137), não podendo a colectividade dos sócios — fora
dos casos excepcionais legalmente previstos (138) — nomear representan-
tes voluntários da sociedade, sendo nula qualquer cláusula contratual ou deli-
beração dos sócios em sentido contrário (139).

Quanto aos poderes dos procuradores da SQ, eles serão definidos pelo
instrumento de representação (v. g., procuração) mas também pela observân-
cia dos limites legais aos poderes de representação da gerência (140), já que
estes limites, se são relevantes e oponíveis a terceiros quando os actos são pra-
ticados pelos gerentes, não poderão deixar de ser igualmente relevantes e
oponíveis quando os actos sejam praticados por um procurador.

O terceiro que lida com um procurador de uma SQ deverá, pois, não
apenas cuidar de saber quais são os poderes que o instrumento de repre-
sentação voluntária lhe atribui, mas ainda levar em consideração as limi-
tações legais aos poderes de representação da gerência, uma vez que a
gerência não pode atribuir ao procurador poderes que não tem (141).

12. A REPRESENTAÇÃO EM PROCESSOS JUDICIAIS

A constituição de mandatários judiciais, obrigatória em alguns
casos (142), é também da competência exclusiva dos gerentes. Tratando-se
também aqui de uma forma de representação voluntária, importa ter pre-
sentes as considerações que fizemos no número anterior e, em especial, o
disposto no artigo 246.º CSC.

Assim, um mandatário judicial não terá poderes para propor uma acção
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(137) Neste sentido, vide RAÚL VENTURA, "Sociedades por quotas", III, p. 27. É, como
vimos, a solução igualmente defendida em Espanha. Vide supra nota 17.

(138) Vide supra nota 16.
(139) Vide supra n.º 2.
(140) Vide supra n.º 6.2.
(141) Assim, um procurador não terá poderes para, p. ex., autorizar a um sócio a

cessão de quotas — ainda que a procuração outorgada pela gerência lhe confira tais pode-
res —, sem que tenha havido uma prévia deliberação dos sócios nesse sentido (cfr.
artigo 246.º, n.º 1, al. b), CSC).

(142) Cfr. artigo 32.º CPC.
20 — R.F.D.U.P. (I – 2004)
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contra gerentes, quotistas ou membros do órgão de fiscalização — ainda que
para tanto haja sido mandatado pela gerência —, sem que tenha havido
uma prévia deliberação dos sócios nesse sentido (cfr. artigo 246.º, n.º 1, al. g),
CSC). Faltando esta deliberação, deverá aplicar-se o artigo 25.º CPC: o juiz
do processo deve fixar prazo para a obtenção daquela deliberação social, sob
pena de o réu ser absolvido da instância (143).

Por outro lado, ainda que tenha sido conferida pela gerência ao man-
datário judicial uma procuração com poderes especiais para desistir ou tran-
sigir em qualquer uma das acções acima mencionadas, ele não o poderá
fazer se não houver uma deliberação autorizativa dos sócios nesse sentido.
Por isso, nestas acções, pretendendo-se, p. ex., alcançar uma transacção,
deverá o juiz fixar à SQ um prazo para a obtenção daquela deliberação
social. De todo o modo, a transação ou desistência (144) que assim não
seja efectuada será sempre ineficaz para a sociedade, enquanto a mesma
não for aprovada por deliberação dos sócios (145).

ABREVIATURAS USADAS
Abs. — Absatz
Ac. — Acórdão
AktG — Aktiengesetz
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(143) A Relação de Coimbra, num Acórdão de 1-7-19 (CJ, 1986, IV, p. 64 ss.), enten-
deu que "a propositura dum procedimento cautelar por uma sociedade, quando para tal
era exigida uma deliberação social, gera a incapacidade judiciária de exercício da sociedade".
Ainda que assim se entenda, deverá o juiz providenciar pela regularização da instância
(cfr. artigos 23.º e 24.º CPC), sob pena de o réu ser absolvido da instância (cfr. arti-
gos 288.º, n.º 1, al. c), 493.º, n.º 2, e 494.º, al. c), todos do CPC). Vide, sobre esta maté-
ria, ANTUNES VARELA, MIGUEL BEZERRA e SAMPAIO NORA, Manual de processo civil, Coim-
bra Editora, 1984, p. 117 ss.; CASTRO MENDES, Direito processual civil, 2.º vol., AAFDL,
1987, p. 129 ss.; e A. ABRANTES GERALDES, Temas da reforma do processo civil, vol. II,
Almedina, Coimbra, 2000, p. 68 ss.

(144) Tratando-se de acção de indemnização contra gerentes, vide ainda o disposto no
artigo 74.º CSC.

(145) Uma vez que não se pode aqui considerar aplicável o disposto no artigo 301.º, n.º 3,
CPC, que estabelece que a nulidade da transação ou da desistência ficará suprida se, notificada
a mandante, esta nada disser. Tenha-se, presente, para além do mais, que o prazo legalmente
previsto para a resposta da parte é de dez dias (cfr. artigo 153.º CPC) e, nesse prazo, é, em
princípio, impossível a obtenção de uma deliberação dos quotistas (desde logo, porque a con-
vocatória dos sócios deverá ser feita por carta registada enviada com a antecedência mínima
de 15 dias — cfr. artigo 248.º, n.º 3, CSC). Em sentido diferente, se bem entendemos,
SOVERAL MARTINS, "Os poderes de representação …", p. 180, nota 335.
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BFDUC — Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
BGB — Bürgerliches Gesetzbuch
BMJ — Boletim do Ministério da Justiça
CC — Código Civil Português
CJ — Colectânea de Jurisprudência
CJ-STJ — Colectânea de Jurisprudência—Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça
CPC — Código de Processo Civil
CRegCom — Código do Registo Comercial
CSC — Código das Sociedades Comerciais
DDC — Documentação e Direito Comparado
DR — Diário da República
GmbH — Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG — Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
HGB — Handelsgesetzbuch
JOCE — Jornal Oficial das Comunidades Europeias
LULL — Lei Uniforme relativa às Letras e Livranças
RC — Relação de Coimbra
RDE — Revista de Direito e Economia
RE — Relação de Évora
RL — Relação de Lisboa
RLJ — Revista de Legislação e de Jurisprudência
RNPC — Registo Nacional de Pessoas Colectivas
ROA — Revista da Ordem dos Advogados
RP — Relação do Porto
RRegCom — Regulamento do Registo Comercial
RS — Rivista delle Società
SA — Sociedade Anónima
SQ — Sociedade por Quotas
STJ — Supremo Tribunal de Justiça
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