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RESUMO: No âmbito da regulamentação legal das Sociedades Coligadas, o art. 503.º do 

CSC estabelece um regime especial para os grupos de sociedades constituídos por contrato de 

subordinação, através do qual a sociedade directora tem direito a dar à administração da 

sociedade subordinada instruções vinculantes que podem ser (e muitas vezes são) 

desvantajosas para a sociedade subordinada. Este regime especial também é aplicável ao 

grupo de domínio total (ex vi do art. 491.º do CSC) sem que existam, neste caso, as limitações 

que naturalmente resultariam do estabelecimento duma relação contratual de subordinação. 

Na falta desse contrato, quais os limites às instruções vinculativas e quais os instrumentos 

jurídicos de que dispõe a sociedade dominada (e, indirectamente, os seus participantes) para 

se proteger ou ser ressarcida ou compensada pelos interesses sacrificados por uma instrução 

vinculante prejudicial? Por último, analisa-se a possibilidade de, nestas circunstâncias e como 

último recurso, se recorrer à chamada "desconsideração da personalidade jurídica".  

 

 

ABSTRACT: In the legal regulation of the Affiliated Companies, Article 503 of the 

Portuguese Companies Code provides a special regimen for the groups of set-up by a 

subordination contract whereby the director-company is entitled to give binding instructions 

to the management of the subordinated-company that can be (and often are) harmful for the 

controlled company. This special regime is also applicable to groups set-up by total control 

(ex vi Article 491 of the Portuguese Companies Code), in this case in the absence of the 

limitations that would naturally result from the establishment of a contractual relationship of 

subordination. Lacking that contract, what are the limits of said binding instructions and what 

are the legal means available to the controlled company (and, indirectly, to their stakeholders) 

to protect itself or to be reimbursed or compensated for the interests sacrificed by a harmful 

binding instruction? Finally, the possibility of using the so-called "piercing the corporate 

veil‖ under these circumstances and as last resource is analysed. 
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1 — O ENQUADRAMENTO DO PROBLEMA 

 

 

1.1. Grupos de Facto e Grupos de Direito 

 

Frequentemente, as sociedades comerciais são participadas por sócios-pessoas 

colectivas. A partir daí põe-se a questão de saber se há uma relevância especial por essas 

sociedades participarem umas nas outras, designadamente se há um grupo. 

 

Grupos de facto 

 

ENGRÁCIA ANTUNES (
1
) define os grupos de facto como sendo todos aqueles nos quais 

a unidade de direcção económica teve a sua origem num instrumento jurídico ao qual a lei não 

fez associar expressamente qualquer regime jurídico especial para grupos de sociedade — 

"maxime", participações maioritárias, acordos parassociais, contratos interempresariais, 

uniões pessoais de administração, relações económico-fácticas de dependência —, o que 

significa que o poder de direcção da sociedade-mãe, a existir e a ser exercido, apenas o poderá 

ser como um mero poder "de facto". Nos "grupos de facto" assentes fundamentalmente em 

relações de domínio, a sociedade-mãe não detém, de jure, um poder de direcção relativamente 

às sociedades controladas. A sociedade dominante poderá exercer uma coordenação 

económica do grupo, mas respeitando os princípios jurídico-societários de cada uma das 

sociedades dominadas (
2
), designadamente pela via do voto nas respectivas assembleias-

gerais, mecanismos esses que têm um carácter indirecto e eventual.  

Assim, ao contrário dos grupos de direito, o poder de direcção do órgão de 

administração da sociedade-mãe sobre as demais sociedades do grupo de facto, apenas poderá 

ser exercido no quadro de uma rigorosa observância dos limites impostos pela autonomia da 

administração social e pelo interesse social individual de cada sociedade-filha (arts. 64.º, 83.º, 

nº 4 do CSC). (
3
) (

4
) 

                                                           
(

1
) JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Os poderes nos Grupos de Sociedades, in ―Problemas do Direito das Sociedade 

– Instituto do Direito das Empresas e do Trabalho‖, Almedina, Coimbra, 2002, pág. 160  

(
2
)  Cfr. PAULO LOPES MARCELO, A Blindagem da Empresa Pluirissocietária, Almedina, Coimbra, 2002, págs. 

103-105.  

(
3
)  Cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Os poderes nos Grupos de Sociedades, in ―Problemas do Direito das 

Sociedade – Instituto do Direito das Empresas e do Trabalho‖, Almedina, Coimbra, 2002, págs. 163-164  
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Grupos de Direito 

 

Dizem-se grupos de direito aqueles cuja unidade de direcção económica foi obtida 

através da utilização de um dos instrumentos jurídicos que a lei previu taxativamente para tal 

efeito, e a cujos funcionamento e organização se fez associar um regime jurídico excepcional, 

derrogador dos cânones jurídico-societários gerais — regime esse traduzido: 

 por um lado, na legitimação do exercício de um poder de direcção da sociedade-

mãe sobre as sociedades-filhas e na subordinação dos interesses sociais individuais 

destas ao interesse geral do grupo (arts. 493.º, nº 1, 503.º, n.º' 1 e 2 CSC) e,  

 por outro, no estabelecimento de contrapartidas especiais de protecção para estas 

últimas sociedades, seus sócios minoritários e credores sociais (arts. 494.º, 499.º, 

500.º, 501.º, e 502.º CSC). (
5
) 

O quadro legal português vigente prevê três instrumentos jurídicos para a constituição 

de grupos de direito: o domínio total (arts. 488.º e 489.º CSC), o contrato de grupo paritário 

(art. 492.º CSC) e o contrato de subordinação (art. 493.º CSC).  

O legislador acautelou uma intervenção legitimadora da assembleia-geral da 

sociedade-filha apenas no caso dos grupos de direito instituídos com base num contrato de 

subordinação ou num contrato de grupo paritário (arts. 496.º, nº 1, 492.º, nº 2 CSC).  

Diferentemente, a constituição de um grupo através de domínio total resulta 

automaticamente, por simples força da lei, da subscrição ou aquisição de uma participação 

totalitária, sendo o colégio dos sócios da sociedade-mãe apenas chamado a ratificar ou 

extinguir a relação de grupo já existente (domínio total superveniente: art. 489.º, nºs 1, 2, c), e 

3 CSC) ou, pura e simplesmente, não sendo chamado a pronunciar-se de todo em todo (art. 

488.º, nºs 1 e 3 CSC). (
6
) 

Não obstante, o legislador português determina que em todos os grupos de jure a 

sociedade-mãe tem o direito de dar instruções vinculantes (art. 503.º do CSC), mesmo 

desvantajosas, às sociedades dependentes (art. 503.º, nº 2 do CSC), entendendo-se aqui por 

desvantajosas todas aquelas instruções contrárias ao interesse social próprio desta, que um 

                                                                                                                                                                                     

(
4
)  No presente trabalho, as referências ao CSC reportam-se ao Código das Sociedades Comerciais português, 

de 1986, na sua redacção actual. 

(
5
) JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Os poderes nos Grupos de Sociedades, in ―Problemas do Direito das Sociedade 

– Instituto do Direito das Empresas e do Trabalho‖, Almedina, Coimbra, 2002, pág. 160  

(
6
)  Cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Op.Cit., págs. 160-161. 
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gestor criterioso e diligente, orientado por tal interesse, não teria tomado (art. 64.º CSC) (
7
). 

A contrapartida residirá na responsabilização da sociedade dominante pelas perdas causadas. 

 

 

1.2. Grupo de sociedades no CSC: Sociedades Coligadas 

 

 

O nosso direito acolhe os chamados grupos de direito, de carácter jurídico, no Título 

VI do CSC (arts. 481.º e ss.) numa matéria designada por Sociedades Coligadas. De uma 

forma genérica, por grupo de direito (ou sociedades coligadas) devemos entender a junção de 

duas ou mais sociedades que estejam sujeitas a uma influência comum, porque uma participa 

na outra, ou nas demais ou porque todas se subordinam à orientação de uma delas ou de uma 

terceira entidade (não participante) (
8
). Trata-se, assim, duma forma de concentração de 

sociedades numa estrutura jurídica unitária, mais ou menos estruturada e formalizada, com 

vista à colaboração entre as mesmas para realização duma finalidade comum.  

O CSC agrupa as sociedades coligadas em duas grandes categorias, nos capítulos II e 

III do referido Título VI: 

 

a) Sociedades em relação de participação, que inclui: 

- sociedades em relação de simples participação (art. 483.º do CSC): sucede 

quando uma delas detém 10% ou mais do capital social de outra, com a qual não 

está coligada de outro modo; 

- sociedades em relação de participações recíprocas (art. 485.º do CSC): sucede 

se verifica o cruzamento de participações de 10% do capital social, ou mais. 

Pode coexistir com uma relação de domínio ou de grupo; 

- sociedades em relação de domínio (art. 486.ºdo CSC): sucede quando uma 

sociedade (dominante) exerce, directa ou indirectamente, influência 

determinante sobre outra(s). 

                                                           

(
7
) Cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Os Grupos de Sociedades, Almedina, Coimbra, 1993, pág. 603. 

(
8
) PAULO OLAVO CUNHA, Direito das Sociedades Comerciais, Almedina, Coimbra, 2006, pág. 664. 



P e d r o  M a g a l h ã e s   F D U P  

 

11 
 

b) Sociedades em relação de grupo, que apresentam como situação comum o facto 

de haver uma entidade que tem uma direcção unitária comum (
9
), que inclui: 

- grupos constituídos por domínio total (arts. 488.º a 491.º do CSC): sucede 

quando uma sociedade detém a totalidade do capital social de outra. Tal pode 

acontecer ab initio (
10

) ou posteriormente, quando uma sociedade (dominante) 

venha a adquirir mais de 90% das participações sociais de outra sociedade 

(dependente), podendo, nesse caso proceder à aquisição forçada da totalidade do 

capital social remanescente (art. 490.º do CSC) (
11

); 

- contrato de grupo paritário (art. 492.º do CSC): sucede quando duas ou mais 

sociedades aceitam submeter-se contratualmente a uma direcção comum, 

consubstanciada numa terceira entidade com o poder de direcção; 

- contrato de subordinação (art. 493.º do CSC): sucede quando uma sociedade 

(subordinada), por várias razões (v.g. acordos parassociais) subordina a sua 

gestão a outra sociedade (directora), dominante ou não. 

Apesar de, no nosso direito, as relações de grupo poderem ser constituídas por 

contrato de grupo paritário, por domínio total, ou por contrato de subordinação, e em todas 

estas modalidades existir um ―ius intruendo‖, o legislador não se ocupou da tutela dos 

interesses das sociedades em relação de grupo constituído por contrato de grupo paritário, não 

retirando daí, curiosamente, quaisquer consequências ao nível da responsabilidade perante 

sócios minoritários e credores sociais. Assim, nesta sede, interessa especificamente a análise 

de aspectos de regime dos grupos constituídos por contrato de subordinação e por domínio 

total. 

                                                           

(
9
) Cfr. PAULO OLAVO CUNHA, Direito das Sociedades Comerciais, Almedina, Coimbra, 2006, pág. 667, que 

acrescenta, na pág. 664, que ―sem o elo de ligação (vértice ou ponto de união) não há sociedades em 

relação de grupo (em sentido técnico-jurídico). Por isso, duas sociedades que têm em comum serem 

detidas pelos mesmos sócios não constituem um grupo em sentido jurídico, mas quando muito um grupo 

em sentido económico.‖ 

(
10

) Para a situação de domínio total inicial poder ocorrer, a sociedade dominada tem de ser necessariamente 

constituída sob a forma de sociedade anónima (art.488.º do CSC) ou sob a forma de sociedade unipessoal 

por quotas (art. 270.º-A do CSC). 

(
11

) PAULO OLAVO CUNHA, Direito das Sociedades Comerciais, Almedina, Coimbra, 2006, pág. 669, refere, 

ainda: ―No que toca às sociedades abertas, se, na sequência de uma OPA geral lançada – ou de qualquer 

outra oferta pública -, o oferente se torna titular de mais de 90% dos direitos de voto correspondentes às 

acções da visada, ele poderá lançar uma OPA tendente à aquisição da totalidade do capital desta (cfr. 

art.194.º, nº1 do CódVM). Não o fazendo, poderão os accionistas titulares das acções remanescentes exigir 

que o oferente adquira essas acções, devendo a contrapartida ser calculada nos termos previstos na lei 

(cfr. art. 196.º, nº1 do CódVM). 
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1.3. A Direcção Unitária do Grupo 

 

 

De acordo com a opção legislativa de regular o grupo como uma relação entre 

sociedades, o CSC não estabelece directamente uma estrutura jurídica nova. O poder de 

direcção da sociedade directora (ou dominante por força do art. 491.º do CSC) traduz-se num 

direito desta emitir instruções vinculantes e no correspondente dever de cumprimento destas a 

cargo da sociedade subordinada (ou dependente ex vi do art. 491.º do CSC). Por instrução 

vinculante dever-se-á aqui entender toda a declaração de vontade, expressa ou tácita, emitida 

pela sociedade directora ou dominante ao órgão de administração da sociedade subordinada 

ou totalmente dominada (dependente) e através da qual a primeira determina de modo 

vinculante a condução dos negócios da segunda. (
12

) 

 

a) O direito de dar instruções vinculantes 

 

Em princípio, o dever do órgão de administração de se subordinar às deliberações dos 

sócios está limitado, pelo art. 405.º do CSC, aos casos em que a lei ou o contrato o 

determinem (
13

). No entanto, o art. 503.º, n.º1 do CSC estabelece um regime especial dos 

grupos de sociedades constituídos por contrato de subordinação, também aplicável também ao 

grupo de domínio total (ex vi do art. 491.º do CSC), através do qual ―...a sociedade directora 

tem direito a dar à administração da sociedade subordinada instruções vinculantes‖. Do 

ponto de vista da protecção dos interesses da sociedade subordinada ou dependente, o que é 

relevante é tão-só apurar se a mesma deixou de constituir um sujeito autónomo de acção e 

decisão ("handelndes Subjekt") para passar a ser um mero objecto de uma influência externa 

("beeinfluβes Objekt") (
14

). Utilizando a expressão de MARIA AUGUSTA FRANÇA (
15

) podemos 

dizer que o grupo desfuncionaliza as sociedades controladas. Estas deixam de exercer a sua 

função de desenvolverem determinada actividade em proveito próprio e são 

                                                           

(
12

) Cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Os Grupos de Sociedades, Almedina, Coimbra, 1993, pág. 593. 

(
13

)  Cfr. MARIA AUGUSTA FRANÇA, A Estrutura das Sociedades Anónimas em Relação de Grupo, AAFDL, 

Lisboa, 1990, pág. 34-38. Esta autora faz notar, ainda, que a gestão está limitada pelos fins concretos e 

predeterminados pelos sócios para a sociedade. 

(
14

) JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Os Grupos de Sociedades, Almedina, Coimbra, 1993, pág. 387. 

(
15

)  MARIA AUGUSTA FRANÇA, A Estrutura das Sociedades Anónimas em Relação de Grupo, AAFDL, Lisboa, 

1990, págs. 9 e ss., que seguiremos na nossa exposição. 
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instrumentalizadas para satisfazerem, no fundo, interesses de determinado(s) sócio(s). A 

propósito desta desfuncionalização é ainda de mencionar que se refere o exemplo 

paradigmático das SGPS que PEDRO PAIS VASCONCELOS (
16

) define como sociedades não 

lucrativas que tipicamente não têm como fim, a título principal, a obtenção de lucro e a sua 

distribuição pelos sócios como dividendo. É nas sociedades subordinadas, que a gestão é feita 

com vista à obtenção de lucro na sociedade dominante ou directora. O mesmo sucede nas 

sociedades instrumentais do grupo que desempenham outras funções e prosseguem outros fins 

que não o próprio lucro directo (por ex.: sociedades que prestam serviços ao grupo). 

 

b) A sociedade-mãe como o centro das decisões do grupo 

 

A constituição de um grupo societário de direito, provoca alterações das funções e 

poderes do órgão de administração da sociedade-mãe, aumentando as suas competências e 

poderes relativamente às sociedades agrupadas, podendo decidir sobre as respectivas gestão e 

estrutura interna (eventuais alterações estatutárias) em termos muito semelhantes à 

competência legal da assembleia-geral. Verifica-se, paralelamente, uma redução dos poderes 

dos accionistas da sociedade cúpula, quanto à gestão da mega-estrutura.  

Uma vez que as participações nas empresas do grupo fazem parte do património da 

sociedade-mãe, o grupo deve ser gerido pelos seus órgãos de gestão. Como explica PAULO 

LOPES MARCELO (
17

) o exercício dos direitos sociais inerentes a essas participações é da 

competência do conselho de administração da sociedade-mãe, centro nevrálgico de todo o 

grupo. A sociedade-mãe, como centro das decisões do grupo, passa a ser uma espécie de 

órgão de administração deste, com poderes de gestão em todas as sociedades agrupadas. (
18

)  

O órgão competente desta sociedade directora ou dominante não deve pautar a sua 

actividade pelo seu interesse individual nos termos do art. 64.° do CSC, mas pelo interesse de 

que alguma forma representa e defende — o interesse do grupo. No entanto, a lei 

responsabiliza os membros dos órgãos de administração da sociedade-mãe pelos prejuízos 

causados, no caso das instruções vinculantes serem dadas sem o devido cuidado. 

                                                           

(
16

)  PEDRO PAIS VASCONCELOS, A Participação Social nas Sociedades Comerciais, Almedina, Coimbra, 2ª 

Edição, 2006, pág.76 

(
17

) PAULO LOPES MARCELO, A Blindagem da Empresa Pluirissocietária, Almedina, Coimbra, 2002, p.103-105 

(
18

) As instruções da sociedade directora constituem verdadeiros actos de gestão, pelo que o órgão competente 

para as dar é o seu órgão de administração (órgão competente para representar a sociedade). Cfr. MARIA 

AUGUSTA FRANÇA, A Estrutura das Sociedades Anónimas em Relação de Grupo, cit., pág. 48.  
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c) O destinatário das instruções vinculantes 

 

O dever de cumprimento das instruções da sociedade subordinada ou dependente é a 

contrapartida óbvia do direito de as emitir pertencente à sociedade directora ou dominante. O 

destinatário das instruções não é a sociedade subordinada ou dependente, mas a sua 

administração, ou melhor, os seus órgãos encarregados de tal função. Assim, quando a 

sociedade subordinada ou dependente for anónima, o destinatário será o conselho de 

administração, (
19

) para quem tais directivas, qualquer que seja a forma concreta assumida, 

são vinculantes e o respectivo cumprimento será, em princípio, irrecusável, pois só assim se 

justificam as pesadas contrapartidas a que a sociedade directora se encontra obrigada por 

força dos arts. 501.°, 502.° e 494.° do CSC. (
20

) 

 

d) O âmbito e limites das instruções vinculantes 

 

No plano do funcionamento e da direcção dos grupos de sociedades a solução de 

princípio deverá consistir no reconhecimento de uma competência exclusiva do conselho de 

administração da sociedade-mãe relativamente às matérias atinentes à direcção do grupo (
21

). 

Para além destas matérias, o órgão de administração da sociedade-filha será independente na 

sua actividade. Mas mesmo no âmbito das instruções vinculativas, o poder de as emitir não é 

ilimitado. Como adverte MARIA AUGUSTA FRANÇA (
22

), as instruções sofrem limitações:  

 Os actos de execução de deliberações dos sócios: As intervenções do Colégio dos 

Sócios nunca podem ser afastadas através de instruções (pelo menos no caso das SA). 

 Os actos de organização da sociedade: Dos arts. 406.º e 493.º do CSC retira-se a 

possibilidade de os actos organizativos da sociedade serem objecto de instruções. (
23

) 

                                                           

(
19

) MARIA AUGUSTA FRANÇA, A Estrutura das Sociedades Anónimas em Relação de Grupo, AAFDL, Lisboa, 

1990, págs. 31-32 

(
20

) Cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Os Grupos de Sociedades, Almedina, Coimbra, 1993, págs. 593-594. 

(
21

)  Cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Os poderes nos Grupos de Sociedades, in ―Problemas do Direito das 

Sociedade – Instituto do Direito das Empresas e do Trabalho‖, Almedina, Coimbra, 2002, págs. 162-163.  

(
22

)  MARIA AUGUSTA FRANÇA, A Estrutura das Sociedades Anónimas em Relação de Grupo, AAFDL, Lisboa, 

1990, págs. 41-47. 

(
23

) Cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Os poderes nos Grupos de Sociedades, in ―Problemas do Direito das 

Sociedade – Instituto do Direito das Empresas e do Trabalho‖, Almedina, Coimbra, 2002, onde refere que 

―actos ou medidas pertinentes ao governo das sociedades-filhas que produzam um impacto significativo 

sobre a estrutura patrimonial e organizativa da empresa global do grupo, afectando a posição dos 

accionistas da sociedade-mãe ou acarretando a violação de normas imperativas(…) v.g., o direito aos 
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 Os limites contratuais: Resulta inequivocamente do art. 503.º, n.º 2 do CSC que as 

instruções são susceptíveis de regulamentação contratual, apenas com o limite 

resultante do próprio tipo contratual. A subordinação da gestão pode ser mais ou 

menos intensa, mas tem necessariamente de existir, sob pena de alteração do tipo 

contratual. No entanto, num grupo de domínio total, em princípio, tal regulamentação 

contratual não existirá sob a forma de um contrato de subordinação, mas poderá 

decorrer do próprio contrato social. (
24

) 

 Os limites legais: Todos os preceitos legais e contratuais informadores da actividade 

do órgão de administração da sociedade subordinada ou dependente são aplicáveis às 

instruções dadas pela sociedade superior. Esta não pode ordenar actos violadores de 

normas do CSC, de qualquer outra lei, ou mesmo dos estatutos da sociedade 

subordinada (art. 503. º, n, º 2 do CSC). Deste modo, serão ilícitas e não vinculantes 

todas as instruções dadas pela sociedade directora cujo conteúdo seja violador, por 

exemplo, das normas do direito de trabalho, do direito fiscal, do direito de propriedade 

industrial ou do direito da concorrência (
25

). 

Para além destes limites, o art. 503.º do CSC estabelece, ainda, nos seus n.º 2 e 4, dois 

limites fundamentais ao direito de dar instruções:  

 A justa contrapartida na transferência de bens entre sociedades ao grupo: O interesse 

do grupo determinará muitas vezes a transferência de bens entre as sociedades 

membros, o que levanta o problema da compensação da sociedade transmitente do 

bem. Estamos perante uma potencial divergência de interesses entre o grupo e a 

sociedade transmitente. O art. 503.º, n.º 4 do CSC resolve este problema, proibindo as 

                                                                                                                                                                                     
lucros (arts. 21.°, n° 1, a), 22.°, n° 3, 294.°), o direito de preferência na subscrição de aumentos de capital 

(arts. 458.° a 460.°), ou o direito à quota de liquidação. Semelhantes decisões não parecem ser de 

configurar, da perspectiva da sociedade-mãe, como constituindo puros actos de gestão social, que caem 

consequentemente sob a alçada do "ius instructionis" encabeçado pelo respectivo órgão de administração 

(arts. 493.°, n° 1 e 503.°.‖  

(
24

) Cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Os Grupos de Sociedades, Almedina, Coimbra, 1993, pág. 601, que a este 

propósito afirma o seguinte: ―Embora a lei não o tenha referido expressamente, cremos que instruções que 

colidam com disposições previstas nos estatutos sociais da sociedade subordinada deverão ser tidas como 

ilícitas. (…) Semelhantes limitações estatutárias terão especial relevância prática em sede do próprio 

objecto social‖. 

(
25

) Cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Os Grupos de Sociedades, Almedina, Coimbra, 1993, pág. 599, dá os 

seguintes exemplos: ―a sociedade directora não pode instruir a sociedade subordinada no sentido desta 

praticar condições discriminatórias nas suas vendas, desta manipular os respectivos balanços a fim de 

diminuir os lucros tributáveis, desta despedir trabalhadores sem justa causa, etc.‖. 
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transferências de bens do activo social ―sem justas contrapartidas‖ a não ser no caso 

do art. 502.º do CSC (
26

). O objectivo é a protecção da sociedade subordinada, pelo 

que esta tem de ficar numa situação semelhante à que dispunha antes da transmissão. 

A protecção da sociedade subordinada só cede perante casos de "necessidade" de 

outros membros do grupo (
27

). 

 O Interesse do Grupo: A sociedade directora ou dominante apenas poderá dar 

instruções desvantajosas para a sociedade subordinada ou dependente "se tais 

instruções servirem os interesses da sociedade directora ou das outras sociedades do 

mesmo grupo" (art. 503.°, n.° 2 do CSC). Isto significa que o poder de direcção de que 

a sociedade directora ou dominante é titular não encontra, em princípio, limite no 

eventual prejuízo que tais instruções causem (ou possam causar) à sociedade 

subordinada ou dependente, mas que o órgão de administração da sociedade directora 

ou dominante é limitado e deve justificar a sua actividade de direcção pelo interesse 

que representa e defende: o interesse do grupo. Saber se uma instrução serve ou não os 

interesses do grupo constitui uma decisão em que releva: 

a) primariamente do juízo de oportunidade ("business judgment rule") do 

próprio órgão de administração da sociedade líder do grupo, tomada de acordo com os 

normais deveres de diligência impostos pelos arts. 504.°, n.° 1 e 72.° e ss. do CSC; e 

b)  em segundo lugar, a verificação de uma relação mínima de causalidade 

(ainda que indirecta) e de proporcionalidade, entre as desvantagens acarretadas para a 

sociedade subordinada ou dependente e as contrapartidas nas vantagens produzidas 

para o interesse do próprio grupo. (
28

) 

                                                           

(
26

)  No caso das situações previstas no artigo 502.° do CSC, a transferência é admitida sem qualquer 

contrapartida, por se tratar de casos em que a lei estabelece uma "responsabilidade interna comum" pelas 

perdas anuais das sociedades do grupo — conceito indeterminado, a preencher a partir da situação da 

sociedade subordinada (e não da do grupo), de modo a colocá-la na situação em que estaria se não tivesse 

existido aquela transferência de bens. Cfr. MARIA AUGUSTA FRANÇA, A Estrutura das Sociedades 

Anónimas em Relação de Grupo, cit., págs. 46 e ss.. 

(
27

) Para OLIVEIRA ASCENSÃO, o interesse social da sociedade dominada só pode deixar de ser respeitado 

nas situações expressamente previstas na lei (vd. deste Autor, Direito Comercial, vol. IV, Lisboa, 1993, pg. 

56). A sociedade-mãe não deve instrumentalizar as sociedades do grupo (vd. J. CALVÃO DA SILVA, Estudos 

Jurídico (Pareceres), Almedina, Coimbra, 2001, pg. 123 e segs.).  

(
28

) Cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Os Grupos de Sociedades, Almedina, Coimbra, 1993, págs. 605-606, dá os 

seguintes exemplos: Relação de causalidade: ―serão de considerar lícitas as instruções dadas pela 

sociedade directora à sua subordinada no sentido desta conceder um empréstimo a juros simbólicos a uma 

outra sociedade do grupo, por só assim esta última estar em condições de satisfazer os débitos que tem 

para com os respectivos credores; mas já não o serão as mesmas instruções caso a sociedade mutuária 

dispusesse por si própria de liquidez suficiente para saldar os respectivos débitos.‖ Relação de 

proporcionalidade: ―deverão ser tidas como lícitas aquelas instruções que consistam na transferência de 
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1.4. O problema das instruções vinculativas em prejuízo da sociedade 

dominada num grupo constituído por domínio total 

 

 

Na classificação das sociedades coligadas, o CSC atende fundamentalmente ao 

respectivo regime jurídico (e não à estrutura ou natureza do facto constitutivo da coligação), 

pois, nos termos da lei das sociedades comerciais vigente, o grupo caracteriza-se por uma 

ligação jurídica vertical (de domínio ou de simples participação), uma relação horizontal 

directa (de participações recíprocas), ou, ainda, por uma ligação contratual específica (relação 

de subordinação). (
29

)   

Se a relação de grupo se estabelecer por relação contratual (contrato de grupo paritário 

ou contrato de subordinação), esses contratos são celebrados directamente entre as duas 

sociedades a coligar, pelo que há uma intervenção decisiva da administração ou gerência da 

sociedade coligada, negociando e fixando as condições do contrato de acordo com os seus 

interesses. Já no caso da relação de grupo ser estabelecida por ligações de participação, 

apenas os interesses dos accionistas (v.g. vendedores e compradores) serão acautelados, não 

havendo qualquer garantia de que o interesse da sociedade coligada será salvaguarda.  

A única situação de relação de grupo, admitida pelo legislador português sem que haja 

qualquer intervenção decisiva da administração da sociedade coligada, é a situação de grupos 

constituídos por domínio total (arts. 488.º a 491.º do CSC), ou seja, quando uma sociedade 

detém, ou passa a deter, a totalidade do capital social de outra. Neste tipo de grupo, a 

instrução vinculante não tem o ―tempero‖, a harmonização ou as limitações que naturalmente 

poderiam resultar do estabelecimento duma relação contratual negociada, que teria a 

necessária intervenção da administração da sociedade dependente. Não esqueçamos que, de 

acordo com o artigo 503.º, n.º 2 do CSC, o contrato de subordinação pode conter disposição 

que proíba as instruções vinculantes prejudiciais. Não havendo este contrato, como vimos, tal 

limite apenas poderia estar previsto nos estatutos da sociedade coligada, os quais poderiam ser 

alterados, a qualquer momento, pela sociedade dominante. 

                                                                                                                                                                                     
trabalhadores, equipamento, ou capitais seus, para outras sociedades do grupo a fim de fazer face a 

carências pontuais destas; mas já serão de considerar ilícitas aquelas instruções que, produzindo embora 

uma vantagem para uma das sociedades do grupo, acarretem um prejuízo absolutamente 

desproporcionado e porventura desnecessário para a sociedade subordinada, v.g., quando semelhante 

transferência de recursos humanos e financeiros acabe por conduzir inexoravelmente, pela sua magnitude 

ou frequência, ao esvaziamento total dos quadros da empresa ou à impossibilidade de laboração desta‖. 

(
29

) Cfr. PAULO OLAVO CUNHA, Direito das Sociedades Comerciais, Almedina, Coimbra, 2006, pág. 664. 
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Assim, por interesse exclusivo dos sócios ou accionistas, qualquer sociedade pode, 

sem qualquer possibilidade de intervenção da sua administração, ser totalmente adquirida (ou 

―Opada‖), passando, inesperadamente, a fazer parte de um grupo de sociedades, ficando, 

dessa forma, a sua gestão sob a influência determinante e vinculativa duma outra sociedade, 

cujas instruções podem ser, e muitas vezes são, prejudiciais à sociedade agora totalmente 

dominada.  

Com efeito, a transformação de uma determinada sociedade comercial, até aí 

independente ou isolada, em sociedade-filha de um determinado grupo societário pode 

significar que os respectivos património e actividade deixarão doravante de ser geridos como 

valores "a se stante", por administradores independentes que actuam com os olhos postos 

exclusivamente no interesse da prosperidade e rentabilidade individuais da empresa social, 

para passarem antes a funcionar, no limite, como uma espécie de "longa manus" instrumental 

da estratégica e dos interesses económico-empresariais da sociedade-mãe ou do grupo no seu 

conjunto, o que, por tabela, poderá acarretar riscos inusuais para o conteúdo substancial dos 

direitos dos credores sociais (
30

) e dos outros participantes da sociedade-filha (
31

).  

É através da instrução vinculante que se manifesta o poder de direcção da sociedade 

superior, a qual constitui um instrumento de domínio suficientemente poderoso para originar 

uma irresistível submissão da sociedade dependente à vontade da dominante. E por isso, a 

legitimação do exercício desse poder de direcção da sociedade-mãe sobre as sociedades-filhas 

e da subordinação dos interesses sociais individuais destas ao interesse geral do grupo, 

implicou a consagração legal de contrapartidas especiais de protecção para as sociedades 

dependentes, seus trabalhadores e credores sociais.  

Mas serão essas contrapartidas suficientes, face às enormes externalidades que estas 

empresas representam na economia e na sociedade onde estão inseridas, e que ultrapassam 

largamente estes três grupos de interessados?  

                                                           

(
30

)  Cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Os poderes nos Grupos de Sociedades, in ―Problemas do Direito das 

Sociedade – Instituto do Direito das Empresas e do Trabalho‖, Almedina, Coimbra, 2002, págs. 155-156  

(
31

)  «The private interests which need protection against the group interest and its pursuit by the parent are 

primarily those of the creditors of the subsidiary and of the so-called outside shareholders of the 

subsidiary. It is now generally required that, by entering a group of companies, an enterprise changes its 

character. (...) In such an event the decision making centre has radically changed. The dangers for the 

creditors and outside shareholders of the subsidiary arising from the resulting dependency are obvious, 

and the protective purposes made manifest in the traditional rules of law governing groups of companies 

take account of them.» KLAUS J. HOPT, Legal Elements and Policy Decisions in Regulating Groups of 

Companies, in ―Groups of Companies‖, University of London – Centre for Commercial Law Studies, 

Sweet & Maxwell, Londres, 1991, pág. 88.  
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Pense-se nas empresas fornecedoras destas unidades de produção, muitas vezes em 

total dependência económica delas, nos interesses do Estado, dos consumidores e dos 

contribuintes, designadamente quando houve isenções fiscais, subsídios ou outros benefícios 

para a instalação das empresas, nos recursos naturais e nas externalidades ambientais que 

estas empresas podem implicar e que não são repercutidas nos seus custos.  

E no caso de instrução vinculante de uma sociedade-mãe que retira à sociedade-filha a 

sua própria possibilidade de sobrevivência económica (
32

), como se poderá responsabilizar a 

sociedade holding (ou o grupo) por todas estas externalidades que a lei, objectivamente, não 

acautela?  

É sobre estas questões que este trabalho pretende reflectir, sem analisar, contudo, o 

problema da localização da sede social do grupo fora do espaço nacional. (
33

).   

                                                           

(
32

) Assim acontecerá quando a sociedade participante impedir a reconversão empresarial da sociedade 

participada ou a reorganização da sua actividade económica, indispensável face a uma alteração da procura 

no mercado (v.g., o bem deixou de ser procurado, o serviço tornou-se obsoleto) ou quando tiver o poder de 

transferir produção para outras unidades do grupo (pense-se na Autoeuropa, Renault Cacia, Rohde, etc.). 

(
33

) Sobre este tema vide LUÍS CARVALHO FERNANDES, JOÃO LABAREDA, A situação dos Accionistas Perante 

Dívidas da Sociedade Anónima, in Direito das Sociedades em Revista, Ano 2, Vol. 4, Almedina, Coimbra, 

2010, págs. 28 a 46. 
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2  — A RESPONSABILIZAÇÃO PELAS INSTRUÇÕES 

 

 

O exercício da influência pela sociedade dominante sobre a sociedade totalmente 

dominada (ou dependente) deve estar sempre demarcado pelo estrito respeito dos limites que 

decorrem de um conjunto de normas jurídico-societárias concebidas e assentes no modelo 

pressuposto da sociedade comercial independente: a sociedade dominante é livre de eleger o 

sentido em que exerce o poder atribuído pela possibilidade de dar instruções vinculantes, mas 

esse sentido terá sempre de caber dentro dos limites que são fixados por tais normas. E o 

desrespeito pelos limites impostos às instruções vinculantes está condicionado por 

instrumentos jurídicos societários, consoante o órgão social no contexto do qual tal influência 

se manifesta: 

a) A responsabilização legal da sociedade-mãe como contrapartida do "ius 

instructionis". 

b) A figura da responsabilidade civil da administração da sociedade dependente que 

prossigam com a execução de instruções ilícitas. 

c) A figura da responsabilidade civil da administração da sociedade superior que deu 

a instrução vinculante em violação das disposições legais aplicáveis. 

Vejamos, pois, estes três grupos de instrumentos jurídico-societários fundamentais, de 

uma forma mais detalhada no que concerne ao caso duma instrução vinculante de uma 

sociedade totalmente dominante. 

 

 

2.1. A responsabilização legal da sociedade-mãe como contrapartida do "ius 

instructionis"  

 

 

O primeiro limite a actuar é a contrapartida do "ius instructionis", que impõe a 

responsabilização da sociedade que exerce o poder de direcção (sociedade directora ou 

dominante). Trata-se aqui da responsabilidade da sociedade que exerce o poder de direcção 
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previsto no art. 503.º, n.º 2, do CSC, ou seja, o poder de dar instruções vinculantes de gestão à 

administração da sociedade subordinada ou dependente, mesmo que estas sejam 

desvantajosas para esta última, conforme previsto no art. 503.º, n.º 2, do CSC.  

Entende-se que a instrução vinculante é desvantajosa quando é contrária ao interesse 

da sociedade subordinada ou dependente, quando um gestor criterioso e diligente, orientado 

por tal interesse não a teria tomado (art. 64.° do CSC). No entanto, para se aferir da ilicitude 

da instrução vinculante não se deve ter como referência o interesse individual da sociedade 

dependente ou da sociedade dominante (nos termos do referido art. 64.° do CSC), mas antes o 

interesse do grupo (art. 503.°, n.° 2 do CSC). O interesse do grupo substitui, assim, o interesse 

da sociedade-mãe ou das sociedades dependentes individuais, como critério de orientação e de 

validade das decisões de gestão do órgão de administração da superior. E se à luz do interesse 

do grupo a instrução for considerada ilícita (
34

) constituirá a sociedade superior numa 

obrigação de reparação dos prejuízos assim causados à sociedade subordinada ou dependente. 

Estamos, então, perante uma situação em que a lei permite o sacrifício do interesse de 

uma sociedade ao interesse do grupo de sociedades a que pertence. Simplesmente, a este 

sacrifício autorizado do interesse da sociedade subordinada ou dependente, a lei faz 

corresponder determinadas contrapartidas (
35

), que visam acautelar os interesses da própria 

sociedade-filha, dos seus sócios livres, dos seus credores e trabalhadores. 

 

a) A tutela dos sócios livres (499.º e 500.º do CSC) 

 

No caso de grupo constituído por contrato de subordinação — e ao contrário do que 

acontece no âmbito das relações de grupo constituídas por domínio total — põe-se o problema 

da protecção dos sócios livres ou minoritários. Havendo sócios minoritários, pode haver 

conflito de interesses entre estes e o sócio maioritário, podendo acontecer que algumas 

decisões da sociedade directora imponham danos injustos aos sócios livres. O grupo 

constituído por contrato de subordinação está regulado, com bastante pormenor e clareza, nos 

                                                           

(
34

)  JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Os Grupos de Sociedades, Almedina, Coimbra, 1993, Nota 1165, págs. 604-

605, refere como ilícita a instrução desvantajosa que ocasione um benefício para terceiros estranhos ao 

organigrama da empresa plurissocietária (como, por exemplo, para o sócio maioritário individual da própria 

sociedade directora ou totalmente dominante ou para sociedade que está em mera relação de domínio ou de 

participação com a sociedade directora ou outra sociedade do grupo). 

(
35

) MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO, A Tutela dos Credores da Sociedade por Quotas e a ―Desconsideração da 

Personalidade Jurídica‖, Almedina, Coimbra, 2007, págs. 412 e ss. 
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arts. 493.º e ss., tendo a lei garantido a protecção dos interesses dos sócios livres, ficando a 

sociedade directora obrigada a adquirir as participações ou a garantir os lucros dos sócios 

livres da sociedade subordinada, nos termos dos arts. 499.º e 500.º do CSC (
36

). Além disso, a 

lei confere também a estes sócios um núcleo de direitos, através das normas que protegem 

indirectamente os accionistas minoritários e das que limitam o poder da maioria (v.g., 

exigência de maiorias qualificadas e instituto do abuso do direito) (
37

). 

 

b) A tutela dos credores sociais (501.º e 502.º do CSC) (
38

) 

 

O legislador revela grandes preocupações com a posição dos credores sociais, 

limitando os poderes de accionistas e administradores e evitando, em diversas situações, a 

transferência do risco para os credores: 

 Responsabilidade solidária: O art. 501.º do CSC (aplicável aos grupos constituídos 

por domínio total nos termos do 491.º CSC) declara a sociedade directora 

solidariamente responsável (
39

), pelas obrigações da sociedade subordinada 

                                                           

(
36

)  Cfr. MARIA AUGUSTA FRANÇA, A Estrutura das Sociedades Anónimas em Relação de Grupo, AAFDL, 

Lisboa, 1990, págs. 24-25 

(
37

)  JOSÉ DIOGO HORTA OSÓRIO, Da tomada do Controlo de Sociedades (Takeovers) por Leveraged Buy-Out e 

a sua Harmonização com o Direito Português, Almedina, Coimbra, 2001, pág. 220  

(
38

) MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO, A Tutela dos Credores da Sociedade por Quotas e a ―Desconsideração da 

Personalidade Jurídica‖, Almedina, Coimbra, 2007, págs. 642-644, é de opinião de que «não é de admitir 

a possibilidade de aplicação analógica do disposto nos artigos 501.º e 502.º do CSC às relações de 

domínio, uma vez que a responsabilização da sociedade dominante assenta, aí, na mera possibilidade de 

exercício de um poder de direcção; ora, na sociedade por quotas, o legislador português aceita que os 

sócios tenham um poder activo na gestão da sociedade e, até, que a sociedade seja unipessoal, sem que 

faça derivar desses factos qualquer especificidade de regime quanto à responsabilidade dos sócios. Desse 

modo, toda a solução que vise a tutela dos interesses dos credores da sociedade por quotas dependente 

deve assentar, nas relações de domínio, no facto de o exercício dessa influência ter causado danos à 

sociedade e/ou aos seus credores».  

(
39

) MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO, A Tutela dos Credores da Sociedade por Quotas e a ―Desconsideração da 

Personalidade Jurídica‖, Almedina, Coimbra, 2007, pág. 417, Nota 96: «Esta responsabilidade é solidária, 

dado que não se exige a excussão prévia do património da sociedade devedora, mas só pode ser exigida à 

sociedade directora depois de decorridos trinta dias sobre a constituição em mora da sociedade subordinada 

(artigo 501.°, n.° 2, do CSC). Neste sentido, cfr. FRANCISCO PEREIRA COELHO, Grupos de sociedades..., cit., 

pág. 327, nota 66, e pág. 350; MARIA DA GRAÇA TRIGO, Grupos de sociedades, cit., pág. 93; RAÚL 

VENTURA, Novos Estudos sobre Sociedades Anónimas e Sociedades em Nome Colectivo..., cit., pág. 123; 

TERESA SAPIRO ANSELMO VAZ, A responsabilidade do accionista controlador, cit., pág. 398; ANTÓNIO PEREIRA 

DE ALMEIDA, Sociedades Comerciais, cit., pág. 571 e ss.. Todavia, para MARIA AUGUSTA FRANÇA, A 

Estrutura das Sociedades Anónimas em Relação de Grupo, cit., pág. 67, a responsabilidade prevista no 

artigo 501.° do CSC é meramente subsidiária. Para mais desenvolvimentos, apontando os motivos que levam 

à classificação desta responsabilidade como uma responsabilidade solidária, embora sui generis, cfr. José 

AUGUSTO ENGRÁCIA ANTUNES, Os Grupos de Sociedades, ob. cit., págs. 798 e ss. e 805 e ss. (…)». 
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constituídas antes ou depois do contrato de subordinação, até ao termo deste (
40

). 

Desde logo, note-se que esta norma estabelece uma relação entre o respeito pelo 

interesse social de uma determinada sociedade e a tutela dos seus credores.  

 Compensação das perdas anuais: A tutela dos credores da sociedade subordinada 

passa, ainda, pelo direito que a lei confere a esta última, no art. 502.º do CSC 

(aplicável aos grupos constituídos por domínio total nos termos do 491.º CSC), de 

exigir que a sociedade directora compense as perdas anuais que se verifiquem na 

vigência do contrato de subordinação, e desde que não tenham sido compensadas 

pelas reservas constituídas no mesmo período (
41

). Esta responsabilidade só será 

exigível após o termo do contrato de subordinação, salvo se, em momento anterior, 

a sociedade subordinada for declarada insolvente. (
42

)  

 

c) A tutela dos trabalhadores  

 

Os interesses dos trabalhadores no direito societário são tutelados no disposto no art.º 

64.º do CSC, devendo ser tidos em conta pelos órgãos sociais executivos na condução dos 

negócios sociais (
43

). Assim, poderá haver uma instrução da sociedade directora ou dominante 

(v.g. assistência financeira à sociedade dominante, aumento anormal do passivo da 

subordinada, transferência da actividade para outro local ou fora do país) que tragam risco 

acrescido de desemprego dos trabalhadores da sociedade subordinada ou dependente, 

podendo criar situações de suspensão ou redução de trabalho e de despedimento colectivo. 

É importante destrinçar os sujeitos enquanto trabalhadores em si mesmo considerados 

                                                           

(
40

)  MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO, A Tutela dos Credores da Sociedade por Quotas e a ―Desconsideração da 

Personalidade Jurídica‖, Almedina, Coimbra, 2007, pág. 417, Nota 97: ―Pode discutir-se se a existência 

desta responsabilidade vai depender, em concreto, do facto de ficar demonstrado o nexo de causalidade 

entre o incumprimento das suas obrigações, por parte da sociedade subordinada, e o exercício efectivo do 

seu poder de dar instruções, por parte da sociedade directora. (…)‖ 

(
41

) Aqui não se trata de responsabilidade por prejuízos causados à sociedade subordinada pela execução do 

contrato de subordinação, pelo que esta obrigação de compensação não depende da prova desse nexo de 

causalidade. 

(
42

) A este propósito MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO, A Tutela dos Credores da Sociedade por Quotas e a 

―Desconsideração da Personalidade Jurídica‖, Almedina, Coimbra, 2007, págs. 420-421, afirma ―Pode 

afirmar-se, (…) no âmbito de relações de grupo constituídas por contrato de subordinação (aplicável tam-

bém aos grupos constituídos por domínio total ex vi o art. 491.º CSC), que o legislador português consa-

grou um regime jurídico particularmente agressivo, uma vez que aqueles credores podem contar com uma 

dupla protecção (embora a que resulta do artigo 502.º do CSC apenas indirectamente lhes aproveite).‖ 

(
43

)  JOSÉ DIOGO HORTA OSÓRIO, Da tomada do Controlo de Sociedades (Takeovers) por Leveraged Buy-Out e 

a sua Harmonização com o Direito Português, Almedina, Coimbra, 2001, pág. 226  
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e os trabalhadores enquanto credores sociais, aplicando-se a estes últimos o regime dos 

credores (
44

), com a protecção especial prevista no art. 334.º do Código do Trabalho aprovado 

pela Lei n.º 7/2009 de 12 de Fevereiro. Este artigo prevê uma outra situação de 

responsabilidade solidária da sociedade em relação de participações recíprocas, de domínio ou 

de grupo: ―Por crédito emergente de contrato de trabalho, ou da sua violação ou cessação, 

vencido há mais de três meses, respondem solidariamente o empregador e sociedade que com 

este se encontre em relação de participações recíprocas, de domínio ou de grupo, nos termos 

previstos nos arts. 481.º e seguintes do Código das Sociedades.‖  

Nos termos do art. 335.º do Código do Trabalho, mesmo fora do âmbito dos grupos de 

sociedade, esta responsabilidade é, ainda, estendida ao sócio que, só por si ou juntamente com 

outros a quem esteja ligado por acordos parassociais, tenha, por força de disposições do 

contrato de sociedade, o direito de designar gerente, conforme previsto no art. 83.º do CSC, 

desde que se verifiquem os pressupostos dos arts. 78.º, 79.º e 83.º do mesmo diploma e pelo 

modo neles estabelecido. 

 

 

2.2. A responsabilidade dos membros do órgão de administração da sociedade 

dominada 

 

 

Todas as decisões dos órgãos de administração da sociedade subordinada ou 

totalmente dominada que prossigam os interesses da sociedade directora ou dominante em 

prejuízo daquela, não poderão deixar igualmente de expor os respectivos membros à 

consequente responsabilidade por violação dos seus deveres funcionais gerais. Esta 

responsabilidade é extensível aos membros dos órgãos de fiscalização – Conselho Geral, 

Conselho Fiscal, Fiscal Único, Revisores Oficiais de Contas (arts. 79.º e 81.º do CSC) (
45

). 

Aqueles deveres e responsabilidade constituem uma baliza legal à actuação dos membros dos 

órgãos de administração e fiscalização, constituem um instrumento indirecto de pressão para 

                                                           

(
44

)  JOSÉ DIOGO HORTA OSÓRIO, Da tomada do Controlo de Sociedades (Takeovers) por Leveraged Buy-Out e 

a sua Harmonização com o Direito Português, Almedina, Coimbra, 2001, pág. 227  

(
45

)  A este propósito refira-se que a recente Lei 16/2012 de 20 de Abril que veio alterar o Código da 

Insolvência e Recuperação de Empresas reforçando esta responsabilização em caso de insolvência culposa, 

impondo aos Técnicos Oficiais de Contas e Revisores Oficiais de Contas, as mesmas obrigações de 

indemnização e de inibição que estavam previstas para a administração.  
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que eles conduzam os negócios sociais de um modo independente e autónomo, face até às 

directivas da sociedade dominante (
46

). No entanto, não podemos esquecer que existe um 

princípio geral de sujeição e obediência dos administradores ou gerentes da sociedade 

subordinada relativamente às instruções recebidas, pelo que a recusa destes em darem 

cumprimento a tais instruções pode fundamentar a sua execução forçada ou judicial, ou um 

direito a indemnização. Por isso, a lei prevê expressamente que os administradores da 

sociedade subordinada, não são responsáveis pelos actos ou omissões praticados na execução 

de instruções lícitas recebidas (art. 504.º, n.º 3 do CSC). 

Apesar de estar sujeita a este princípio geral de obediência, a administração da 

sociedade subordinada ou totalmente dominada tem um direito-dever de recusa de 

cumprimento relativamente a todas as instruções ilícitas, ou seja, a todas aquelas instruções 

emitidas pela sociedade directora que violem os limites (legais, estatutários, contratuais, 

organizativos) impostos ao respectivo poder de direcção. A este propósito, afirma ENGRÁCIA 

ANTUNES que ―muito embora a lei não o diga expressamente, cremos que a tal resultado se 

terá forçosamente de chegar por força de uma interpretação enunciativa do disposto no n.° 3 

do art. 504.°‖. (
47

)  

No ordenamento comum das sociedades, a possibilidade de decisões contrárias ao 

interesse da sociedade é uma situação não tolerada e mesmo reprimida através da 

impugnabilidade das deliberações sociais abusivas e da responsabilidade dos membros dos 

órgãos de administração e fiscalização, que têm o dever de actuar com respeito pela lei e pelo 

interesse da sociedade. No entanto, o regime da direcção unitária dos grupos veio introduzir 

um dever de execução de instruções lícitas por parte do órgão de gestão da sociedade 

dominada, provocando uma derrogação (ou alteração) do dever de diligência que impende 

sobre aquele. 

                                                           

(
46

) Cfr. JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, Almedina, 

Coimbra, 2003, pág..53.  

(
47

) Cfr . JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Os Grupos de Sociedades, Almedina, Coimbra, 1993, págs. 616-617 que 

justifica tal conclusão da forma seguinte: «Ao determinar que os administradores, directores ou gerentes 

da sociedade subordinada "não são responsáveis pelos actos ou omissões praticados na execução de 

instruções lícitas recebidas", a lei parece ter do mesmo passo estabelecido, a contrario sensu, que tais 

administradores já poderão ser responsabilizados pelas consequências da respectiva actuação quando esta 

se traduza no cumprimento de instruções ilícitas dadas pela sociedade directora. Ora, ao fazê-lo, a lei 

admitiu implicitamente a possibilidade de os administradores da sociedade subordinada efectuarem um 

juízo de mérito sobre a licitude das instruções recebidas e, por conseguinte, a possibilidade (e obrigação) 

de poderem recusar o cumprimento daquelas instruções que sejam ilícitas, por violadoras dos limites 

impostos ao exercício do direito de dar instruções de que a sociedade directora é titular.» 



P e d r o  M a g a l h ã e s   F D U P  

 

26 
 

 

a) Derrogação / Alteração do dever de diligência 

 

A integração de uma sociedade no grupo societário origina a introdução no seio social 

de um novo interesse — o interesse do grupo — ao lado do seu interesse originário — o 

interesse da sociedade, colocando os gestores das sociedades subordinadas ou dependentes 

perante o problema insolúvel da sua simultânea responsabilidade pelo cumprimento de dois 

interesses, potencialmente, contraditórios:  

 de um lado, eles encontram-se obrigados a gerir a sociedade subordinada ou 

dependente de acordo com os interesses próprios desta (sob pena de virem a 

responder perante os sócios, os credores sociais e a própria sociedade, nos termos 

gerais da responsabilidade civil e penal, por preterição dos seus deveres de gestão 

diligente, arts. 64.° e 72.° e ss. do CSC);  

 do outro lado, eles estão obrigados à execução das directivas ou instruções 

emanadas do núcleo dirigente do grupo (sob pena de perderem os respectivos 

lugares), directivas essas que, prosseguindo sempre, em primeira linha, o interesse 

geral do próprio grupo como unidade económica, que poderão ser contrárias ao 

interesse próprio da sociedade subordinada ou dependente. 

No entanto, o art.º 503.º do CSC ao desresponsabilizar os seus membros do órgão de 

administração da sociedade subordinada pelos danos causados na execução de instruções 

lícitas, vem confirmar que a estratégia de grupo representa uma importante alteração ao 

disposto no art. 64.° do CSC, sobre o dever de diligência, visto que permite ou mesmo obriga 

os administradores da sociedade subordinada ou totalmente dominada a sobrepor o interesse 

do grupo ao interesse dessa sociedade. (
48

) 

 

b) O dever de execução de instruções lícitas 

 

As únicas referências da lei ao órgão de administração da sociedade subordinada são 

feitas para o considerar destinatário das instruções do art. 503.º, n.º 1 do CSC, e para 

desresponsabilizar os seus membros pelos danos causados na execução de instruções lícitas. 

                                                           

(
48

) Cfr. JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, Almedina, 

Coimbra, 2003, págs.47 e ss.  
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O órgão de administração da sociedade subordinada ou dependente tem, assim, o dever de 

executar as instruções. Através do contrato de subordinação, a sua sociedade aceita subordinar 

a gestão à sociedade superior e obriga-se, logicamente, a actuar de acordo com as instruções 

recebidas, sob pena de responsabilidade contratual e até de recurso ao art. 506.º, n.º 3, al. c) 

do CSC. O mesmo acontece nos grupos constituídos por domínio total, por força do art. 491.º 

do CSC. Como gestores criteriosos e ordenados, os administradores da sociedade têm de 

cumprir este dever da sociedade, para evitar as acções resultantes da sua violação. (
49

) 

Mas, a administração da sociedade subordinada ou dependente não está obrigada a 

executar todas as instruções recebidas: o art. 504.º, n.º 3 do CSC, ao limitar a 

desresponsabilização dos membros dos órgãos de administração aos actos praticados em 

execução de instruções lícitas, admite a existência de instruções ilícitas — da mesma forma 

que a 2ª parte do art. 503. º, n.º 2 ao estabelecer que ―Em caso algum serão lícitas instruções 

para a prática de actos que em si mesmos sejam proibidos por disposições legais não 

respeitantes ao funcionamento de sociedades‖. Aliás, este preceito é mesmo susceptível de 

ser interpretado, a contrario, no sentido de que a execução de instruções ilícitas 

responsabiliza os membros do órgão de administração, os quais, sendo responsáveis, têm de 

ter a possibilidade de recusar as instruções ilícitas. Assim, os administradores da sociedade 

subordinada ou totalmente dominada estão apenas obrigados a cumprir as instruções lícitas, 

devendo mesmo recusar as ilícitas, sob pena de responsabilidade. 

A distinção entre as instruções lícitas e ilícitas é relativamente simples. Apenas a 

determinação do interesse do grupo levanta algumas dificuldades na sua aplicação prática. O 

órgão de administração da sociedade subordinada só deve executar as instruções 

desvantajosas para a sua sociedade quando estas beneficiem o grupo, tendo como tal de 

formular um juízo sobre a existência do interesse do grupo (
50

). A actuação no interesse do 

                                                           

(
49

) Cfr. MARIA AUGUSTA FRANÇA, A Estrutura das Sociedades Anónimas em Relação de Grupo, AAFDL, 

Lisboa, 1990, págs. 89-90 

(
50

) MARIA AUGUSTA FRANÇA, A Estrutura das Sociedades Anónimas em Relação de Grupo, AAFDL, Lisboa, 

1990, págs. 90-91, refere que na Alemanha se tem defendido que o órgão de administração da sociedade 

subordinada deve exigir a justificação de todas as instruções desvantajosas para a sua sociedade, mas não 

pode opor a sua determinação do interesse do grupo à do órgão da sociedade superior, pois não tem 

competência nem dados suficientes para a formular. Só quando na determinação é de todo impossível 

vislumbrar qualquer interesse do grupo, é que o órgão de administração da dependente pode recusar, 

incumbindo-lhe a prova da desconformidade da instrução ao interesse do grupo. Entre nós, uma vez que a 

responsabilidade pelas perdas da sociedade subordinada é exigível apenas no fim do contrato ou em caso de 

falência da sociedade e as transferências financeiras estão sujeitas ao limite da justa contrapartida prevista 

no art. 503.º, n.° 4 do CSC, este problema não se põe de uma forma tão premente. Sempre que tenha 

directivas da sociedade directora, o órgão de administração da sociedade subordinada deve actuar de forma 
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grupo é desde logo impossibilitada pela falta de elementos sobre este. Os administradores da 

sociedade subordinada apenas conhecem a situação da sua sociedade, pelo que não podem 

actuar em função de realidades que desconhecem e não têm sequer forma de conhecer. 

Os administradores da sociedade subordinada respondem perante a sua sociedade pelo 

cumprimento destes deveres, podendo logicamente ser destituídos a pedido da sociedade 

directora, enquanto sócio maioritário, ou único, da sociedade subordinada, por violação do 

dever de cumprir as instruções (lícitas) vinculantes da sociedade-mãe. 

 

 

2.3. A responsabilidade dos membros do órgão de administração da sociedade 

dominante 

 

 

O direito de dar instruções vinculantes afecta também a posição dos administradores 

da sociedade directora, designadamente quanto à diligência exigida por lei na administração 

da sua própria sociedade, isto é, a diligência de um gestor criterioso e ordenado, tendo em 

vista o interesse do grupo, tomando em conta os interesses dos sócios e dos trabalhadores (art. 

64.° do CSC). Critérios de oportunidade, causalidade e proporcionalidade da desvantagem 

originada para a sociedade dominada constituem um juízo da exclusiva competência dos 

administradores da sociedade directora que, como vimos, são também responsáveis para com 

a sociedade subordinada, nos termos dos arts. 504.°, n.° 2 e 72.° e ss. do CSC, o que significa 

que estão também vinculados a actuar com a diligência de um gestor criterioso e ordenado. As 

instruções, ao operarem a subordinação da gestão da sociedade inferior, são, também elas, 

actos de gestão. Como tal, elas são da competência do órgão de administração da sociedade 

dominante, titular do poder de representação da sociedade. Neste sentido, impendem sobre os 

membros destes órgãos certos deveres que, se não forem respeitados no exercício das 

instruções vinculantes, podem levar à sua responsabilização. (
51

) 

 

                                                                                                                                                                                     
a cumpri-las. Quando não tem directivas, a lei não impõe ao órgão de administração da sociedade 

subordinada a actuação no interesse do grupo. 

(
51

) JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Os Grupos de Sociedades, Almedina, Coimbra, 1993, pág. 612, sublinha, a este 

propósito, que «os administradores da sociedade directora respondem solidariamente perante a sociedade 

subordinada (art. 73.° do CSC), cabendo-lhes o ónus da prova da observância do seu dever geral de 

diligência caso neguem haver agido em preterição do mesmo (art. 72.°, n.° 1 do CSC).» 
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a) O dever de cuidado 

 

O art. 64.º, n.º1 do CSC, na sua alínea a), vem estabelecer que os gerentes ou 

administradores devem observar ―deveres de cuidado, revelando a disponibilidade, a 

competência técnica e o conhecimento da actividade da sociedade adequados às suas funções 

e empregando nesse âmbito a diligência de um gestor criterioso e ordenado.‖ O art. 504.º, n.º 

1 do CSC, por sua vez, estabelece que "os membros dos órgãos de administração da 

sociedade directora devem adoptar, relativamente ao grupo, a diligência exigida por lei 

quanto à administração da sua própria sociedade". Ora, ao exigir a mesma diligência, a lei 

pressupõe a existência da mesma actividade, neste caso, de gestão. Só a uma actividade deste 

tipo pode ser aplicado o padrão de comportamento de um gestor criterioso e ordenado 

previsto no art. 64.º do CSC para a sociedade. No entanto, o art. 503.º, n.º 2 do CSC 

reconhece que deve ser aqui ponderado um interesse do grupo, diferente do da sociedade 

directora, ao admitir a vantagem de qualquer uma das sociedades do grupo. (
52

) 

JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA (
53

) afirma que a sociedade dominante não pode praticar 

actos de gestão contrários ao interesse da sociedade dependente, mas também não pode 

prosseguir um interesse próprio ou um interesse de grupo sem que este coincida com o da 

sociedade dominada. O nosso ordenamento jurídico estabelece que a sociedade dominante 

deve dirigir as instruções de acordo com a diligência de um gestor criterioso (arts. 504.°, n.°1 

e 64.° do C.S.C.) e no interesse conjunto das sociedades que formam o grupo (art. 503.°, n.° 2 

do CSC). Os membros dos órgãos de administração da sociedade directora ou dominante, no 

exercício dos seus poderes de gestão, devem adoptar, relativamente ao grupo, a diligência 

exigida por lei quanto à administração da sua própria sociedade. Este dever de cuidado 

articula-se necessariamente com os deveres de actuação e de direcção para a realização do 

interesse do interesse do grupo, tendo em atenção os restantes interesses, como, por exemplo, 

os dos sócios, credores e trabalhadores. 

 

 

 

                                                           

(
52

) Cfr. MARIA AUGUSTA FRANÇA, A Estrutura das Sociedades Anónimas em Relação de Grupo, AAFDL, 

Lisboa, 1990, pág. 48 

(
53

) Cfr. JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, Almedina, 

Coimbra, 2003, pág.56.  
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b) O dever de lealdade 

 

A lei reconhece que o grupo e a sociedade directora são realidades diferentes, impondo 

relativamente àquele a diligência exigida face a esta (art. 504.°, n.° 1 do CSC, com implícita 

remissão para o art. 64.° do CSC). (
54

). Ora, é precisamente a alínea b) do art. 64.º, n.º1 do 

CSC, que vem estipular que os gerentes ou administradores devem observar «Deveres de 

lealdade, no interesse da sociedade, no interesse da sociedade, atendendo aos interesses de 

longo prazo dos sócios e ponderando os interesses dos outros sujeitos relevantes para a 

sustentabilidade da sociedade, tais como os seus trabalhadores, clientes e credores.»  Vemos 

assim que um dos principais vectores do dever de lealdade é o interesse social (
55

).  

É mantido o papel central da própria sociedade como titular de um interesse social 

próprio e reforçado ainda o interesse de terceiros, como os trabalhadores, clientes e credores, 

além de "outros sujeitos relevantes para a sustentabilidade da sociedade", cuja identificação 

deverá ser feita no caso. A restrição do interesse social aos interesses dos sócios ficou 

claramente afastada. (
56

) 

A violação destas leis, para além da ilicitude da acção da sociedade propriamente dita, 

acarreta também a ilicitude dos actos e omissões dos administradores em que essas violações 

se traduzam. Daqui pode resultar, a sua responsabilidade civil perante os trabalhadores ou 

credores, como terceiros: 

 nos termos do art. 78.° do CSC, sempre que a sociedade não possa pagar salários ou 

créditos em virtude de inobservância culposa das disposições legais ou contratuais 

destinadas à protecção destes, e  

 nos termos do art. 79.° do CSC por outros danos que directamente lhes causarem no 

exercício das suas funções. (
57

)  

 

                                                           

(
54

) Cfr. JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, Almedina, 

Coimbra, 2003, págs.49.  

(
55

)  PEDRO PAIS VASCONCELOS, A Participação Social nas Sociedades Comerciais, Almedina, Coimbra, 2ª 

Edição, 2006, pág. 315 

(
56

)  Cfr. PEDRO PAIS VASCONCELOS, A Participação Social nas Sociedades Comerciais, Almedina, Coimbra, 2ª 

Edição, 2006, pág. 322 

(
57

)  Cfr. PEDRO PAIS VASCONCELOS, A Participação Social nas Sociedades Comerciais, Almedina, Coimbra, 2ª 

Edição, 2006, pág. 325 
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c) O dever de direcção do grupo 

 

 

A atribuição de poderes de gestão aos administradores traduz o dever funcional de 

estes dirigirem a empresa, praticando todos os actos necessários à realização dos fins da 

sociedade (
58

). Assim sendo, a atribuição de poderes de administração do grupo deveria 

implicar o dever correspondente de o dirigir. Tal como na sociedade independente, a 

atribuição de poderes funcionais de gestão tem de traduzir o dever de os exercer. Os 

administradores têm o dever de utilizar os direitos da sociedade superior e subordinar a gestão 

da sociedade inferior ao interesse do grupo através das instruções.  

Na ausência de disposições legais sobre a determinação do conteúdo do dever da 

direcção do grupo, tem de se partir do dever de direcção da sociedade anónima independente. 

No entanto, a organização dos meios empresariais do grupo enfrenta problemas específicos 

provenientes da diversidade de formas jurídicas e da actuação pluridimensional dos seus 

participantes.  

O órgão de administração da sociedade directora ou dominante deve organizar os 

meios envolvidos no grupo; mas, parte desta organização tem de se realizar através das 

sociedades subordinadas. Põe-se, então, a questão de saber se a ausência de regulamentação 

impõe uma organização de direcção do grupo centralizada, a qual obrigaria o órgão de 

administração a propor e obter a referida regulamentação, para não violar os seus deveres. A 

direcção centralizada é, na maioria dos casos, se não impossível, pelo menos extremamente 

difícil. Por isso mesmo, a possibilidade de direcção descentralizada não pode ser posta em 

causa, dado que ao órgão de administração cabe a determinação da intensidade de direcção 

necessária.  

A organização da empresa, ao não estar fixada na lei, fica sujeita ao critério de 

determinação da conduta devida, que varia com as condições concretas do caso. A intensidade 

e o âmbito da subordinação não estão especificados legalmente e só podem ser encontrados 

através do critério geral estabelecido pela lei para determinação da conduta devida. Para além 

da responsabilidade pelo cumprimento do dever de direcção, os administradores são ainda 

responsáveis pela vigilância e controlo da actuação das administrações das subordinadas e 

                                                           

(
58

) VENTURA, R. — BRITO CORREIA, L., "Responsabilidade civil dos administradores de SA e gerentes de 

SPQ", in Boletin do Ministério da Justiça, nº 192 e 195, citado por MARIA AUGUSTA FRANÇA, A Estrutura 

das Sociedades Anónimas em Relação de Grupo, AAFDL, Lisboa, 1990, pág. 63 
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pelas intervenções necessárias para evitar os prejuízos de que tenham conhecimento. Esta 

margem de actuação ampla dos membros dos órgãos de administração é equilibrada pela sua 

responsabilidade "civil e política". A destituição ou o voto de desconfiança não estão 

dependentes de justa causa. Quando os sócios apreciam a actuação da administração fazem-no 

essencialmente através dos resultados alcançados. Os administradores da sociedade superior 

respondem pela actividade de direcção do grupo perante a sua própria sociedade e a sociedade 

subordinada nos termos dos arts. 72.º e seg. e 504.º do CSC. (
59

) 

 

d) O dever de actuar no interesse do grupo 

 

O art. 503.° do CSC, ao permitir que a sociedade directora possa dar instruções 

vinculantes à administração da sociedade subordinada (n.° 1) e que as mesmas possam mesmo 

ser desvantajosas para esta última, desde que sirvam os interesses da sociedade directora ou 

das outras sociedades do mesmo grupo (n.° 2) e desde que sejam lícitas em si mesmas, veio 

permitir expressamente a sobreposição do interesse do grupo (definido pela entidade 

dominante do grupo de sociedades), ao interesse da sociedade subordinada ou dominada.  

Consequentemente, a partir do momento em que a sociedade subordinada ou 

dependente pode estar ao serviço do interesse da sociedade directora (e indirectamente dos 

sócios desta), tal pode acarretar importantes consequências para a sociedade subordinada ou 

dependente, seus credores, administradores e restantes participantes.  

Por isso, os administradores da sociedade directora ou dominante, devem assegurar que 

a vantagem da sociedade beneficiada seja simultaneamente uma vantagem para o grupo, 

ponderado o interesse de todas as suas unidades, incluindo a sociedade que suporta a 

desvantagem. Assim, quando o interesse da sociedade directora ou o interesse da sociedade 

subordinada não coincidem com o interesse do grupo, e quando este prevalecer sobre aqueles, 

deve existir uma contrapartida que reponha um certo equilíbrio. (
60

) 

 

 

                                                           

(
59

)  Cfr. MARIA AUGUSTA FRANÇA, A Estrutura das Sociedades Anónimas em Relação de Grupo, AAFDL, 

Lisboa, 1990, págs. 62-66, 86-89 

(
60

) Cfr. JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, Almedina, 

Coimbra, 2003, págs.47 e ss..  
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Questão importante a este propósito e extremamente controvertida na doutrina além-

fronteiras é a de saber se o interesse do grupo legitimará aquelas instruções emanadas pela 

sociedade directora cuja execução coloque em perigo a própria sobrevivência económica da 

sociedade subordinada. ENGRÁCIA ANTUNES (
61

) entende que a resposta de princípio não pode 

deixar de ser negativa, pois embora ―o juízo da oportunidade em matéria de instruções 

(vantajosas ou desvantajosas) constitui um juízo da exclusiva competência dos administradores 

da sociedade directora, certo é também que estes não são livres de a exercer 

arbitrariamente, estando vinculados a actuar com a diligência de um gestor criterioso e 

ordenado (art. 504.°, n.° 2), o que é dizer, a actuar (também) com os olhos postos na adequação e 

proporcionalidade da desvantagem originada para a sociedade subordinada.‖ Ora muito 

dificilmente essa instrução será enquadrada numa gestão diligente, nem respeitará as balizas 

de adequação e proporcionalidade. Como bem nota Peter HOMMELHOFF (
62

) «não existe nenhum 

"interesse de grupo" que possa legitimar uma tal imolação de sociedades individuais 

pertencentes ao mesmo, em particular quando estas possuam sócios minoritários».  

Por essa razão, com ENGRÁCIA ANTUNES, entendemos que a sobrevivência económica da 

sociedade subordinada constitui uma espécie de limite imanente ao poder de direcção da 

sociedade directora e, por conseguinte também, um limite ao direito que a esta assiste de 

dar instruções prejudiciais àquela sociedade: significa isto que a liberdade do juízo de 

adequação ou proporcionalidade não pode chegar até onde a execução das instruções seja 

fonte de prejuízos exorbitantes para a sociedade subordinada, em especial, fonte de um perigo 

real  para  a  sua  própria  sobrevivência,  durante  ou  mesmo  após  o  termo do contrato (
63

).  

No entanto, em certos casos-limite (quase de "força maior") quando está em causa o inte-

resse da sobrevivência da própria sociedade directora ou do grupo como um todo (p.ex. em 

cenários de reconversão e reorganização de grandes grupos industriais), podem tais instruções 

ser justificadas pela própria sobrevivência da sociedade directora ou do grupo no seu todo, 

exigindo o "sacrifício" de uma ou algumas sociedades do mesmo.  

 

                                                           

(
61

) Cfr .JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Os Grupos de Sociedades, Almedina, Coimbra, 1993, págs. 606-607. 

(
62

) Citado por JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Os Grupos de Sociedades, Almedina, Coimbra, 1993, pág. 607. 

(
63

) JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Os Grupos de Sociedades, Almedina, Coimbra, 1993, págs. 606-608 refere 

outros exemplos clássicos de tal tipo de instruções: «aquelas que tenham por objecto o desmembramento 

de departamentos produtivos vitais da empresa subordinada e a respectiva transferência para outra 

empresa do grupo, a constante privação de liquidez (necessária não só para realizar os investimentos 

indispensáveis, mas para assegurar a própria gestão corrente dos negócios sociais), o inusitado 

endividamento da sociedade resultante do seu papel de fiador para as restantes sociedades do grupo, etc.». 
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3 – DETERMINAÇÃO DO INTERESSE DO GRUPO E A RELEVÂNCIA DO FIM 

 

 

 

A questão do interesse da sociedade é das mais discutidas, constituindo um dos 

principais problemas do direito societário, não faltando, inclusivamente, quem considere a 

definição de interesse social como "o problema fundamental", "central" ou "nuclear" do 

direito das sociedades. As várias teorias sobre a noção de interesse social são verdadeiras e 

próprias "filosofias políticas" das sociedades comerciais, cujo objectivo é construir, com base 

num determinado conceito de interesse social, um sistema geral do direito das sociedades 

comerciais. (
64

) 

Obviamente, não menos problemática tem sido a interpretação do interesse da 

sociedade directora ou do grupo, o qual, nos termos do n.º 2 do art. 503.º do CSC, constitui 

um limite fundamental ao direito de dar instruções vinculantes.  

 

 

3.1. Concepções Dogmáticas sobre o Interesse da Sociedade 

   

 

O aparecimento da grande empresa, do grupo e das sociedades anónimas gigantes com 

os seus inúmeros accionistas dispersos e alienados da vida social, tem motivado alguns 

autores a defender diversas teorias agrupáveis em duas grandes correntes: contratualistas e 

institucionalistas, segundo os interesses que determinam o interesse social. (
65

)  

 

 

                                                           

(
64

) Cfr. JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, Almedina, 

Coimbra, 2003, pág. 15.  

(
65

) MARIA AUGUSTA FRANÇA, A Estrutura das Sociedades Anónimas em Relação de Grupo, AAFDL, Lisboa, 

1990, pág. 54 
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a) A tese contratualista 

 

Para os contratualistas, apenas os sócios participam directamente na formação da 

vontade social. Eles têm competência exclusiva para as decisões consideradas fundamentais e 

nomeiam e destituem directa ou indirectamente os membros dos órgãos de administração e 

fiscalização. Para estes autores o interesse da sociedade não é mais do que um interesse dos 

sócios, ou seja, o interesse de todo e qualquer sócio no máximo lucro. A sociedade é o 

interesse comum dos sócios na realização do contrato de sociedade, sendo de excluir da 

definição de interesse da sociedade os interesses de sujeitos diversos dos sócios.  

Em suma, a ideia do interesse da sociedade como interesse comum dos sócios baseia-

se na concepção contratualista da sociedade. No entanto, o interesse comum dos sócios muitas 

vezes não existe, pois é perfeitamente possível que os sócios apresentem diferentes sentidos 

do interesse da sociedade, como será o caso das deliberações por maioria. Refira-se, a este 

propósito, RAUL VENTURA, para quem o interesse da sociedade é o definido pela maioria dos 

votos dos sócios. (
66

) 

 

b) A tese institucionalista 

 

Os institucionalistas concebem a sociedade como uma estrutura jurídica de empresa, 

onde o interesse social é considerado superior ao interesse dos sócios, sendo determinado em 

função de todos os participantes na empresa e até, para alguns, do bem geral. O interesse da 

sociedade corresponde ao interesse da empresa, uma entidade colectiva que constitui o 

substrato da sociedade comercial. 

 A sociedade comercial não pode ser considerada apenas um contrato, tendo de ser 

considerada posteriormente uma instituição. Hoje ela nem sequer tem necessariamente origem 

contratual, pois o art. 488.º do CSC permite a constituição de uma sociedade anónima por 

acto jurídico unilateral, a qual, com um único sócio, é insusceptível de ser subsumida à 

definição do Código Civil. A sociedade totalmente dominada ab initio não tem pluralidade de 

membros, nem fundo comum, nem exercício em comum da actividade, nem intenção de 

                                                           

(
66

) Citado por JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, Almedina, 

Coimbra, 2003, pág. 86.  
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partilhar os lucros obtidos (
67

). A pessoa colectiva é uma instituição — nas palavras de 

Hauriou (
68

) uma "ideia de obra ou de empresa que permanece e perdura num meio social e no 

tempo". Neste âmbito, recorre-se à teoria dos sistemas de Paul Le Cannu (
69

), na qual temos 

de um lado o fenómeno criador — o acto colectivo ou o contrato de sociedade; e, do outro 

lado, o efeito produzido — a instituição.  

Assim, o essencial na sociedade-empresa, como na instituição, reside na estruturação 

colectiva em benefício do interesse comum, no seio da qual convergem interesses dos sócios 

actuais, dos sócios futuros, dos gestores, dos trabalhadores, dos credores, dos fornecedores, 

dos dependentes da empresa em sentido genérico, dos consumidores e ainda da própria 

comunidade, que denominámos de público.  

No entanto, a sociedade-empresa não deixa de ser um ente diverso dos entes 

individuais que a integram, pelo que pode haver divergência entre os seus interesses e os 

interesses de alguns dos seus membros. Conceber o interesse da sociedade tendo em 

consideração a existência de um pluralidade de interesses de vários sujeitos, não significa 

tomá-los como um todo comum e unitário, nem fazer uma síntese de conjugação para se achar 

o conteúdo mínimo do interesse da sociedade. O interesse da sociedade é jurídico, definido 

pelo Direito com base em critérios valorativos, imutável, fundado numa concepção ética, 

essência do ser, isto é, da sociedade como estrutura jurídica de empresa. (
70

) 

O interesse comum a todos os participantes só pode ser encontrado na conservação e 

rentabilidade, não só da sociedade, mas de algo que é a sua "alma", no sentido de que lhe dá 

vida — a empresa, porque dela dependem as prestações a quem efectuam e de quem recebem. 

A forma jurídica (sociedade) é determinada apenas pelos sócios (em sentido lato), sendo 

susceptível de variações com o decurso do tempo. O resultado de uma tal concepção é a 

sobreposição do interesse da sociedade (que é igualmente interesse da empresa) aos interesses 

pessoais dos sócios, bem como de todos os outros participantes. Pode inclusive defender-se a 

existência de um verdadeiro interesse público presente na definição do interesse da sociedade, 

                                                           

(
67

) Cfr. MARIA AUGUSTA FRANÇA, A Estrutura das Sociedades Anónimas em Relação de Grupo, AAFDL, 

Lisboa, 1990, págs. 55-58. 

(
68

) Citado por JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, Almedina, 

Coimbra, 2003, pág. 91.  

(
69

) Também citado por JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, 

Almedina, Coimbra, 2003, pág. 91.  

(
70

) Citado por JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, Almedina, 

Coimbra, 2003, pág. 92 e 93.  
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enquanto realidade de empresa. (
71

) 

O interesse próprio da sociedade surge, assim, como objectivo, imutável e 

concretamente relacionado com a existência de um "projecto societatis", aprioristicamente 

determinado com base em critérios valorativos sobre a existência e essência do ente social — 

sociedade/empresa — fundado numa concepção ético-axilógica deste novo ser do mundo 

jurídico, após o "corte umbilical" com o seu acto primário de gestação — o contrato de 

sociedade (
72

). Como refere LUÍS BRITO CORREIA (
73

) "o interesse social, por um lado, e os 

interesses de terceiros ou o interesse público, por outro, estão para a sociedade numa relação 

semelhante àquela em que, respectivamente, a utilização individual ou egoísta e a função 

social da propriedade estão para o proprietário".  

 

c) A Evolução no sentido do Institucionalismo 

 

Verifica-se indiscutivelmente uma evolução no sentido do institucionalismo, pois 

ninguém pode negar que interesses estranhos aos sócios condicionam de alguma forma a 

sociedade e o seu funcionamento (
74

). Se nos anos 80 e 90 do século XX, entrou na moda a 

concepção do shareholder value (a sociedade deve ser dirigida de modo a criar valor para os 

sócios), hoje vem-se contrapondo a concepção do stakeholder value (outros interesses, além 

dos sócios, devem ser tomados em conta (
75

).  

Todos os participantes têm interesse na conservação, rendibilidade e sustentabilidade 

da empresa, porque delas dependem as prestações que querem recebe. O interesse na 

                                                           

(
71

) Citado por JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, Almedina, 

Coimbra, 2003, pág. 95.  

(
72

) Cfr. JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, Almedina, 

Coimbra, 2003, pág. 95-96.  

(
73

) Citado por JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, Almedina, 

Coimbra, 2003, pág. 45.  

(
74

) MARIA AUGUSTA FRANÇA, A Estrutura das Sociedades Anónimas em Relação de Grupo, AAFDL, Lisboa, 

1990, págs. 55-56 acrescenta: «Agora a questão é se esses interesses ainda podem ser explicados dentro 

dos quadros contratualistas como limites ao interesse dos sócios.Com algum formalismo, poder-se-á 

afirmar que os sócios, no limite da sua autonomia jurídica, podem criar e configurar as sociedades e as 

podem inclusivamente dissolver por deliberação, nos termos do 141.º, nº1 al.b), tomada pela maioria 

exigida para o tipo societário em questão.» No entanto, as teses contratualistas são afastadas pela 

determinação do interesse social em função do interesse dos sócios, dos trabalhadores, clientes e credores, 

prevista no art. 64. º CSC. 

(
75

) Cfr. JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito Comercial, Vol.II , 3ª Edição, Almedina, 

Coimbra, 2010, pág. 183. 
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conservação da empresa em termos económicos, tem vindo a ser temperado com o de 

sustentabilidade económica, social e ambiental. (
76

) (
77

)  

Sem dúvida que o efeito de divisão e externalização dos riscos da actividade da 

empresa de grupo começa hoje a sofrer importantes correcções, seja a nível legislativo, seja 

ao nível jurisprudencial, seja mesmo ao nível da própria doutrina, onde se questiona 

crescentemente o acerto da extensão do tradicional dogma da "responsabilidade limitada" dos 

sócios das sociedades de capitais (pensado que foi originariamente para o terreno das pessoas 

singulares) ao domínio das pessoas colectivas e, em particular, das sociedades comerciais. (
78

)  

Todas estas condicionantes vão determinar o interesse do grupo numa perspectiva 

institucionalista, que extravasa o contrato social. No nosso Direito está presente o institucio-

nalismo, numa série de figuras jurídicas onde o interesse da sociedade se encontra presente: 

 Desde logo, o disposto no art. 64.º, n.º1, alínea b) do CSC, o qual prescreve que os 

administradores têm o dever de decidir, diariamente, considerando os ―os 

interesses de longo prazo dos sócios‖ e ponderando ―os interesses dos outros 

sujeitos relevantes para a sustentabilidade da sociedade, tais como os seus 

trabalhadores, clientes e credores‖ e estes últimos influenciam também a 

concretização dos fins secundários e a actuação da sociedade (
79

). Tal disposição 

                                                           

(
76

) MARIA AUGUSTA FRANÇA, A Estrutura das Sociedades Anónimas em Relação de Grupo, AAFDL, Lisboa, 

1990, pág. 60. 

(
77

) A este propósito JOSÉ JOÃO DE AVILEZ OGANDO, A Responsabilidade Social da Empresa e o Papel do 

Advogado, Revista da Ordem dos Advogados, Ano 71, Vol. III, Lisboa, 2011, pág. 882-883, fala em três 

níveis de responsabilidade social a que correspondem três círculos concêntricos: o primeiro é do da 

exemplaridade ou da excelência, segundo o qual a empresa tem que produzir valor acrescentado; o segundo 

círculo é o dos stakeholders, segundo o qual deveria compensar adequadamente e não prejudicar 

desnecessariamente os clientes, fornecedores, trabalhadores e até mesmo a comunidade local; e o terceiro e 

último círculo que corresponde à colectividade em geral, ao Estado e ao meio ambiente. 

(
78

)  JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Os Grupos de Sociedades, Almedina, Coimbra, 1993, pág. 41  

(
79

) A este propósito, MARIA AUGUSTA FRANÇA, A Estrutura das Sociedades Anónimas em Relação de Grupo, 

AAFDL, Lisboa, 1990, págs. 58-59, refere que: «Do simples facto de a sociedade dever ser orientada para 

fins económicos positivos, para poder perdurar no mercado, não se pode deduzir (…) que a administração, 

em caso de conflito com os trabalhadores, deva dar prevalência ao interesse daqueles.». Na pág. 61, 

acrescenta: ―O problema reside no controlo deste dever e na efectivação dos interesses dos trabalhadores: 

uma vez que os membros dos órgãos de administração são nomeados exclusivamente pelos sócios, que os 

podem destituir em qualquer altura sem justa causa, ex vi dos arts. 403.º, n.º1 e 430.º, n.º3, os 

trabalhadores não têm forma de influenciar ou controlar ―politicamente‖ a sua actuação. Também não 

parece possível proteger este interesse dos trabalhadores através da responsabilidade civil dos 

administradores ou directores (via arts.64.º, 72.º e 79.º), uma vez que esta responsabilidade só pode ser 

exigida através de acção posta pela sociedade, por sócios que representem mais de cinco por cento do 

capital social ou por credores, em subrogação da sociedade, os trabalhadores (…) não têm a menor 

hipótese de garantir a consideração dos seus interesses através dela.‖.  
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legal traduz uma noção de interesse da sociedade, como algo de diferenciado, 

primariamente, do interesse dos sócios, e posteriormente dos trabalhadores, bem 

como de todos os outros entes sociais (
80

).  

 É igualmente uma noção de interesse da sociedade institucionalista que está 

subjacente à responsabilidade do sócio único (art. 84.° do CSC) que não respeite 

as regras legais sobre a separação de patrimónios entre a sociedade e o sócio. 

 Nos grupos de sociedades onde a lei permite expressamente que o interesse da 

sociedade subordinada possa ser postergado, através das instruções vinculativas 

(arts. 491.° e 503.° do CSC), há ainda a sobreposição de um novo interesse que é 

o interesse do grupo de sociedades — que não deixa de ser o interesse da empresa, 

neste caso, a empresa plurissocietária) —, com a contrapartida na 

responsabilização da sociedade directora ou dominante pelas perdas causadas à 

sociedade subordinada ou dominada (
81

). Tal como na direcção da sociedade, 

também na direcção do grupo, os administradores têm de actuar no interesse 

deste, determinado em função do interesse dos participantes na sua empresa (
82

). 

Utilizando as palavras de COUTINHO DE ABREU, podemos dizer que concebendo-

se o grupo como uma empresa, não será tão difícil conceber um interesse próprio 

do grupo, comum a todas as sociedades que dele fazem parte e prevalecendo sobre 

o interesse de cada uma delas, e que é justificador do sacrifício dos interesses da 

sociedade subordinada (ou totalmente dominada): art. 503º, 2, do CSC. (
83

) 

 

 

                                                           

(
80

) Cfr. JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, Almedina, 

Coimbra, 2003, pág. 75-76.  

(
81

) Cfr. JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, Almedina, 

Coimbra, 2003, págs. 90-91.  

(
82

) MARIA AUGUSTA FRANÇA, A Estrutura das Sociedades Anónimas em Relação de Grupo, AAFDL, Lisboa, 

1990, pág. 63. 

(
83

) JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, Da Empresarialidade - As Empresas no Direito, Almedina, 

Coimbra, 1996, págs. 268-270, entende que não lhe parece legítimo o emprego da expressão ―interesse do 

grupo‖ para significar um interesse comum a todas as sociedades do grupo, interesse pelo qual se deveria 

pautar o comportamento dos órgãos de cada uma delas. Na sua opinião, um grupo de sociedades (não 

paritário) baseia-se, não numa coordenação para fins comuns, mas numa subordinação para fins 

(fundamentalmente) unilaterais. A sociedade directora tem o direito de denegar o interesse social das 

subordinadas, se com isso forem satisfeitos lícitos interesses dela própria ou (caso existam) de outras 

sociedades do grupo. E é por destes interesses não comungarem as sociedades sacrificadas que se impõe 

uma tutela especial dos sócios minoritários e credores das mesmas. 
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3.2 Os interesses dos diversos participantes 

 

 

De acordo com ENGRÁCIA ANTUNES (
84

), a sociedade comercial permitiu obter uma 

separação clara entre o património da empresa colectiva e o património dos respectivos 

sócios, garantindo deste modo uma limitação de responsabilidade dos seus membros e uma 

transferência do risco da exploração empresarial para terceiros. Mas, a sociedade comercial 

veio, sobretudo, institucionalizar estruturas jurídicas aptas a garantir a separação dos poderes 

organizatórios (deliberativos, executivos e fiscalizadores) e a especialização funcional dos 

factores do capital ou propriedade (sócios), da gestão ou controlo (gestores) e do trabalho 

(trabalhadores), que são características da empresa dos nossos dias. Vejamos, pois, quem são 

os diversos participantes na sociedade-empresa e quais são os seus interesses. 

 

 

a) Titulares de Participações Sociais; Sócios e Accionistas  

 

O património da pessoa jurídica pertence a ela mesma, pelo que o direito dos sócios 

não recai nos bens sociais e só existir em face da sociedade. Nas palavras de ANTÓNIO 

FERRER CORREIA (
85

): ―É aquele direito que justamente exprime a qualidade de ser membro 

do grémio social, o direito de socialidade. Preferível será falar aqui da posição jurídica 

complexa, pois que se analisa em direitos e deveres de vária ordem.‖  

Por via de regra, o interesse dos titulares das participações sociais será de natureza 

económica (
86

), pelo que se destacam: 

 o direito a uma fracção dos benefícios (dividendos) resultantes da exploração da 

sociedade (que podem não existir), e 

 o direito a uma quota-parte do activo restante, depois de pagos os credores, 

quando da liquidação da sociedade (onde pode não haver saldo ou quota de 

                                                           

(
84

) JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, ―Os Grupos de Sociedades‖, Almedina, Coimbra, 2002, pág. 7. 

(
85

) ANTÓNIO FERRER CORREIA, Temas do Direito Comercial e de Direito Internacional Privado, Almedina, 

Coimbra, 1989, págs. 135 a 136. 

(
86

) Nas ―sociedades de pessoas‖ (em nome colectivo e em comandita) pode haver também o interesse de 

realização de um projecto próprio, muitas vezes como forma de estabelecimento do seu posto de trabalho. 
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liquidação a distribuir pelos sócios). (
87

) 

Sendo estes os direitos dos sócios, existe a possibilidade de um conflito de interesses 

para o qual nos chama a atenção JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA (
88

): entre o interesse dos 

sócios/accionistas em receber lucros periódicos e o eventual interesse da sociedade em 

constituir reservas para sustentar a sua expansão (
89

) ou aumentar a quota de liquidação. A 

este propósito o mesmo autor (
90

) refere a doutrina alemã de Eichler o qual atribui a 

prevalência do interesse da sociedade na formação de reservas, quando tal seja imposto pelas 

necessidades da empresa social, perante o interesse do accionista na distribuição de um 

dividendo; e a doutrina suíça de Patry e Bürgi, para quem o direito ao dividendo é um direito 

retirável face à necessidade de constituição de reservas, para realizar o interesse da sociedade.  

Neste âmbito, fala-se, ainda, no interesse dos eventuais futuros titulares de 

participações sociais que constituem à partida um universo não definível, tendo apenas em 

comum o interesse em se tornarem associados da sociedade, quer por razões de contribuição 

para o exercício duma dada actividade económica, quer pela valorização financeira dos seus 

investimentos. Este interesse constitui uma mera expectativa, relevante, por exemplo, na 

possibilidade do contrato de sociedade determinar a exigência ou dispensa do consentimento 

desta para a transmissão das participações sociais (arts. 228.°, n.°s 2 e 3; 229.°, n.°s 2, 3, 5 e 

6; 230.°; 231.°; 328.°, n.° 2, alínea a) e 329.° do C.S.C.). (
91

) 

 

 

                                                           

(
87

) Sendo a sociedade cotada em Bolsa, poderão alguns dos accionistas deter como seu interesse a valorização 

financeira das suas acções, com mero intuito especulativo, ou, simplesmente como forma de obtenção de 

um ganho, que também assume natureza económica. 

(
88

) JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, Almedina, Coimbra, 

2003, Nota 31, pág.31.  

(
89

) A título de exemplo, refere-se, sucintamente, o caso da Apple. A política de distribuição de dividendos foi 

um dos motivos porque a Apple, descapitalizada, quase foi à falência em 1996. O regresso de Steve Jobs 

em 1997 foi o início da reviravolta no negócio, que voltou a ser lucrativo no ano seguinte. Jobs sempre 

recusou a distribuição de dividendos, com o argumento de que o dinheiro era essencial para investir no 

desenvolvimento de novos produtos. Em Março de 2012, cerca de 5 meses após a morte de Steve Jobs, a 

empresa anunciava o pagamento de dividendos, a partir do 4º trimestre de 2012, juntamente com uma 

programa de recompra de acções no valor de 10 mil milhões de dólares (in Jornal de Negócios, 20 de 

Março de 2012, pág. 17). 

(
90

) JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, Almedina, Coimbra, 

2003, Nota 31, pág. 88.  

(
91

) Cfr. JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, Almedina, 

Coimbra, 2003, págs.42 e 44.  
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b) Gerentes, Administradores ou Directores  

 

A actividade de gestão das sociedades comerciais é uma tarefa que tende para a 

profissionalização, quer face à crescente dimensão da sociedade comercial, quer devido à 

maior exigência e relevo social que se coloca ao desempenho da gestão. A gestão é primordial 

para o êxito da actividade económica da sociedade e para o fim lucrativo prosseguido pela 

mesma. Desta forma, as pessoas a quem compete exercer a gestão social podem não ser, e em 

muitas situações não são, os detentores das participações sociais (sócios ou accionistas).  

Nestes casos, os interesses específicos dos gestores de uma sociedade são autónomos 

em relação à mesma, a qual, enquanto ente juridicamente individualizado, é titular de um 

interesse próprio. O interesse do gestor da sociedade (gerente, administrador ou director) 

prende-se, em primeiro lugar, com a estabilidade e manutenção do seu vínculo enquanto 

titular de um cargo (seja por razões ocupação ou realização profissionais, seja para assegurar a 

sua remuneração). (
92

) 

Assim, o gestor apresenta-se numa dupla perspectiva: 

 numa relação de serviço ou de gestão, pela qual tem o dever de gerir a empresa com 

a diligência de um gestor criterioso e ordenado no interesse da sociedade, e  

 numa relação orgânica pela qual pode advir um conflito de interesses entre a 

sociedade e o gestor, sendo este responsável para com a sociedade, nos termos do 

art. 72.° e ss. do CSC. (
93

) 

Daí que o interesse próprio dos gestores revista grande importância, dada a estreita 

relação com o fim lucrativo prosseguido pelas sociedades comerciais, pelo que muitas socie-

dades estabelecem complementos de remuneração ou prémios de gestão em função dos resul-

tados da sociedade, por forma a fazer coincidir os interesses dos gestores com os desta última. 

 

c) Trabalhadores 

 

Os trabalhadores são agentes participantes da actividade económica exercida pela 

sociedade-empresa, contribuindo para a criação de riqueza por parte desta, sendo igualmente 

                                                           

(
92

) Cfr. JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, Almedina, 

Coimbra, 2003, págs.33a 35.  

(
93

) Cfr. JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, Almedina, 

Coimbra, 2003, págs.37e 38.  
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beneficiários dos lucros obtidos por aquela, na medida em que são estes que possibilitam o 

pagamento da retribuição daqueles. Os trabalhadores da sociedade-empresa, juntamente com 

os sócios e os gestores, formam uma relação trilateral que se encontra na base de toda a vida 

societária e actividade económica por si desenvolvida. O trabalho surge, nos dias de hoje, 

como um valor socialmente muito relevante, como parte integrante da dignificação da pessoa 

humana, sua realização profissional, sustento material de quem o presta e sua família e, por 

fim, como contributo para a comunidade. Em concreto, o interesse dos trabalhadores de uma 

dada sociedade-empresa prende-se com a manutenção do seu posto de trabalho.  

Por isso, o legislador português no art. 64.° do CSC impôs aos gestores o dever de ter 

em conta os interesses dos trabalhadores, não significando isso necessariamente que eles 

devam ter o mesmo tratamento e peso que os interesses dos sócios. Na sociedade anónima 

europeia, bem como nas grandes sociedades alemãs e francesas, o legislador foi mais longe, 

concedendo aos trabalhadores um direito de participação nos órgãos sociais, através da 

possibilidade de eleger, pelo menos, um representante para o respectivo órgão de gestão, 

perfilhando-se, assim, uma ideia de cogestão. 

Há que procurar, sobretudo, um ponto de equilíbrio justo entre os interesses dos 

sócios, dos trabalhadores e da sociedade, em especial quando são tomadas decisões de gestão, 

que afectam todos esses interesses. Tal implica a determinação de princípios gerais de justiça 

social, mas também uma permanente valoração do interesse prevalecente no seio de um 

complexo "conflito de interesses", que se polarizam em torno da sociedade-empresa. (
94

) 

 

d) Credores 

 

Nesta categoria temos, em primeiro lugar, os subscritores de obrigações, os quais, por 

via do empréstimo que fazem à sociedade, se constituem como credores desta. O interesse 

destes obrigacionistas será o cumprimento escrupuloso de todas as condições do empréstimo 

obrigacionista inicial e previamente estipuladas, nomeadamente o pagamento dos juros 

devidos e reembolso do capital mutuado. (
95

) 

Num segundo plano, temos, ainda, todos os restantes credores da sociedade, ou seja, 

                                                           

(
94

) Cfr. JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, Almedina, 

Coimbra, 2003, págs. 46-47.  

(
95

) Cfr. JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, Almedina, 

Coimbra, 2003, págs.42 e 44.  
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todos aqueles que, por qualquer forma sejam titulares de um direito de crédito sobre a 

sociedade, seja por empréstimos concedido em dinheiro, seja em virtude do fornecimento de 

serviços e mercadorias prestados à sociedade. Genericamente, podemos afirmar que o 

principal interesse de todos os credores sociais é o de verem oportunamente satisfeito o seu 

crédito. Indirectamente, poder-se-á dizer que os credores têm um interesse em que a sociedade 

seja bem gerida e não sofra diminuições patrimoniais significativas, que afectem a garantia de 

bom pagamento dos seus créditos. Os gestores da sociedade devem também ter em devida 

consideração os interesses destes terceiros, apesar de não constituírem o interesse da 

sociedade, sendo inúmeras as disposições legais do CSC (
96

) destinadas a tutelar as garantias 

dos credores. (
97

) 

 

e) Outros Terceiros 

 

A sociedade-empresa enquanto realidade social e pessoa jurídica autónoma não é 

estanque. No "mundo ou aldeia global" cada vez mais existe todo um conjunto de inter-

relações entre os diferentes entes sociais, designadamente na actividade económica e 

empresarial, onde a sociedade comercial é agente actuante e participante. Daí, que a jusante 

de uma determinada sociedade-empresa se situem, por exemplo, uma série de outras 

sociedades comerciais, que são suas "fornecedoras" de matérias-primas, produtos, serviços e 

capitais; e que a montante daquela, se encontrem outras tantas suas clientes, ou no caso de 

produtos vendidos ao consumidor final, um mercado consumidor.  

Podemos, assim, definir outros terceiros, como todos aqueles apesar de não se 

encontram directamente relacionadas no seio da sociedade-empresa (por a terem criado, por a 

gerirem, por nela prestarem a sua actividade laboral ou ainda por serem titulares de um direito 

de crédito sobre ela) se encontram numa relação directa ou indirecta com aquela, mantendo 

um determinado interesse na mesma, de tal forma, que a actividade desenvolvida por esta 

repercute-se reflexamente naqueles. (
98

) 

 
                                                           

(
96

) A titulo meramente exemplificativo os arts. 30.° a 35.°, 89.°, 95.°, 107.° a 109.°, 120.°. 122.°, 130.°, 153.°, 

158.°, 206.° e 207.°, 236.°, 346.° e 347.° do CSC) O próprio Princípio da intangibilidade do capital social 

tem como função principal tutelar interesses dos terceiros-credores da sociedade. 

(
97

) Cfr. JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, Almedina, 

Coimbra, 2003, pág. 44.  

(
98

) Cfr. JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, Almedina, 

Coimbra, 2003, pág. 40.  
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f) Interesse Público 

 

Qualquer fenómeno associativo pressupõe necessariamente a existência de interesses 

colectivos, sendo que a personalidade jurídica representa apenas um instrumento do qual o 

ordenamento jurídico se serve para reconhecer e sancionar tais interesses. Assim, segundo 

Cerami (
99

), na sociedade coincidem o interesse público e o interesse privado, sendo este 

último o interesse da própria colectividade enquanto pessoa jurídica. A conservação da 

empresa como instituição económica faz parte integrante do interesse público. Desta forma, a 

realidade empresa é de particular interesse público, na medida em que aquela é o pólo 

aglutinador da iniciativa económica, das actividades produtivas, da criação de emprego e de 

contribuições fiscais — factores que a todos dizem respeito, e pelos quais o Estado tende a 

defender em última instância (
100

). Mas aquilo que é bom para os interesses dos investidores 

de uma dada empresa, não é automática e necessariamente bom para a generalidade dos 

demais agentes económicos, pelo que o interesse público pode, em certos casos, colidir com o 

interesse da sociedade, e até exigir o sacrifício deste, ou seja, situações em que melhoria do 

bem-estar dos accionistas implica a perda de bem-estar de outros cidadãos (
101

).  

Por isso, o interesse público não deve constituir em si mesmo um objectivo próprio da 

actividade societária, mas deve funcionar apenas como limite à liberdade de determinação dos 

sujeitos e interesses privados, assim como em qualquer outro domínio do direito privado (
102

). 

Todavia, podemos dizer com (Jensen, 2001) (
103

) que, excepto no caso dos monopólios não 

regulados, ou de situações em que haja externalidades negativas, a maximização do valor da 

empresa conduz ao máximo bem-estar social. 

 

 

                                                           

(
99

) Citado por JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, Almedina, 

Coimbra, 2003, pág. 57.  

(
100

) Cfr. JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, Almedina, 

Coimbra, 2003, Almedina, Coimbra, 2003, págs.56 a 62.  

(
101

) Cfr. CARLOS FRANCISCO ALVES, Uma perspectiva económica sobre as (novas) regras de corporate 

governance do código das sociedades comerciais, in ―A Reforma do CSC‖ - Jornadas em Homenagem ao 

Prof. Dr. Raúl Ventura. Almedina, Coimbra, 2007, pág.179.  

(
102

) Cfr. JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, Almedina, 

Coimbra, 2003, Almedina, Coimbra, 2003, Almedina, Coimbra, 2003, págs.56 a 62.  

(
103

) Citado por CARLOS FRANCISCO ALVES, Uma perspectiva económica sobre as (novas) regras de corporate 

governance do código das sociedades comerciais, in ―A Reforma do CSC‖ - Jornadas em Homenagem ao 

Prof. Dr. Raúl Ventura. Almedina, Coimbra, 2007, pág.179.  
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3.3. O Interesse do Grupo de Sociedades 

 

 

Como vimos, o grupo de sociedades de direito implica uma alteração em elementos 

estruturais das sociedades que fazem parte do mesmo, designadamente dos fins ou interesses a 

prosseguir, visto que a lei (art. 503.º, nºs 1 e 2, do CSC) permite ou mesmo obriga os 

administradores ou gerentes da sociedade subordinada a sobrepor o interesse do grupo ao 

interesse dessa sociedade, o que constitui uma importante excepção à regra geral de que cada 

sociedade deve prosseguir o seu interesse próprio. Ora, o interesse do grupo não resulta 

exclusivamente do interesse próprio da sociedade directora ou dominate (art. 503.°, n.° 2 do 

CSC), mas sim da consideração global de todas as unidades do grupo. Mas, a constituição do 

grupo é realizada no interesse da sociedade superior, pelo que o interesse do grupo tem de ter 

por base os interesses da sociedade-mãe e dos sócios ou um interesse superior, determinado 

em função dos interesses de todos os participantes na empresa e até, para alguns, do bem 

geral. (
104

) 

Partindo da concepção legal (cfr. art. 64.° do CSC) de que o interesse da sociedade é 

um interesse superior ao dos sócios e ao dos trabalhadores, também no grupo os 

administradores têm de actuar no interesse deste, determinado em função do interesse dos 

participantes na empresa, dos sócios e dos trabalhadores envolvidos no grupo (
105

).  

Assim, nos grupos de sociedades ou empresas em grupo verifica-se a subordinação a 

uma direcção económica unitária, de acordo com a estratégia e interesse comum do todo, 

sendo a actividade económico-empresarial prosseguida na execução de uma estratégia unitária 

determinada pelo núcleo dirigente, subordinada ao interesse geral do todo económico. É este 

interesse que estabelece um critério jurídico fundamental ao qual está imperativamente 

subordinada a actividade do conjunto dos órgãos sociais. (
106

) 

Mas se a sociedade directora tem o direito de denegar o interesse social das subor-

inadas, se com isso forem satisfeitos lícitos interesses do grupo, as sociedades subordinadas 

                                                           

(
104

) Cfr. JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, Almedina, 

Coimbra, 2003, págs.48-49.  

(
105

)  Seguimos aqui MARIA AUGUSTA FRANÇA, A Estrutura das Sociedades Anónimas em Relação de Grupo, 

AAFDL, Lisboa, 1990, pág. 63.  

(
106

) Cfr. JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, Almedina, 

Coimbra, 2003, págs.50 e ss.  
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não têm o direito (nem o dever) de se guiarem por qualquer "interesse do grupo"; têm antes o 

dever de não actuar em desconformidade com o seu interesse próprio (
107

).  

Considerações sobre a oportunidade, causalidade e proporcionalidade da desvantagem 

originada para a sociedade dominada deverão ser tidas em conta na definição de interesse do 

grupo no caso concreto duma instrução vinculante. O conceito de interesse do grupo, parte 

sempre do interesse da colectividade dos sócios na maximização do lucro através da 

sociedade-empresa, mas abrange também os interesses dos trabalhadores, dos credores da 

sociedade e outros participantes — não no sentido de que a estes últimos (no fundo, todos 

credores de algum interesse) deve ser dada a possibilidade de, ao lado dos sócios ou da 

sociedade dominante, definirem o interesse do grupo e escolherem os meios de o servir, mas 

com o específico intuito de afirmar que a tutela dos interesses destas pessoas e de constituir 

um estrito limite à definição e prossecução, pela sociedade dominante, do interesse do grupo. 

 

 

3.4 O interesse e o fim numa relação de grupo  

 

 

Como já tivemos ocasião de sublinhar, a sociedade é uma estrutura jurídica de 

empresa adequada à colaboração de todos os seus participantes, pressupondo, todo o seu 

regime, a pluralidade de empresas e a orientação funcional do grupo.  

A orientação funcional de uma sociedade está plasmada na prossecução do objecto 

social, que aparece na lei com um sentido idêntico ao de fim, ou com um sentido diverso: 

 O art. 980.° do Código Civil apresenta como uma das características essenciais do 

contrato de sociedade a finalidade comum, traduzida no exercício duma actividade 

económica social e na partilha do lucro resultante dessa actividade. As partes 

associam-se com vista à realização de um fim comum duradouro, associação essa 

que dá origem ao "nascimento" de uma nova pessoa jurídica. 

 Diferentemente, o art. 1.°, n.° 2 do CSC não fala do fim da sociedade, mas do seu 

objecto: a prática de actos de comércio. Estes, terão de representar uma actividade 

económica, a qual assenta, como vimos, na noção de empresa, que é a chave da 

                                                           

(
107

) JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito Comercial, Vol.II – Das Sociedades, 3ª Edição, 

Almedina, Coimbra, 2010, pág. 201-202 
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atribuição de personalidade jurídica. 

Tradicionalmente, divide-se o fim da sociedade em fim imediato e fim mediato:  

 O fim imediato, ou material, corresponde ao exercício e realização de uma determi-

nada actividade económica, que não seja de mera fruição — isto é, desempenho de 

uma actividade comercial, que nos termos do art. 11.° do CSC constitui o objecto 

social (
108

). Como refere MARIA AUGUSTA FRANÇA (
109

), com a sua fixação, os 

sócios estabelecem o programa de acção dos gerentes, administradores ou 

directores, e delimitam simultaneamente os poderes de gestão dos órgãos de 

administração e o risco por eles assumido.  

 O fim mediato, por sua vez, corresponde à realização de lucros (lucro potencial, 

uma vez que a sociedade comercial pode apresentar perdas e exercícios negativos). 

A subsistência da sociedade é posta em causa quando a mesma se afaste dos fins legais 

e objecto especificamente determinado, o que se verifica nos casos seguintes:  

 realização completa do objecto contratual ou da ilicitude superveniente do mesmo; 

 quando a actividade que constitui o objecto contratual se torne de facto impossível 

(impossibilidade física, uma vez que a impossibilidade legal é a ilicitude); 

 quando a sociedade não exerça qualquer actividade durante 2 anos consecutivos;  

 quando a sociedade exercer actividade não compreendida no objecto contratual.  

No primeiro dos casos referidos, prevê-se a dissolução imediata da sociedade, ao 

abrigo do art. 141.°, n.° 1, alíneas c) e d) do CSC (à semelhança do art. 1007.°, alínea c) do C. 

Civil). Nos restantes casos mencionados a nulidade pode ser requerida, nos termos do art. 

142.°, n.° 1, alíneas b), c) e d) do CSC (à semelhança do art. 1007.°, alínea c) do C. Civil). 

 

O fim da sociedade, seja ele o fim imediato (objecto social), seja o fim mediato 

(potencial realização de lucros), consubstancia uma realidade jurídica diferente da do 

interesse da sociedade, tal como definido atrás, o que fica demonstrado até pela reacção 

jurídica à inobservância ou violação de um e de outro, nomeadamente através do recurso à 

                                                           

(
108

) Cfr. JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, Almedina, 

Coimbra, 2003, pág. 103-104  

(
109

)  MARIA AUGUSTA FRANÇA, A Estrutura das Sociedades Anónimas em Relação de Grupo, AAFDL, Lisboa, 

1990, pág. 131 
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figura da dissolução da sociedade, inaplicável no caso do interesse da sociedade. (
110

)  

Todavia, os dois conceitos (fim e interesse) estão intimamente relacionados quando se 

trata de analisarmos alguns instrumentos jurídico-societários da maior relevância: 

 

a) Limitação de capacidade da sociedade: Os poderes de representação da sociedade-

empresa (que é uma estrutura jurídica de empresa adequada à colaboração de todos os 

participantes na mesma), pelos seus administradores ou gerentes, estarão limitados à prática 

dos actos necessários ou convenientes para a prossecução do fim social (art. 6.º do CSC), que 

estará plasmado no seu objecto social. Seguindo as palavras de JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA 

(
111

), podemos afirmar que é neste âmbito que o interesse da sociedade confere relevo ao 

objecto social e ou seu fim, apesar de não se confundirem, como elemento limitativo da 

capacidade. Se é verdade que os negócios gratuitos supõem o espírito de liberalidade, é 

igualmente verdade que esse espírito não se confunde com o ânimo ou escopo altruísta, 

desinteressado; liberalidades existem com fim interessado, compatíveis com o fim lucrativo 

das sociedades, entram na capacidade delas (
112

). É o caso da prestação de garantia no âmbito 

de sociedades em relação de domínio ou de grupo (
113

), prevista no n.º 3 do artigo 6.º do CSC, 

justificada pelo interesse da sociedade garante quando ela se mostre objectivamente apta para 

satisfazer o desejo de todo o grupo, enquanto tal, de obter lucros através dessa mesma 

sociedade. A sociedade não pode prestar garantias para satisfazer interesses extra-sociais ou 

interesses dos sócios enquanto não-sócios (
114

).  

 

b) Liberalidades por imposição da sociedade directora ou dominante: Como vimos, 

numa relação de grupo é possível a sociedade dominante dar instruções vinculantes à 

administração da sociedade subordinada, permitindo mesmo que essas instruções sejam 

                                                           

(
110

) Cfr. JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, Almedina, 

Coimbra, 2003, pág. 104-106  

(
111

) Cfr. JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, ob.cit., 105-106.  

(
112

) JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito Comercial, Vol.II – Das Sociedades, 3ª Edição, 

Almedina, Coimbra, 2010, págs. 194-195.  

(
113

) JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito Comercial, Vol.II – Das Sociedades, 3ª Edição, 

Almedina, Coimbra, 2010, pág. 202 que, a este propósito, entende que a dispensa legal da necessidade de 

se provar o "justificado interesse próprio da sociedade garante" para a afirmação da validade da garantia 

vale apenas nas relações de domínio.  

(
114

) JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito Comercial, Vol.II – Das Sociedades, 3ª Edição, 

Almedina, Coimbra, 2010, págs. 198-201.  
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desvantajosas para esta, ―se tais instruções servirem os interesses da sociedade directora ou 

das outras sociedades do mesmo grupo‖ (art. 503.º, n.º 2 do CSC). Ora, BRITO CORREIA (
115

) 

chama a atenção para que o facto das sociedades subordinadas ou totalmente dominadas (por 

remissão do art. 491.º do CSC) poderem ser obrigadas a efectuar liberalidades por imposição 

da sociedade directora ou dominante, chamando a atenção para o facto de o art.º 6.º, n.º 2 ter 

vindo admitir as liberalidades, desde que se trate de liberalidades ―usuais segundo as 

circunstâncias da época e as condições da própria sociedade‖. Segundo este autor, neste 

contexto, o disposto na parte final do art.º 6.º, n.º3 do CSC – que permite a prestação de 

garantias por uma sociedade a outra que com ela esteja em relação de grupo – ganha relevo de 

reflexo de um princípio geral: o de que o interesse do grupo pode, em certas circunstâncias, 

prevalecer sobre o interesse de determinada sociedade membro de um grupo, a ponto de levar 

esta a praticar actos prejudicais para ela (não lucrativos) e, por igualdade de razão, a efectuar 

liberalidades a favor de uma das sociedades do grupo.  

HORTA OSÓRIO (
116

) entende que se a instrução da sociedade dominante for de tal 

forma desvantajosa para a sociedade dominada que se devesse qualificar o acto de obediência 

como um acto gratuito, será o próprio art. 503.º, n.º 2 do CSC a vedar a sua execução, quer 

porque «Em caso algum serão lícitas instruções para a prática de actos que em si mesmos 

sejam proibidos por disposições legais não respeitantes ao funcionamento de sociedades» 

(art.º 503.º, n.º2, in fine do CSC), quer porque «É proibido à sociedade directora determinar 

a transferência de bens do activo da sociedade subordinada para outras sociedades do grupo 

sem justa contrapartida…» (art.º 503.º, n.º4 do CSC). Assim, conclui HORTA OSÓRIO, tais 

preceitos (meras aplicações do disposto no art.º 6.º, n.º1 do CSC) exigem que se responda que 

não pode haver actos gratuitos em execução de instruções vinculantes, sob pena de tais actos 

serem nulos. Saber se, em cada situação, a liberalidade é ou não usual e, caso não o seja, se 

constitui fundamento bastante para considerar nula a ―liberalidade‖ efectuada, é sempre uma 

questão muito subjectiva que depende as circunstâncias da época e as condições da própria 

sociedade (art. 6.º, n.º 2 do CSC). Nos termos do art. 286.º do Código Civil têm legitimidade 

activa para propor a acção de nulidade todos os que têm interesse legítimo na declaração de 

nulidade, pelo que, nos termos do art. 64.º do CSC, poderão fazê-lo, pelo menos, os seus 

trabalhadores, clientes e credores.  

                                                           

(
115

)  LUÍS BRITO CORREIA, Sobre a capacidade de Gozo das Sociedades Anónimas, in ROA, Ano 57, Lisboa, 

Abril 1997, págs. 765-766.  

(
116

)  JOSÉ DIOGO HORTA OSÓRIO, Da tomada do Controlo de Sociedades (Takeovers) por Leveraged Buy-Out e 

a sua Harmonização com o Direito Português, Almedina, Coimbra, 2001, pág. 156  
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c) Desconsideração da personalidade colectiva: Por último, mesmo dentro das 

operações que não sejam alheias ao objecto ou fim da sociedade (arts. 173.° §2.° do Código 

Comercial e 6.°, n.° 1 do CSC), a actividade dos gestores, num segundo momento, é balizada 

pelos limites do exercício da actividade económica social, determinando-se o conteúdo das 

suas obrigações ou deveres por recurso às noções de diligência (de um gestor criterioso e 

ordenado) e de interesse da sociedade, art. 64.° do CSC (
117

). Ora, sendo a sociedade-empresa 

e a sua personalidade jurídica — como instituição empresarial — funcionais, enquanto 

realidades jurídicas, o desrespeito dessa função pode justificar o recurso à figura do abuso do 

direito do art. 334.° do C. Civil, no qual se faz referência ao fim económico ou social. E, por 

fim, a ideia expressa por OLIVEIRA ASCENSÃO (
118

), de que a desconsideração, como instituto 

jurídico autónomo e genérico, que abrange quer a desconsideração da personalidade colectiva, 

quer a desconsideração da separação patrimonial, aparece como consequência da 

inobservância da função da sociedade.   

                                                           

(
117

) Cfr. JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, Almedina, 

Coimbra, 2003, págs.36.  

(
118

) JOSÉ OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Comercial — Sociedades Comerciais, Vol. IV, Lisboa, 1993, pág. 485  



P e d r o  M a g a l h ã e s   F D U P  

 

52 
 

4  — A (IR)RESPONSABILIDADE REMANESCENTE  

 

 

4.1. Descrição do problema  

 

 

Como vimos, nos grupos de domínio total e nos de subordinação (grupos não 

paritários), as sociedades dominantes e as directoras têm ―o direito de dar instruções 

vinculantes‖ à administração das sociedades dependentes e das subordinadas; e tais instruções 

podem mesmo ser ―desvantajosas‖ para as dependentes e subordinadas - desde que sirvam in-

teresses das dominantes ou directoras, ou interesses das outras sociedades do grupo (cfr. arts. 

491.º e 503.º do CSC). Desta forma, o grupo altera a função da sociedade controlada (
119

) e da 

sociedade dominante (
120

). Estas deixam de exercer as suas funções de desenvolver 

determinada actividade em proveito próprio e são instrumentalizadas para satisfazer, no 

fundo, interesses de determinado(s) sócio(s), em detrimento dos direitos dos outros sócios 

e/ou dos credores sociais.  

Ora, na ausência de uma autorização legal, esta situação não seria tolerada pelo 

ordenamento comum das sociedades e seria mesmo reprimida através da impugnabilidade das 

deliberações sociais abusivas e da responsabilidade dos membros dos órgãos de administração 

e fiscalização, que têm o dever de actuar com respeito pela lei e pelo interesse da sociedade. 

No entanto, pelas vantagens económicas que os grupos de sociedades apresentam, as ordens 

                                                           

(
119

) MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO, A Tutela dos Credores da Sociedade por Quotas e a ―Desconsideração da 

Personalidade Jurídica‖, Almedina, Coimbra, 2007, págs. 407-408, afirma mesmo que «o facto de uma 

sociedade se encontrar integrada num grupo altera a sua situação patrimonial, dado que o eventual 

sacrifício do seu interesse social ao interesse do grupo vai gerar na esfera deste último vantagens que só 

muito dificilmente poderão ser quantificadas, a troco de um sacrifício pelo qual a sociedade pode não ser, 

em concreto, compensada. (…) A garantia patrimonial dos credores de uma sociedade do grupo vê-se, 

assim, claramente ameaçada.» 

(
120

) «In modern times, the question has been asked whether these protective purposes should be extended to 

take into consideration the minority shareholders, or even the creditors, of the parent company. (...) The 

answer to the latter point depends on whether the existence of a group relationship may expose the 

creditors of the parent company to danger as well. This has not yet been fully tested in practice. (...) The 

specific danger for creditors of the parent company consists of the risk that the parent company misjudges 

the situation of the subsidiary and provides funds for the latter for too long or that the parent company 

cannot escape the effects of the crisis of confidence which the failure of the subsidiary initiates for it 

irrespective of the separate legal entities of these companies.» KLAUS J. HOPT, Legal Elements and Policy 

Decisions in Regulating Groups of Companies, in ―Groups of Companies‖, University of London – Centre 

for Commercial Law Studies, Sweet & Maxwell, Londres, 1991, pág. 88. 
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jurídicas são assim confrontadas com a necessidade de optarem entre o reconhecimento do 

grupo, com uma protecção especial para os interesses por ele sacrificados. 

Mas, para minorar ou evitar os prejuízos dos interesses sacrificados, o legislador 

estatuiu diversos níveis de limitações impostas às instruções vinculantes, que determinam 

diversos graus de responsabilidade, e que constituem também regras de protecção das 

sociedades subordinadas ou totalmente dominadas, dos sócios livres destas, dos seus credores 

e seus outros participantes: 

a) A "garantia de lucros" para os sócios minoritários das sociedades subordinadas (art. 

500.º do CSC) e a responsabilização legal das sociedades dominantes ou directoras 

para com os credores das dependentes ou subordinadas e para com estas últimas 

(arts. 491.º, 501.º e 502.º do CSC) (
121

). 

b) A figura da responsabilidade civil dos administradores da sociedade subordinada ou 

dependente que prossigam com a execução de instruções ilícitas (art. 504.º, n.º 3).  

c) A figura da responsabilidade civil dos administradores da sociedade directora ou 

dominante que deu a instrução vinculante (arts. 504.°, n.° 2 e 72.° e ss. do CSC), se 

tais instruções forem ilícitas, designadamente por não servirem os interesses do 

grupo (503.º, nº 2 do CSC). 

d) A limitação de capacidade das sociedades aos actos necessários ou convenientes 

para a prossecução do fim social (artigo 6.º do CSC), vendando a execução de 

liberalidades por imposição da sociedade directora ou dominante que sejam de tal 

forma desvantajosas para a sociedade subordinada ou dependente que se devesse 

qualificar o acto de obediência como um acto gratuito (art. 503.º, n.º 2). 

E quando estes quatro grupos de instrumentos jurídicos societários se mostrem 

insuficientes para ressarcir ou compensar a sociedade dominada (e, indirectamente, os seus 

participantes), que foi vítima de uma instrução vinculante prejudicial, como poderemos 

proteger os interesses sacrificados?  

Como vimos, uma instrução vinculante da sociedade dominante ou directora, que 

coloque em causa a sobrevivência económica da sociedade dependente ou subordinada 

                                                           

(
121

)  JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, Da Empresarialidade - As Empresas no Direito, Almedina, 

Coimbra, 1996, pág. 247. 
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constitui uma espécie de limite ao direito que assiste à primeira de dar instruções prejudiciais 

àquela sociedade, salvo quando estivesse em causa um conflito entre o interesse da 

sobrevivência da sociedade dependente ou subordinada e o interesse de sobrevivência do 

grupo. (
122

)  

Mas se assim não acontecer e apenas se tratar de uma opção estratégica que visa 

maximizar o lucro da sociedade dominante?  

E nas situações em que existe uma completa perda de autonomia da administração da 

sociedade dominada, através de uma subordinação constante aos interesses da sociedade 

dominante? 

 

De facto, ao contrário do que poderia resultar de uma leitura desatenta, os grupos de 

instrumentos jurídicos acima referidos não protegem completamente os credores e restantes 

participantes da empresa, face ao funcionamento do grupo e à consequente instrumentalização 

da sociedade, deixando mesmo por resolver alguns problemas complicados: 

(i) A existência de bens penhoráveis apenas numa outra sociedade do grupo, que não 

a directora (de facto, a responsabilidade é imputada à sociedade directora e não ao grupo). 

(ii) A noção de perdas anuais do art. 502. º do CSC. 

(iii) Os inconvenientes da subsidiariedade estabelecida no art. 501.º do CSC que leva 

alguns credores a exigirem a prestação de garantias directas à sociedade-mãe (
123

). 

(iv) O problema da "difícil" prova, uma vez que os instrumentos jurídicos societários 

atrás referidos têm que ver com deliberações dos órgãos sociais e muita da actividade das 

sociedades dependentes não assenta em deliberações.  

(v) Os credores e participantes das sociedade dependentes não têm frequentemente 

meios para provarem a influência exercida pelas dominantes e/ou o carácter prejudicial dessa 

influência. 

(vi) À dificuldade de provar o incumprimento dos deveres dos gestores, junta-se 

muitas vezes a insuficiência patrimonial dos mesmos. 

                                                           

(
122

) JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Os poderes nos Grupos de Sociedades, in Problemas do Direito das Sociedade – 

Instituto do Direito das Empresas e do Trabalho, Almedina, Coimbra, 2002, pág. 608. 

(
123

)  MARIA AUGUSTA FRANÇA, A Estrutura das Sociedades Anónimas em Relação de Grupo, AAFDL, Lisboa, 

1990, págs. 66-67. 
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(vii)   A salvaguarda dos legítimos interesses dos restantes participantes (stakeholders) 

da sociedade dominada (ou do grupo), para além daqueles que são protegidos directamente 

por lei – credores  e trabalhadores – e outras externalidades que estas empresas imprimem na 

economia e na sociedade como um todo. 

 

4.2. Grupo de Empresas ou uma só Empresa de Grupo 

 

 

No nosso sistema jurídico, no domínio dos grupos de sociedade, diversos preceitos 

facultam o ―levantamento da personalidade colectiva‖, de modo a permitir surpreender a 

realidade material subjacente (
124

). São situações específicas de levantamento originadas pelo 

instituto da responsabilidade dos sócios. 

Num primeiro grupo temos situações que não se aplicam apenas aos grupos de 

sociedades (uma vez que se pode tratar de um sócio singular), mas que são ocorrências 

susceptíveis de, nos grupos, encontrarem um campo de eleição: 

 Nos termos do artigo 83.º, nºs 1 e 3 do CSC, o sócio que, por si ou por acordos 

parassociais, possa designar administradores e o faça, responde solidariamente com 

o designado, nos termos da culpa in eligendo. Embora muito frequente nas 

sociedades por quotas, também é típica nas sociedades anónimas, a designação de 

gestores profissionais por conta de certos sócios, de quem geralmente recebem 

instruções e perante quem respondem pelo exercício do cargo. Este sistema não é o 

que está na lei, mas é o que funciona na prática. Há mesmo um uso, segundo o qual, 

cada accionista ou grupo de accionistas designa um administrador por cada dez por 

cento de capital de que é titular. É esta realidade que dá lugar ao regime do artigo 

83.°: os sócios (ou grupos de sócios) são responsáveis pelos seus administradores, 

se os tiverem designado, sendo a influência que exercem sobre os eles que justifica 

que justifica a responsabilidade solidária (
125

). A este propósito COUTINHO DE 

ABREU salienta que nas sociedades unipessoais existe um dever de actuação do 

                                                           

(
124

) Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, O Levantamento da Personalidade Colectiva, Almedina, Coimbra, 

2000, pág. 153. 

(
125

)  PEDRO PAIS VASCONCELOS, A Participação Social nas Sociedades Comerciais, Almedina, Coimbra, 2ª 

Edição, 2006, pág.77-80 
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sócio perante a sociedade compatível com o interesse social: o interesse da 

sociedade será o interesse do sócio único mas enquanto sócio. Os interesses dele 

podem ser uns na sociedade e outros fora dela, pois exercer um sujeito individual e 

directamente certa actividade não é o mesmo que exercer essa actividade através de 

uma sociedade. (
126

) 

 Nos termos do art. 84.º do CSC, o sócio único responde ilimitadamente por certas 

obrigações sociais, sempre que não respeite as regras legais sobre a separação de 

patrimónios entre a sociedade e o sócio (sociedades unipessoais) ou sócios (
127

). 

Nos casos de "mistura de patrimónios" operada através de negócio celebrado entre 

sócio único e sociedade, e caso não estejam verificados todos os requisitos do 

artigo 270.°-F do CSC (nomeadamente tratar-se de uma sociedade unipessoal por 

quotas), resta esperar pela insolvência da sociedade e responsabilizar o sócio, 

ilimitadamente, pelas dívidas da sociedade, de acordo com o disposto no artigo 84.° 

do CSC, se estiverem preenchidos os pressupostos para a sua aplicação. (
128

)          

A doutrina e a lei não deixam de ter consciência de que a unipessoalidade facilita a 

confusão patrimonial entre a sociedade e o sócio, com riscos importantes para os 

credores, cujos créditos podem vir a ser frustrados, pelo que a resposta ao perigo de 

frustração dos créditos daí decorrente foi encontrada na responsabilidade ilimitada. 

Em caso de unipessoalidade da sociedade, o respectivo sócio é responsável 

ilimitadamente pelo passivo, nos casos previstos no art. 84.°, no art. 270.°-F, n.º 4, 

e no art. 501.°, por remissão do art. 491.°, todos do CSC. No artigo 84.°, o sócio 

único é responsabilizado ilimitadamente pelo passivo em caso de falência da 

sociedade, contanto se prove que nesse período não foram observados os preceitos 

da lei que estabelecem a afectação do património da sociedade ao cumprimento das 

                                                           

(
126

) Cfr. JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito Comercial, Vol.II , 3ª Edição, Almedina, 

Coimbra, 2010, pág. 319, onde acrescenta que esta distinção entrará «em consideração somente a propósito 

dos comportamentos previstos nos arts. 83.° (o sócio único não-gerente não deverá influenciar a 

administração de modo a que esta cause prejuízos à sociedade) e 58.°, 1, b) [uma decisão abusiva do sócio 

(v. g., ele determina que a sociedade venda a uma sua amiga um terreno por preço muito inferior ao seu 

valor).». 

(
127

) Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, O Levantamento da Personalidade Colectiva, Almedina, Coimbra, 

2000, págs. 81-82. 

(
128

) MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO, O âmbito de aplicação do art. 270.º-F, nº 4, do CSC e a responsabilidade 

―ilimitada‖ do sócio único, in Direito das Sociedades em Revista, Ano 1, Vol. 2, Almedina, Coimbra, 

2009, pág. 224. 
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respectivas obrigações. (
129

)  

Existe um segundo grupo de casos que se aplicam apenas aos grupos não paritários:  

 o da responsabilidade solidária da sociedade directora por dívidas da sociedade 

subordinada, constituídas antes ou depois da celebração do contrato de 

subordinação, até ao termo deste (art. 501.º CSC, aplicável aos grupos constituídos 

por domínio total nos termos do 491.º CSC) e  

 o da responsabilidade pelas perdas anuais da sociedade subordinada (art. 502.º 

CSC, aplicável aos grupos constituídos por domínio total nos termos do 491.º 

CSC), segundo a qual «a sociedade subordinada tem o direito de exigir que a 

sociedade directora compense as perdas anuais que, por qualquer razão, se 

verifiquem durante a vigência do contrato de subordinação, sempre que estas não 

forem compensadas pelas reservas constituídas durante o mesmo período.» 

Assim, com a constituição do grupo por contrato de subordinação ou por domínio 

total, a sociedade directora ou dominante assume praticamente o risco da actividade 

empresarial da sociedade subordinada ou totalmente dominada (
130

). Uma parte da doutrina 

(
131

) vê na responsabilidade solidária prevista no artigo 501.º do CSC um caso de 

―desconsideração da personalidade jurídica‖ da sociedade subordinada ou totalmente 

dominada. Será que se pode considerar o grupo como uma nova subjectividade? 

MARIA AUGUSTA FRANÇA (
132

) considera o grupo ultrapassa a mera relação entre 

sociedades e é caracterizado pela existência de uma empresa, estruturada por diferentes 

formas jurídicas, ligadas através dos seus órgãos de administração, de tal forma que o órgão 

da sociedade superior toma, de acordo com o critério do gestor criterioso e ordenado, as 

decisões de gestão de todo o grupo, actuando quase como um verdadeiro órgão desta nova 

                                                           

(
129

)  PEDRO PAIS VASCONCELOS, A Participação Social nas Sociedades Comerciais, Almedina, Coimbra, 2ª 

Edição, 2006, pág.293-295 

(
130

) MARIA AUGUSTA FRANÇA, A Estrutura das Sociedades Anónimas em Relação de Grupo, AAFDL, Lisboa, 

1990, pág. 77-78. 

(
131

)  Cfr. PEDRO CORDEIRO, A Desconsideração da Personalidade Jurídica das Sociedades Comerciais, cit., 

págs. 69 e ss.; JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Comercial. Vol. IV, cit., pág. 612 e ss.; ANTÓNIO 

MENEZES CORDEIRO, O Levantamento da Personalidade Colectiva no Direito Civil e Comercial, cit., pág. 

81, todos referidos por  MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO, A Tutela dos Credores da Sociedade por Quotas e a 

―Desconsideração da Personalidade Jurídica‖, Almedina, Coimbra, 2007, Nota 96, pág. 417 

(
132

)  MARIA AUGUSTA FRANÇA, A Estrutura das Sociedades Anónimas em Relação de Grupo, AAFDL, Lisboa, 

1990, págs. 9-10. 
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organização. Nota, no entanto, que o órgão de administração da sociedade superior não pode 

ser considerado tecnicamente um órgão do grupo, dado que a vontade por ele exprimida não 

pode ser imputada ao grupo, que não tem personalidade jurídica (
133

). Mesmo quando actua à 

dimensão do grupo, o órgão de administração da sociedade superior expressa uma vontade 

imputável à sua sociedade. No entanto, através do grupo, tem o poder de tomar decisões que 

anteriormente pertenciam à respectiva sociedade inferior. 

ENGRÁCIA ANTUNES (
134

) entende que a estrutura fundamental da empresa de grupo 

(ou plurissocietária), como forma de organização empresarial, assenta em dois elementos 

básicos: por um lado, a independência jurídico formal das sociedades agrupadas; por outro 

lado, a unidade de direcção económica do conjunto das sociedades agrupada.  

No entanto, sendo a "autonomia económica" característica essencial da empresa, está 

bastante divulgada a tese de que o grupo no seu todo é empresa. Na defesa desta tese, 

costumam ser trazidas à colação as regras de concorrência, as normas de consolidação de 

contas e de tributação pelo lucro consolidado e algumas normas do direito do trabalho (
135

). 

Há, no entanto, quem, afirmando embora ser o grupo uma empresa, não exclua a possibilidade 

de sociedades do grupo serem empresas também (
136

). 

Por último, a propósito do art. 501.º do CSC, cumpre ainda referir a opinião de 

ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO de que, nesta situação, o legislador parte do princípio que 

desaparecem os valores que implicam a total separação de patrimónios. Mas não se põe em 

crise a personalidade jurídica autónoma das duas sociedades. Apenas para o aspecto, limitado 

mas importante, da responsabilidade por dívidas, se procede ao levantamento. (
137

) 

                                                           

(
133

) A falta de actuação externa do grupo impede qualquer tentativa de o considerar uma nova subjectividade. 

Veja-se OLIVEIRA ASCENSÃO, Teoria Geral do Direito Civil, vol. I, pág. 289 e ss. 

(
134

)  Cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Os poderes nos Grupos de Sociedades, in Problemas do Direito das 

Sociedade – Instituto do Direito das Empresas e do Trabalho, Almedina, Coimbra, 2002, págs. 154-155  

(
135

)  JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, Da Empresarialidade - As Empresas no Direito, Almedina, 

Coimbra, 1996, pág. 261, que na Nota 686 refere, ainda, que: «Numa perspectiva algo diversa, referem 

ainda alguns autores a chamada "marca de grupo" - relevante sobretudo para a questão da 

admissibilidade de uso simultâneo de uma marca por vários membros de um mesmo grupo. Mesmo no 

quadro das actuais legislações (que não curam expressamente da marca de grupo), será admissível que 

uma marca registada por um membro de um grupo (reconhece-se a impossibilidade de o próprio grupo, 

por falta de subjectividade jurídica, ser titular de marca) seja utilizada por outros membros desse grupo: 

todos eles fazem parte da mesma unidade empresarial (em sentido económico, pelo menos.» 

(
136

)  JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, Da Empresarialidade - As Empresas no Direito, Almedina, 

Coimbra, 1996, págs. 262-272, tende para a rejeição das teorias que defendem o grupo como uma empresa, 

e para considerar o grupo como um conjunto de empresas (em sentido objectivo e subjectivo). Mas, 

acrescenta: «um conjunto de empresas encadeadas, o que o leva a concluir pela necessidade de um 

específico direito dos grupos.» 

(
137

) Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, O Levantamento da Personalidade Colectiva, Almedina, Coimbra, 
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4.3. A Desconsideração da personalidade jurídica da sociedade dominada 

 

 

Não sendo o grupo uma nova subjectividade, para responsabilizar esse mesmo grupo 

(ou pelo menos a sociedade-mãe) pelos riscos identificados no ponto 4.1. supra, teremos de 

nos socorrer do instituto da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade-filha. 

O levantamento (ou a desconsideração) da personalidade colectiva serve, 

precisamente, para corrigir certas disfunções, actuando em defesa do sistema societário 

consagrado. Ele traduz uma delimitação negativa da personalidade colectiva por exigência do 

sistema, em que as normas que firmam a personalidade colectiva são substituídas por outras 

normas. (
138

) 

COUTINHO DE ABREU (
139

) lembra-nos que as pessoas jurídicas são sujeitos autónomos 

de direito e estão separadas dos seus membros – outros sujeitos autónomos de direito. 

Todavia, essa separação não deve obnubilar-nos. A pessoa colectiva não vive por si e para si; 

antes existe por e para os seus membros; destes é ela instrumento (há pois estreita ligação 

entre ambos). Por sua vez, o património da pessoa colectiva não está ao serviço dos interesses 

da pessoa jurídica "em si" – mas sim dos membros. Ora, é esta substancialista consideração da 

personalidade colectiva – não absolutizadora do princípio da separação (
140

) – que abre vias 

para a "desconsideração" da mesma num ou noutro caso; é o tomar em conta do substrato 

pessoal e / ou patrimonial da pessoa colectiva que induz, por vezes, a "levantar o véu" da 

personalidade.  

Podemos, assim, definir, com COUTINHO DE ABREU (
141

), a "desconsideração da 

personalidade colectiva" como a derrogação ou não observância da autonomia jurídico-

subjectiva e/ou patrimonial das sociedades em face dos respectivos sócios. Com a derrogação 

do chamado "princípio da separação" (Trennungsprinzip), é possível fazer responder por 

obrigações da pessoa colectiva um ou mais associados (com ela ou em vez dela), imputar 

                                                                                                                                                                                     
2000, pág. 82. 

(
138

) Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, O Levantamento da Personalidade Colectiva, Almedina, Coimbra, 

2000, págs. 149,150 e 153. 

(
139

)  JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, Da Empresarialidade - As Empresas no Direito, Almedina, 

Coimbra, 1996,, pág. 205 

(
140

) ALEXANDRE SOVERAL MARTINS, Da Personalidade e Capacidade Jurídicas das Sociedades 

Comerciais, in Estudos de Direito das Sociedades, 8ª Edição, Almedina, Coimbra, 2007,  p.108 

(
141

) Cfr. JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito Comercial, Vol.II - Das Sociedades, 3ª 

Edição, Almedina, Coimbra, 2010, págs. 176-177. 
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comportamentos. Tal desconsideração legitimar-se-á através do recurso a interpretação 

teleológica de disposições legais e negociais e o abuso de direito — apoiados por uma 

concepção substancialista da personalidade colectiva. 

No entanto, MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO (
142

) adverte que o recurso à chamada 

"desconsideração da personalidade jurídica" da pessoa colectiva não pode ser aceite sem 

reservas, devido à inexistência duma adequada fundamentação dogmática, a uma improvável 

autonomização do "instituto", e à incerteza e insegurança que a sua aplicação gera.  

 

4.3.1. Os Grupos de casos 

 

Apesar destas cautelas, os autores parecem estar de acordo no que diz respeito à 

sistematização de três ―grupos de casos‖ (
143

) que justificariam o recurso a uma solução de 

"desconsideração da personalidade jurídica", a saber:  

a) a subcapitalização material, uma vez que sobre os sócios não recai a obrigação 

legal de capitalização adequada da sociedade (e a tendência é a da concorrência 

entre regimes legais societários provocar a descida dos montantes mínimos legais 

do capital social, ou mesmo o abandono do capital social legal mínimo, no tipo 

societário correspondente à sociedade por quotas) (
144

) . Desta forma, conseguir-

                                                           

(
142

)  MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO, A Tutela dos Credores da Sociedade por Quotas e a ―Desconsideração da 

Personalidade Jurídica‖, Almedina, Coimbra, 2007, págs. 639-640. Esta autora considera, ainda, «a 

"desconsideração da personalidade jurídica" no estrito domínio da responsabilização do sócio pelas 

obrigações da sociedade, não está, necessariamente, ligada à negação, penetração ou levantamento da 

personalidade jurídica da sociedade em causa, podendo recorrer-se a um modelo de responsabilidade 

interna (dos sócios perante a sociedade), o que teria a vantagem de permitir tutelar os interesses dos 

credores sociais (incluindo os chamados "credores fracos") sem sacrificar as características definidoras 

do tipo societário.» 

(
143

)  JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, Da Empresarialidade – As Empresas no Direito, Almedina, 

Coimbra, 1996, pág. 208, relativamente à sistematização dos "grupos de casos" respeitantes à problemática 

da desconsideração da personalidade jurídica, diz que os autores, basicamente, distinguem dois grupos:  

• O grupo dos casos de imputação (Zurechnungsdurchgriff) — determinados conhecimentos, qualidades ou 

comportamentos do sócio são imputados à sociedade e vice-versa;  

• O grupo dos casos de responsabilidade (Haftungsdurchgriff) — a regra da responsabilidade limitada que 

beneficia certos sócios é quebrada. É no segundo grupo entram os casos da subcapitalização 

(desproporção anormal entre o capital social e o volume de negócios da sociedade), da mistura de 

patrimónios (nas sociedades unipessoais, sobretudo), da mistura de esferas (confusão, v. g., quanto à sede, 

locais de trabalho, assalariados, linhas telefónicas), do \ do instituto da pessoa jurídica, do domínio no 

quadro de certos grupos de empresas. 

(
144

)  PAULO DE TARSO DOMINGUES, Variações sobre o Capital Social, Almedina, Coimbra, 2009, pág. 171, 
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se-á sancionar aquelas situações manifestamente abusivas, em que os sócios não 

dotam as sociedades dos meios minimamente necessários para o exercício da 

actividade. (
145

)  

b) Situações em que a sociedade é controlada por um sócio. O que merece 

intervenção é o facto de esse sócio utilizar a possibilidade de controlo do ente 

societário para a satisfação dos seus interesses pessoais (interesses de carácter 

extra-social, como p.ex. exercendo actividade concorrente ou praticas como a 

mistura de patrimónios) em prejuízo da sociedade e, consequentemente, em 

prejuízo dos credores sociais. (
146

) 

c) Nos casos de mistura de patrimónios nos quais a actuação do sócio controlador 

tornou impossível identificar capazmente o património da sociedade, a 

responsabilização ilimitada do sócio pelas obrigações sociais constitui a única 

solução capaz de assegurar uma tutela adequada dos credores sociais. (
147

)  

                                                                                                                                                                                     
adverte que «poder-se-ia pensar que as funções de financiamento e de garantia ficarão debilitadas com a 

eliminação do capital social mínimo. Contudo, o resultado de tal eliminação poderá, paradoxalmente, ser 

precisamente o inverso. Na verdade, nesta circunstância ficará claro que os sócios poderão ser 

pessoalmente responsabilizados — em caso se subcapitalização manifesta — pelas dívidas societárias, por 

aplicação do regime da teoria do piercing veil. Ou seja, os sócios deverão ter um redobrado cuidado em 

financiar e proporcionar à sociedade os meios minimamente adequados ao exercício do objecto social, 

uma vez que, nesta hipótese, já não se poderão bastar com o simples cumprimento do requisito legal do 

capital social mínimo, para considerarem afastada aquela sua responsabilidade pessoal'.» 

(
145

)  Em sentido contrário, MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO, A Tutela dos Credores da Sociedade por Quotas e a 

―Desconsideração da Personalidade Jurídica‖, Almedina, Coimbra, 2007, pág. 640: «Dos três grupos de 

casos inicialmente incluídos (pela doutrina e pela jurisprudência) no domínio daqueles que justificariam o 

recurso a uma solução de "desconsideração da personalidade jurídica" (a saber: subcapitalização 

material, domínio da sociedade por um dos sócios e mistura de patrimónios), deve ser excluída a 

subcapitalização material, uma vez que sobre os sócios não recai a obrigação legal de capitalização 

adequada da sociedade». 

(
146

)  MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO, A Tutela dos Credores da Sociedade por Quotas e a ―Desconsideração da 

Personalidade Jurídica‖, Almedina, Coimbra, 2007, págs. 639-641, adverte que «o quadro assim descrito 

não pode justificar o recurso a uma solução "desconsiderante", por esse controlo corresponder a uma 

característica informadora do tipo sociedade por quotas. Para os casos em que o sócio controlador põe em 

causa os interesses dos credores sociais existem várias soluções legais possíveis, pelo que só perante 

situações em que essas soluções não possam tutelar adequadamente tais interesses poderá afirmar-se a 

necessidade de recorrer à "desconsideração da personalidade jurídica". (…) Por outro lado, e uma vez 

que sobre os quotistas não impende qualquer obrigação legal de não concorrência, deve ser-lhes 

reconhecida a liberdade de exercerem actividade concorrente com a da sociedade, directamente ou através 

de outra sociedade da qual sejam sócios, e até a liberdade de se desinteressarem do primitivo projecto, 

pelo que a tutela dos credores sociais deve assentar, também aqui, no rigoroso cumprimento das regras da 

insolvência.» 

(
147

) MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO, A Tutela dos Credores da Sociedade por Quotas e a ―Desconsideração da 

Personalidade Jurídica‖, Almedina, Coimbra, 2007, págs. 639-641 refere que «na ausência de autonomia 

patrimonial, já não será adequado afirmar a personalidade jurídica da sociedade em causa. Em Portugal, 

tal responsabilidade do quotista poderia assentar no artigo 40.º do CSC, uma vez que a aplicação 

analógica do regime de responsabilidade do sócio de sociedade em nome colectivo parece afastada pela 
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4.3.2. As teorias do levantamento (ou desconsideração) 

 

A doutrina e a jurisprudência alemãs, que têm empreendido um aturado esforço de 

sistematização e análise, o que levou à construção de algumas teses (divergentes) quanto à 

autonomia dogmática e à natureza do próprio instituto da "desconsideração da personalidade 

jurídica" (Durchgriff). Surgiram, assim (
148

) (
149

): 

 "Teorias do abuso", onde há que assinalar as variantes subjectiva e objectiva: para a 

teoria do abuso subjectivo (a fundada por Serick), o Durchgriff exige um subjectivo 

(intencional) abuso da "forma jurídica" da pessoa colectiva - há abuso quando com 

a ajuda da pessoa colectiva são iludidas ou contornadas disposições legais ou 

deveres contratuais ou prejudicados fraudulentamente terceiros; para a teoria do 

abuso objectivo ou institucional, justifica-se o Durchgriff quando a pessoa colectiva 

(que possui limites imanentes) é utilizada de modo contrário à sua função ou fim, 

em desconformidade com o ordenamento jurídico (quando há "abuso de instituto"). 

 "Teoria da aplicação da norma" (ou "do fim ou escopo da norma") fundada por 

Müller-Freienfels. A teoria da aplicação da norma (que também conhece 

cambiantes) defende que os concretos problemas do Durchgriff se resolvem 

tomando em conta o sentido e finalidades das normas (no quadro do ordenamento 

jurídico geral) cuja aplicação a esta ou àquela pessoa colectiva se discute. 

 

                                                                                                                                                                                     
própria caracterização legal do tipo sociedade por quotas e pela comprovada insubsistência da 

personalidade jurídica da concreta sociedade por quotas. Todavia, tal responsabilização do sócio só 

deverá ter lugar quando a sociedade esteja insolvente, uma vez que a adequada tutela dos interesses dos 

credores sociais não justifica o recurso a tal solução antes dessa fase; e, aí, o artigo 84.º do CSC constitui 

uma alternativa possível para resolver o problema em causa: esta norma veio dar resposta à questão da 

mistura de patrimónios entre o sócio único e a sociedade, determinando a responsabilidade desse sócio 

pelas dívidas contraídas no período de unipessoalidade apenas se e quando a sociedade "for declarada 

falida".» 

(
148

)  Vide J. M. COUTINHO DE ABREU, Da Empresarialidade – As Empresas no Direito, Almedina, Coimbra, 

1996, págs. 207-208 

(
149

) MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO, A Tutela dos Credores da Sociedade por Quotas e a ―Desconsideração da 

Personalidade Jurídica, Almedina, Coimbra, 2007, pág. 102, distingue entre teorias do abuso (que, em 

parte, se contentam com critérios objectivos e, em parte, incluem critérios subjectivos), teorias 

institucionais (que colocam limites internos à autonomia do titular dos direitos) e teorias de aplicação da 

norma (que propõem exemplos de solução diferenciados para a aplicação de certas normas às pessoas 

jurídicas). 
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MENEZES CORDEIRO (
150

) reconduz as experiências comuns de levantamento, 

jurisprudencial e doutrinalmente documentadas, a três grandes grupos: 

 situações de responsabilidade civil assentes em princípios gerais ou normas de 

protecção; 

 situações de interpretação integrada e melhorada de normas jurídicas; 

 situações de abuso do direito ou, se se preferir: de exercício inadmissível de 

posições jurídicas. 

No fundo, as teorias historicamente sugeridas para explicar o levantamento estão, aqui, 

todas representadas:  

 a teoria subjectiva de Serick cobre as hipóteses de responsabilidade civil; 

 a teoria do escopo das normas de Müller-Freienfels, tem a ver com a interpretação 

integrada e melhorada de normas jurídicas; 

 a teoria objectiva ou institucional visa o abuso do direito. 

Conclui MENEZES CORDEIRO que estas teorias documentam facetas próprias do levan-

tamento, correspondendo a progressões da mesma ideia. Elas não se opõem: completam-se.  

Para PEDRO CORDEIRO (
151

) o problema da desconsideração é um problema de 

desfuncionalização, mas nem todas as situações de desfuncionalização justificam a aplicação 

deste instituto. Para este autor, este instituto justificar-se-ia na mistura de patrimónios e na 

subcapitalização, reconduzíveis a um abuso institucional da responsabilidade limitada. Ou 

seja, só haveria desconsideração como instituto autónomo para fins de responsabilidade, isto 

é, quando se verificasse um abuso institucional da responsabilidade ou limitação de 

responsabilidade, pressupondo esse abuso uma posição de domínio daquele(s) que o 

comete(m) — o homem oculto —, dano e a inexistência de solvência da sociedade a 

desconsiderar. E, não podemos esquecer, com MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO (
152

) que o direito 

societário é cada vez mais informado pela intenção de evitar (tornando, basicamente, inútil) o 
                                                           

(
150

) Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, O Levantamento da Personalidade Colectiva, Almedina, Coimbra, 

2000, págs. 151-152. 

(
151

) PEDRO CORDEIRO, A Desconsideração da Personalidade Jurídica das Sociedades Comerciais, 

Universidade Lusíada Editora, 3ª Edição, 2008. 

(
152

) MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO, O âmbito de aplicação do art. 270.º-F, nº 4, do CSC e a responsabilidade 

―ilimitada‖ do sócio único, in Direito das Sociedades em Revista, Ano 1, Vol. 2, Almedina, Coimbra, 

2009, pág. 229. De salientar, ainda, que para esta autora quando «for impossível distinguir, com segurança, 

o património social do património de sócio ou sócios, já não será possível afirmar a subsistência daquela 

vertente da autonomia patrimonial necessária para que possa reconhecer-se a personalidade jurídica do 

ente em causa (e aqui costuma dizer-se, impropriamente, que o intérprete deverá "desconsiderar" a 

personalidade da sociedade comercial)». 
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recurso a sociedades fictícias. 

 Todos os casos de levantamento traduzem, em última instância, situações de abuso do 

direito. O atentado à boa fé deve ser muito nítido, para justificar o levantamento. A regra é, 

sempre a da personalidade autónoma (
153

). No entanto, o conceito de personalidade não deve 

ser absolutizado, nem ser demasiado abstractizado. Ele não pode ter a posição de um feitiço 

(fétiche). (
154

)  

 

 

4.4. A desconsideração da personalidade jurídica com base em directivas 

vinculativas  

 

 

PAULO DE TARSO DOMINGUES (
155

) refere que a aplicação desta doutrina do 

levantamento ou desconsideração da personalidade jurídica das pessoas colectivas foi 

afirmada, em 1939, pela Federal Supreme Court norte-americano no caso Deep Rock Oil 

Corporation, que deu origem à comummente designada Deep Rock Doctrine, que tem vindo a 

ser largamente praticada pela jurisprudência da common law. Tratava-se de um processo de 

falência de uma sociedade subsidiária (a Deep Rock Oil Corp.) de outra (a Standard Gas & 

Electric Co.) — dita "sociedade-mãe" — em que esta pretendia o reembolso dos elevados 

empréstimos que àquela fizera. O Tribunal entendeu, porém, só haver lugar ao pretendido 

reembolso depois de pagas integralmente as dívidas dos restantes credores, solução que 

justificava pelo facto de a sociedade subsidiária não ter sido dotada de meios financeiros 

adequados (subcapitalização) e de a sua administração ter sido feita no interesse exclusivo da 

sociedade-mãe (com base em directivas vinculativas). 

Ora, apesar de nos grupos (não paritários) o art. 503.º, n.º 2 CSC permitir instruções 

desvantajosas para a sociedade subordinada, desde que tais instruções sirvam os interesses da 

sociedade directora ou das outras sociedades do mesmo grupo – o que justifica o regime de 

responsabilização da sociedade dominante por dívidas da sociedade subordinada (art. 501.º do 

                                                           

(
153

) Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, O Levantamento da Personalidade Colectiva, Almedina, Coimbra, 

2000, págs. 123-124. 

(
154

) JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, Do Abuso de Direito, Almedina, Coimbra, 2006, pág. 102. 

(
155

)  PAULO DE TARSO DOMINGUES, Variações sobre o Capital Social, Almedina, Coimbra, 2009, Nota 636, 

págs. 168-171  
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CSC) e a responsabilidade pelas perdas anuais da sociedade subordinada (art. 502.º do CSC) – 

nas situações de responsabilidade não cobertas por estas normas (e outras normas de escopo 

semelhante) pode configurar-se um desvio do sentido e finalidades do ―ius instruendi‖, 

designadamente através da subversão da definição do ―interesse do grupo‖. 

Entendemos, na esteira de MARIA AUGUSTA FRANÇA (
156

), que o órgão de 

administração da sociedade directora deve pautar a sua actividade de direcção pelo interesse 

que representa e defende: o interesse do grupo. O interesse do grupo não resulta 

exclusivamente do interesse próprio da sociedade directora – como o art. 503.º, nº 2 

demonstra, ao referir "...interesses da sociedade directora ou das outras sociedades do 

mesmo grupo" –, mas sim da consideração global de todas as unidades do grupo.  

Além disso, como já vimos, o interesse do grupo, numa perspectiva institucionalista, 

presente no art. 64.º, n.º1, alínea b) do CSC, extravasa o contrato social. Têm de ser 

considerados ―os interesses de longo prazo dos sócios‖ e ponderados ―os interesses dos 

outros sujeitos relevantes para a sustentabilidade da sociedade, tais como os seus 

trabalhadores, clientes e credores‖. Tal como na direcção da sociedade, também na direcção 

do grupo, os administradores têm de actuar no interesse deste, determinado em função do 

interesse dos participantes na sua empresa. 

Assim, a sociedade dominante poderá ser responsabilizada através da desconsideração 

da personalidade da sociedade dominada, se cumulativamente: 

a) se determinar que essa instrução extravasou o âmbito do interesse do grupo; 

b) esse comportamento foi causador de danos a credores, trabalhadores ou outros 

participantes; 

c) se esses danos não estão cobertos por previsão legal específica, designadamente 

os arts. 499.º a 502.º do CSC e o 334,º do Código do trabalho, nem pelos outros 

instrumentos jurídicos societários que identificamos no ponto 4.1 supra (
157

). 

Nessas situações existirá uma utilização abusiva do regime societário por parte da 

                                                           

(
156

)  MARIA AUGUSTA FRANÇA, A Estrutura das Sociedades Anónimas em Relação de Grupo, AAFDL, Lisboa, 

1990, pág. 45 

(
157

) A este propósito é impor a afirmação de ALEXANDRE SOVERAL MARTINS, Da Personalidade e Capacidade 

Jurídicas das Sociedades Comerciais, in Estudos de Direito das Sociedades, 8ª Edição, Almedina, 

Coimbra, 2007, p.108: «Por vezes, o próprio legislador consagrou soluções que "levantam o véu" da 

personalidade jurídica das pessoas colectivas em causa, como se pode ver pela leitura dos arts. 84°, 180°, 

n° 4, 254°, n° 3, e 477°» do CSC. 
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sociedade dominante e da separação que resta entre esta e a sociedade subordinada que 

justificam a intervenção do instituto da desconsideração da personalidade. Os sócios utilizam 

a figura societária para conseguir fins não permitidos pelo Direito, o que poderá justificar o 

"trespassar a máscara da personalidade jurídica" atribuída à sociedade, fazendo imputar as 

obrigações desta à sociedade dominante.  

Nos casos em que a sociedade dominante intervém continuamente na administração da 

subordinada, pode não ser possível precisar os singulares actos ou instruções praticados pela 

dominante em prejuízo da dominada que deram origem a um determinado dano. Poderá, 

então, desconsiderar-se a personalidade da sociedade dominada, responsabilizando 

subsidiariamente a dominante (ou seu sócio maioritário), em face da instrumentalização da 

sociedade dominada em exclusivo proveito da sociedade dominante. Esta situação pode 

mesmo verificar-se em relação ao sócio maioritário do Grupo (relação de domínio), por se 

considerar que estamos perante uma situação de domínio ―qualificado‖. (
158

) (
159

)  

Existirá aí um abuso do instituto da personalidade colectiva, que é uma situação de 

abuso do direito ou de exercício inadmissível duma posição jurídica do visado (sócio), através 

duma pessoa colectiva (sociedade) (
160

). E as consequências de um comportamento abusivo 

são as mesmas de qualquer actuação sem direito, de todo o acto (ou omissão). Assim, na 

esteira de COUTINHO DE ABREU (
161

), podemos afirmar que existindo abuso do direito (art. 

334.º do Código Civil), haverá violação de lei, pelo que pode haver: 

- obrigação de indemnização desde que, nos termos gerais da responsabilidade civil (art. 

483.º e ss. do Código Civil), ao facto voluntário e ilícito (comportamento abusivo), se juntem 

os restantes pressupostos: nexo de imputação (a título de culpa) do facto ao lesante, dano, e 

                                                           

(
158

) Cfr. JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito Comercial, Vol.II - Das Sociedades, 3ª 

Edição, Almedina, Coimbra, 2010, pág. 183. 

(
159

) JOSÉ NUNO MARQUES ESTACA, O Interesse da Sociedade nas Deliberações Sociais, Almedina, Coimbra, 

2003, pág. 53, refere que ―A sociedade dominante não é livre de utilizar o seu poder maioritário de voto 

para através dele prosseguir interesses extrassociais em prejuízo da sociedade dependente ou dos seus 

sócios minoritários, art. 58.°, n.° 1, alínea b) do C.S.C. Para que uma deliberação seja considerada 

abusiva, apenas se exige que ela seja objectivamente adequada a satisfazer o propósito da sociedade 

dominante em prosseguir interesses extrassociais (por exemplo de outras empresas), sendo indiferente a 

existência ou não de qualquer intenção subjectiva nesse sentido. Mas não basta a mera prossecução de 

interesses extrassociais, sendo ainda necessário que desta resultem concretamente prejuízos para a 

sociedade dependente ou os seus sócios minoritários.‖ 

(
160

) Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, O Levantamento da Personalidade Colectiva, Almedina, Coimbra, 

2000, pág. 123. 

(
161

) Cfr. JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, Do Abuso de Direito, Almedina, Coimbra, 2006, págs. 76-77 e 

128. 
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nexo de causalidade entre o facto e o dano; 

- quando o abuso se verifique na prática de negócios jurídicos, haverá, em princípio, 

lugar à nulidade dos mesmos (art. 294.ºdo Código Civil; 

- quando o abuso se verifique em deliberações sociais, poderão as mesmas ser 

anuláveis, nos termos do art. 51.º do CSC.  

Por último, cumpre referir que se o comportamento abusivo é susceptível de causar 

danos ao participante (stakeholder) – a que corresponderá uma vantagem para a sociedade 

dominante e/ou sócio maioritário –, assim se contrariando o interesse do grupo, e se se 

verificarem os restantes pressupostos da responsabilidade civil, poderá a sociedade dominante 

ter que indemnizar o participante. 
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