
CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

ENSAIOS DE HOMENAGEM A AMADEU FERREIRA

VOLUME I





ÍNDICE

EDITORIAL 7

ARTIGOS:

SWAPS DE TROCA E SWAPS DIFERENCIAIS 11
Carlos Ferreira de Almeida

PERDA DA QUALIDADE DE SOCIEDADE ABERTA (DELISTING DE AÇÕES) 
E TUTELA DOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS 23
Manuel Carneiro da Frada e Diogo Costa Gonçalves

A PERDA DA QUALIDADE DE “SOCIEDADE ABERTA” EM CONSEQUÊNCIA 
DE OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO. O MODELO DE CONCORDÂNCIA 
PRÁTICA DE INTERESSES NO DIREITO MOBILIÁRIO PORTUGUÊS 45
Paula Costa e Silva e Nuno Trigo dos Reis

RECORRIBILIDADE DE DECISÕES JURISDICIONAIS PROFERIDAS 
SOBRE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 81
Isabel Alexandre

CONSIDERAÇÕES SOBRE NÍVEIS DE REGULAÇÃO E CONCEITOS LEGAIS 
A PROPÓSITO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS 93
Rui Pinto Duarte

O CONTRATO DE GESTÃO DE CARTEIRAS 109
Luís Manuel Teles de Menezes Leitão

RELEVÂNCIA JURÍDICO-PENAL DA FALSA DECLARAÇÃO 
SOBRE O PASSIVO SOCIETÁRIO. REFORMULAÇÃO DE UM PROBLEMA 123
Jorge de Figueiredo Dias e Susana Aires de Sousa





E D I T O R I A L





EDITORIAL

Num pequeno texto que escrevi para um livro 
biográfico sobre Amadeu Ferreira, disse que  
“A vida do Amadeu, quase já se confunde com 
a da CMVM que ele abraçou desde o seu nasci-
mento há 23 anos (…)”. O que sendo bem ver-
dade para estas mais de duas décadas, não faz 
jus, todavia, à riqueza da sua vida anterior, como 
essa obra bem o atesta. Mas foi na CMVM que 
conheci bem as qualidades humanas e profissio-
nais de Amadeu Ferreira. Tínhamos em comum 
muitos dos valores que prezo na minha vida pro-
fissional e o gosto pelo debate de ideias e pontos 
de vista, inclusive do foro jurídico, a ponto de, 
com a sua graça natural, me ter honrado com a 
distinção de “jurista honorário”.

 No mesmo texto referi que o Amadeu deu um 
contributo essencial para tornar a CMVM a ins-
tituição prestigiada que é. Esta casa, que tive a 
honra de servir durante dez anos, tem uma dí-
vida de gratidão para com Amadeu Ferreira que 
nenhuma homenagem que lhe façamos poderá  
pagar. Aliás, nunca foi homem de pretender 
home nagens ou agradecimentos. Mesmo no  
triste momento da sua morte, não quis cerimó-
nias fúne bres para além da passagem dos seus 
amigos pela “sua” Casa de Trás-os-Montes”. Por 
isso, achámos que a melhor homenagem que lhe 
poderíamos fazer seria a de dar mais um contri-
buto para o conhecimento científico na área dos 
Valores Mobiliários, que ele tanto acarinhou.  
E contámos para isso com o saber e a genero-
sidade de alguns dos nossos melhores especia-
listas que conheceram bem o Amadeu e que se 
disponibilizaram para, num prazo curto, escrever 
textos académicos para um número especial dos 
“Cadernos de Valores Mobiliários, que a CMVM 
publica regularmente. Os textos que agora publi-

camos, para além da sua qualidade intrínseca, 
abordam temas da maior actualidade e de grande 
interesse para a actividade da CMVM que, no 
passado recente, se viu a braços com algumas 
questões bem difíceis de aplicação da lei que, 
por muita qualidade que tenha, não é perfeita e 
nem sempre é clara. Para além de que a evolução 
rápida dos mercados financeiros e a sofisticação 
dos seus agentes tornam as leis respectivas fre-
quentemente desactualizadas ou incompletas. 
Por isso, esta edição especial dos “Cadernos” 
tem também uma finalidade útil, como tanto se-
ria do agrado do Amadeu.

Mas nesta singela homenagem, não poderíamos 
esquecer o contributo que os colaboradores da 
CMVM têm dado para o saber no domínio dos 
Valores Mobiliários e para a aplicação da lei 
com inegável competência e sucesso. E, por isso,  
estes “Cadernos” especiais têm dois volumes, 
sendo o segundo integrado por textos de alguns 
dos nossos excelentes especialistas, na mesma 
lógica de qualidade, de actualidade e de interesse 
dos temas tratados.

Quero, assim, agradecer reconhecidamente aos 
autores dos trabalhos que agora publicamos a 
possibilidade que deram ao Conselho de Admi-
nistração da CMVM de prestar a Amadeu Fer-
reira uma homenagem através daquilo de que ele 
mais gostava, para além do seu “Mirandês”: o 
estudo dos valores mobiliários. A todos os que 
contribuíram, bem hajam. Bem-haja também o 
Amadeu pelo que nos deu e ensinou.

CARLOS TAVARES

Presidente do Conselho de Administração 
da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
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SWAPS DE TROCA E SWAPS DIFERENCIAIS

CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA*

Lembrando o Amadeu Ferreira, com saudade 

Sobre os contratos de swap já escrevi mais do 
que uma vez, não há muito1. Volto ao tema para 
confrontar o que escrevi com um conjunto im-
pressionante, em quantidade e profundidade, de 
decisões jurisprudenciais e de artigos posterio-
res, que, em tempo concentrado (2013-2015), 
refletem perspetivas diversas e soluções contras-
tantes. 

Os principais objetivos deste texto são: 1.º sa-
lientar a diferença entre swaps de troca e swaps 
diferenciais, que tem sido quase sempre descon-
siderada ou contrariada, mas que, em minha opi-
nião, é um ponto essencial na discussão sobre a 
validade de cada um destes subtipos contra tuais; 
2.º demonstrar que é compatível a validade de 
um contrato de swap com a sua qualificação 
como aposta2.

1. SWAPS DE TROCA

À letra, swap significa troca de uma coisa por ou-
tra. No campo dos contratos, o swap surgiu como 
meio de aproveitamento recíproco da acessibili-
dade ou das vantagens de duas empresas atuando 
em mercados financeiros diferentes. De início, 
swap designava (apenas) o contrato pelo qual as 
partes se obrigavam reciprocamente a pagar, em 
datas futuras, o montante das obrigações devi-
das pela outra parte perante terceiro, por efeito 
de contratos de mútuo (ou de outros contratos fi-
nanceiros) expressos em divisas diferentes (cur-

rency swap) ou com diferentes modalidades de 
cálculo da taxa de juro, v. g. taxa de juro fixa e 
taxa de juro variável (interest rate swap). 

No cumprimento de tais obrigações, as presta-
ções são, na maioria das vezes, efetuadas dire-
tamente à outra parte, com autonomia em rela-

*- Professor catedrático jubilado da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. 

1- Contratos diferenciais, Estudos comemorativos dos 10 anos da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, 
Coimbra, 2008, vol. II, p. 81 ss (p. 90 ss e passim) = Direito dos Valores Mobiliários, vol. X, Coimbra, 2011, p. 9 ss (p. 21 s e 
passim); Contratos II. Conteúdo. Contratos de troca, 3.ª ed., Coimbra, 2012, p. 116 ss (1.ª ed., 2007, p. 134 ss; 2.ª ed., 2011, 
p. 117 ss); Contratos III. Contratos de liberalidade, de cooperação e de risco, 2.ª ed., Coimbra, 2013, p. 278 ss (1.ª ed., 2012, 
p. 269 ss). No presente artigo estão transcritas algumas passagens destes textos, sem citação específica. 

2- Não serão pois abordadas outras questões relevantes e candentes relativas aos swaps, como o impacte da alteração das 
circunstâncias (J. CALVÃO DA SILVA, Swap de taxa de juro: inaplicabilidade do regime da alteração das circunstâncias, 
Revista de Legislação e de Jurisprudência, n.º 3986, 2013, p. 364 ss; PEDRO GONZALEZ & JOÃO VENTURA, Contrato 
de swap e alteração de circunstâncias – anotação ao acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, processo n.º 1387/11.5TBBCL.
G1.S1, Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, n.º 48, 2014, p. 63 ss; acórdão da Relação de Guimarães de 31.01.2013, 
relatora Conceição Bucho, além de outros artigos e acórdãos adiante citados), os pactos de jurisdição (acórdão do STJ de 
11.02.2015, relator Silva Jesus), a arbitragem (acórdão da Relação de Lisboa de 24.02.2015, relatora M. Rosário Morgado), o 
dever de informação e o erro (acórdãos da Relação de Lisboa de 17.02.2011, relator Correia de Mendonça, e de 28.04.2015, 
relator Ramos de Sousa; acórdão do STJ de 16.06.2015, relator Paulo Sá), a admissibilidade como título executivo (acórdão 
da Relação de Coimbra, de 15.10.2013, relatora Albertina Pedroso). 
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ção aos contratos com terceiros. Não há pois no 
swap assunção de dívida nem obrigação de cum-
primento a terceiro. 

Este elemento de troca surge em quase todas as 
definições do contrato de swap propostas em 
textos portugueses, tanto na doutrina (jurídica 
e económica) como na jurisprudência: troca de 
prestações pecuniárias3, troca de quantias pe-
cuniárias4, troca de pagamentos em dinheiro5, 
troca de fluxos financeiros6, risco económico em 
troca de uma remuneração7. 

A opinião comum vai no sentido da qualifica-
ção do contrato de swap como sinalagmático8 
e alguma doutrina atribui a todos os contratos 
de swap uma função de troca9, mas há também 
opiniões no sentido de que são contratos abstra-
tos10. A tipi ficação como contrato de permuta é 
dis cutida, sustentada por uns11 e recusada por 
outros, com o argumento de que não tem como 
objetivo a transferência de propriedade12. Nesta 
orientação, o swap é qualificado como atípico. 

Como melhor se verá pela sequência, os contra-
tos de swap não se reconduzem a uma tipificação 
única e a uma só qualificação. 

Na modalidade originária, em que cada um dos 
contraentes se obriga ao pagamento efetivo de 
obrigações devidas a terceiro, o swap é na ver-
dade um contrato sinalagmático e causal, com 
função económico-social de troca. É causal, 
porque o seu próprio conteúdo revela – e a sua 
validade exige – uma função económico-social, 
que, nesta espécie de contratos, é a função de 
troca, caraterizada pela bilateralidade de custos 
e de benefícios para as partes e a divergência das 
finalidades típicas de cada uma delas. 

Os contratos de swap são autónomos em relação 
aos contratos de financiamento ou de compra e 
venda subjacentes13, mas a autonomia (isto é, a 
ininvocabilidade de exceções provenientes de rela-
ção subjacente) não se confunde com abstração, 
que consiste na compatibilidade da validade do 
ato com a omissão de causa, compreendida como 

3- P. BOULLOSA GONZALEZ, Interest Rate Swaps: perspectiva jurídica, Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários,  
n.º 44, 2013, p. 10 ss (p. 15, 22); acórdão da Relação de Coimbra de 15.10.2013, cit.

4- Acórdãos da Relação de Lisboa de 17.02.2011, cit., e de 13.05.2013 (relatora M. Rosário Morgado). 

5- Acórdão da Relação de Lisboa de 28.04.2015, cit.

6- A. PEREIRA DE ALMEIDA, Instrumentos financeiros: os swaps, Estudos em Homenagem a CFA, Coimbra, 2011, II,  
p. 37 ss (p. 67). 

7- Acórdão do STJ de 10.10.2013 (relator Granja da Fonseca). 

8- M. CLARA CALHEIROS, O contrato de swap, Coimbra, 2000, p. 81; P. MOTA PINTO, Contrato de swap de taxas de 
juro, jogo e aposta e alteração das circunstâncias que fundaram a decisão de contratar, Revista de Legislação e de Jurispru-
dência, 2014, n.º 3987, p. 391 ss, n.º 3988, p. 14 ss (n.º 3987, p. 397); acórdão do STJ de 10.10.2013, cit.; acórdãos da Relação 
de Lisboa de 13.05.2013, cit., e de 15.01.2015 (relatora Manuela Gomes). 

9- PEREIRA DE ALMEIDA, ob. cit., p. 68; MOTA PINTO, ob. cit., n.º 3987, p. 399.

10- J. ENGRÁCIA ANTUNES, Os derivados, Cadernos do Mercado dos Valores Mobiliários, n.º 30, 2008, p. 91 ss (p. 101, 
em relação a todos os derivados); acórdão da Relação de Lisboa de 21.03.2013 (relatora A. Azeredo Coelho, “quando da aná-
lise do clausulado contratual não resultar a derivação”); acórdão do STJ de 11.02.2015 (relator Sebastião Póvoas).

11- J. CANTIGA ESTEVES, Contratos de Swap Revisitados, Cadernos do Mercado dos Valores Mobiliários, n.º 44, 2013,  
p. 71 ss (permuta de fluxos financeiros, p. 71, 81); PEREIRA DE ALMEIDA, ob. cit., 69 (mas também diferencial, quando as 
prestações se compensam); HELDER MOURATO, O Contrato de Swap de Taxa de Juro, Coimbra, 2014, p. 114 (contrato de 
permuta financeira); acórdão da Relação de Lisboa, de 17.02.2011, cit. 

12- ANTÓNIO M. VITORINO, Estudo sobre permuta de divisas e de taxas de juro (“swaps”), Revista da Banca, n.º 40, 
1996, p. 113 ss (p. 117); M. CLARA CALHEIROS, O contrato de swap, cit., p. 122. 

13- ANTÓNIO M. VITORINO, loc. cit.; MOTA PINTO, ob. cit., n.º 3987, p. 402. 
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função económico-social. A abstração deter mina 
sempre a autonomia, mas pode haver autonomia 
negocial sem abstração14. 

Não se vê, além disso, por que não qualificar como 
contratos de permuta ou de escambo os swaps com 
este perfil, porque o tipo social moderno de per-
muta se distanciou da compra e venda, enquanto 
modelo de contrato transmissivo, agrupando um 
conjunto diversificado de contratos que têm em 
comum a troca de bens ou serviços por outros 
bens ou serviços. As prestações e outras atribui-
ções podem ser ou não contemporâneas, envol-
ver ou não transferência de propriedade15 e terem 
até ambas natureza monetária, desde que em ne-
nhuma delas se reconheça uma função de meio 
de pagamento (de preço).

Se todos os contratos de swap fossem deste mo-
delo – mas não são –, não haveria lugar para 
qualquer controvérsia acerca da sua admissibili-
dade legal em face das restrições à validade dos 
con tratos de jogo e de aposta, visto que não têm 
com estes qualquer coincidência estrutural ou 
funcional. 

2. SWAPS DIFERENCIAIS

Os swaps evoluíram de modo a abranger, além 
da finalidade originária (satisfação de necessida-
des complementares), também outras finalida-
des (cobertura de risco e especulação) e, além 
da refe rência originária estrita a passivos finan-
ceiros das partes, também a referência a outros 
bens, designadamente ativos financeiros e mer-
cadorias. 

A ampliação foi mesmo ao ponto de admitir 
refe rências meramente nocionais, isto é, cons-

truídas exclusivamente para a delimitação das 
obrigações contratuais das partes, sem menção 
de (e sem relação direta e concreta com) obri-
gações ou créditos perante terceiros. Em con-
sequência, nalgumas modalidades de swap, as 
obrigações recíprocas foram substituídas por 
uma só obrigação de pagamento pela parte em 
desfavor da qual se verifique a diferença entre 
os valores que, no vencimento, teriam as obri-
gações recíprocas. 

Os swaps passaram a ser, na sua esmagadora 
maioria, contratos diferenciais, isto é, contratos 
em que é devida uma só prestação em di nheiro, 
que, no caso16, é igual à diferença entre os valo-
res de referência inicial a bens (reais ou nocio-
nais) e os valores de mercado em data futura 
desses mesmos bens. Ou, dito de modo, swap 
diferencial é o contrato pelo qual uma das partes 
se obriga a pagar à outra a diferença em seu des-
favor, apurada pela comparação entre os valores 
das obrigações ou dos créditos, reais ou nocio-
nais, de cada uma das partes numa data inicial 
e os respetivos valores numa data futura ou em 
sucessivas datas.

A prestação – única ou periódica, sempre e só 
em dinheiro – beneficia aquela das partes que 
tenha previsto corretamente a alta ou a baixa 
do valor de mercado, a valorização ou desva-
lorização de um dos bens em relação ao outro. 
No swap dife rencial, não há portanto prestações 
recíprocas nem sequer troca. De swap (troca), 
estes contratos só têm o nome, que evoca a sua 
origem. 

Se o passivo ou o ativo de referência for nocio-
nal, o swap é necessária e essencialmente dife-

14- Para mais desenvolvimentos justificativos destas asserções, ver os meus livros Contratos II, cit., p. 102 ss, 111 ss, e Con-
tratos III, cit., p. 205 s. 

15- Próximo, D. DI BISCEGLIE, Il bater (o bartering), I singoli contratti (org. Cassano), Cedam, 2010, tomo I, cap. XIX,  
p. 535 ss, acentuando as diferenças em relação à permuta tradicional, que se restringia à transferência simultânea da proprie-
dade sobre coisas corpóreas. 

16- Porque, para abranger também outros contratos diferenciais (v. g., futuros e opções diferenciais), a segunda parte do 
conceito haveria de ser mais complexa. 
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rencial17, porque, nesta hipótese, não há obriga-
ções devidas a terceiro nem é possível a entrega 
ou a transferência dos passivos ou dos ativos ou 
(pretensamente) subjacentes, tudo se resumindo 
ao pagamento de uma diferença de valores. 

Se os valores de referência se reportarem a obri-
gações, a créditos ou a outros ativos existentes, o 
swap será diferencial, se da interpretação resul-
tar a necessária liquidação financeira do con-
trato18, ou seja, que só é devida uma prestação, 
a pagar pela parte que seja perdedora na compa-
ração temporal de valores. 

A possibilidade, frequente, de o apuramento das 
diferenças se fazer por ajustes periódicos não des-
carateriza a natureza diferencial, porque em caso 
algum há reciprocidade de prestações, embora as 
sucessivas prestações a favor de uma ou de outra 
das partes possam ser lançadas em conta corrente. 

Os swaps diferenciais não são portanto contra-
tos sinalagmáticos. A quantia a pagar não resulta 
da compensação de duas obrigações19, mas do 
modo de cálculo da prestação correspondente 

a uma só obrigação. Enquanto a compensação  
(legal ou contratual) resulta de um direito potes-
tativo, que, por natureza, pode ser ou não exer-
cido e que tipicamente deriva de duas ou mais 
fontes obrigacionais diferentes, o montante em 
dívida nos swaps diferenciais resulta da fórmula 
contratual de aplicação necessária para a deter-
minação de uma prestação única emergente de 
um só contrato. 

A invocação do n.º 2 (c) do ISDA Master Agree-

ment 2002, como argumento a favor da compen-
sação, é inconsistente. Na verdade, esta cláusula 
refere-se a netting, que é uma modalidade de 
cumprimento, alternativa à entrega (delivery), 
pelo pagamento de uma só obrigação calculada 
por diferença de valores. No mesmo contrato-
-quadro, a compensação (set-off) é regulada em 
cláusula diferente (n.º 6 (f), a propósito da reso-
lução (early termination)20,21. A distinção entre 
netting e set-off é especialmente relevante no di-
reito da insolvência, em consequência da oponi-
bilidade da primeira à massa falida e da tenden-
cial inoponibilidade da segunda22. 

17- Apenas se têm aqui em conta os contratos diferenciais diretos (simples ou stricto sensu) por oposição aos indiretos ou 
complexos, em que a obrigação de pagamento de uma diferença em dinheiro não constitui o objeto (ou o único objeto) do 
contrato, que pode, ainda assim, ser, de facto, cumprido através de liquidação financeira por diferença. Também não se con-
sideram os contratos potencialmente diferenciais, em que o pagamento por diferença constitui um modo de cumprimento 
alternativo em relação ao cumprimento por entrega efetiva e integral dos bens trocados.

18- O modo de operar pode revelar que as partes interpretaram o contrato ou o modificaram tacitamente em sentido de que 
resulta ser qualificado como essencialmente diferencial. 

19- Como entendem ANTÓNIO M. VITORINO, ob. cit., p. 118 ss; M. CLARA CALHEIROS, ob. cit., p. 82, 94 s, 106 ss, 164; 
BOULLOSA GONZALEZ, ob. cit., p. 26; MOTA PINTO, ob. cit., n.º 3987, p. 397. Também o acórdão do STJ de 29.01.2015 
(relator Bettencourt de Faria) se refere à “compensação como forma de extinção das obrigações” emergentes do contrato de 
swap. 

20- Para um quadro das diferenças entre netting e set-off, ver o documento da ISDA – International Swaps and Derivatives 
Association – sobre Enforceability of close-out netting in the People’s Republic of China, p. 5 e 47 (http://siteresources.world-
bank.org/GILD/Resources/ Low4.pdf). Pode também consultar-se http://lexisweb.co.uk/sub-topics/set-off-and-netting. Sobre 
payment netting, em geral e em contratos de swap, A. HUDSON, The Law of Finance, 2.ª ed., London, 2013, p. 541 s, 1185 
ss. Em textos portugueses, netting aparece geralmente traduzido por compensação – PEREIRA DE ALMEIDA, ob. cit., p. 61; 
CALVÃO DA SILVA, Swap de taxa de juro: a sua legalidade e autonomia e inaplicabilidade da excepção do jogo e aposta, 
Revista de Legislação e de Jurisprudência, n.º 3979, 2013, p. 253 ss (p. 257); HELDER MOURATO, O Contrato de Swap de 
Taxa de Juro, cit., p. 96, nota 141; acórdão da Relação de Lisboa de 08.05.2014 (relator Sacarrão Martins). 

21- O tema “compensação, netting e clearing” era nuclear no projeto de dissertação de doutoramento do homenageado AMA-
DEU JOSÉ FERREIRA. 

22- Para o direito português, ver ANTÓNIO M. VITORINO, ob. cit., p. 128 ss, e o artigo 99.º do Código de Insolvência e da 
Recuperação de Empresas. 
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Além disso, aquele contrato-quadro pretende 
aplicar-se a um conjunto muito aberto de con-
tratos (diferenciais ou não). A decisão sobre se, 
num caso concreto, há ou não compensação e se 
o contrato merece ou não a qualificação como 
diferencial, depende sempre da interpretação do 
conjunto das cláusulas contratuais, relacionando 
as que são gerais com as que são específicas 23. 

As referências, no direito português, aos swaps 
diferenciais vão em direções muito diversas: 
segundo uma opinião, o swap de taxa de juro é 
um contrato diferencial por natureza, porque tem 
como referência bens nocionais ou virtuais24; se-
gundo a opinião contrária, há nos contratos de 
swap similitude com os contratos diferenciais, 
mas essa similitude é vista como um risco para a 
sua validade e finalmente recusada25. 

A possibilidade de os contratos de swap serem 
diferenciais é admitida por alguns autores26.  
Outros consideram a categoria sem relevância27 
ou evitam esta qualificação, mencionado apenas 
a admissibilidade de liquidação financeira28. 

Noutras ordens jurídicas, neste ponto próximas 
da portuguesa, registam-se opiniões que quali-
ficam como contratos diferenciais os swaps e, 
em geral, os derivados com liquidação financeira 
(cash-settled financial derivatives)29 ou que con-
sideram o diferencial como objeto típico e fun-
damental dos contratos derivados30. 

 A posição correta parece-me ser a de que, sob 
este aspeto, coexistem duas modalidades de con-
trato de swap: aqueles em que há efetiva recipro-
cidade de obrigações (swaps de troca) e aqueles 
em que é devida uma só prestação (em períodos 
predeterminados ou a final) pela diferença de va-
lores (swaps diferenciais). 

Não se pode ignorar a existência da primeira mo-
dalidade, só porque a prática atual a tem desvalo-
rizado (mas as modas evoluem, apesar de os ope-
racionais da finança terem tendência para agir e 
falar como se o modelo mais recente ou mais 
frequente fosse o único possível). Ainda menos, 
se pode recusar a modalidade diferencial, só para 
manter a ideia de troca, que, neste modelo, é irre-
alista e não passa de ficção31.

23- Ver notas 17 e 18 supra.

24- HELDER MOURATO, Swap de taxa de juro: a primeira jurisprudência, Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, 
n.º 44, 2013, p. 29 ss (p. 39 s); ID., O Contrato de Swap de Taxa de Juro, cit., p. 71. O acórdão da Relação de Coimbra de 
15.10.2013, cit., parece admitir esta qualificação, aderindo à definição de contrato diferencial proposta por aquele A., sem 
todavia deixar de se referir à troca de prestações pecuniárias.

25- M. CLARA CALHEIROS, O contrato de swap, cit., p. 106 ss. 

26- PEREIRA DE ALMEIDA, ob. cit., p. 65; CALVÃO DA SILVA, Swap de taxa de juro: a sua legalidade e autonomia…, 
cit., p. 266. 

27- MOTA PINTO, ob. cit., n.º 3988, p. 26. 

28- BOULLOSA GONZALEZ, Interest Rate Swaps, cit., p. 26; ENGRÁCIA ANTUNES, Os derivados, cit., p. 104, 109 s, 
121 s. O acórdão da Relação de Lisboa de 08.05.2014, cit., refere o cálculo do “diferencial entre dois montantes”, com paga-
mento da diferença líquida, após “compensação (netting)”. 

29- HUDSON, The Law of Finance, cit., p. 1192, mencionando o n.º 85 do Financial Services and Markets Act 2000 (Regu-
lated Activities) Order 2001. 

30- E. GIRINO, I Contratti Derivati, 2.ª ed., Milano, 2010, p. 16 ss (embora adiante, p. 190 s, distinga entre “derivados”, 
em que a natureza diferencial é “objeto do negócio”, e “contratos diferenciais”, adotando uma noção destes muito restrita e 
incomum, enquanto simples poder de cumprimento por liquidação financeira; cfr. nota 17). 

31- HELDER MOURATO, Swap de taxa de juro, cit., p. 30, nota 6.
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3. FUNÇÃO DE RISCO DOS SWAPS DIFERENCIAIS; 
ASSIMILAÇÃO AOS CONTRATOS DE APOSTA 

Como todos os contratos diferenciais, os swaps 
diferenciais são contratos causais32, porque o 
seu próprio conteúdo revela – e a sua validade  
exige – uma função económico-social. A esta 
função já se chamou “causa especulativa”33, mas 
a espe culação não pode ser erigida em causa, é um  
motivo entre outros possíveis, mesmo nos con-
tratos diferenciais. Parece-me preferível usar 
uma expressão mais genérica: função econó-
mico-social de risco34.

Tal como nos contratos de troca, verifica-se nos 
contratos diferenciais divergência entre a finali-
dade global do contrato e a finalidade de cada um 
dos contraentes. Mas não são contratos de troca, 
são contratos de risco, porque o custo final recai 
apenas sobre uma das partes e o benefício favore-
ce apenas a outra. E são contratos de risco puro35, 
porque a obrigação a pagar pela parte perdedora à 
parte ganhadora resulta de um fator de risco endó-
geno, criado pelo próprio contrato e independente 
de outro interesse direto para os contraentes que 
não seja a possibilidade de ganho36. 

De entre os contratos de risco puro, os contratos 
diferenciais têm estrutura homóloga à da aposta37. 
Contrato de aposta é o contrato em que as partes 
estipulam que quem erre acerca da previsão ou 
da verdade de um facto se obriga a efetuar uma 
prestação patrimonial a favor de quem acerte38. 
Ora, como se viu, nos contratos diferenciais há 
também uma só prestação que beneficia aquela 
das partes que tenha previsto corretamente a alta 
ou a baixa do valor de mercado, a valorização 
ou desvalorização de um dos bens em relação ao 
outro.

Em comparação com a generalidade dos con-
tratos de apostas, os contratos diferenciais (in-
cluindo os swaps diferenciais) dispõem de um 
elemento específico, que carateriza o evento de 
risco – a cotação no mercado de um bem de refe-
rência, pelo qual se determina não só quem é a 
parte ganhadora como também, por comparação 
com o valor inicial de referência, qual é o mon-
tante da prestação a pagar pela parte perdedora. 

É a assimilação à aposta – apenas dos swaps 
diferenciais, não dos swaps de troca – que suscitou 
ao longo da história, e continua suscitando em 

32- Assim, PEREIRA DE ALMEIDA, ob. cit., p. 67, ENGRÁCIA ANTUNES, Os derivados, cit., p. 127 (para todos os 
contratos diferenciais) e todos os AA. e acórdãos, a seguir citados, que explicitam uma causa contratual ou uma função 
económico-social para esta classe de contratos. 

33- GIRINO, I Contratti Derivati, cit., p. 239 ss. 

34- Assim, HELDER MOURATO, O Contrato de Swap de Taxa de Juro, cit., p. 64 ss, embora integre também uma compo-
nente funcional de troca (p. 67). Explicitamente contra a função de risco, que considera objeto do contrato, MOTA PINTO, 
ob. cit., n.º 3987, p. 398 s. Para o acórdão do STJ de 10.10.2013, cit., a aleatoriedade dos contratos de swap tem o sentido de 
que “é o risco e incerteza que fornece a própria causa e objeto contratuais”. Em minha opinião, causa e objeto são elementos 
diferentes do contrato: a causa é a função económico-social, o objeto é a referência a cada um dos bens a que respeitam as 
funções e os efeitos contratuais (nos swaps diferenciais, a quantia em dinheiro a pagar por uma das partes); cfr. meu Contratos 
II, cit., p. 55 ss, 91 ss. 

35- Na nomenclatura que venho adotando, os contratos com função de risco subdividem-se em contratos de garantia e contratos 
de risco puro: nos contratos de garantia (hipoteca, fiança, garantia autónoma, seguro), o risco é exógeno e, se o contrato for gra-
tuito, a superveniência de um custo é apenas eventual; nos contratos de risco puro (jogo, aposta, contratos diferenciais), o risco é 
endógeno e o custo é certo quanto à sua verificação, embora incerto quanto à parte sobre quem recai. 

36- Ver mais sobre o tema no n.º 5 infra, texto sequente à nota 55. 

37- E não à do jogo stricto sensu, porque a determinação de quem ganha e de quem perde é estranha à ação de qualquer dos 
con traentes. Mas, para o caso em análise, a distinção entre jogo e aposta (com critério discutido) é indiferente, porque dela não 
depende a validade ou invalidade do contrato de swap diferencial. 

38- Ou perde a entrada que efetuou em favor de quem acerte ou da entidade promotora do sistema (mas este subtipo de aposta 
real quanto à constituição não é relevante para a comparação com os contratos de swap diferenciais). 
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Portugal, a questão da sua eventual invalidade, 
tendo em conta o artigo 1245.º do Código Civil. 

Mas, como adiante se pretende demonstrar, a veri-
ficação de que os contratos diferenciais se podem 
qualificar, pela estrutura e pela função de risco 
puro, como uma categoria específica dos contra-
tos de aposta não justifica, por si só, um juízo de 
invalidade dos contratos de swap diferenciais. 

4. ARGUMENTOS CONTRA A VALIDADE DOS SWAPS 
DE ESPECULAÇÃO PURA; REFUTAÇÃO

Há quem entenda que os swaps diferenciais de 
taxa de juro só são permitidos se forem contra-
tos de garantia, instrumentos de cobertura de 
risco, exógeno, real e não fictício, decorrente 
do normal desenrolar da atividade económica.  
Os contratos diferenciais que não correspondam 
a este modelo constituiriam especulação pura, 
aos quais se aplicaria a exceção de jogo e de 
aposta do artigo 1245.º do Código Civil39. 

Um autor acrescenta que tais swaps se desviam 
da função originária, sendo nulos por ilicitude 
da causa40. Em acórdão do Supremo Tribunal de 
Justiça, também se invocou contra a validade de 
tais contratos, ditos de pura especulação, a des-
conformidade com a ordem pública e o artigo 
99.º, alínea c), da Constituição41. 

Quanto à exceção de jogo, a refutação é óbvia: 
o artigo 1247.º do Código Civil exclui o regime 

geral do Código aplicável a contratos de jogo e 
de aposta quando haja legislação especial. Nesta 
hipótese, a nulidade só poderia portanto resultar 
dessa legislação especial, não da aplicação do ar-
tigo 1245.º. 

Ora, os swaps, com liquidação física ou finan ceira, 
e os contratos diferenciais, constam do elenco 
dos instrumentos financeiros regulados pelo Có-
digo dos Valores Mobiliários, conforme resulta 
do seu artigo 2.º, n.º 1, alíneas e) e d), que, para 
o efeito, valem com legislação especial aplicá-
vel aos contratos desta natureza que se possam 
qualificar como contratos de aposta. Como a lei 
nada diz sobre a sua invalidade, ter-se-á de con-
cluir que são válidos, o que deriva, implícita mas 
certamente, de serem atualmente contratos legal-
mente típicos42 e de a regulação legal pressupor 
a admissibilidade, se forem nego ciados com a 
intervenção de um intermediário financeiro43.

É este um imperativo do direito comunitário, no 
caso, o anexo I, secção C, da Diretiva 2004/39/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 
abril de 2004, relativa aos mercados de instrumen-
tos financeiros (DMIF), que, no elenco de instru-
mentos financeiros, inclui contratos diferenciais 
e swaps, com diversos conteúdos e com liquida-
ção por entrega física ou pagamento em dinheiro. 
Para este anexo remetem vários preceitos daquela 
Diretiva, entre os quais o artigo 4.º, n.º 1, 2), que 

39- HELDER MOURATO, Swap de taxa de juro, cit., p. 41; ID., O Contrato de Swap de Taxa de Juro, cit., p. 71 ss, 113 s; 
J. LEBRE DE FREITAS, Contrato de swap meramente especulativo: regimes de validade e de alteração de circunstâncias, 
Revista da Ordem dos Advogados, 2012, vol. IV, p. 943 ss (p. 949 ss). Próximo, na argumentação e na conclusão, o acórdão 
do STJ de 29.01.2015, cit. 

40- LEBRE DE FREITAS, ob. cit., p. 949, 952 s.

41- Acórdão citado na nota 39. 

42- AMADEU J. FERREIRA, Títulos de crédito e instrumentos financeiros. Guia de estudo, Faculdade de Direito da Univer-
sidade Nova de Lisboa, 2011-2012, policop., p. 129. 

43- Agindo em nome próprio (ainda que por conta de outrem) ou como contraparte central de um sistema de negociação (cfr. 
artigos 258.º e seguintes do Código dos Valores Mobiliários), sob qualquer forma organizada admitida por lei (artigo 198.º do 
mesmo Código). Os contratos diferenciais sem intervenção de intermediário financeiro que se configurem como aposta lícita 
são também eficazes, mas apenas na medida em que geram obrigações naturais (artigo 1245.º, 2.ª parte). Segundo a opinião 
dominante, a aposta é lícita (hoc sensu) quando as previsões sobre a evolução de cotações em mercado ou de outros eventos 
dependam, em parte significativa, do grau de informação, da perícia e da aptidão interpretativa dos contraentes.
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delimita os serviços e atividades de investimento 
em função da sua incidência sobre qualquer dos 
instrumentos enumerados naquela Secção C do 
Anexo I. 

Como se escreveu, com clareza e sem compli-
cações, em acórdão da Relação de Lisboa44:  
“O contrato de swap é um contrato lícito, admiti-
do e tutelado no nosso ordenamento jurídico, de-
signadamente pelo art. 2.º do Código de Valo res 
Mobiliários e pela Diretiva 2004/39/CE, do Par-
lamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril 
de 2004, transposta para o nosso direito pelo 
Decreto-Lei n.º 357-A/2007, de 31 de outubro, 
que alterou o CVM”.

Contra esta conclusão, escreveu-se: “A referên-
cia que é feita ao swap no artigo 2.º, n.º 1, alí-
nea e), do Código dos Valores Mobiliários e a 
sua consequente sujeição, sem mais, à respetiva 
regulação não implica o reconhecimento indis-
criminado de todas as modalidades do contrato 
(inominado) de swap nem o afastamento do re-
gime geral do artigo 1245.º do Código Civil”45. 

Mas não é assim46. No que para o efeito impor-
ta, o artigo 204.º, n.º 1, alínea b), daquele Código 
admite como objeto de negociação em mercado 
“instrumentos financeiros derivados, cuja confi-
guração permita a formação ordenada de preços” 
e o artigo 227.º, n.º 2, remete para o Regula mento 
n.º 1287/2006, de 10 de Agosto, da Comissão 
Europeia a definição das caraterísticas dos instru-

mentos financeiros suscetíveis de negociação em 
mercado regulamentado. Ora os artigos 37.º a 39.º 
deste Regulamento, que concretiza e desenvolve 
os artigos 40.º e 4.º, n.º 1, 2), da DMIF, só con-
têm requisitos de informação e de transparência, 
sem qualquer menção à natureza especulativa ou 
não especulativa dos instrumentos financeiros, in-
cluindo derivados diferenciais. Na mesma linha, 
o Regulamento da CMVM n.º 2/2012, de 25 de 
outubro, sobre produtos financeiros complexos, 
limita-se a consagrar deveres informativos, sem 
excluir nem referir instrumentos especulativos. 

Parece-me pois exata a conclusão de um acórdão 
do Supremo Tribunal de Justiça47: “Os contratos 
de swap de taxa de juro, que não têm o propósito 
direto de cobertura de risco, não são proibidos 
por lei, tal como o não são aqueles cujo valor 
nocional não corresponde a um passivo real”.

Os contratos de swap, ainda que diferenciais e 
sem motivação na cobertura de risco, são váli-
dos, apesar de serem qualificáveis como contra-
tos de aposta. A invocação da lei para justificar 
a sua validade não é um argumento último48, é o 
argumento primeiro e essencial em que radica a 
sua validade. 

Esta política legislativa permissiva é discutível e 
pode não ser a melhor, mas é sem dúvida o direito 
vigente. A aplicação do artigo 1245.º do Código 
Civil aos swaps e a outros derivados diferenciais 
seria contrária ao Código dos Valores Mobiliários 
e ao direito da União Europeia49.

44- De 13.05.2013 (relatora M. Rosário Morgado), cit. 

45- LEBRE DE FREITAS, ob. cit., p. 969.

46- O acórdão da Relação de Lisboa de 21.03.2013, já citado, que decidiu um litígio suscitado por um contrato celebrado 
antes da transposição da DMIF, em 2007, alinha com a tese da degradação em mera aposta do contrato de swap que não cubra 
o risco de uma concreta operação financeira e da consequente exceção de jogo, mas parece reconhecer que da transposição da 
DMIF para o artigo 2.º, n.º 1, alínea d,) do CVM resulta a admissibilidade de contratos diferenciais. 

47- De 11.02.2015 (relator Sebastião Póvoas), cit., embora não subscreva outros considerandos; cfr. notas 10 e 48. 

48- CALVÃO DA SILVA, Swap de taxa de juro: a sua legalidade e autonomia…, cit., p. 265. Para este A., como para o 
acórdão do STJ do 11.02.2015 (relator Sebastião Póvoas), cit., o primeiro fundamento de validade decorre da recusa de qua-
lificação como contratos de aposta, sendo apenas subsidiária a invocação do artigo 1247.º do Código Civil. 

49- No acórdão da Relação de Lisboa de 08.05.2014, cit., escreveu-se: “A qualificação de contratos de swap de taxas de 
juros celebrados por instituições financeiras […] como contratos de jogo e aposta, com a consequente negação de eficácia 
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A existência de uma lei que admite aquele tipo 
contratual é incompatível com o apelo à ordem 
pú blica, salvo inconstitucionalidade. O invo cado 
artigo 99.º da Constituição, estabelece como 
objetivo (do Estado) “o combate às atividades 
especulativas”, mas insere-se no âmbito da “po-
lítica comercial” (obviamente relacionada com 
o abastecimento de bens de consumo), sem refe-
rência paralela no título sobre “sistema financeiro 
e fiscal” (artigos 101.º e seguintes). De qualquer 
modo, aquele artigo 99.º é uma norma que tem 
como único destinatário o Estado, não os agen-
tes económicos em sentido estrito, pelo que a sua 
aplicação só poderia originar inconstitucionali-
dade por omissão.

5. ENSAIOS DE DISTINÇÃO ENTRE SWAP E APOSTA 
PARA SUSTENTAR A VALIDADE DOS CONTRATOS DE 
SWAP; REFUTAÇÃO

Para sustentar a licitude dos contratos de swap, 
têm sido invocados argumentos que os distin-
guem da aposta (e/ou do jogo) e a consequente 
inaplicabilidade do citado artigo 1245.º. 

Segundo uma opinião, o jogo difere dos swaps, 
porque nele não existe troca ou permuta nem ca-
rácter periódico das prestações, “antes se verifi-
cando uma de duas situações: (i) a en trega por 
uma das partes à outra de certa quantia pecuniá-
ria, (ii) consequente obrigação de uma das par-
tes de realizar certa prestação pecuniária ou em 
espécie, sujeita a condição suspensiva de veri-
ficação de determinado resultado”50. Ou, com 

raciocínio semelhante: “No jogo e aposta, os 
contratantes prometem-se reciprocamente e sob 
condição idêntica, uma determinada soma ou 
uma coisa, de tal forma que, no final, só um deles 
será credor do outro. Não assim no contrato de 
swap que visa organizar o pagamento recíproco 
de somas de dinheiro em que o valor nominal 
de ambas ou de uma só das prestações a efetuar, 
ou, pelo menos, o seu valor real, não está deter-
minado desde logo, antes depende do nível das 
taxas de juro que se verificar num determinado 
mercado de capitais51.

Ora, como se viu, a troca de prestações só se ve-
rifica numa certa classe de swaps, não nos swaps 
diferenciais. Nestes, tal como a aposta, só uma 
das partes será credora da outra, recaindo sobre 
a outra parte a obrigação de realizar certa pres-
tação pecuniária, dependente da verificação de 
certo resultado futuro52. 

Segundo outra opinião, o swap não pode ser 
equiparado ao jogo e à aposta, porque a sua “fun-
ção económico-social é de gestão, cobertura ou 
controlo de riscos, uma função de garantia ou  
segurança”, um interesse para os contraentes 
“digno de proteção legal (artigo 398.º, n.º 2, 
do Código Civil)”, não “um passatempo ou fim 
lúdico ou uma quantia pecuniária com efeito 
(cego) da sorte”53. 

Se este critério não fosse completado com um 
argumento subsidiário de validade com base le-
gal54, redundaria afinal na restrição da licitude 

vin culativa aos seus efeitos, limitaria a possibilidade de recurso a tais contratos na nossa ordem jurídica e pelas empresas por-
tuguesas […], colocando-as em desvantagem perante a generalidade das ordens jurídicas onde tais contratos são admitidos”. 

50- BOULLOSA GONZALEZ, Interest Rate Swaps, cit., p. 20 s. 

51- Acórdão da Relação de Lisboa de 13.05.2013, cit. 

52- Em nenhum caso, o evento (o resultado) é uma condição em sentido próprio, porque esta determina a eficácia ou ineficácia 
total do contrato, enquanto, nos contratos de risco, o evento tem efeito apenas parcial, determinante ou conformador de uma 
prestação (cfr. os meus livros Contratos III, cit., p. 281, e Contratos IV. Funções. Circunstâncias. Interpretação, Coimbra, 
2014, p. 115 ss, 120 ss, 155 ss). 

53- CALVÃO DA SILVA, loc. cit. 

54- Cfr. nota 48.
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aos contratos de swap em relação aos quais se 
demostrasse aquela função de garantia, o que, 
como disse, contraria as leis em vigor. 

Segundo outro critério ainda, o risco nos contra-
tos de jogo e de aposta é endógeno, enquanto nos 
contratos de swap o risco é exógeno. Numa va-
riante desta ideia, o risco nos contratos de swap 
pode ser exógeno ou endógeno, mas estes são 
então contratos de aposta. Desta nuance resulta 
uma notável diferença na aplicação do mesmo 
critério a uma mesma classe de contratos – os 
contratos de swap meramente especulativos – 
que são válidos para quem considere que o risco 
é ainda exógeno, não sendo portanto contratos 
de aposta55, ou que são inválidos para quem con-
sidere que o risco assumido é então endógeno, 
sendo portanto contratos de aposta56. 

Em minha opinião, nos contratos de swap dife-
renciais, pelo menos naqueles em que os valores 
de referência inicial são virtuais ou nocionais, 
como são os índices financeiros e os contratos 
ficcionados no contrato de swap, o risco é efe-
tivamente endógeno, porque é construído pelas 
partes apenas como instrumento de cálculo da 
prestação. 

Mesmo que uma das partes tenha em vista a 
cober tura de risco numa outra operação, não é 
o risco nessa operação que serve de referência 
a esta classe de contratos de swap. A eventual 
conexão financeira não passa de um motivo, não 
mencionado no contrato de swap e portanto sem 
influência nas suas vicissitudes, que são deter-
minadas por comparação de outros valores com 

valores relativos a passivos ou a ativos ficciona-
dos57. 

Mesmo que aqueles valores se apurem por flu-
tuações do mercado real58, a natureza nocional e, 
em consequência, a natureza endógena do risco 
resulta de os valores de referência inicial com 
que se comparam serem artificialmente criados 
para cálculo da diferença a pagar. A participação 
de um elemento externo para cálculo da presta-
ção a pagar não basta para excluir a endogenia 
do risco, como não exclui na aposta cujo resul-
tado dependa da verificação de um facto da vida 
real (por exemplo, quem é o vencedor num ato 
eleitoral). 

Todavia, ainda que o risco envolvido seja endó-
geno e que tenham estrutura igual à dos contra-
tos de aposta, nem por isso os contratos de swap 
diferenciais estão sujeitos à exceção de jogo, 
porque que a lei a afastou ao admitir, sem dis-
tinção de validade, referências reais e nocionais. 

Finalmente, segundo o critério que vem obtendo 
mais adesões59, a distinção entre swap e aposta 
assentaria num elemento intencional, razão de 
ser da proibição legal: a intenção de jogo ou de 
aposta, caraterizada pela intenção especulativa 
lúdica, de entretenimento ou de lucro, associa-
da a atividades não produtivas, sem fim econó-
mico sério. Se essa intenção for bilateral, isto é, 
comum a ambas as partes ou só de uma delas 
mas reconhecível pela outra, haveria contrato de 
jogo ou de aposta a que se aplica o artigo 1245.º.  
Pelo contrário, a ligação a uma atividade eco-
nómica séria, designadamente a intermediação 

55- MOTA PINTO, ob. cit., p. 18, 21; acórdão da Relação de Lisboa de 08.05.2014, cit. Semelhante, M. CLARA CALHEI-
ROS, O contrato de swap, cit., p. 96, ao escrever: “o jogador cria o risco, o especulador utiliza o risco para fins úteis”. 

56- HELDER MOURATO, Swap de taxa de juro, cit., p. 40; ID., O Contrato de Swap de Taxa de Juro, cit., p. 74 ss, 113 s; 
LEBRE DE FREITAS, ob. cit., p. 953; acórdão do STJ de 29.01.2015, cit. 

57- M. LIMA REGO, Contrato de seguro e terceiros. Estudo de direito civil, Coimbra, 2010, p. 150, nota 315), escreve, tendo em 
vista alguns derivados, que “se ficciona o risco exógeno, sendo apenas real o risco endógeno”. 

58- Cfr. CALVÃO DA SILVA, loc. cit. 

59- Por vezes usado em cumulação com o critério anterior. 
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financeira, retira à especulação a intenção de 
jogo e aposta e, portanto, a qualificação e o re-
gime correspondentes60. 

A primeira objeção a este critério advém de, 
sem base legal e sem paralelo noutros contratos, 
erigir motivos em elemento de tipificação con-
tratual, com a consequente dificuldade ou im-
possibilidade de aplicação. Como se apuram os 
motivos? A intenção lúdica e a especulação não 
podem coincidir ou cumular-se? Se nada se pro-
var em relação aos motivos de uma ou de ambas 
as partes, o contrato deve ou não ser qualificado 
como jogo ou aposta?61.

A segunda objeção resulta de o critério pressu-
por, embora sem tornar explícito, que a intenção 
comum de jogo preenche a situação do artigo 
281.º do Código Civil, que comina com nulidade 
os negócios cujo fim comum seja contrário à lei, 
à ordem pública ou aos bons costumes62. Os ar-
gumentos para refutar a ideia subjacente são os 
mesmos que antes apresentei para refutar a tese 
da invalidade dos swaps de especulação pura, 
com a qual a tese da invalidade de swaps em que 
se detete intenção de jogo ou de aposta tem afinal 
evidentes afinidades, enquanto convergem num 
(não assumido) anátema lançado sobre o jogo. 

A terceira objeção incide sobre a ideia de “ati-
vidade económica séria”. Aceita-se que a inter-
venção de intermediário financeiro, autorizado e 
fiscalizado pela entidade pública de supervisão, 
seja um índice de seriedade63. Mas pergunta-se: 
Quais são os elementos definidores de “ativi dade 
económica séria”? Por que razão a atividade eco-
nómica de organização de jogos autorizados por 
lei e fiscalizados pelo Estado não é uma ativi-
dade económica séria?

 Em resumo, a intenção como critério para dis-
tinguir entre aposta (ou jogo) e swap é descon-
forme com a lei, que admite os contratos de swap 
sem dependência da intenção ou dos motivos dos 
contraentes. 

6. CONCLUSÃO: OS CONTRATOS DE SWAP DIFE-
RENCIAIS COMO CONTRATOS DE APOSTA VÁLIDOS 
POR FORÇA DA LEI

Os contratos de swap podem ser de troca ou  
diferenciais. Só em relação a estes, com estru-
tura assimilável à aposta, é concebível colocar a 
questão da exceção de jogo. 

Como as leis que preveem e regulam os contra-
tos não distinguem entre swaps com e sem fun-
ção especulativa e falham os vários critérios de 

60- MOTA PINTO, ob. cit., n.º 3988, p. 18 ss. Próxima, M. CLARA CALHEIROS, O contrato de swap, cit., p. 93, que vis-
lumbra no jogo e na aposta intenção especulativa de ambas as partes; ID., O contrato de swap no contexto da actual crise 
financeira global, Cadernos de Direito Privado, n.º 42, 2013, p. 3 ss (p. 9), quando distingue entre especulação hasardeuse 
e sérieuse. Semelhante é a ideia subjacente ao acórdão da Relação de Lisboa de 13.05.2013, cit., no qual se lê: “No contrato 
de jogo e aposta, e ao contrário do que sucede no de swap, em que a exposição à incerteza é apenas o efeito secundário do 
esforço de perseguir um objetivo comercial ou financeiro legítimo, a vontade de contratar é exclusivamente dominada pelo 
desejo de submissão à contingência da verificação de um acontecimento incerto […]. No contrato de aposta ambas as partes, 
e não apenas uma delas, tem uma intenção especulativa. Já no jogo se encontra uma especulação independente de qualquer 
justificação”. Também no acórdão do STJ de 11.02.2015 (relator Sebastião Póvoas), cit., se escreveu, como primeira linha de 
argumentação (cfr. nota 48): “A especulação é uma finalidade legítima que, só por si, não se confunde com a finalidade típica 
dos jogadores ou dos apostadores. O especulador atua com o objetivo de lucrar enquanto o apostador busca um fim lúdico; o 
especulador faz uma previsão racional da evolução das variáveis e o apostador não; aquele exerce a sua atividade no contexto 
de um mercado com relevante função económica e social”.

61- No citado artigo de MOTA PINTO, n.º 3987, p. 408, faz-se notar a “irrelevância e a inviabilidade prática de apuramento 
das concretas finalidades” das partes nos contratos de swap. 

62- Na verdade, não se vê que outra norma legal possa justificar a nulidade aferida por uma intenção comum. 

63- Mas não é a seriedade o critério da validade. É a inserção no objeto da atividade dos intermediários financeiros. Cfr. supra 
nota 43.
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distinção entre swap e aposta, os contratos de 
swap diferenciais, negociados com a intervenção 
de um intermediário financeiro, são válidos por 
força da lei, ainda que tenham estrutura e função 
homólogas da estrutura e da função dos contra-
tos de aposta.

Os swaps não são imunes a invalidades e for-
necem até terreno propício a invalidades, por 
aplicação, caso a caso, de fundamentos gerais de  
invalidade (v. g. erro, usura, violação da lei). 
Mas, sendo contratos legalmente típicos, não so-
frem de invalidade genérica associada a um sub-
tipo contratual ou a uma categoria de motivos.



No art. 27.º CVM surgem previstas três hipóte-
ses distintas de perda da qualidade de sociedade 
aberta: 

(i) por decisão da sociedade ou do acio nista 
que, na sequência de uma OPA, tenha 
passado a deter mais de 90% dos votos, 
imputados nos termos do art. 20.º/1 (art. 
27.º/1 a) e 2);

(ii) por decisão da sociedade, deliberada em 
assembleia geral por uma maioria não 
inferior a 90% do capital social e em as-
sembleias dos titulares de ações especiais 
e de outros valores mobiliários que con-
firam direito à subscrição ou aquisição 
de ações por maioria não inferior a 90 % 
dos valores mobiliários em causa ((art.  
27.º/ 1 b)); e

(iii) por decurso de um período superior a um 
ano de exclusão da negociação em mer-
cado regulamentado das ações da socie-
dade ((art. 27.º/1 c)).

Na segunda hipótese assinalada, os acionistas 
minoritários gozam de um direito de alienação 

potestativa das suas ações. É o que resulta do art. 
27.º/3 e 4 e do art. 28.º/2.

Assim, a sociedade que delibera a perda da 
qualidade de sociedade aberta deve indicar um 

acionista que se obriga adquirir, no prazo fixado 
no n.º 3 do art. 27.º, os valores mobiliários per-
tencentes aos acionistas dissidentes1. O mesmo 
acionista deve caucionar o valor da contrapar-
tida (avaliada nos termos do art. 188.º ex vi art. 
27.º/4), mediante garantia bancária ou depósito 
em dinheiro efectuado em instituição de crédito.

A CMVM deve repetir a publicação da decisão 
de perda da qualidade de sociedade aberta nos 
primeiro e segundo meses (art. 28.º/2), a fim de 
garantir a maior publicidade para que os acionis-
tas minoritários, querendo, exerçam em tempo o 
seu direito de alienação potestativa.

Uma vez publicada a decisão favorável da 
CMVM, a perda da qualidade de sociedade 
aberta produz os efeitos previstos no art. 29.º/2: 
a exclusão imediata da negociação em mer cado 

regulamentado das ações da sociedade e dos  

valores mobiliários que dão direito à sua subs-

crição ou aquisição. 

Durante um ano, os títulos em causa não podem 
ser readmitidos a negociação (art. 29.º/2 in fine).

Este o pano de fundo do presente estudo. Iremos 
centrar a nossa atenção na hipótese de perda de 
qualidade de sociedade aberta por decisão do 
acionista maioritário (ou da sociedade), na se-
quência de uma OPA (art. 27.º/1 a) e 2).
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1- Contra ao que sucede em outros lugares paralelos, o art. 27.º/3 a) refere “pessoas que não tenham votado favoravelmente”, 
e não que hajam votado contra as deliberação em causa. 
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Esta concreta hipótese de delisting levanta espe-
ciais cuidados quanto à tutela dos acionistas 
minoritários. Uma análise sumária do art. 27.º 
permite identificar ser esse um dos escopos fun-
damentais do regime da perda da qualidade de 
sociedade aberta. Todavia, a concreta articulação 
entre a tutela dispensada aos acionistas minori-
tários em sede de OPA e aquela que resulta do 
art. 27.º/1 a) não é, como veremos, isenta de difi-
culdades.

Adiantando conclusões, o legislador parece ter 
deixado na sombra a hipótese de o acionista vir 
a deter, na sequência da OPA, mais de 90% dos 
direitos de voto mas não em termos que tenham 
permitido aos acionistas minoritários exercer o 
direito de alienação potestativa previsto no art. 
196.º.

Ante este cenário, que adiante melhor se ilus trará, 
impõe-se um esforço dogmático de recons trução 
normativa que, por via interpretativa/integrativa, 
obtenha uma quadro coerente de aplicação do 
Direito.

Essa é, afinal, a missão teorética e sistematiza-
dora da própria dogmática jurídica2.

§ 1.º INTRODUÇÃO

1. Delisting e perda da qualidade de sociedade  
aberta

I – A admissão de valores mobiliários à negocia-
ção em mercado regulamentado – em concreto: 
a abertura de uma sociedade ao investimento pú-
blico – não é definitiva e irrevogável.

Os mercados conhecem ciclos (bull markets / 
bear markets), as entidades emitentes contextos 
diversos na prossecução da sua atividade eco-
nómica, e a própria negociabilidade dos títulos 
condicionantes sujeitas a diversas mutações.

Entre as múltiplas vicissitudes jurídico-financei-
ras que atingem o mercado de capitais encontra-
-se uma tipologia de operações genericamente 
designada por delisting, também conhecida por 
going private, ou ainda pela sigla abreviada 
“P2P” (public-to-private)3.

II – Embora não exista, no direito português, 
nem na generalidade das ordens jurídicas, uma 
definição técnico-jurídica de delisting – veri-
ficando-se até que sob a mesma designação se 
albergam diversas hipóteses e institutos de va-
riada natureza –, pode dizer-se que essa expres-
são corresponde a uma exclusão da negociação 
em mercado regulamentado de certos valores 
mobiliários4; representa, pela negativa, o actus 

contrarius ao listing5.

Estamos próximos, portanto, de um conceito-
-quadro, capaz de facultar ao intérprete-aplica-
dor e aos intervenientes no mercado um enqua-
dramento geral para diversas operações, quanto 
à sua inteligibilidade jurídico-económica funda-
mental e quanto aos seus principais efeitos nor-
mativos.

Se os valores mobiliários em causa são ações, o 
delisting corresponde à exclusão da negociação 
em mercado regulamentado de ações representa-

2- Com especial interesse, veja-se WALTER SELB, “Dogmen und Dogmatik, Dogmengeschichte und Dogmatikgeschichte  
in der Rechtswissenchaft”, FS Karl Larenz 80. Getburtstag, 1983, 605-614 e THOMAS SCHLAPP, Theorienstrukturen und 
Rechtsdogmatik, 1989, 47 e ss.

3- Com referência à variação terminológica, veja-se, por exemplo, CHRISTOPHER M. PICOT, Die Rechte der Aktionäre 
beim Delisting börsennotierter Gesellschaften, 2009, 6. Permanece, todavia, um consenso mais alargado na utilização do pri-
meiro termo (delisting) em sentido genérico. Os restantes termos, como veremos, surgem associados a modalidades próprias 
de delisting, acentuando algumas características da operação. 

4- Neste sentido, ROBERT GUTTE, Das reguläre Delisting von Aktien, 2006, 24: “O conceito[de delisting] engloba na 
verdade todas as manifestações de exclusão de negociação em bolsa”.

5- CHRISTOPHER M. PICOT, Die Rechte der Aktionäre ..., 6.



PERDA DA QUALIDADE DE SOCIEDADE ABERTA (DELISTING DE AÇÕES) E TUTELA DOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS : 25

tivas do capital social de certa sociedade aberta 
(art. 13.º CVM).

Fala-se então de delisting de ações.

III – Na literatura jurídica, é comum encontrar 
algumas distinções entre diversas modalidades 
de delisting. O seu conhecimento ajuda a traçar 
melhor o quadro compreensivo da figura.

Distingue-se, desde logo, o delisting forçado ou 
“oficial” (delisting von Amts wegen) do delisting 

voluntário (delisting auf Initiative des Emitten-

ten)6. 

Na primeira hipótese, a exclusão de negociação 
está associada a uma decisão da entidade regu-
ladora. Corresponde, em larga medida, às situa-
ções previstas no art. 213.º CVM. 

Na segunda, a exclusão dá-se por iniciativa da 
entidade emitente (ou do acionista controlador): 
é a hipótese que agora nos ocupa.

IV – Outra distinção muito comum, normal-
mente apresentada em sede de delisting volun-

tário, opõe o hot delisting ao cold delisting7.

O critério em causa diz respeito ao facto de a 
exclusão da negociação das ações em mercado 
regulamentado ficar a dever-se a uma decisão da 
sociedade emitente (hot delisting), ou surgir an-
tes como consequência necessária de uma alte-
ração da estrutura jurídico-societária (Änderung 

der gesellschaftsrechtlichen Struktur)8 dessa 
mesma sociedade (cold delisting ).

Pedindo emprestadas as palavras a PICOT, “no 

caso de delisting por iniciativa da entidade emi-

tente, a sociedade tem à sua disposição diversas 

hipóteses de exclusão de negociação, obtendo, 

deste modo, uma saída da bolsa. Do ponto de 

vista técnico-jurídico a distinção fundamental 

reside na exclusão da negociação, a pedido da 

sociedade emitente, por revogação da sua de-

cisão de admissão ao mercado (o denominado  

delisting real ou regular); e a supressão, na pes-

soa da entidade emitente, dos requisitos neces-

sários à admissão a negociação”9.

Como exemplos de cold delisting podem apon-
tar-se, por exemplo: (i) a adoção, por uma so-
ciedade anónima, de outro tipo societário cujas 
participações sociais não sejam tituladas por 
valores mobiliários10, ou (ii) a concentração da 
totalidade do capital social num único acionista, 
nos termos do art. 195.º/4 CVM.

Nestas hipóteses, o delisting impõe-se – de forma 
mais ou menos intensa – enquanto consequência 
implicada por uma alteração da estrutura jurídica 
ou acionista da sociedade emitente. Não como 
expressão deliberada de uma modificação de po-
lítica societária quanto à sua exposição em bolsa.

Já no hot delisting, a exclusão da negociação das 
ações em mercado regulamentado decorre de 
uma “pura” decisão da entidade emitente, ou do 
seu acionista maioritário.

V – Por fim, a decisão de delisting pode também 
abranger a totalidade dos valores negociáveis 

6- CHRISTOPHER M. PICOT, Die Rechte der Aktionäre ..., 7 e ss. e 11 e ss.

7- No espaço germânico, adoptou-se a terminologia, muito divulgada, “echte” ou “reguläre” Delisting, por oposição a  
“kalte” ou “unechte” Delisting. Neste sentido, cfr. ROBERT GUTTE, Das reguläre Delisting..., 25 e ss.

8- ROBERT GUTTE, Das reguläre Delisting ..., 25.

9- CHRISTOPHER M. PICOT, Die Rechte der Aktionäre ..., 9.

10- GROSS, “Rechtsproblem des Delisting”, ZHR 2001, 141, 144. e ROBERT GUTTE, Das reguläre Delisting …, 26-27. 
No direito alemão, a fusão e a cisão geram também hipóteses de “unechtes” Delisting. Com desenvolvimento, cfr. ROBERT 
GUTTE, Das reguläre Delisting …, 27 e ss. Tal não sucederá necessariamente no regime português, se tivermos em conta o 
disposto no art. 13.º/1 e) CVM (cfr. também PAULO CÂMARA, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 2.ª. ed., 2011, 
514, a propósito do referido preceito: “Quando haja sucessão de pessoas jurídicas através de operações de cisão ou fusão, a 
qualidade de sociedade aberta transmite-se à sociedade cindida ou à que é objecto de fusão”).
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(delisting total) ou apenas a redução da expo-
sição no mercado (Börsenpräsenzreduktion)11, 
mediante a exclusão de apenas certa categoria de 
valores mobiliários ou, em caso de pluricotação, 
mediante a exclusão de negociação em apenas 
algum ou alguns mercados (delisting parcial).

Nos casos de delisting total, é comum fazer-se 
uso da terminologia inglesa going private12: a 
decisão da entidade emitente reside, fundamen-
talmente, em fechar-se ao investimento público, 
adotando uma forma de negociação alheia aos 
mecanismos do mercado bolsista13.

VI – Tendo em conta o disposto no art. 29.º/2 
CVM, a perda da qualidade de sociedade aberta 
corresponde aparentemente a uma hipótese de 
delisting total: determina a exclusão da nego-
ciação em mercado regulamentado, pelo período 
mínimo de um ano, das ações representativas do 
capital social da sociedade (e dos valores mobi-
liários que dão direito à sua subscrição ou aqui-
sição).

Quando decidida pela sociedade emitente ou 
pelo seu acionista dominante – nos termos do 
art. 27.º/1 a) e b) –, a perda da qualidade de 
socie dade aberta redunda numa hipótese de  
delisting voluntário, mais concretamente num 
hot delisting, uma vez que a causa da exclusão 
de negociação se fica a dever, não a uma alte-
ração da estrutura jurídica da sociedade, mas à 
livre decisão de uma maioria acionista.

2. Efeitos do delisting e interesses em jogo

I – Da perda da qualidade de sociedade aberta 
resultam efeitos objetivos, relativos ao regime 

jurídico aplicável à sociedade; e subjetivos, refe-
rentes à posição jurídica dos acionistas.

Os efeitos jussocietários objetivos resultam su-
mariamente da circunstância de existir todo um 
regime jurídico, disperso pelo CSC – especial-
mente após a Reforma 2006 – e pelo CVM, que 
deixa de se aplicar à sociedade em causa, já que 
é pressuposto da sua aplicação a qualificação 
(prévia) da sociedade como sociedade aberta. 

Os efeitos subjetivos estão associados à modi-
ficação substantiva na posição jurídica do acio-
nista, decorrente da exclusão da negociação em 
bolsa das ações da sociedade. 

II – Na verdade, o facto de as ações estarem 
admitidas a cotação confere aos seus titulares 
legítimas expectativas de negociabilidade14, 
protege-os contra constrangimentos vários na 
contratação – como os decorrentes da falta ou de 
assimetrias de informação –, e faculta-lhes uma 
liquidez que não conhece comparação em qual-
quer outro mercado.

Excluídas da negociação em bolsa, o poder de 
disposição do acionista, inerente à titularidade 
das ações, não é materialmente o mesmo: veri-
fica-se, em concreto, a subtração de um modo de 
exercício de tal poder, até então à disposição do 
acionista. 

Estes factores, com realce para a diminuição da 
liquidez das ações por exclusão do mercado, im-
portam efetivamente (salvaguardadas porventura 
situações excecionais) uma diminuição do seu va-
lor real, correspondente a uma depreciação que os 
valores mobiliários sofrem em tais circunstâncias.

11- ROBERT GUTTE, Das reguläre Delisting ..., 25.

12- CHRISTOPHER M. PICOT, Die Rechte der Aktionäre ..., 10, por exemplo.

13- Pode conceber-se como formas de delisting o down-grading ou o Segmentwechsel. Contudo, a modificação de segmento 
de negociação não é uma exclusão do mercado (delisting), mas sim uma modificação das condições de negociabilidade do 
valor mobiliário em causa (cfr. ROBERT GUTTE, Das reguläre Delisting …, 25-26; CHRISTOPHER M. PICOT, Die 
Rechte der Aktionäre …, 56-57 e PAULO CÂMARA, Manual..., cit., 735). 

14- AMADEU JOSÉ FERREIRA, Ordem de Bolsa, FDUL, 1991, 9 e ss.
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III – Por outro lado, e como se disse, a inaplica-
bilidade do regime de sociedade aberta traduz-se 
invariavelmente numa diminuição da informa-
ção a que os acionistas têm acesso, para além da 
diminuição da transparência associada à audito-
ria, fiscalização e supervisão a que as sociedades 
abertas estão sujeitas.

O regime que deixa de aplicar-se visa, entre ou-
tros, também o interesse dos acionistas. Pode, 
portanto, afirmar-se que os sócios de sociedades 
abertas gozam de interesses legalmente protegi-

dos decorrentes do regime aplicável à sociedade 
e supervisionados por entidades com competên-
cia para o efeito (como a CMVM), que deixam 
de o estar com a perda da qualidade de sociedade 
aberta. 

IV – Temos, portanto, que o delisting por perda 
da qualidade de sociedade aberta importa sempre 
uma alteração substancial do status socii. Essa 
alteração incide nas posições jurídicas participa-
tivas (como o direito à informação, por exemplo) 
e afecta ordinariamente o valor patrimonial da 
participação social. 

A perda da qualidade de sociedade aberta não 
atinge a subsistência ou a continuidade da posi-
ção do acionista; todavia, modifica-a substan-
cialmente15. 

V – Pode, assim, entrever-se o quadro geral dos 
interesses em jogo. Com efeito, a perda voluntá-
ria da qualidade de sociedade aberta conexiona-
-se com vários interesses juridicamente atendí-
veis: 

(i) o interesse da própria sociedade; 
(ii) o interesse da maioria acionista que con-

corre para a formação da deliberação (art. 
27.º/1 b) ou que decide (unilateralmente) 
o delisting, mercê da posição dominante 
que passou a deter na sequência de uma 
OPA (art. 27.º/1 a); e 

(iii) o interesse dos acionistas minoritários, 
dissidentes na deliberação ou titulares, na 
sequência de uma OPA, de participações 
sociais inferiores a 10% do capital social.

VI – Sem que aqui nos ocupemos da controversa  
e difícil noção de interesse da sociedade16,  

15- Pode discutir-se se a posição do acionista “vítima” de um delisting está ou não abrangida, e sobretudo em que termos, pela 
tutela constitucional da propriedade. O tema, tanto quanto sabemos, não foi tratado ainda entre nós. Todavia, seja qual for o 
entendimento sobre o alcance art. 62.º/1 CRP, nada na lei constitucional permite considerar o acionista em causa dispensado 
ou desprovido de uma tutela apropriada. Ou seja: ainda que se considere que a lei constitucional não veda por si o delisting, 
a Constituição não obsta seguramente à necessidade de formas de proteção adequada do acionista; como é de esperar, ordina-
riamente, por via de direito infraconstitucional.

Esse foi, aliás, o sentido de uma recente decisão do Bundesverfassungsgericht tudesco, o qual se recusou a extrair da opinião 
da não tutela da posição acionista como direito de propriedade constitucionalmente protegido, qualquer juízo de acerca da 
conformidade constitucional da tutela dos acionistas confrontados com o delisting. Aludimos à decisão de 11-jul.-2012, 
que veio alterar a jurisprudência do BGH marcada pela chamada “Makroton-Entscheidung”, de 2002. Veja-se sobre estas, 
entre muitos, KATJIA LANGENBUCHER, Aktien- und Kapitalmarktrecht, 2.ª ed., 2011, v.g., 431 ss., assim como LARS 
KLHÖHN, Delisting – Zehn Jahre später/Die Auswirkungen von BVerfG, NGZ 2012, 826, auf den Rückzug vom Kapital-
markt und den Segmentwechsel, NZG, 2012, 1041 – beck-on line.

Essa decisão foi, aliás, mais longe ainda. Considerando não estar essa tutela sedimentada na doutrina, e clara nas fontes do 
Direito, afirmou o tribunal constitucional germânico nada obstar ao desenvolvimento do Direito (praeter legem) em ordem a 
essa tutela do acionista atingido, desde que, como é óbvio, respeitados os pressupostos constitucionais de tal desenvolvimento 
do Direito. 

Ou seja: entendeu-se nada obstar (de uma perspectiva constitucional) a uma solução infraconstitucional – se necessário por 
desenvolvimento do Direito do mercado de capitais ou do Direito das sociedades comerciais – a essa tutela.

Trata-se de uma perspectiva que merece ser acolhida entre nós já que está fora de causa conferir idêntica tutela e relevo cons-
titucional a todos os tipos de direitos patrimoniais privados.

16- Para um enquadramento geral, veja-se DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa coletiva e sociedades comerciais – 
Dimen são problemática e coordenadas sistemáticas da personificação jurídico-privada, 2015, 874 e ss. e passim.
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importa ter presente que a decisão de retirada do 
mercado regulamentado pode servir a enti dade 
emitente quando a sua política de finan cia mento 
deixa de estar associada ao investi mento pú-
blico, ou quando os custos decorrentes da cota-
ção – os financeiros e todos os associados ao 
cumpri mento dos deveres inerentes à qualidade 
de sociedade aberta –, tendo em conta a concreta 
estrutura acionista, não compensam a possibili-
dade de capital aberto em bolsa.

Nestas situações, o delisting poderá ser do inte-
resse da própria sociedade.

III – Outras considerações intervêm quando 
ocorre uma concentração significativa num acio-
nista maioritário (ou numa maioria acionista) das 
ações que circulam em bolsa. Nesta hipótese, o 
delisting serve, sobretudo, o interesse e a conso-
lidação da posição do acionista maioritário.

Os acionistas que se opõem ao delisting apresen-
tam fundamentalmente dois riscos conexos com 
esta hipótese a ter em conta: (i) a apropriação ou 
captura do interesse “social” pela maioria; e (ii) 
a diminuição da negociabilidade dos títulos.

Quanto à forte possibilidade de apropriação 
do interesse social pelo acionista maioritário, 
ela prende-se com as consequências diretas do  
delisting. Com efeito, o seu eventual desejo de 
não recorrer ao mercado para negociação dos tí-
tulos da sociedade pode ser determinado por um 
interesse direto seu na redução dos custos asso-
ciados à qualidade de sociedade aberta. 

Sabendo-se, por outro lado, que o regime da so-
ciedade aberta está coligado a um certo regime 
e escrutínio – por exemplo, no que toca a infor-
mações devidas e disponibilizadas aos acionis-
tas, ou à auditoria, certificação e publicitação de 
contas, ou à supervisão da CMVM –, pode ser 
do interesse da maioria furtar-se à exposição in-
formativa e à fiscalização associadas à qualidade 
de sociedade aberta como forma de obviar a uma 
interferência ou controlo da sua própria ativi-
dade por parte de sujeitos a ela estranhos.

Mas o acionista maioritário pode ter até interesse 
direto na diminuição da negociabilidade dos títu-
los dos acionistas minoritários. Tal sucede, com 
frequência, no caso de uma OPA não inteiramente  
conseguida por não ter permitido o exercício da 
aquisição potestativa por parte do oferente. 

Nestes casos, a exclusão da negociação das ações 
em bolsa tem normalmente, como consequência, 
a diminuição do valor real das participações so-
ciais dos acionistas minoritários.

Para além disso, estando tais ações excluídas da 
negociação em mercado, aumenta o poder ne-
gocial do acionista maioritário, já que – fora do 
mercado regulamentado – ele será, muito pos-
sivelmente, o único real comprador interessado 
na aquisição da posição minoritária, podendo 
adquirir ações abaixo do seu valor real ou cons-
tranger outros acionistas a vender-lhas.

Verifica-se, assim, que na perda da qualidade 
de sociedade aberta o problema da tutela dos 
acionistas minoritários é candente: perante o ex-
posto, percebe-se facilmente a fragilização que 
ela significa da sua posição jurídica.

§ 2.º A TUTELA DOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS  
PERANTE O DELISTING

3. Enquadramento geral

I – Uma tão significativa alteração da posição 
jurídica dos sócios em caso de exclusão do mer-
cado sempre sensibilizou a doutrina, o legislador 
e os reguladores para a necessidade de assegurar 
uma correta tutela dos acionistas minoritários.

Entre as formas de tutela que têm sido equacio-
nadas está, desde logo, a conveniência de que a 
exclusão voluntária do mercado seja sempre de-
liberada em assembleia geral, por uma maioria 
qualificada. Exige-se assim (i) a oportunidade 
para a discussão e eventual negociação de garan-
tias para acionistas minoritários; (ii) uma partici-
pação mais representativa do capital social e/ou 
uma maioria forte, desse modo abrindo espaço 
relevante à voz das minorias.
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Tratam-se de meios de natureza fundamental-
mente procedimental.

II – A seu lado, têm sido desenvolvidos outros, 
de carácter substancial-material. Entre estes 
últimos, propõe-se na doutrina, por exemplo, 
uma dilação temporal grande entre o delisting 
e a efetiva exclusão da negociação dos títulos17.  
Essa dilação poderia obviar ou permitir uma me-
nor desvalorização imediata das ações, dando 
tempo aos acionistas para contornarem as even-
tuais perdas associadas à operação.

Em Itália, por exemplo, o art. 144, n.º. 1 do 
Rego lamento Consob n.º 11971 de 14 de Maio 
de 1999, reportando-se ao art. 133.º do Testo 

Unico della Finanza18, obriga à fixação de um 
prazo adequado (a decidir pela entidade gestora 
do mercado), nunca inferior a três meses, entre o 
delisting e a efetiva exclusão da negociação dos 
títulos. 

III – Outro meio de tutela passa pela criação de 
um direito de exoneração ou a sujeição a uma 
OPA de saída do mercado. Por esta via, evita-se 
a perda de valor acionista e garante-se a oportu-
nidade de liquidez imediata dos ativos em causa.

Este tipo de proteção, e o meio de tutela proce-
dimental, encontram-se, como veremos, combi-
nados, com diversas incidências, no direito posi-
tivo vigente em Portugal.

IV – Mas a necessidade de o ordenamento dis-
pensar uma tutela adequada aos acionistas con-
frontados com modificações substanciais do 
status socii – concretamente com a perda da 
qualidade de sociedade aberta – não é apenas 
uma questão de conveniência ou de política le-
gislativa, à qual o legislador possa responder ar-
bitrariamente. 

Está na verdade em causa uma exigência do sis-
tema interno, a concretização de um vector fun-
damental do regime jurídico jussocietário portu-
guês que ultrapassa até, em muito, o problema 
específico da perda da qualidade de sociedade 
aberta.

Com efeito, a ordem jurídica – convocada no seu 
todo – não tolera que, ante uma alteração subs-
tancial da posição jurídica dos sócios, decorrente 
da modificação do regime aplicável à sociedade, 
ou perante a formação de situações expressivas 
de domínio ou controlo acionista, os sócios mi-
noritários sejam deixados ao abandono, sem me-
canismos que lhes permitam evitar os “custos” 
associados à posição minoritária.

4. A tutela das minorias no Direito das socie-
dades

I – Mesmo não procedendo a uma análise deta-
lhada das disposições do Direito das sociedades 
(em especial do CSC) nem das valorações que, 
em particular, cada uma das suas disposições 
consente, é útil que nos detenhamos numa visão 
panorâmica da tutela das minorias no Direito 
societário, a fim de melhor compreender o que 
se afigura ser uma preocupação geral da nossa 
ordem jurídica, com naturais reflexos no caso do 
delisting por perda da qualidade de sociedade 
aberta.

II – A tutela das minorias representa uma cons-
tante na evolução do Direito das sociedades e 
dos valores mobiliários. Ela surge, desde logo, 
associada à formação e progressiva expansão do 
princípio da maioria no regime das sociedades 
comerciais.

A história mostra que quando o legislador afasta 
a unanimidade ou mitiga a exigência de certas 

17- Cfr., por exemplo, KLAUS HOPT e HARALD BAUM, in AA.VV, Börsenreform – Eine ökonomische, rechtsverglei-
chende und rechtspolitische Untersuchung, 1997, 417 e ss.

18- Última alteração: Decreto Legislativo n.º 3, de 24 de janeiro de 2015.
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maiorias deliberativas qualificadas, surgem con-
sagrados – como contrapeso normativo – meios 
de tutela dos sócios dissidentes.

Compreende-se que assim seja. Se a unanimi-
dade (ou a exigência de quoruns ou maiorias 
deli berativas elevados) pode levar à paralisação 
da própria sociedade, a afirmação do princípio 
da maioria leva, por seu turno, ao aprisiona-
mento dos sócios minoritários e a uma tenden-
cial expropriação da sua posição pelos sócios 
controladores.

Por esta razão se consagram ou reforçam institu-
tos que permitem aos sócios minoritários apar-
tarem-se da sociedade ou, pelo menos, obterem 
alguma forma de compensação pela sua sujeição 
à vontade maioritária.

III – Quanto mais estruturante é a modificação 
imposta pela maioria, mais intensa tende a ser a 
presença destes mecanismos de tutela.

O Direito Europeu das Sociedades – que cons-
titui um relevante critério hermenêutico para a 
generalidade das ordens jurídicas europeias – foi 
aliás sempre especialmente sensível à necessida-
de da tutela dos sócios minoritários.

Assim, a exoneração ou outros institutos estrutu-
ralmente diversos mas funcionalmente idênticos 
– tal qual a alienação potestativa, por exemplo, 

que mais tarde se considerará – constituem, aí, 
expedientes experimentados da tutela das mino-
rias perante alterações jussocietárias importantes 
que atinjam ou possam atingir a posição jurídica 
dos sócios.

Como exemplos, podem ser apontados, desde 
logo, os regimes europeus das fusões e cisões de 
sociedades19

A 9.ª Diretriz, por exemplo, foi especialmente 
longe no que toca à tutela dos acionistas mino-
ritários. Prescreve, por exemplo, a tutela dos só-
cios livres (art. 14.º), o instituto da aquisição e 
alienação potestativa (arts. 15.º e 23.º e 39.º), a 
previsão de uma compensação anual aos acio-
nistas livres substituindo a aquisição (art. 16.º).  
Em muitos outros preceitos se descortina o fim 
da tutela das minorias, que constitui um incon-
tornável fundamento do regime aí proposto.

IV – A preocupação com a tutela dos sócios 
mino ritários encontra-se igualmente presente em 
diversos lugares do CSC. As suas manifestações 
podem ser reconduzidas, principalmente, aos  
seguintes tipos:

(i) exigência de maiorias qualificadas;
(ii) tutela “negativa” do investimento;
(iii) impedimento da expropriação das vanta-

gens patrimoniais e compensação pelos 
“custos” da posição minoritária.

19- Nos termos do art. 28.º da 3.ª Diretriz, os Estados-membros ficam dispensados da observância dos artigos 9.º (projeto de 
fusão), 10.º (fiscalização do projeto) e 11.º (direito de informação), nos casos de fusão por incorporação em sociedade detida 
a, pelo menos, 90%, desde que sócios minoritários gozem de direito de exoneração.

No mesmo sentido segue a 6.ª Diretriz: no seu artigo 5.º/2 prevê-se a possibilidade dos Estados-membros estabelecerem um 
direito de exoneração para os casos em que não venha a ser respeitada a regra da proporcionalidade quanto às participações 
sociais recebidas nas sociedades resultantes de cisão (cfr., com desenvolvimento, RAUL VENTURA, Adaptação do Direito 
Português à Sexta Directiva do Conselho da Comunidade Económica Europeia relativa às Cisões de Sociedades por Acções, 
1982).

Também no Regulamento (CE) n.º 2157/2001, de 8-out., acerca da constituição de uma societas europaea, vem prevista a 
necessidade dos Estados-membros adoptarem medidas destinadas a assegurar uma proteção adequada aos sócios minoritários 
que votem contra a fusão (artigo 24.º/2). No caso português, a concretização da tutela dos sócios minoritários no âmbito de 
uma societas europaea, levou à multiplicação do direito de exoneração, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 2/2005, de 4-jan., de 
difícil harmonização com os outros regimes de exoneração.

Em igual sentido dispõe a 10.ª Diretriz: também no seu artigo 4.º/2 surge referida a necessidade de os Estados-membros adop-
tarem medidas destinadas a tutelar os sócios minoritários que hajam votado contra a fusão transfronteiriça. 
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Esta última tipologia de manifestações encontra-
-se, por exemplo, na exigibilidade de distribui-
ção de metade dos lucros distribuíveis, que ape-
nas pode ser afastada por previsão contratual em 
contrário ou por uma maioria agravada de ¾ dos 
votos correspondentes ao capital social (art. 217, 
n.º 1 e 294, n.º. 1); ou a garantia de lucros aos 
sócios livres (art. 500.º).

As duas primeiras, merecem uma atenção mais 
detalhada.

5. Cont.: a exigência de maiorias qualificadas

I – Quando a tutela dos sócios minoritários se 
expressa na exigência de maiorias qualificadas, 
o legislador coloca nas mãos de uma minoria de 
sócios a sorte final da deliberação social.

O caso extremo deste tipo de tutela é o da exi-
gência de unanimidade ou da necessidade do 
consentimento dos sócios para a eficácia de uma 
deliberação, pois um sócio apenas pode, então, 
paralisar uma deliberação.

A unanimidade requer-se, por exemplo, no do-
mínio do CSC:

Art. 86.º/1– quanto à eficácia retroativa das al-
terações ao contrato de sociedade;
Arts. 156.º/1 e 164.º/1 – quanto à partilha em 
espécie do ativo restante e superveniente;
Art. 187.º/2 – quanto ao destino da parte so-
cial extinta;
Art. 191.º/2 – para a designação de gerentes 
estranhos à SNC;
Art. 192.º/2 – quanto à confirmação de certos 
negócios jurídicos das SNC;
Art. 194.º – para a deliberação de modifica-
ções ao contrato da SNC, fusão, cisão, trans-
formação, dissolução e admissão de novos 
sócios; 
Art. 233.º/2 – para a introdução de uma nova 
causa de amortização de quotas;
Art. 281.º/9 – quanto à alteração do projeto de 
contrato de sociedade em assembleia consti-
tutiva das SA; e 

Art. 476.º – quanto à unanimidade de votos 
requerida aos sócios comanditados para a al-
teração do contrato de sociedade.

II – No que toca à exigência do consentimento 
dos sócios como condição de eficácia das delibe-
rações societárias ou da afetação da sua posição 
jurídica por vontade maioritária, ela apresenta-
-se, por exemplo:

Art. 24.º – na afectação dos direitos especiais;
Art. 103.º/2 – quanto aos sócios prejudicados, 
em sede de fusão;
Art. 180.º/1 – para a participação dos sócios 
das sociedades em nome colectivo em outras 
sociedades com responsabilidade ilimitada ou 
exercício de atividade concorrente;
Art. 182.º/1 – para a transmissão de partes so-
ciais inter vivos;
Art. 184.º/2 – para a continuação da SNC por 
parte do sucessor;
Art. 205.º/1 – na venda em hasta pública da 
quota do sócio excluído;
Art. 233.º/1 – para a amortização da quota fora 
dos casos legal ou contratualmente previstos;
Art. 257.º/3 – quanto ao direito especial à ge-
rência;
Art. 328.º/3 –na introdução de limitações à 
transmissibilidade das ações, em momento 
posterior à constituição da SA, para os acio-
nistas interessados; e
Art. 347.º/1 – a contrario sensu: fora dos ca-
sos aí previstos, a amortização de ações exige 
o consentimento do acionista.

III – Sem chegar a esse tipo de solução extrema, 
o legislador, se bem que não impeça absoluta-
mente a formação ou a eficácia da vontade maio-
ritária, estipula também, muitas vezes, a exigên-
cia de um quórum constitutivo ou deliberativo 
mais elevado (“supermajority requirements”): 
ao requerer então a concordância de um leque 
mais alargado de sócios na formação da vontade 
social, acaba por estabelecer um meio de tutela 
das minorias.
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Estes “supermajority requirements” tendem a 
ser vistos como uma causa de ineficiência eco-
nómica, produzindo efeitos negativos na avalia-
ção das sociedades20. Funcionam como cláusulas 
anti-controlo21, com as consequentes desvan-
tagens que o mercado penaliza22. E pode haver 
abusos de minoria23.

6. Cont.: a tutela “negativa” do investimento

I – Tendo em conta o objeto do presente estudo, 
interessa-nos particularmente a proteção dos só-
cios minoritários que se manifesta sob a forma 
de tutela “negativa” do investimento, ou de tute-
la do “desinvestimento”. 

Esta opera quando o legislador cria condições 
para que os sócios dissidentes possam, com faci-
lidade e sem perda de valor acionista, apartarem-
-se da sociedade, caso não queiram sujeitar-se à 
vontade maioritária.

Especialmente associado a este escopo está o di-

reito de exoneração e outros institutos que com 
ele partilham a mesma dimensão funcional24, 
como o direito de alienação potestativa. 

II – O direito de exoneração encontra-se consa-
grado – não obstante diversos condicionamen-
tos, muitas vezes criticados – ante mudanças 
estruturais da sociedade ou especialmente per-
turbadoras da vida social25.

Por exemplo:
– na alteração da lei pessoal (art. 3.º);
– em caso de fusão e cisão (art. 105.º);
– em caso de incorporação de sociedade de-
tida em 90% ou mais pela sociedade incorpo-
rante (art. 116.º, n.ºs 4 e 5);
– em sede de transformação (art. 137.º);
– na deliberação de regresso à atividade da so-
ciedade dissolvida (nos termos e pressupostos 
do art. 161.º, n.º 5);
– nas hipóteses previstas para as SNC (art. 
185.º); 
– no caso de proibição de cessão de quotas 
(nos termos previstos no art. 229.º, n.º 1);
– para as sociedades por quotas (SPQ), no 
caso de deliberação de um aumento de capital 
a subscrever total ou parcialmente por tercei-
ros, mudança do objecto social, prorrogação 
da sociedade, transferência da sede para o 

20- Cfr., por exemplo, LUCIAN A. BEBCHUK / ALMA COHEN / ALLEN FERRELL, “What Matters in Corporate 
Governance?” (February 2009). The Review of Financial Studies, Vol. 22, Issue 2, 783-827, 2009. Disponível em SSRN: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1331874.

21- Neste sentido, cfr. LUCIAN A. BEBCHUK / ALMA COHEN / ALLEN FERRELL, “What Matters in Corporate 
Governance?”, cit., 11. Cfr. ainda ORLANDO GUINÉ, Da conduta (defensiva) da Administração “Opada”, 2009, passim.

22- Cfr., por exemplo, DIOGO COSTA GONÇALVES, Código do Governo das Sociedades Anotado (coord. Paulo Câ-
mara), 2012, 1.4., 8 e ss.

23- Tudo depende, porém, da concreta composição do capital social e das características do mercado. O que em certas circuns-
tâncias pode representar um importante meio de tutela dos acionistas minoritários, noutras pode permitir situações de abusos 
de minoria, potenciando comportamentos oportunistas de acionistas de participação reduzida que, deste modo, adquirem uma 
importância societária e uma relevância no mercado absolutamente desproporcional face à sua real participação social.

Alguns dos comportamentos dos sócios minoritários poderão redundar, aliás, em violação de deveres jurídicos associa-
dos à qualidade de acionista. Cfr., por exemplo, PEDRO PAIS VASCONCELOS, A participação social nas sociedades  
comerciais, 2.ª ed., 2006 (reimp. 2014), passim, e JOSÉ FERREIRA GOMES, “Conflitos de interesses entre accionistas nos 
negócios celebrados entre a sociedade anónima e o seu accionista controlador”, Conflito de Interesses no Direito Societário e 
Financeiro: Um Balanço a partir da Crise (coord. Paulo Câmara), 2010, passim.

24- AMADEU JOSÉ FERREIRA, Amortização de quotas e exoneração de sócio, FDUL, 1991, 15 e ss.

25- Cfr., desenvolvidamente, JOÃO ESPÍRITO SANTO, Exoneração do sócio no direito societário-mercantil português, 
2014, 507 e ss.
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estrangeiro e regresso à atividade da socieda-
de dissolvida (art. 240.º, n.º 1 a), coincidindo 
algumas destas causas com as já previstas na 
Parte Geral); e
– ainda para as SPQ, havendo justa causa de 
exclusão de um sócio, a sociedade não delibe-
rar excluí-lo ou não promover a sua exclusão 
judicial (art. 240.º, n.º 1 b)).

A hipótese de alienação potestativa surge espe-
cialmente prevista no art. 490.º. Considerá-
-la-emos com mais pormenor no contexto das 
OPA’s previstas no CVM e da regulamentação 
especial que este diploma institui.

III – Nas hipóteses apontadas, está em causa, 
como se disse, o princípio da tutela do investi-

mento. Este princípio obriga a uma repondera-
ção das condições que conduziram o acionista à 
decisão de investir (ou manter o investimento), 
perante alterações não previstas ou não assumi-
das ao tempo da realização do investimento.

Verificada uma alteração desse tipo, confere-se a 
possibilidade de um desinvestimento. Isto é: dá-
-se aos sócios, verificados certos pressupostos, a 
possibilidade de reavaliarem o seu investimento 
social e “desinvestir” da sociedade26.

IV – O princípio da tutela do investimento confe-
re, portanto, ao sócio, a avaliação das condições 
do investimento (a realizar ou manter) quando 
ocorrem modificações profundas da vida socie-
tária, viabilizando-se-lhe desinvestir, apartando-
-se da sociedade.

A possibilidade de desinvestimento corresponde 
assim, à vertente dir-se-á negativa deste prin cípio.

V – As raízes da tutela do desinvestimento  
podem encontrar-se fundo no Direito privado 
comum: a alteração das circunstâncias, a justa 
causa de desvinculação em ligações duradouras, 
a própria liberdade negativa de associação, como 
expressão de um princípio fundamental constitu-
cionalmente protegido27 (que, no caso das socie-
dades comerciais, se entrelaça com a tutela do 
investimento). 

De resto, a tutela do desinvestimento é sempre 
uma forma de proteção das minorias contra a 
possibilidade de a maioria expropriar os sócios 
minoritários das suas vantagens patrimoniais. 

7. A tutela das minorias como vector axioló-
gico material do Direito societário português

I – As manifestações normativas sumariamente 
apontadas permitem-nos afirmar que a prote-
ção das minorias – como quer que se configure 
no pormenor e quaisquer que sejam os institu-
tos que a permitem operar – corresponde a um 
vector axiológico material do Direito societário 
português, largamente sustentado pela influência 
do Direito Europeu das Sociedades.

Manifestado profusamente em diversos lugares 
do ordenamento (e do seu sistema externo), a 
tutela das minorias corresponde a uma exigên-
cia do sistema interno. E, como tal, não pode ser  
ignorada pelo intérprete no processo de aplica-
ção do Direito, quer na hermenêutica e no de-
senvolvimento das fontes, quer como padrão de 
solução de casos concretos28.

II – Enquanto vector axiológico material, a tu-
tela das minorias surge muitas vezes conside rada 

26- A tutela do desinvestimento integra-se na tutela do investimento. Ao permitir-se que os sócios abandonem a sociedade 
está, sobretudo, a garantir-se as condições do seu investimento, assim como a mais fácil captação de novos ou mais arrojados 
envolvimentos financeiros, pela redução do risco que a possibilidade de desinvestir traduz. Como sustenta LIBONATI, “La ga-
ranzia del disinvestimento (…) si traduce cosi in garanzia dell’investimento; si investe perché si è certi di potere disinvestire 
(in termini sufficientemente proficui) nel caso che lo si ritenga utile o necessario”, apud BONFANTE / CORAPI / MAR-
ZIALE / RORDORF / SALAFIA, Codice commentato delle nuove società, 2004, 843. 

27- PAIS DE VASCONCELOS, A Participação …, 236-237.

28- Tal é, aliás, reconhecido na doutrina. Cfr., por exemplo, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das Sociedades, 
I (Parte geral), 3.ª. edição, 2011, 285, PAULO OLAVO CUNHA, Direito das Sociedades Comerciais, 5.ª edição, 2012, 118 
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sob outras designações ou através de outros me-
canismos. 

Fala-se, por exemplo no direito à qualidade de 

sócio ou no direito à intangibilidade da partici-

pação social como insusceptibilidade da exclu-
são do sócio ou da redução da sua participação 
social por decisão arbitrária da maioria29.

Refere-se ainda o direito à participação rela-

tiva na sociedade30, para expressar a exigência 
de que as vicissitudes societárias não alterem o 
“equilíbrio de forças” existente entre os sócios 
e sedimentado na proporção da sua participação 
no capital social. Se tal acontece, a ordem jurí-
dica exige a atribuição de meios de tutela.

De grande importância é, por fim, o princípio da 

igualdade no tratamento dos sócios – expressa-
mente consagrado no art. 15.º CVM –, cuja con-
cretização redunda, na maioria das vezes, numa 
tutela das minorias.

Não se ignora que o alcance destas abordagens é 
distinto. Mas todas elas podem contribuir, no seu 
modo próprio, a dar corpo e a operacionalizar 
uma tutela das minorias no Direito português.

8. O reflexo de outros elementos do sistema 
na configuração da tutela dos sócios minori-
tários: os deveres de lealdade

I – Contudo, a necessidade da tutela das minorias 
não decorre apenas de disposições de Di reito das 
sociedades, isoladas de outras orientações mate-
riais, mais gerais, do ordenamento.

Pelo contrário: ela encontra suporte em institutos 
gerais do Direito comum, em especial na boa fé e 
como concretização do que usa designar-se tam-
bém, particularmente no contexto societário, por 
deveres de lealdade. 

A ideia é simples e muito expansiva: tanto a so-
ciedade para com os sócios, como estes entre si, 
se devem lealdade. Ao ponto, aliás, de se dizer 
por vezes que a tutela das minorias constitui, 
apenas e tão só, uma concretização de tal exi-
gência.

II – Com o dever de lealdade costuma exprimir-
-se a exigibilidade de um comportamento probo 
e correto, de cuidado e consideração para com os 
interesses de outrem, em situações nas quais há 
uma relação especial entre sujeitos31. 

ss, 274 ss, e ARMANDO TRIUNFANTE, A tutela das minorias nas sociedades anónimas. Direitos de minoria qualificada. 
Abuso do di reito, 2004, passim. Salienta-se também o abuso de minoria: cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de 
Direito Comercial, II (Das Sociedades), 4.ª ed., 2013, 322 e ss. e ainda, HÉLDER JORGE DA COSTA BRANCO, O abuso 
do direito da minoria societária, 2014, passim.

29- Neste sentido cfr. ANTÓNIO PEREIRA DE ALMEIDA, Sociedades comerciais, valores mobiliários, instrumentos 
financeiros e mercados, I, 7.ª ed., 2013, 139 e ss. Cfr., igualmente, ANTÓNIO AVELÃS NUNES, O direito de exclusão de 
sócios nas sociedades comerciais, 2002 (reimp. 1968), passim.

30- FILIPE CASSIANO DOS SANTOS, Estrutura Associativa e Participação Societária Capitalista – Contrato de socie-
dade, estrutura societária e participação do sócio nas sociedades capitalistas, 2006, 509 e ss.

31- Mas pode diferenciar-se. Para a destrinça entre o dever de cuidado ou de consideração, por um lado, e o dever de lealdade, 
por outro, em sede de responsabilidade civil dos administradores, assim como para a diferenciação entre a regra de conduta 
segundo a boa fé e os qualificados deveres de lealdade no âmbito da relação de administração e de outras relações fiduciárias 
análogas, cfr. MANUEL A. CARNEIRO DA FRADA “A business judgment rule no quadro dos deveres gerais dos admi-
nistradores”, ROA 67 (2007), 164 ss, 168 ss. Com atenção ao direito americano, acerca da relação entre dever de boa fé e 
dever de lealdade, cfr. ainda PEDRO CAETANO NUNES, Dever de gestão dos Administradores de sociedades anónimas, 
2012, 283 ss.
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Claro que estas relações nas quais florescem os 
deveres de lealdade podem ser de variada natu-
reza. Estão associadas de modo especialmente 
intenso à fiducia e ao trust 32, mas muitas outras 
existem que podem ser qualificadas como espe-

ciais para este efeito. Fala-se a esse propósito, 
embora nem sempre com toda a propriedade, 
de uma ligação de particular confiança entre as 

partes (gesteigertes Vertrauensverhältnis)33.

De qualquer forma, estas relações em que exis-
tem deveres de lealdade surgem, por regra, nos 
contratos de cooperação e em geral nos negócios 
que merecem a qualificação genérica de joint 

venture e em formas de parceria jurídico-econó-
mica34. Mas deixam-se também individualizar 
no contexto societário.

III – A qualificação de uma relação como espe-
cial para fundar deveres de lealdade tem uma 
dimensão heurística. As características de tais 
relações fazem com que o padrão de conduta 
exigível às partes seja por vezes bem mais exi-
gente do que aquele que se retira do art. 762.º/2 
CC para a generalidade das obrigações35.

Assim, “em muitos casos a mera invocação do 

cumprimento, apertis verbis, das disposições 

normativas não chega para afastar a violação 

de deveres de lealdade que, no caso concreto, 

podem obrigar praeter legem mas secundum 
jus”36.

IV – No Direito das sociedades, estes deveres 
(normalmente ditos) de lealdade conhecem um 
vasto campo de densificação. Desde logo, eles 
conformam a conduta dos administradores, que 
têm, com a sociedade, uma relação de uberrimae 

fidei (art. 64.º/1 b) CSC)37.

Mas os deveres de lealdade não se circunscre-
vem à administração. Estendem-se também às 
relações dos sócios entre si e destes para com a 
sociedade. 

Com efeito, a permanência conjunta numa estru-
tura jussocietária coloca os sócios numa especial 
relação entre si e, dada a personificação jurídica 
da sociedade comercial, também numa especial 
relação com a sociedade de que são sócios38.

A concretização do conteúdo positivo e nega-

tivo39 destes deveres de lealdade é necessaria-
mente casuístico. Depende das circunstâncias do 
caso concreto. Há uma plasticidade elevada dos 
deveres que, emergindo de uma especial relação, 

32- Sobre o trust e os deveres do trustee, pode ver-se, desenvolvidamente, MARIA JOÃO VAZ TOMÉ/DIOGO LEITE 
DE CAMPOS, A Propriedade Fiduciária (Trust)/Estudo para a sua consagração no direito português, 1999, e ANTÓNIO 
BARRETO MENEZES CORDEIRO, Do Trust no Direito Civil, 2014.

33- Desenvolvidamente e com preocupação de depuração, MANUEL A. CARNEIRO DA FRADA, Teoria da Confiança 
e Res ponsabilidade Civil, 2004, 544 e ss.

34- Com interesse para um enquadramento genérico, veja-se LUÍS DE LIMA PINHEIRO, Joint Venture/Contrato de 
empreendimento comum em direito internacional privado, 1998, 43 ss, 279 ss, LUÍS MORAIS, Empresas comuns joint 
ventures no Direito Comunitário da concorrência, 2006, 145 e ss, e KLAUS LANGEFELD-WIRTH, Les joint ventures 
internacionales, 1992, passim.

35- Cfr. também MANUEL A. CARNEIRO DA FRADA, Teoria da Confiança ..., 551.

36- PEDRO DE ALBUQUERQUE / DIOGO COSTA GONÇALVES, “O impedimento do exercício do direito de voto 
como proibição genérica de atuação em conflito”, RDS III (2011), 3, 657-712, 692.

37- CARNEIRO DA FRADA, “A business judgment rule no quadro dos deveres gerais dos administradores”, cit., 168 ss. 

38- Com referências, PAIS DE VASCONCELOS, A participação social…, 312 e ss.; ANTÓNIO MENEZES COR-
DEIRO, “A lealdade no direito das sociedades”, ROA (2006), III, 1033 e ss. e Direito das sociedades, I (Parte geral), 3.ª ed., 
2011, 468 e ss.

39- Neste sentido, com referências, PAIS DE VASCONCELOS, A Participação Social ..., 356 e ss. 
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têm intensidades diversas consoante a realidade 
concreta dos sócios e da sociedade.

V – A tal intensidade não é alheio o factor  
tempo40, nem o concreto percurso histórico da 
sociedade, o seu passado recente ou remoto, e 
o concreto momento em que os deveres de leal-
dade são aferidos.

Por outro lado, essa intensidade tende a ser 
maior nas sociedades de pessoas e nas socie-
dades de capitais fechadas, muito embora haja 
indis cutivelmente deveres de lealdade mesmo 
entre os sócios de uma sociedade aberta ou des-
tes para com a sociedade. 

VI – Numa sociedade aberta, são, como é na-
tural, especialmente fortes os deveres de leal-
dade dos acionistas detentores de participações 
qualificadas entre si. Como o são os deveres dos 
acionistas maioritários para com os minoritá-
rios (detentores de participações qualificadas ou 
não). Sobretudo quando as participações dos pri-
meiros permitem, pela expressão que assumem, 
o controlo (absoluto) da sociedade, os deveres 
de lealdade para com os acionistas minoritários 
intensificam-se especialmente.

A atuação do acionista maioritário pode redun-
dar então no comportamento de um “sócio ti-

rano”41, que ignora e desconsidera (para além 
do tolerável) os acionistas minoritários e os seus 
interesses; adoptando condutas que atingem as 
suas posições jurídicas e que conduzem à “ex-
propriação” das minorias, quer quanto ao valor 
patrimonial das suas ações, quer quanto ao con-
teúdo dos seus direitos participativos.

Os deveres de lealdade visam contrabalançar 
essa posição de supremacia. Ex bona fide o acio-
nista maioritário não pode, designadamente:

– ignorar em absoluto a posição e o interesse 
dos acionistas minoritários;
– afastá-los por completo do processo deci-
sório fundamental, pese embora a posição de 
controlo de que goza; 
– promover decisões que diretamente desva-
lorizem as ações dos acionistas minoritários 
sem lhes proporcionar uma qualquer forma de 
compensação. 

VII – Deste modo, ainda aí onde a lei não confira 
explicitamente tutela suficiente, a lealdade pode 
requerer um dever de assegurar aos acionistas 
minoritários certas formas de compensação ou 
de reequilíbrio, se o interesse que surge a con-
flituar com o destes se apresenta como interesse 
exclusivo ou predominante de um acionista con-
trolador.

§ 3.º DELISTING VOLUNTÁRIO E PROTEÇÃO DAS  
MINORIAS NO SISTEMA MOBILIÁRIO PORTUGUÊS

9. O regime do art. 27.º/1 a) e 2 CVM e plau-
sibilidade de uma lacuna

I – Como já foi dito, o art. 27.º/1 CVM consagra 
duas hipóteses distintas de delisting voluntário: 
(i) a perda da qualidade de sociedade aberta por 
decisão da sociedade ou do seu acionista maiori-
tário que, em consequência de oferta pública de 
aquisição, venha a deter mais de 90% dos direi-
tos de voto, nos termos da alínea a) do n.º 1; e (ii) 
a perda da qualidade de sociedade aberta por de-
liberação em assembleia geral, por uma maioria 
não inferior a 90% do capital social, nos termos 
da alínea b) do n.º 1.

II – O facto de a imputação de mais de 90% dos 
direitos de voto ocorrer “em consequência de 

oferta pública de aquisição”, introduz uma alte-
ração substantiva no regime aplicável.

40- NUNO TRIGO REIS, Os deveres de lealdade dos administradores de sociedades comerciais, in Temas de direito comer-
cial. Cadernos O Direito, 2009, 4, 357, quanto à relação entre o administrador e a sociedade.

41- Na expressão sugestiva de PAIS DE VASCONCELOS, A participação social…, 361.
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Imaginemos que a sociedade A veio a deter mais 
de 90% do capital social da sociedade B, sem 
que tenha ocorrido qualquer OPA. Para que fosse  
possível uma operação de going private, seria 
necessário, para além da deliberação em assem-
bleia geral, que a sociedade B indicasse o acio-
nista que ficava obrigado a adquirir as ações dos 
acionistas minoritários, nos termos e pela com-
pensação previstos nos n.ºs 3 e 4 do art. 27.º.

Em concreto, a compensação seria calculada nos 
termos do art. 188.º; ou seja: seria a mesma com-
pensação que a lei prevê para a oferta pública de 

aquisição obrigatória.

Todavia, se a mesma sociedade A detiver menos 
de 90% do capital social mas, na sequência de 
uma OPA, lhe vierem a ser imputados mais de 
90% dos direitos de voto, já pode requerer a per-
da da qualidade de sociedade aberta, ficando dis-
pensada de oferecer aos acionistas minoritários 
qualquer contrapartida pelas suas ações.

III – A disparidade de regimes, em especial no 
que diz respeito à tutela dos acionista minoritá-
rios, não é imediatamente justificável. 

Com efeito, não se compreende facilmente que, 
fora do quadro de uma OPA, a lei exija que a perda 
da qualidade de uma sociedade aberta seja delibe-
rada em assembleia geral da sociedade por uma 
maioria não inferior a 90% do capital social, con-
ferindo então aos sócios minoritários – que não vo-
taram o delisting – o direito (potestativo) de alienar 
as suas ações (segundo o disposto no art. 27.º/3 e 
4), mas que não afirme explicitamente tal direito se 
o delisting surge na sequência de uma OPA.

Ou se encontram, no regime da OPA, razões que 
expliquem e fundamentem a dispensa da tutela 
dos acionistas que se opõem ao delisting, ou en-
tão o princípio da igualdade de tratamento dos 
sócios nas duas situações aponta, insofismavel-
mente, uma lacuna de regulação: a justiça requer 
que o igual seja tratado de modo igual, pelo que 

terá o intérprete-aplicador de completar a la cuna 
legal existente, aplicando a essas situações da 
alínea a), com adaptações, o disposto nos n.ºs 3 
e 4 do art. 27.º.

IV – Objectar-se-á que esses números são claros 
ao referirem-se, apenas, à situação de perda da 
qualidade de sociedade aberta prevista na alínea 
b) do n.º 1. 

Não se nega, naturalmente, que apenas para esta 
o preceito consagrou explicitamente a alienação 
potestativa dos minoritários e uma remissão para 
o art. 188.º. 

Mas não se pode excluir, com base num argumento  
meramente literal, pela inexistência de lacuna 
quanto a um mecanismo similar de proteção dos 
acionistas minoritários ao abrigo da alínea a); 
uma lacuna a preencher então pela extensão, aos 
casos abrangidos pela alínea a), dos mecanismos 
de proteção previstos nesses números. 

Por outras palavras: só a ponderação conjugada 
das duas alíneas do n.º 1 do art. 27.º permite uma 
conclusão segura quanto ao alcance da alínea a) 
e, em consequência, quanto à tutela conferida 
aos acionistas minoritários por ela abrangidos, 
no sistema mobiliário português. 

10. A perda da qualidade de sociedade aber-
ta por deliberação em assembleia geral como 
paradigma normativo do equilíbrio dos inte-
resses em jogo no delisting (art. 27.º/1 b)

I – A discrepância de regimes apontada dá lugar 
a várias hipóteses de compreensão do direito vi-
gente. 

Como se disse, ou ela se adequa basicamente ao 
teor dessas hipóteses, devidamente interpreta-
das, justificando-se portanto essa diferença e não 
dispondo os acionistas minoritários de qualquer 
direito à alienação potestativa nas situações da 
alínea a) (adequadamente compreendida), ou há, 
de facto, uma lacuna42 no preceito ao não esten-

42- Que pode dizer-se teleológica ou de segundo grau.
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der a tais hipóteses esse direito, ao menos em 
algumas situações abrangidas pela previsão da 
alínea a).

Impõe-se, pois, um esforço hermenêutico de har-
monização das disposições em causa.

II – A chave para a articulação que se requer as-
senta na consideração de que a hipótese de perda 
da qualidade de sociedade aberta prevista no art. 
27.º/1 b) constitui o paradigma normativo do 
delisting voluntário, onde o legislador teve espe-
cial cuidado em harmonizar os diversos interes-
ses em jogo. Essa hipótese constitui, portanto, a 
forma-regra ou o procedimento-padrão da perda 
voluntária da qualidade de sociedade aberta.

Na verdade, as ofertas, pressupostas na alínea a), 
são formas específicas de transação de valores 
mobiliários. Ocorrem quando ocorrem. O que é 
ordinário no que toca às decisões que tenham im-
pacto na vida societária e na posição dos sócios 
é aquilo que se delibera em assembleia geral.  
Ou seja, e de novo: a deliberação da assembleia 
geral é a forma-padrão, do ponto de vista jurí-
dico, para o delisting voluntário. 

III – Daqui se retira que as outras vias de de-
sencadear um delisting devem ser aproximadas, 
tanto na interpretação e construção dos seus re-
quisitos, como no plano das suas consequências 
(aí onde a lei se revele menos clara), dos requisi-
tos estabelecidos para o delisting por deliberação 
dos sócios43.

Considerem-se, então, os requisitos do delisting 
por deliberação da assembleia geral, face ao 
disposto na alínea b) do n.º 1 do art. 27.º, assim 
como do disposto no art. 188.º CVM (para o qual 
o art. 27.º/4 remete).

IV – O regime previsto no art. 27.º/1 b) é mar-
cadamente protecionista da posição jurídica dos 
acionistas minoritários.

Em primeiro lugar, o CVM exige uma delibera-
ção sujeita a um quórum deliberativo não infe-
rior a 90% do capital social; uma percentagem, 
esta, indexada ao capital social e não aos votos 
expressos em assembleia geral (ou imputáveis 
nos termos do art. 20.º).

Ora, maioria tão agravada consubstancia uma 
expressiva modalidade de tutela das minorias, 
já que a vontade dos acionistas, no caso de os 
impulsionadores do delisting não atingirem os 
90% do capital, deverá ser “conquistada” para a 
formação da deliberação. 

A necessidade de a formação de uma maioria 
acionista ter de atingir 90% do capital, se pode 
levar à verificação das ineficiências associadas 
aos supermajority requirements, confere aos 
acionistas opoentes ao delisting que, embora mi-
noritários, tenham, no conjunto, mais de 10% do 
capital, um especial poder de negociação quanto  
aos termos, condições e benefícios para eles  
associados à perda da qualidade de socie dade 
aberta. Tal configura uma garantia de que a 
maioria de 90% só se alcança com o seu acordo 
e nas condições que eles reputarem adequadas 
para o efeito.

E intui-se de imediato que, quando os acionistas 
minoritários têm mais de 10% do capital, a sua 
proteção não pode, em tese, ser menor. 

V – A proteção dos acionistas minoritários não 
se esgota, todavia, nas exigências do quórum 
deli berativo. 

43- Compreende-se que assim seja: requer-se uma conveniente discussão do delisting por todos os sócios e é a sujeição da 
decisão a deliberação da assembleia geral que proporciona, segundo o que constitui a regra do Direito societário geral, a pos-
sibilidade de uma decisão adequadamente participada por todos os sócios, capaz de refletir as suas razões. Por muito que a 
prática das assembleias gerais desdiga desse modelo, ele não deixa de ser o modelo regulativo a ter em conta.
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Deliberado o delisting por uma maioria não infe-
rior a 90% do capital social, os acionistas dis-
sidentes são ainda tutelados por um mecanismo 
que, embora estruturalmente diverso, desempe-
nha funcionalmente o escopo da exoneração: (i) 
a sociedade indica um acionista que se obriga a 

adquirir as acções dos dissidentes; (ii) cuja con-
trapartida, para além de caucionada, é fixada nos 
termos do art. 188.º (os termos previstos para as 
OPA’s obrigatórias).

O mecanismo consagrado corresponde material-
mente a uma OPA de saída do mercado. Deste 
modo se confere um grau de tutela equivalente, 
ao menos, ao existente no regime geral da OPA. 

VI – Ora, a interpretação do art. 27.º/1 a) tem de 
ser conforme com estes dados. O alcance desse 
preceito não pode permitir que se subvertam as 
valorações que o legislador estabeleceu para o 
caso-padrão.

De facto, cumpre perguntar: porque é que uma 
OPA haveria de consentir um delisting unilate-
ral subsequente a requerimento do oferente que 
tenha obtido 90% dos votos, ainda que não te-
nha alcançado 90% do capital social, se, ordi-
nariamente, a saída de bolsa voluntária exige a 
detenção de 90% do capital social (ou o acordo 
de acionistas que perfaçam essa percentagem)?

Tal só se justifica se o facto de a perda da qua-
lidade de sociedade aberta se dar na sequência 
de uma OPA dispensar a tutela dos acionistas 
minoritários, configurada na situação-padrão de 
delisting prevista no art. 27.º/1 b). 

É o que veremos de seguida.

11. O art. 27.º/1 a) e o sentido das expressões 
“em consequência de oferta pública de aquisi-
ção” e de “oferente”

I – O art. 27.º/1 a) é claro ao exigir que o acio-
nista requerente da perda da qualidade de socie-

dade aberta tenha adquirido mais de 90% dos 
votos em “consequência de oferta pública de 

aqui sição”. 

Tal significa que o preceito não pode ser enten-
dido sem uma subordinação sistemática ao re-
gime da OPA. A possibilidade de a sociedade ou 
de o oferente requererem, nos termos do n.º 2, 
a perda da qualidade de sociedade aberta surge 
compreendido ainda no processo de uma oferta 
pública de aquisição. Há uma dependência ge-
nética e funcional da faculdade prevista no art. 
27.º/1 a) relativamente aos termos e condições 
da OPA realizada e dos concretos meios de tutela 
facultados por esta aos acionistas minoritários.

II – Um outro dado concorre nesse sentido: a 
faculdade de requerer a perda da qualidade de 
sociedade aberta prevista no art. 27.º/2 in fine é 
atribuída ao oferente e não ao acionista maiori-

tário.

Certamente que o oferente em causa deterá 
sempre mais de 90% dos direitos de voto, mas 
importa salientar que é enquanto oferente numa 
OPA – e não enquanto mero acionista detentor 
de mais de 90% dos direitos de votos – que o 
delisting pode por ele ser requerido.

Ou seja: o delisting não é um direito do acionista 
a quem são imputáveis mais de 90% dos direitos 
de voto; mas sim uma faculdade do oferente no 
contexto de uma OPA.

Neste sentido, compreende-se bem que, caso a 
fasquia dos 90% se atinja apenas com aquisições 
subsequentes à OPA, não se considere verifi cado 
o fundamento para recorrer à perda de quali-
dade44.

III – Temos portanto que, se a um acionista lhe 
são imputáveis mais de 90% dos direitos de voto 
de certa sociedade, sem que a sua posição jurí-
dica resulte do sucesso de uma OPA, esse acio-

44- Nesse sentido, precisamente, PAULO CÂMARA, Manual…, 742-743.
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nista, desejando a perda da qualidade de socie-
dade aberta, terá que lançar mão do disposto no 
art. 27.º/1 b). 

Ou seja: terá de (i) promover a realização de uma 
assembleia geral; e (ii) obter nela um quórum de-
liberativo não inferior a 90% do capital social (e 
não dos direitos de voto).

E mesmo que a sua posição acionista lhe permita 
obter isoladamente o quórum deliberativo assi-
nalado em (ii), sempre os acionistas minoritários 
poderiam então alienar as suas ações nos termos 
do art. 27.º/3 e 4.

IV – A possibilidade de um delisting decidido 
unilateralmente pelo acionista maioritário (ao 
abrigo do art. 27.º/1 a), sem processo delibera-
tivo em assembleia geral e, sobretudo, sem o re-
curso a essa OPA de saída (de acordo com o art. 
27.º/1 b), 3 e 4), apenas é equacionável, portanto, 
quando tal acionista é o oferente e a sua posição 
jurídica opera no contexto do sucesso de uma 

oferta pública de aquisição.

Não basta, assim, uma qualquer sequência cro-
nológica entre a OPA e o delisting requerido.  
Se este, solicitado que tenha sido posteriormente 
a uma OPA, não estiver de alguma forma com-
preendido no processo da OPA, como que en-
quanto ato que conclui a mudança de controlo da 
sociedade por esta visado, terá de obedecer aos 
requisitos da alínea b) do n.º. 1 do art. 27.º.

12. A necessidade de tutela dos acionistas  
minoritários na perda da qualidade de socie-
dade aberta nos termos do art. 27.º/1 a) e 2

I – O facto de, na hipótese do art. 27.º/1 a), a 
perda da qualidade de acionista surgir na sequên-
cia de uma OPA permite inferir que a tutela dos 
acionistas minoritários, a não lhes garantir nesse 
caso o direito de alienação potestativa das suas 
ações, tem sempre de estar associada ao próprio 
regime da oferta pública de aquisição e assegu-
rada por ele em moldes equivalentes.

Esse mecanismo de tutela dos acionistas mino-
ritários “vítimas” de um delisting há-de existir, 

pois tal decorre de uma exigência do sistema 
interno, como salientámos. A ordem jurídica 
não tolera que uma forte e sensível modifica-
ção da posição jurídica do acionista – como a 
decor rente do delisting – se verifique sem que 
lhe sejam facultados meios de tutela adequados 
e equiparáveis aos previstos na alínea b) do n.º 1 
do art. 27.º.

Na hipótese do art. 27.º/1 a), deve ser o meca-
nismo da OPA a assegurá-lo.

II – Esta tutela dos acionistas poderá natural-
mente resultar da conjugação dessa norma com 
outros dados do sistema jurídico. Neste aspecto, 
o facto de a hipótese de delisting prevista na alí-
nea a) do n.º 1 do art. 27.º não surgir explicita-
mente acompanhada da identificação dos meios 
pelos quais ela se efetiva não significa que haja 
no sistema, só por isso, uma lacuna a esse res-
peito.

Uma das hipóteses que melhor o demonstra dá-
-se quando, na sequência de uma OPA, surge 
para os sócios minoritários que não venderam 
as suas ações um direito de alienação potestativa 
nos termos do art. 196.º, articulado com o dis-
posto no art. 194.º CVM (verificados, claro está, 
os respectivos requisitos). 

Se a OPA prevista neste último preceito alcan-
çar o sucesso aí referido, então os acionistas 
minoritários podem exercer o seu direito de 
alienação potestativa. E podem fazê-lo, indis-
cutivelmente, nas condições do art. 196.º, re-
querida que seja, na sequência da OPA, a perda 
de qualidade de sociedade aberta ao abrigo do 
art. 27.º/1 a).

III – Temos, portanto, que, se a lei confere ao 
oferente o direito de requerer a perda da quali-
dade de sociedade aberta na sequência de uma 

OPA, caso o resultado dessa OPA configure a 
hipótese do art. 194.º, os acionistas minoritários 
têm sempre, sem sombra de dúvida, um direito 
de alienação potestativa que podem exercer, em 
certos termos, perante a decisão de delisting que 
lhes seja entretanto anunciada.
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Há, portanto, situações que caem na alçada do 
art. 27.º/ 1 a) e 2, em que os acionistas minoritá-
rios “vítimas” do delisting sempre têm garantido 
o seu direito de alienação potestativa45. 

É o que deriva da interpretação conjugada do 
art. 27.º/1 a) e do art. 196.º CVM.

IV – Daqui extrai-se um argumento de maioria 
de razão: se uma minoria pode, na sequência de 
uma OPA, obstar, nos termos do art. 194.º ex vi 
do art. 196.º CVM, aos inconvenientes do delis-

ting alienando as suas ações, não deveria uma 
minoria mais forte do que aquela que beneficia 
de tal direito nos termos do referido art. 194.º 
poder também fazê-lo? Porque é que uma mino-
ria de 10% ou inferior goza, nas situações figu-
radas, da proteção do art. 194.º, e uma minoria 
superior não goza? Porque é que uma maioria 
de 90% do capital social há-de ter de sujeitar-
-se a adquirir as ações dos sócios minoritários 
que se oponham a uma perda da qualidade de 
sociedade aberta, mas ficar dispensada se houver 
ainda mais sócios a opor-se-lhe? Ou se a OPA 
não teve o sucesso previsto no art. 194.º por o 
oferente não ter adquirido 90% dos votos por ela 
abrangidos?

V – Parece que a resposta às questões suscitadas 
só pode ser uma de duas: nestes casos, ou se diz 
que a minoria tem direito, por maioria de razão, 
a uma alienação potestativa, ou então ela só não 
terá direito a uma alienação potestativa das suas 
ações se a OPA precedente lhe tiver assegurado 
idêntica proteção face ao delisting. Neste último 
caso, se as características da OPA, portanto, fo-
rem tais que seja despiciendo conceder-se-lhes 
esse direito. De outro modo, não se compreende 
a privação desse direito.

Observe-se que apenas estas exigências evitam 
incongruências fundas. E que se contornem e 

frustrem completamente os requisitos que a lei 
estabelece no art. 27.º/ 1 b) quanto à maioria 
qualificada que se requer para uma deliberação 
de saída de bolsa e os direitos de alienação po-
testativa que a essa hipótese são assinalados.

VI – Ou seja: o intérprete-aplicador tem de bus-
car para o alcance da alínea a) aquele sentido 
que assegure para os acionistas minoritários uma 
proteção pelo menos igual à de hipóteses em que 
eles têm ainda menor expressão. 

E não pode, o mesmo intérprete, deixar de pro-
curar também uma interpretação que não frus-
tre ou esconjure decididamente o perigo de uma 
subversão da alínea b), seus requisitos e sua dis-
ciplina.

Importa retê-lo, porque o que referimos implica, 
decididamente, que o art. 27.º/1 a) não pode ser 
aplicado sem o reconhecimento de uma atribui-
ção aos minoritários de um mecanismo de com-
pensação pelo menos equivalente ao que resulta 
do art. 196.º ex vi do art. 194.º.

13. Elementos para uma analogia: o contrato 
de subordinação e o seu regime

I – Há uma proximidade material entre a posição 
jurídica dos acionistas minoritários, no caso que 
nos ocupa, e a dos sócios da sociedade subordina-
da, que exige a necessária articulação sistemática.

Na hipótese prevista no art. 493.º CSC, a socie-
dade subordinada confia a direção da sua ativida-
de a outra sociedade. Ora, o facto de a direção da 
sociedade ser atribuída a uma entidade terceira 
traz à cena o possível conflito entre os interesses 
da sociedade diretora e os da sociedade subordi-
nada, o que significa também entre os interesses 
dos sócios da sociedade diretora e os interesses 
dos sócios da sociedade subordinada, particular-
mente os minoritários46.

45- Neste sentido, PEREIRA DE ALMEIDA, Sociedades comerciais…, 549.

46- Quanto ao conflito de interesses em sede de coligação societária, cfr. ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, Grupos de 
sociedades e deveres de lealdade, 111 e ss.
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II – Na verdade, por efeito da subordinação, os 
sócios da sociedade subordinada podem ser víti-
mas fáceis de uma “expropriação” do valor das 
suas ações: tal como no delisting, a direção da 
sociedade é susceptível de ser orientada de tal 
modo que se dê uma diminuição do valor objec-
tivo da sua participação social, em benefício da 
sociedade diretora ou dos acionistas maioritários 
da sociedade subordinada.

Ora, é justamente esta depreciação da posição 
acionista subordinada que o art. 494.° visa evi-
tar, estatuindo:

(i) a obrigação de a sociedade diretora adqui-
rir as quotas ou ações dos sócios livres 
da sociedade subordinada, mediante justa  
contrapartida (fixada ou por acordo ou 
nos termos do artigo 497.º); e

(ii) a obrigação de a sociedade diretora ga-
rantir os lucros dos sócios livres da socie-
dade subordinada, nos termos do artigo 
499.º.

III – O regime consagrado no CSC tem por fonte 
principal os §§ 304(1) e 305(1) da AktG 1965, 
que estipulam, respectivamente, a necessidade 
de o contrato de subordinação (Beherrschun-

gsvertrag) prever a obrigação de a sociedade 
diretora pagar periodicamente uma adequada 
compensação (Ausgleichzahlung) aos acionistas 
da sociedade subordinada que nela permaneces-
sem; bem como a obrigação de adquirir, me-
diante contrapartida adequada, as ações daqueles 
que pretendessem sair dela.

A mesma solução se encontra no art. 13.° da Pro-
posta de Lei Cousté francesa de 1978, que obriga 
a estipular uma compensação (allocation com-

pensatoire) e a assumir uma promessa de aquisi-
ção das ações.

Também o art. 14.° do projeto de 9.ª Diretriz pre-
vê, no n.º 1, o direito do acionista livre de optar 
entre a aquisição das suas ações, nos termos do 
15.°, ou por uma compensação anual.

IV – O caso é elucidativo. A lei permite que, fora 
das hipóteses de domínio total, a direção de uma 
sociedade seja confiada a outra. Mas então, os 
acionistas livres gozam de duas formas de tutela 
fundamentais: o direito de alienação potestativa 

e o direito à garantia dos lucros.

Observe-se que o contrato de subordinação é 
um negócio jurídico celebrado entre sociedades.  
Não está em causa qualquer modificação da 
estru tura jurídico-societária. O mesmo sucede 
na perda da qualidade de sociedade aberta: não 
há uma modificação da sociedade cujos títulos 
são afastados da negociação em mercado regu-
lamentado.

Porém, no caso da subordinação, o legislador re-
conhece que tal negócio jurídico intersocietário 
acarreta uma modificação substancial da posição 
jurídica dos acionistas (livres), modificação essa 
que não pode ficar sem tutela. Daí a estatuição de 
uma compensação adequada ou de um direito de 
alienação potestativa.

V – A proximidade com a perda da qualidade de 
sociedade aberta é acentuada.

Um dado muito relevante é o de que o contrato 
de subordinação não está em princípio sujeito 
a aprovação de uma maioria de 90% de capital  
social. Ora, atendendo à obrigação de garantir  
lucros ou adquirir abaixo da fasquia de 90% do 
capital social, isso mostra como também uma 
OPA na qual não tenha sido atingida essa maio-
ria não pode dar lugar à possibilidade de um  
delisting que atinja a posição de acionistas mino-
ritários sem compensação.

A analogia é forte e apelativa: ela não deve ser 
ignorada pelo intérprete-aplicador.

14. A solução proposta como imperativo de 
uma evolução legislativa descoordenada

I – Para concluir, vale a pena ter presente que a 
solução apresentada vence a aparente descoor-
denação existente entre o disposto no art. 27.º/1 
a) e o disposto no art. 194.º, ex vi do art. 196.º, 
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considerando a evolução legislativa e a alteração 
sofrida pelo referido art. 194.º em 200647.

A redação do art. 27.º mantém-se inalterada  
desde a versão original do atual CVM. Já a reda-
ção do art. 194.º era distinta:

Artigo 194.º

Aquisição potestativa

1 – Quem, após o lançamento de oferta pú-

blica de aquisição geral em que seja visada 

sociedade aberta que tenha como lei pessoal 

a lei portuguesa, ultrapasse, diretamente ou 

nos termos do n.º 1 do artigo 20.º, 90% dos 

direitos de voto correspondentes ao capital 

social pode, nos seis meses subsequentes ao 

apuramento do resultado da oferta, adquirir 

as ações remanescentes mediante contrapar-

tida calculada nos termos do artigo 188.º.

Temos, portanto, que da articulação entre ambas 
as disposições na sua redação inicial resultava 
que (no caso das OPAS gerais), o oferente que 
podia requerer o delisting era o mesmo que, na 
sequência da OPA, gozava de direito de aliena-
ção potestativa. O que levava a que também os 
acionistas minoritários tivessem, em todos os 
casos do art. 27.º/1, um direito de alienarem po-
testativamente as suas ações.

II – Entretanto foi adoptada a Diretriz  
n.º 2004/25/CE (13.º Diretriz) relativa a ofer- 
tas públicas de aquisição, de onde constam os 
seguintes preceitos:

Artigo 15.º

Aquisição potestativa

1 – (…).

2 – Os Estados-Membros asseguram que 

o oferente possa exigir que todos os titulares 

dos valores mobiliários remanescentes lhes 

transmitam esses valores mobiliários com 

base num preço justo. Os Estados-Membros 

devem estabelecer este direito em uma das si-

tuações seguintes:

a) O oferente detenha valores mobiliários 

que representem pelo menos 90% do capital 

com direito de voto e 90% dos direitos de voto 

da sociedade visada; ou

b) O oferente tenha adquirido ou celebrado 

um contrato firme para adquirir, na sequência 

da aceitação da oferta, valores mobiliários 

que representem pelo menos 90% do capi-

tal da sociedade visada com direito de voto 

e 90% dos direitos de voto abrangidos pela 

oferta.

(…).

Artigo 16.º

Alienação potestativa

1 – (…)

2 – Os Estados-Membros asseguram que 

qualquer titular dos valores mobiliários re-

manescentes possa exigir que o oferente pro-

ceda à aquisição dos seus valores mobiliários 

com base num preço justo, nas mesmas cir-

cunstâncias previstas no n.º 2 do artigo 15.

III – A Diretriz em causa foi transposta pelo le-
gislador português no Decreto-Lei n.º 219/2006, 
de 2-nov.. No preâmbulo desse diploma pode 
ler-se: 

O regime de aquisição e alienação potestati-

vas previsto na diretiva não oferece qualquer 

especialidade no ordenamento nacional, dado 

que pouco difere em substância do regime 

previsto no Código dos Valores Mobiliários. 

Deste modo, as alterações introduzidas nos 

artigos 194.º a 196.º do Código dos Valores 

Mobiliários visam, no essencial, a harmo-

nização dos prazos para lançamento destas 

ofertas e sobre a presunção da justeza da con-

trapartida.

Esta foi a intenção do legislador. 

47- Quanto à articulação entre o disposto no art. 27.º/1 a) e os arts. 194.º e 196.º, antes das alterações introduzidas em 2006, 
cfr. PAULO CÂMARA, “As operações de saída do mercado”, Direito dos Valores Mobiliários, V, 2004, 127-184, 149 e ss. 
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A verdade, porém, é que o Decreto-Lei n.º 219/ 
2006 transpôs com pouco cuidado a Diretriz, ao 
introduzir no art. 194.º o requisito comunitário 
referente aos 90% dos direitos de voto abrangi-

dos pela oferta.

Só que a alteração dos pressupostos aplicativos 
do art. 194.º não foi acompanhada de qualquer 
modificação do regime do art. 27.º/1 a). 

Daqui resultou que, se até 2006, os acionistas 
vítimas de delisting nos temos do art. 27.º/1 a) 
gozaram sempre – pacificamente – do direito de 
alienação potestativa, depois de 2006, tais acio-
nistas, confrontados com o delisting das suas 
ações, não viram expressamente consagrado 
esse seu direito em todas as situações formal-
mente abrangidas pelo art. 27.º/1 a).

O legislador, porém, não expressou querer reti-
rar esse direito, tanto assim que afirmou centrar-
-se na justeza da contrapartida. Pretendeu, por-
tanto, e essencialmente, objectivo muito diverso.  
Se tivesse desejado criar um regime de proteção 
distinto para as várias hipóteses de delisting e 
diminuir a tutela dos acionistas minoritários tê-
-lo-ia naturalmente manifestado: seria matéria 
bem mais importante do que a harmonização de 
prazos com que se preocupou.

IV – Nada, no fundo, permite concluir que as 
alterações introduzidas no CVM em 2006 te-
nham pretendido alterar o regime da perda da 
quali dade de sociedade aberta, até então vigente, 
nem diminuir o nível de proteção dos acionistas.  

Não há rasto dessa intenção e os elementos que 
existem apontam precisamente no sentido con-
trário.

As infelicidades ou as inadvertências do legisla-
dor não tolhem naturalmente o intérprete-aplica-
dor. Cabe-lhe até corrigi-las, nos termos do art. 
9.º CC, se conhece a intenção que o legislador 
teve: evitando sentidos que essa vontade não ti-
nha, prevenindo descoordenações de regime e 
procurando soluções razoáveis. Tudo isso cai no 
âmbito do hermenêuticamente legítimo e devido 
pois se trata precisamente de realizar o pensa-

mento legislativo, mesmo que imperfeitamente 

expresso.

V – Será possivelmente oportuno esclarecer o re-
gime da perda da qualidade de sociedade aberta,  
conferindo uma redação melhor aos preceitos 
em causa. Mas essa conveniência não exime o 
intérprete-aplicador de procurar a melhor solu-
ção usando os recursos de que dispõe.

Ele deve, reitera-se, respondendo aos intuitos 
anunciados do legislador, procurar a solução 
mais razoável e sistematicamente mais con-
forme, apesar de assumir para tal a imperfeição 
do texto legal. Se a redação da lei é, nalgum 
caso, mais obscura, mas não obedeceu, consabi-
damente, a nenhum motivo especial, o seu texto 
não obsta. É esta a solução metodologicamente 
devida. 

Nem podem os destinatários da lei contar legiti-
mamente com outra posição.
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2. O CASO DA CONSULTA

I. Em 29 de março de 2012, a sociedade A, so-
ciedade integralmente participada pela socie dade 
B, era titular de 114.557.795 ações representa-
tivas de 19,09% do capital social da sociedade 
C e de 20,72% dos respetivos direitos de voto, 
atenta a quantidade de ações próprias detidas  
por C.

A sociedade D, sociedade integralmente partici-
pada pela sociedade E, era, nessa mesma data, 
titular de 182.054.392 ações representativas de 
30,48% do capital social da sociedade C e de 
33,09% dos respetivos direitos de voto, atenta a 
quantidade de ações próprias detidas por C.

Nesse mesmo dia 29 de março de 2012, as so-
ciedades A e D celebraram um acordo destinado 
a coordenar as respetivas atuações com vista à 
aquisição do controlo conjunto sobre a socie-
dade C através do lançamento de uma oferta  
pública de aquisição (“OPA”), geral e obriga-
tória, sobre a totalidade das ações daquela so-
ciedade (o “Joint Venture Agreement”). A socie-
dade D adquiriu uma participação representativa 
de 55% do capital social de uma sociedade de  

1. ENQUADRAMENTO

O texto que agora se publica corresponde, no 
essencial a um parecer subscrito pelos autores a 
propósito de um problema concreto, que agora 
se publica e que fica dedicado ao homenageado, 
Dr. Amadeu Ferreira. Omitiremos as referências 
aos intervenientes no litigio com base no qual 
nos foi apresentado o pedido de consulta sem 
que, no entanto, deixemos de descrever os ter-
mos gerais que caracterizam a situação de facto 
que serviu de enquadramento ao texto original.

No presente estudo, teremos essencialmente em 
consideração as referências de que pudemos dis-
por à altura da elaboração do parecer, em 27 de 
Novembro de 2012. Fazemos, no entanto, notar 
que em momento posterior o Supremo Tribunal 
Federal alemão proferiu uma relevante decisão, 
confirmando, de resto, e em grande medida, as 
teses por nós anteriormente defendidas. Cons-
trangimentos temporais impedem-nos de recom-
por todo o texto de modo a conferir a atenção  
devida a este elemento; não deixaremos, porém, 
de lhe fazer referência, quando fizermos a análise 
do «delisting» na perspectiva do direito alemão.

*- Professora Catedrática da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

**- Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
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direito luxemburguês – a sociedade E. E ainda 
nesse dia, as sociedades A e D celebraram um 
outro acordo destinado a regular as suas relações 
enquanto acionistas da sociedade C e a imple-
mentar uma estratégia comum relativa à socie-
dade e à sua atividade após a conclusão da ofer-
ta, acordo este onde expressamente se previa que 
iniciaria a produção de efeitos unicamente na 
data de liquidação física e financeira da oferta 
pública em causa, o que apenas veio a acontecer 
a 14 de Agosto de 2012.

Por fim, para dar cumprimento à obrigação de 
lançamento de OPA que resultou para a socie-
dade B e para a sociedade D da celebração do 
Joint Venture Agreement, a sociedade E proce-
deu, também em 29 de março de 2012, à publi-
cação de um anúncio preliminar de lançamento 
de uma oferta pública de aquisição, geral e obri-
gatória, sobre as ações representativas do capital 
social da C. 

O anúncio preliminar supra referido dispunha, 
entre outras coisas, que: 

a) A oferta tinha por objeto a totalidade das 
ações da sociedade C, incluindo as ações 
subjacentes aos 443.638 American Depo-

sitary Receipts emitidos pela C, que não 
fossem detidas por aquela sociedade ou 
por entidades que se comprometessem a 
não acorrer à oferta aceitando bloquear as 
suas Ações até ao respetivo encerramento; 

b) A contrapartida a pagar por cada ação da 
sociedade C era de €2,66, que era 12,72% 
superior ao preço médio ponderado das 
ações da socie dade C nas sessões de mer-
cado regulamentado da Euronext Lis-
bon, entre 30 de setembro de 2011 e 29 
de março de 2012 (que havia sido foi de 
€ 2,4485), sucedendo ainda que nos seis 
meses imediatamente anteriores não se 
haviam verificado quaisquer transações de 
ações da sociedade C a preço superior ao 
da contrapartida proposta, nem por parte 
do oferente nem por quaisquer pessoas ou 
entidades que com ela estavam em qual-

quer das situações previstas no n.º 1 do 
artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliá-
rios (“CVM”);

c) A contrapartida a pagar seria deduzida de 
qualquer montante (ilíquido) que viesse a 
ser atribuído a cada ação da sociedade C, 
fosse a título de dividendo, de adianta-
mento sobre lucros de exercício ou de dis-
tribuição de reservas, fazendo-se tal dedu-
ção a partir do momento em que o direito 
ao montante em questão tivesse sido desta-
cado das ações da sociedade C e desde que 
esse momento ocorresse antes da liquida-
ção financeira da Oferta;

d) A oferta encontrava-se condicionada à 
não verificação de (i) qualquer evento não 
imputável à C que fosse suscetível de de-
terminar um aumento da contrapartida 
oferecida; ou (ii) qualquer facto que fosse 
suscetível de afetar a livre disposição dos 
fundos comprometidos para efeitos de li-
quidação financeira da oferta;

e) Caso ocorresse sem que fosse sanado al-
gum dos factos anteriormente menciona-
dos, terminariam imediata e automatica-
mente o Acordo Acionista, ainda antes de 
produzir qualquer efeito, e o Joint Venture 

Agreement, cessando, em consequência, 
a obrigação de lançamento de uma oferta 
pública obrigatória sobre a sociedade C. 

À data da publicação do anúncio preliminar, en-
contrava-se convocada uma Assembleia Geral da 
sociedade C para reunir no dia 2 de Abril de 2012 
para aprovar os documentos de prestação de con-
tas da sociedade relativos ao exercício de 2011 e 
para distribuir reservas da sociedade, existindo, 
então, propostas do Conselho de Administração 
da sociedade C de distribuir 2 cêntimos por ação 
a título de distribuição dos lucros do exercício 
de 2011 e de distribuir, adicionalmente, 29 cênti-
mos por ação a título de distribuição de reservas, 
perfazendo, no total, uma quantia de 31 cênti-
mos por ação.
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Na Assembleia Geral da sociedade C de 2 de 
Abril de 2012, os acionistas A e D votaram con-
tra as propostas de distribuição de lucros de exer-
cício e de reservas apresentadas pelo Conselho 
de Administração, nada tendo sido, portanto, 
distribuído a quaisquer acionistas, fosse a título 
de dividendos, fosse a título de reservas.

Em cumprimento do prazo estabelecido nos arti-
gos 175.º e 179.º do CVM, a sociedade E enviou, 
a 16 de abril de 2012, à CMVM e à sociedade C 
os projetos do anúncio de lançamento da oferta 
e do prospeto. Durante os 3 meses que se segui-
ram, a CMVM fez vários comentários ao con-
teúdo dos projetos de anúncio de lançamento e 
de prospeto, nomeadamente os seguintes: 

a) Que a contrapartida inicialmente proposta 
se afigurava iníqua nos termos da alínea c), 
do número 3, do artigo 188.º do CVM, por-
que havia sido determinada com base num 
preço de mercado que, tal como o próprio 
mercado, havia sido afetado por aconteci-
mentos excecionais;

b) Que a contrapartida não se encontrava sufi-
cientemente justificada;

c) Que a sociedade E não poderia pretender 
deduzir quaisquer montantes à contrapar-
tida oferecida no caso de a sociedade C 
vir a realizar distribuições de dividendos 
ou de reservas antes do encerramento da 
oferta (em maio de 2012 a CMVM havia 
aprovado um anúncio de lançamento e um 
prospeto da oferta pública sobre ações de 
uma outra sociedade aberta, com a mesma 
redação que agora recusava aceitar1); 

d) Que a OPA era obrigatória não apenas 
por efeito da celebração do Joint Venture  

Agreement, como dizia a sociedade E, mas 

também em consequência da celebração 
do Acordo Acionista, o que, no entender da 
CMVM, configurava, desde logo, uma das 
situações previstas na alínea c) do número 
1 do artigo 20.º do Cód.VM, apesar de tal 
acordo ainda não haver entrado em vigor;

e) Que a OPA não poderia estar condicionada 
à manutenção dos pressupostos nos quais a 
oferente se baseou para tomar a decisão de 
lançamento – nomeadamente de não ocor-
rência de qualquer evento não imputável à 
sociedade E que fosse suscetível de deter-
minar um aumento da contrapartida ofere-
cida ou à não ocorrência de qualquer facto 
que fosse suscetível de afetar a livre dis-
posição dos fundos comprometidos para 
efeitos de liquidação financeira da oferta 
– porque, no entendimento da CMVM, 
estes condicionamentos seriam prerrogati-
vas exclusivas de um oferente que lançasse 
uma oferta voluntária. 

Ainda que não concordando com as posições da 
CMVM acima descritas – o que foi transmitido à 
CMVM com a devida fundamentação – a socie-
dade E alterou os documentos da oferta da forma 
seguinte:

a) Aumentou a contrapartida oferecida para 
€2,76 euros por ação da socidade alvo, por 
forma a que a mesma, deduzida da quan-
tia de 31 cêntimos por ação – que era o 
montante constante das propostas de dis-
tribuição de dividendos e de reservas que 
o Conselho de Administração da socidade 
C apresentou na Assembleia Geral do dia 2 
de Abril mas que não foram aprovadas – se 
situasse acima da cotação média das ações 
daquela socidade nas sessões de mercado 

1- Na anterior operação, os documentos da oferta pública de aquisição de ações da sociedade estabelecia o seguinte: “A con-
trapartida oferecida é de € 5,50 (…) por Ação, a pagar em numerário, deduzido de qualquer montante (ilíquido) que venha a 
ser atribuído a cada Ação, seja a título de dividendos, de adiantamento sobre lucros de exercício ou de distribuição de reservas, 
fazendo-se tal dedução a partir do momento em que o direito ao montante em questão tenha sido destacado das Ações e se 
esse momento ocorrer antes da liquidação da Oferta.” Os documentos esclareciam ainda o cálculo da contrapartida caso o 
dividendo de 2011 fosse distribuído antes da liquidação da oferta. 
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regulamentado da Euronext Lisbon nos 
seis meses anteriores à data de publicação 
do anúncio preliminar da OPA;

b) Complementou a justificação desta nova 
contrapartida; 

c) Eliminou a cláusula que previa que se faria 
uma dedução automática à contrapartida 
de qualquer montante (ilíquido) que viesse 
a ser atribuído a cada ação da sociade C;

d) Embora reservando-se o direito de direito 
de, designadamente, requerer à CMVM, 
nos termos do artigo 128.º do Cód.VM, a 
modificação ou revogação da oferta, fez 
menção expressa, no prospeto da oferta, à 
posição da CMVM quanto à insusceptibi-
lidade de se condicionar a respetiva manu-
tenção à permanência dos pressupostos em 
que a E assentou a decisão de a lançar. 

A 12 de julho de 2012 foi então enviada à 
CMVM uma nova versão dos documentos que 
refletia os comentários e acomodava as preo-
cupações da CMVM, que entendia a sociedade 
oferente serem finais. 

No mesmo dia 12 de julho, a CMVM transmi-
tiu em conversa telefónica aos mandatários da  
sociedade B que, nos termos da alínea g) do  
nú mero 1 do artigo 138.º do CVM, a oferente 
teria que informar o mercado sobre se tencio-
nava requerer a perda de qualidade de sociedade 
aberta da sociedade C caso atingisse os requi-
sitos estabelecidos na alínea a) do número 1 do 
artigo 27.º do CVM. Desta conversa resultou 
uma tomada de posição por parte da oferente e a 
apresentação da seguinte proposta de redação da 
secção 2.8.4 do prospeto: 

“A Oferente tenciona requerer à CMVM a 
aprovação e divulgação da perda da quali dade 
de sociedade aberta pela Sociedade Visada, 
nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 e no  
n.º 2 do artigo 27.º do Cód.VM, caso a totali-
dade das Ações detidas pela [sociedade ofe-

rente] e por entidades que com ela estejam 
relacionadas nos termos do número 1 do ar-
tigo 20.º do Cód.VM venham a exceder 90% 

dos direitos de voto correspondentes ao capi-
tal social da Sociedade Visada em resultado 
da oferta, reservando-se todavia o direito de 
renunciar a essa faculdade.” 

II. No dia seguinte, isto é, a 13 de julho de 2012, 
a CMVM informou os advogados da sociedade 
A que o Conselho Diretivo da CMVM não acei-
tava a redação proposta, dado na mesma se refe-
rir que a sociedade B se reservava o direito se 
renunciar à apresentação do pedido de perda de 
qualidade de sociedade aberta e que, caso a so-
ciedade oferente não decidisse antecipada mente 
e sem reservas o que queria fazer em matéria de 
perda de qualidade de sociedade aberta pela so-
ciedade alvo então teria a sociedade oferente que 
indicar qual o período após o encerramento da 
oferta dentro do qual tomaria a decisão de reque-
rer, ou não, a perda de qualidade de sociedade 
aberta de C, sendo que tal período não poderia, 
no entender da CMVM, exceder, em caso al-
gum, o período de seis meses após a conclusão 
da oferta. 

Embora na opinião perfilhada pela sociedade 
oferente E relativamente ao artigo 27.º do CVM 
não resultasse uma limitação temporal para o 
exercício do direito de requerer a perda de quali-
dade de sociedade aberta, aquela sociedade acei-
tou alterar, uma vez mais, a redação proposta 
para aquele ponto do prospeto sob pena de, se 
o não fizesse, a CMVM não conceder o registo 
nesse dia 13 de julho de 2012. 

Foi então proposta e apresentada à CMVM a re-
dação seguinte para a secção 2.8.4 do prospeto: 

“A oferente pondera, após uma análise dos 

resultados da oferta, em função das condições 

de mercado, nomeadamente ao nível da socie-

dade visada e da liquidez das ações desta que 

se vier a verificar no período pós OPA, vir a 
requerer à CMVM a aprovação e divulgação 
da perda da qualidade de sociedade aberta 
pela Sociedade Visada, nos termos da alínea 
a) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 27.º do Cod. 
VM, caso a totalidade das ações detidas pela 
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Oferente e por entidades que com ela estejam 
relacionadas nos termos do n.º 1 do artigo 20.º 
do Cod. VM venham a exceder 90% dos direi-
tos de voto correspondentes ao capital social 
da Sociedade Visada em resultado da Oferta, 
tendo a CMVM informado a Oferente de que 

esta dispõe de um prazo de 6 meses após a 

conclusão da oferta para requerer tal perda.”

III. A CMVM apenas veio a conceder o registo 
da oferta com esta redação a 16 de julho de 2012. 
O período da oferta terminou a 8 de agosto de 
2012 e, de acordo com os resultados apurados, 
passaram a ser imputados à sociedade oferente, 
nos termos do artigo 20.º do CVM, 92,06% dos 
direitos de voto da sociedade alvo, inerentes a 
84,81% da totalidade das ações representativas 
do capital social da sociedade C, em resultado da 
detenção de 7,87% de ações próprias. 

IV. No dia 4 de Setembro de 2012 a sociedade 
E requereu à CMVM a perda de qualidade de 
sociedade aberta da sociedade C, ao abrigo do 
previsto na alínea a) do número 1 do artigo 27.º 
do CVM. Suscitou-se, então, a questão de sa-
ber se a CMVM poderia proferir uma decisão 

que condicionasse a perda da qualidade de so-

ciedade aberta à observância de determinadas 

condições não expressamente previstas na lei 

mobiliária, designadamente, as exigiências que 
tivessem como finalidade a protecção de accio-

nistas minoritários ou se, ao invés, a competên-

cia da autoridade de supervisão nesta matéria 

seria meramente declarativa, consistindo na 
apreciação da verificação ou não verificação dos 
pressupostos legais estabelecidos no art. 27.º do 
CVM para a perda da qualidade de sociedade 
aberta. 

3. OS PRINCIPAIS INTERESSES JUSTIFICATIVOS DA 
PERDA DA QUALIDADE DE SOCIEDADE ABERTA

I. A decisão sobre a perda da qualidade de so-
ciedade aberta não é valorativamente neutra.  
Pelo contrário, ela pode justificar-se por moti-
vos de natureza muito diversa. Tipicamente, a 
exclusão total da negociação em mercado regu-
lamento dos valores mobiliários representativos 
do capital social de uma sociedade aberta surge 
motivada2:

– por uma subvalorização continuada da cota-
ção dos valores mobiliários em mercado;
– por uma falta de liquidez associada àqueles 
valores;
– pela oneração do balanço da sociedade e 
do património dos accionistas e credores pela 
manutenção dos valores mobiliários em sub-
cotação; 
– por uma degradação duradoura das condi-
ções de funcionamento do mercado regula-
mentado, mormente durante um ciclo econó-
mico recessivo;
– por interesses estratégicos específicos cone-
xos com a condução da actividade societária 
(por ex., perda de importância relativa de fi-
nanciamento da actividade societária, inviabi-
lidade ou falta de interesse na maximização 
do desempenho da sociedade);
– pela necessidade de proceder a modifica-
ções estruturantes da sociedade, sejam estas 
causa suficiente da falta de preenchimento 
dos pressupostos que permitem a aquisição da 
qualidade de sociedade aberta, ou não;
– pelos constrangimentos para a liberdade 
de conformação da sociedade, em virtude de 
todas as normas de comportamento que vin-
culam a sociedade aberta;

2- Para maiores desenvolvimentos: K. GRUPP, Going Private Transaktionen aus Sicht eines Finanzinvestors – Spannungsfeld  
zwischen wirtschaftlichem Nutzen und Minderheitenschutz, Diss., 2006, pp. 15 e ss.; R. A. EPSTEIN, «The going private  
phenomenon: causes and implications», The University of Chicago Law Review, 76 (2009), pp. 1 e ss..



50 : CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

– pela onerosidade, em termos de meios e de 
tempo disponível, do cumprimento de todas 
as exigências que o direito mobiliário associa 
a esta categoria de sociedades; 
– pelo interesse num processo de concentra-
ção da propriedade accionista ou de numa 
estra tégia de tomada de controlo da sociedade. 

II. A extinção da qualidade de sociedade aberta 
pode, porém, implicar desvantagens, tanto para 
esta, quanto para os seus accionistas e, dentre  
estes, para os seus accionistas minoritários. 
Quando a sociedade se fecha, os valores mobi-
liários representativos de capital social, porque 
deixam de poder ser negociados em determinado 
mercado, tendem a perder liquidez, sendo típica 
a respectiva desvalorização.

Em virtude destes potenciais efeitos decorrentes 
da não negociabilidade, em mercado, dos valo-
res mobiliários representativos de capital, é ex-
pectável o surgimento de colisão entre, por um 
lado, os interesses da sociedade e daqueles que 
pretendem a sua perda de qualidade e, por outro, 
os accionistas que a não pretendem mas porque, 
não sendo maioritários, a ela se não podem opor.

III. Diante desta situação objectiva de colisão 
de interesses, qualquer solução adequada há-
-de passar pela respectiva ponderação e conju-
gação. Esta terá de respeitar os pressupostos da 
necessidade, adequação e proporcionalidade, 
sacrificando, na medida do mínimo necessário, 
cada um dos princípios em conflito. Assim, tan-
to seria inadequado um modelo que, atendendo 
apenas às vantagens que a sociedade alcançasse 
com a saída de mercado, lhe possibilitasse essa 
saída sem qualquer tutela daqueles que adquiram 
valores representativos do capital social de uma 
sociedade aberta e que só neste tipo de valores 
têm interesse, como inadequado seria um mode-
lo que, em violação do princípio democrático, 
impusesse à maioria uma proibição de desqua-
lificação, impondo à sociedade a suportação de 
avultadas despesas e encargos e a sujeição a um 
enquadramento jurídico desajustado aos seus 
fins.

IV. Em algumas ordens jurídicas, de que o me-
lhor exemplo é a alemã, o modelo de concordân-
cia a que nos referimos foi desenvolvido prae-

ter legem pelo direito judiciário e pela doutrina.  
A razão deste desenvolvimento é clara: a abso-
luta mas compreensível vacuidade da única regra 
que prevê situação semelhante, se bem que não 
igual, à da perda de qualidade de sociedade aber-
ta. Referimo-nos ao § 39.II do Börsengesetz que 
regula a exclusão de negociação de valores mo-
biliários de mercado regulamentado de bolsa – e 
não de todo e qualquer mercado – por impulso 
da sociedade emitente. Esta regra, integrada em 
legislação aplicável ao mercado de bolsa, limita-
-se a dispor que a exclusão de negociação não 
pode conflituar com a tutela dos investidores.

Diversos são os pontos em que temos já de as-
sentar.

Em primeiro lugar, o de que direito alemão an-
cora a tutela na figura do investidor. Esta cir-
cunstância é absolutamente compreensível uma 
vez que o direito alemão trata uma situação idên-
tica – mas bem distinta – daquela que pode ser 
encontrada no art. 27.º CVM – a propósito da 
exclusão de negociação e não especificamente a 
propósito da exclusão de negociação de acções. 

Se assim é, chegamos ao segundo ponto: na con-
cretização da tutela disposta pelo § 39.II do Bör-

sengesetz terá sempre de se ponderar que tipo de 
investidor deve ser protegido. A tutela de um ac-
cionista que é confrontado com uma decisão de 
exclusão de negociação de valores mobiliários 
não é necessariamente idêntica à tutela de um 
obrigacionista, que vê serem excluídas de nego-
ciação as obrigações que adquiriu em mercado. 
Reportando-se o direito alemão genericamente à 
tutela do investidor, sem pressupor, na aplicação 
do regime do § 39.II, que os valores mobiliários 
que deixam de estar admitidos a negociação se-
jam representativos de capital social, não con-
cretiza este Direito a tutela de um tipo específico 
de investidor. 
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V. Totalmente distinto é o sistema português: a 
lei mobiliária geral considerou o problema espe-
cífico da tutela do accionista. Porque aqui se pre-
vê, a propósito da perda de sociedade aberta, não 
genericamente a tutela do investimento, mas a 
tutela do investimento feito pelo accionista, não 
apresenta o Direito português nenhuma lacuna 
no que à tutela deste específico investidor res-
peita. A tutela mobiliária não tem de ser comple-
tada com nenhuma tutela societária porque a tu-
tela mobiliária comporta já essa tutela societária. 

As conclusões que acabámos de enunciar serão 
demonstradas ao longo do texto subsequente. 
Nele se demonstrará que o regime mobiliário de 
tutela dos accionistas está directamente previsto 
na lei mobiliária, a qual procedeu a uma pon-
deração dos interesses em conflito e a uma ade-
quada tutela dos accionistas minoritários. Porque 
a solução contida no art. 27.º não apresenta nem 
uma lacuna de previsão, nem uma quebra valo-
rativa, encerrando os pressupostos de desquali-
ficação de uma sociedade, enunciados naquela 
regra, uma concordância prática dos interesses 
em conflito, nenhuma tutela adicional dos accio-
nistas minoritários deve ser requerida. Ainda que 
a Autoridade de Supervisão tivesse um poder de 
definição de uma legalidade ultra legem, neste 
caso, o seu exercício não encontra justificação 
em nenhuma necessidade de tutela de protecção 
adicional dos accionistas minoritários. Se actuar  
de modo diverso, a Autoridade de Supervisão 
invadirá a esfera de competências reservadas ao 
legislador.

4. AS HIPÓTESES DE PERDA DE QUALIDADE DE 
SOCIEDADE ABERTA: O ART. 27.º/1 ENQUANTO 
RESULTADO DE UMA PONDERAÇÃO ENTRE INTERES-
SES DA MINORIA E OS INTERESSES DA SOCIEDADE 
EMITENTE

4.1. Antecedentes 

I. O regime hoje constante dos arts. 27.º CVM 
e ss. tinha paralelo no art. 531.º-A Código de 
Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), adi-
tado pelo Dec.-Lei n.º 261/95, de 31 de Outubro.  

Referindo-se o às «sociedades de subscrição de 
capitais públicos», aquelas que estiveram na base 
da categoria sociedade aberta, previa esta regra 
o regime de perda de qualidade de socie dade de 
subscrição de capitais públicos, dis pondo, no 
passo que para a nossa análise releva:

Art. 531.º-A
Perda de qualidade de sociedade 

de subscrição pública
1. Uma sociedade de subscrição pública 
deixará, para todos os efeitos, de ser de ser 
considerada como tal mediante declaração 
da CMVM, que só será emitida desde que se 
veri fiquem as seguintes condições:
a) A assembleia geral da sociedade assim te-

nha deliberado por maioria superior a 90% 
dos votos correspondentes ao capital social; 
ou

b) Seja lançada uma oferta geral de aquisi-
ção com observância do disposto no artigo 
528.º, abrangendo todos os valores mobi-
liários emitidos da natureza dos referidos 
no n.º 1 do artigo 523.º e em resultado da 
qual o oferente passe a deter valores que, 
adicionados aos detidos pelas pessoas men-
cionadas nas alíneas a), c), d) e e) do n.º 2 
do artigo 525.º, representem mais de 90% 
de cada uma das espécies e categorias de 
valores mobiliários objecto da oferta;

c) No caso da alínea a), se existirem acções 
preferenciais sem voto, obrigações conver-
tíveis em acções da sociedade ou obrigações 
ou outros valores mobiliários que dêem di-
reito à subscrição ou aquisição de acções a 
emitir ou já emitidas por ela, a deliberação 
prevista na alínea anterior seja aceite em 
assembleias especiais dos titulares de cada 
uma das categorias de acções sem voto, e, 
bem assim, em assembleias dos detentores 
de cada uma das categorias dos demais va-
lores acima referidos, por maioria superior 
a 90% dos votos correspondentes aos valo-
res em causa; ou

d) Em alternativa, para todos os valores men-
cionados na alínea precedente, ou ape-
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nas para as espécies ou categorias desses  
valores relativamente às quais não haja sido 
possível obter, pela maioria ali exigida, a 
aceitação nela prevista, os accionistas que 
tenham aprovado a deliberação a que se 
refere a alínea a), ou qualquer ou quais-
quer deles lancem, por preço não inferior 
ao mais alto dos valores que resultarem da 
aplicação dos critérios e procedimentos es-
tabelecidos no n.º 6 do artigo 528.º, oferta 
pública de aquisição com sucesso superior 
a 90% dos valores objecto da oferta; 

e) Tanto nos casos da alínea a) como nos da 
alínea b), qualquer ou quaisquer dos accio-
nistas que hajam aprovado a deliberação 
mencionada na alínea a) ou que tenham lan-
çado as ofertas públicas de aquisição a que 
se referem as alíneas b) e d), ou, ainda, se as 
disposições legais e estatutárias aplicáveis 
lho permitirem, a própria sociedade se obri-
guem, garantindo essa obrigação mediante 
garantia bancária, a adquirir, durante o pra-
zo de três meses contado a partir da data da 
publicação a que se refere o n.º 4, as acções 
detidas pelos accionistas que tenham votado  
contra a deliberação ou faltado à assem-
bleia geral referida na alínea a) do presente 
número, ou que não hajam aceitado a oferta 
pública de aquisição a que se refere a alínea 
b), e, bem assim, os valores mobiliários in-
dicados na alínea c) cujos titulares tenham 
votado contra a deliberação ali exigida, ou 
faltado à assembleia respectiva, ou não ha-
jam aceitado a oferta pública de aquisição 
contemplada na alínea d).

2. Os preços das compras previstas na alí-
nea e) do número precedente, a aprovar pela 
CMVM, não poderão ser inferiores ao valor 
da contrapartida em dinheiro das correspon-
dentes ofertas públicas de aquisição, se a elas 
houver lugar, ou, no caso contrário, ao que 
resultaria da aplicação dos critérios e procedi-
mentos definidos no n.º 6 do artigo 528.º 

II. No essencial, previam-se duas vias para que 
uma sociedade reunisse condições para deixar 

de ser qualificada como uma sociedade de subs-
crição de capitais públicos. Em primeiro lugar, 
podia a sociedade ser desqualificada na conse-
quência de aprovação de deliberação aprovada 
por 90% dos votos correspondentes ao capital 
social. Em segundo lugar, a idêntica desqualifi-
cação se podia chegar se, após a realização de 
oferta pública geral de aquisição, em resultado 
desta, o oferente passasse a deter, directa ou in-
directamente, pelo menos, 90% dos direitos de 
voto correspondentes a cada uma das espécies 
e categorias de valores mobiliários objecto da 
oferta. 

III. A grande diferença face ao regime hoje vi-
gente respeita às condições do requerimento de 
perda da qualidade de sociedade de subscrição 
de capitais públicos. Independentemente do fun-
damento da saída de mercado que se verifi casse 
no caso concreto – aprovação de deliberação 
social ou obtenção de um mínimo de 90% dos 
direitos de voto em consequência de oferta ge-
ral de aquisição – condicionava-se aquela saída 
à constituição de uma obrigação de aquisição, 
no prazo de três meses a contar da divulgação 
ao público da declaração, pela CMVM, da perda 
da qualidade de sociedade de subscrição de capi-
tais públicos, pelos accionistas que houvessem 
aprovado a deliberação ou lançado a oferta geral 
de aquisição, ou pela própria sociedade, dos va-
lores mobiliários detidos pelos accionistas que 
tivessem votado contra a deliberação (ou não ti-
vessem estado presentes na reunião assembleia 
geral em que a mesma foi aprovada) ou que não 
houvessem aceitado a oferta. 

IV. O regime sinalizava uma preocupação ex-
trema com a protecção do investimento em 
socie dade aberta a capitais públicos. Numa so-
lução amplexiva de protecção dos interesses  
patrimoniais das minorias, era-lhes concedido 
um direito de saída, contraposto a um dever de 
aquisição das suas participações pelos accio-
nistas dominantes ou interessados na perda da 
quali dade de sociedade de capitais públicos. 
Esta tutela era-lhes deferida ainda que houves-
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sem tido uma oportunidade de venda das suas 
participações na oferta pública de aquisição.

4.2. O regime previsto nos arts. 27.º e ss. CVM

I. O legislador, seguramente conhecedor do re-
gime constante do CMVM, chega ao CVM e 
introduz duas alterações de fundo no regime 
paralelo ao que se encontrava no art. 531.º-A 
CMVM. Em primeiro lugar, abandona a cate-
goria da sociedade de subscrição pública para 
a substituir pela da sociedade aberta. A neces-
sidade de submeter a tutela do investimento a 
um regime comum terá determinado esta pri-
meira alteração: ainda que a sociedade não se 
tenha constituído por apelo à subscrição pública, 
se, de algum modo, ela se financia junto do pú- 
blico, podendo este financiamento ser convertido 
em valores mobiliários representativos de capital 
social ou dar lugar à respectiva subscrição, deve 
a emitente sujeitar-se ao apertado regime de in-
formação e transparência a que a lei veio subme-
ter as sociedades abertas, sendo igual mente os 
seus accionistas sujeitos a um conjunto de obri-
gações inerentes à titularidade de participações 
rele vantes.

II. Naquilo que agora directamente nos interessa, 
no CVM veio alterar-se o regime aplicável aos 
casos em que uma sociedade reúne condições 
para requerer a sua desqualificação. Esta con-
clusão surge-nos como inequívoca e face do art. 
27.º, que dispõe:

Art. 27.º
Requisitos

1. A sociedade aberta pode perder essa quali-
dade quando:
a) Um accionista passe a deter, em consequên-

cia de oferta pública de aquisição, mais de 
90% dos direitos de voto calculados nos 
termos do n.º 1 do artigo 20.º;

b) A perda da referida qualidade seja delibe-
rada em assembleia geral da sociedade por 
uma maioria não inferior a 90% do capi-
tal social e em assembleias dos titulares de  
acções especiais e de outros valores mobi-

liários que confiram direito à subscrição ou 
aquisição de acções por maioria não infe-
rior a 90% dos valores mobiliários em causa;

c) Tenha decorrido um ano sobre a exclusão 
da negociação das acções em mercado re-
gulamentado, fundada na falta de dispersão 
pelo público. 

2. A perda da qualidade de sociedade aberta 
pode ser requerida à CMVM pela sociedade e, 
no caso da alínea a) do número anterior, tam-
bém pela oferente.
3. No caso da alínea b) do n.º 1, a sociedade 
deve indicar um accionista que se obrigue:
a) A adquirir, no prazo de três meses, após o 

diferimento pela CMVM, os valores mobi-
liários pertencentes, nesta data, às pessoas 
que não tenham votado favoravelmente al-
guma das deliberações em assembleia;

b) A caucionar a obrigação referida na alínea 
anterior por garantia bancária ou depósito 
em dinheiro efectuado em instituição de 
crédito. 

4. A contrapartida da aquisição referida no  
n.º 3 calcula-se nos termos do artigo 188.º.

III. Confrontando o art. 531.º-A CMVM com o 
art. 27.º CVM, uma diferença avulta imediata-
mente: enquanto que, no anterior regime, qual-

quer que fosse a causa de desqualificação da 

sociedade, a lei impunha sempre a obrigação 

de aquisição dos valores mobiliários dos accio-

nistas minoritários, no regime actualmente em 

vigor, a obrigação de aquisição dos valores mo-

biliários dos accionistas minoritários somente é 

imposta nos casos em que a desqualificação se 

funde em deliberação tomada por pelo menos 

90% de capital social. No actual Código, se-
gundo o seu art. 27.º, a perda de qualidade aberta 
por concentração de direitos de voto em resul-
tado de oferta pública de aquisição não deter-
mina a constituição da obrigação de aquisição 
dos valores mobiliários dos accionistas que os 
não alienaram na oferta em nova oferta pública 
geral de aquisição subsequente.
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Numa linha, o legislador alterou o regime que 
vinha de trás e reformulou as condições em que 
uma sociedade pode requerer, com sucesso, a 
perda da qualidade de sociedade aberta. Ora, se 
a obrigação de aquisição dos valores mobiliá-
rios aos accionistas minoritários for considerada 
como a melhor forma de tutela destes accionis-
tas, então, quando a lei não impõe esta obriga-
ção, quer no caso de requerimento apresentado 
após concentração de direitos de voto na sequên-
cia de oferta pública, quer no caso de exclusão 
de negociação, então, parece que, de duas, uma: 
nos casos em que a lei não impõe uma obrigação 
de aquisição de valores mobiliários aos accio-
nistas minoritários e a sociedade visa perder a 
sua qualidade de sociedade aberta, ou estamos 
perante uma lacuna de protecção, ou verificamos 
a existência de uma quebra sistemática já que, 
sendo as situações que permitem a desqualifica-
ção todas idênticas, numas se prevê uma tutela 
que nas outras é omitida.

IV. Mas serão estas alternativas verdadeiras? 
Terá o legislador do Código dos Valores Mobi-
liários construído uma solução incompleta ou 
sistematicamente incongruente? Antecipando a 
conclusão, a resposta a esta interrogação é ne-
gativa. Ao acolher um novo regime, passando a 
dispensar o lançamento de oferta subsequente 
em casos em que esta era anteriormente imposta, 
dispôs o legislador um regime valorativamente 
congruente. Esta asserção, tendo de ser demons-
trada, encontra o seu fundamento na diversidade 
dos pressupostos que permitem a desqualifica-
ção. Como veremos, para efeito da tutela dos 
accionistas minoritários, não é inconsequente 
que a perda de qualidade de sociedade aberta se 
funde em concentração de capital por oferta pré-
via ou por deliberação ou, ainda, por exclusão 

de negociação. A primeira premissa que tem de 
ser explicitada, desde logo porque dela avulta a 
diversidade entre o sistema nacional e sistemas 
estrangeiros que somente conhecem cláusulas 
de salvaguarda dos accionistas minoritários em 
casos de delisting, respeita à diferença entre os 
efeitos da exclusão da negociação e da perda de 
qualidade de sociedade aberta.

4.2.1. Exclusão voluntária da negociação em 
mercado regulamentado («delisting») e perda 
de qualidade de sociedade aberta

I. Como se distinguem as noções de perda de 
qualidade de sociedade aberta e a de exclu-
são de negociação em mercado regulamentado  
(delisting)? Numa primeira aproximação, di-
remos que enquanto na perda da qualidade de 
sociedade aberta se verifica uma mudança de 
tipo societário, com uma diversidade de efeitos 
jurídicos, associados à própria sociedade, na ex-
clusão da cotação cessa a negociação de determi-
nado valor mobiliário em determinado mercado, 
aquele em que o valor era negociado e deixará 
de o ser3. 

A exclusão de negociação pode ser total – exclu-
são da negociação em todos os mercados regula-
mentados – ou parcial – saída de negociação num 
determinado mercado regulamentado ou de um 
segmento particular pertencente a um mercado4. 
Atendendo à diversidade de pontos de referência 
dos conceitos de perda da qualidade de socie-
dade aberta e de exclusão de negociação, pode 
uma sociedade ver os instrumentos financeiros 
por si emitidos deixarem de ser negociados em 
mercado regulamentado, mantendo, porém, a 
qualidade de sociedade aberta, afirmação que se 
mantém como verdadeira mesmo em caso de um 
delisting total5. Por outro lado, pode a sociedade 

3- Distinguindo também entre a exclusão da negociação em mercado regulamentado («delisting») e a perda da qualidade de 
sociedade aberta, ANA PERESTRELO OLIVEIRA, Manual de Corporate Finance, Almedina, Coimbra, 2015, p. 95.

4- V. K. GRUPP, Going Private…, cit., p. 8 e ss.; W. GROSS, «Rechtsprobleme des Delisting», ZHR, 165 (2001), p. 145.

5- P. MÜLBERT, «Rechtsprobleme des Delisting», ZHR, 165 (2001), p. 108 e ss..
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deixar de ser uma sociedade aberta, mantendo 
valores mobiliários admitidos à negociação: bas-
ta que estes nem sejam representativos de capital 
social, nem dêem direito à respectiva subscrição 
ou aquisição.

II. A sensibilidade dos interesses dos investido-
res à operação de saída de mercado é diferente 
em função da natureza que esta concreta mente 
vier a assumir. Podemos afirmar que, entre os 
três tipos de operação de saída de mercado, 
existe uma diferença gradual na intensidade da 
protecção devida à posição dos titulares de po-
sições minoritárias: a necessidade de protecção 
é menor no caso de delisting parcial e atinge 
um significado superior na perda de qualidade 
de sociedade aberta, na medida em que os efei-
tos desta se repercutem nas condições em que 
podem ser negociadas as acções da sociedade 
e os valores mobiliários que conferem direito à 
sua subscrição ou aquisição (art. 29.º/2 CVM). 
Percebe-se, pois, que este último caso impõe que 
seja dis cutida a afectação do titular não interes-
sado na saída de mercado, não apenas enquanto 
investidor, mas necessariamente, também, como 
sócio. Isto não tem de ocorrer quando esteja sim-
plesmente em causa o delisting. 

III. Sendo certo que, mesmo a partir da perspec-
tiva da necessidade de protecção dos pequenos 
investidores, importará distinguir em razão dos 
efeitos concretos associados à saída de merca-
do, é, sobretudo, fundamental não incorrer no 
engano de confundir os regimes vigentes para a 
exclusão de negociação em sentido próprio e a 
perda de qualidade de sociedade aberta. Diver-
samente do que sucede quanto à segunda, o re-
gime aplicável ao delisting é, entre nós, lacunar, 
estando apenas prevista a exclusão da negocia-
ção de mercado por determinação da supervisão 
(arts. 213.º e 214.º CVM). Esta circunstância 
permite questionar se, e sob que pressupostos, 
deverá ser admitida uma exclusão da negociação 
a pedido do próprio emitente, podendo pensar-
-se, em geral, em diversas hipóteses no sentido 
de uma interpretação integradora, desde a proi-

bição estrita da exclusão da negociação a pe dido, 
à imposição de uma deliberação autorizativa da 
assembleia geral (possibilitando um controlo 
através da apreciação judicial da sua eficácia), 
passando pela estipulação de prazo mais longo 
para a produção dos efeitos da saída de mercado, 
pela atribuição de um direito de exoneração do 
sócio mediante justa contrapartida, pelo lança-
mento de uma oferta pública de aquisição ou por 
uma aplicação, por analogia, da solução prevista 
no art. 27.º CVM. 

A própria questão de saber se a construção inter-
pretativa de uma norma permissiva ou condicio-
nante da saída de mercado é admissível, ou se, 
ao invés, ela só pode metodologicamente colo-
car-se num plano de política legislativa pode le-
gitimamente ser discutida. O problema não tem 
de ser, aqui, aprofundado, uma vez que é outra a 
questão cuja apreciação nos é solicitada. O que 
está em causa é, apenas, a questão de saber quais 
os pressupostos de que depende a perda de qua-
lidade sociedade aberta, a pedido do accionista 
que tiver adquirido 90% dos direitos de voto em 
resultado de uma oferta pública de aquisição.

IV. Importa, no entanto, clarificar o ponto de par-
tida: não há sobreposição, nem na factispecies, 
nem nas estatuições das normas que compõem 
os regimes da exclusão da negociação de mer-
cado regulamentado, por um lado, e da exclusão 
da qualidade de sociedade aberta, por outro.

Esta afirmação é suficiente para se duvidar da 
viabilidade da transposição para o direito portu-
guês das proposições e dos argumentos empre-
gues no direito alemão, a propósito da necessi-
dade de proteger os investidores minoritários em 
caso de exclusão voluntária da negociação de 
valores mobiliários. E, na verdade, caso se pu-
desse descrever o problema em análise como o 
da apreciação dos pressupostos de exclusão vo-
luntária da negociação em mercado, seria, por-
ventura, útil mergulhar na apreciação do mérito 
das construções que pretendem fundamentar a 
admis sibilidade, os pressupostos e, bem assim, os 
efeitos conexos com o exercício (especialmente,  
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em matéria da protecção dos investidores) da 
pretensão de saída de negociação (em especial, 
quando esta ocorra em mercado regulamentado).

Os efeitos que o accionista titular da participa-
ção qualificada tipicamente pretende ver reco-
nhecidos são aqueles que resultam da perda da 
qualidade de sociedade aberta; importa, por isso, 
assumir como ponto de partida o regime corres-
pondentemente aplicável. Antes de verificarmos 
que este regime assegura uma tutela plenamente 
justificada dos interesses dos investidores mino-
ritários, é, em qualquer caso, importante refe-
rir que o nível de proteccionismo das soluções 
em benefício dos investidores é, aqui, superior 
àquele que decorreria do regime de exclusão 
da negociação em mercado regulamentado (cf., 
sobretudo, o disposto no art. 213.º/1 e 3 CVM). 
Voltaremos a este ponto adiante.

4.2.2. Fundamentos e pressupostos da perda 
de qualidade de sociedade aberta

I. O art 27.º prevê três situações de permissão de 
perda de qualidade de sociedade aberta. As três 
situações distinguem-se, logo numa perspectiva 
dos fundamentos que subjazem à constituição do 
direito à modificação do tipo societário. Na al. 
a) do n.º 1 deste preceito, a perda de qualidade 
de sociedade aberta funda-se na concentração de 

capital enquanto resultado de uma oferta geral 

de aquisição. A imputação de uma extensão tão 
alagada dos direitos de voto (90%) representa, 
afinal, a verificação do resultado contrário àquele  
justifica a própria obtenção daquela qualidade 
(art. 13.º CVM). Para que a sociedade ou o ofe-
rente possam obter a exclusão da qualificação 
da sociedade aberta é necessário que o oferente 
consiga ultrapassar a fasquia de 90% do total dos 
direitos de voto através de uma oferta pública. 
Note-se que, caso aquele limite haja sido atin-
gido por via diversa da aquisição de participa-

ções através daquela oferta, é afastada a possibi-
lidade de requerer a perda de qualidade.

II. Se a aquisição de uma percentagem de di-
reitos de voto superior a 90% ocorre em vir-
tude de uma oferta pública geral de aquisição, 
o accionista dominante fica colocado perante a 
liberdade de escolha de um entre três caminhos 
possíveis6: (i) manter a sociedade como aberta, 
continuando os valores mobiliários representa-
tivos de capital social a ser negociados em mer-
cado regulamentado; (ii) requerer a declaração 
de perda daquela qualidade; (iii) exercer o di-
reito potestativo à aquisição das restantes parti-
cipações sociais, caso estejam ainda verificados 
os pressupostos presentes no art. 194.º CVM 
(não apenas concentração de 90% dos direitos 
de voto, mas também 90% dos valores objecto 
da oferta). Em rigor, essa não será tecnicamente 
uma liberdade, pelo menos, na última hipótese, 
uma vez que, nesse caso, qualquer um dos titu-
lares das acções remanescentes à aquisição em 
oferta pública pode exercer o seu direito à alie-
nação potestativa (art. 196.º/1 CVM).

III. O fundamento da perda de qualidade de so-
ciedade aberta reside, na hipótese prevista na al. 
b) do art. 27.º/1, num novo compromisso entre o 
princípio da maioria e o princípio da autonomia 
da vontade.

Porém, enquanto que na perda de qualidade por 
concentração na sequencia de oferta prévia, a 
instância de exercício da liberdade de determi-
nação do desinvestimento ocorre em momento 
anterior ao da manifestação da maioria, a ordem 
é, aqui, a inversa. Em primeiro lugar, exige-se 
que a saída de mercado, determinada pela perda  
de qualidade, resulte de uma deliberação da as-
sembleia geral, aprovada por uma maioria não 
inferior a 90% do capital social. Deve, além 
disso, a sociedade indicar um accionista que se 

6- Indo mais longe, por entender que o accionista dominante pode lançar mão da perda de qualidade de sociedade aberta ainda 
que não haja previamente realizado uma oferta de aquisição geral, e que, por isso se lhe coloca «uma confortável alternativa», 
P. CÂMARA, Manual…, cit., p. 795.
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obrigue a adquirir os valores mobiliários perten-
centes aos accionistas que não tiverem votado 
favoravelmente a deliberação em causa.

IV. Sendo discutível que esta oferta possa ser 
qualificada como uma «oferta pública», está em 
causa um encargo de emissão de um proposta 
negocial de aquisição, não ficando a operação 
de saída de mercado dependente de uma efec-
tiva aquisição das participações pertencentes aos 
accionistas que não apoiem a perda de quali dade 
de sociedade aberta. O fim visado por esta norma 
é o de possibilitar o desinvestimento dos accio-
nistas que possam ser prejudicados pela desva-
lorização dos seus títulos ou, em qualquer caso, 
comprometidos pela submissão a um re gime 
de negociação caracterizado por uma menor 
liquidez. Este fim considera-se atingido com a 
aquisição, por aqueles accionistas, de um direito 
potestativo à alienação das suas participações, 
independentemente, de resto, de tal oferta ter 
partido de outro accionista ou, diversamente, de 
um terceiro ou da própria sociedade.

A protecção dos accionistas minoritários que, na 
situação-fundamento presente na al. a), era asse-
gurada segundo a lógica da oferta pública, é aqui 
como que diferida para um momento posterior 
ao da formação da «vontade societária» na direc-
ção da saída de mercado. Na substância, porém, 
o nível ou intensidade com que são tutelados os 
interesses daqueles accionistas é equivalente: 
basta ver que a contrapartida é calculada nos 
termos do art. 188.º/3 CVM7, que é concedido 
um prazo razoavelmente alargado para assumir 
a decisão sobre a oferta (três meses) e que são 

assumidos cuidados especiais com a informação 
a disponibilizar ao público (art. 28.º/2 CVM). 

V. Por último, a perda da qualidade de socieda-
de aberta é possível por motivo de permanência 
da exclusão da negociação em mercado regula-
mentado por mais de um ano, desde que o funda-
mento da exclusão tenha sido a falta de dispersão 
do capital social pelo público. Esta previsão con-
firma, de resto, a distinção e relativa independên-
cia entre a exclusão da negociação em mercado 
regulamentado e a perda de qualidade de socie-
dade aberta.

4.3.3. A natureza do processo e da decisão da 
CMVM incidente sobre o pedido de perda de 
qualidade de sociedade aberta

I. Em qualquer um dos três casos previstos no 
art. 27.º CVM, a perda da qualidade de socieda-
de aberta depende de apresentação de um pedido 
à CMVM e de uma decisão da entidade de su-
pervisão no mesmo sentido. Pergunta-se: qual a 
natureza da decisão a proferir pela CMVM? Está 
em causa o exercício de uma competência vincu-
lada ou (pelo menos, parcialmente) discricioná-
ria? Os seus efeitos são meramente declarativos 
ou constitutivos dos efeitos associados à perda 
da qualidade de sociedade aberta? Apesar de a 
literatura não ser abundante quanto a este ponto, 
as respostas que encontramos na doutrina são 

no sentido da natureza vinculada e meramente 

declarativa da competência da CMVM para a 

apreciação do requerimento para perda de qua-

lidade de sociedade aberta8.

7- Ou seja, a oferta terá como contrapartida mínima o mais elevado dos seguintes montantes: (i) o maior preço pago pelo ofe-
rente pela aquisição de valores mobiliários da mesma categoria nos seis meses imediatamente anteriores à data da publicação 
do anúncio preliminar da oferta e (ii) o preço médio ponderado desses valores mobiliários apurado em mercado regulamen-
tado no mesmo período. 

8- V., categoricamente, P. CÂMARA, Manual…, cit., p. 794: «[o] acto administrativo de declaração de perda de qualidade 
de sociedade aberta constitui um acto vinculado. A prática deste acto depende da verificação de um dos fundamentos em que 
pode assentar. Perante a verificação de um destes pressupostos, a CMVM deve emitir a declaração mencionada. Ao invés, fal-
tando o preenchimento de qualquer dos pressupostos legais, deve o requerimento ser indeferido. Isto explica por que razão a 
análise da perda de qualidade é polarizada na apreciação dos competentes pressupostos» (itálicos nossos) e já, anterior mente, 
p. 792: «[c]ontrariamente ao que sucede com a aquisição da qualidade de sociedade aberta, que ocorre automaticamente a 
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II. Este entendimento sobre a natureza mera-
mente declarativa e vinculada da decisão da 
CMVM sobre o pedido de perda de qualidade de 
sociedade aberta é, desde logo, aquele para que 
aponta a redacção conferida ao n.º 1 do art. 27.º, 
ao referir-se à permissão da sociedade de perder 
a qualidade de sociedade aberta.

Mais importante, essa é a solução que melhor se 
ajusta ao facto de o art. 27.º já supor uma prévia 
valoração e ponderação entre o interesse da so-
ciedade na saída de mercado e o interesse dos  
accionistas minoritários na preservação do valor 
da sua propriedade accionista, hipoteticamente 
erodida com a exclusão de negociação. O mo-
delo acolhido pelo legislador, na concordância 
prática entre os princípios da maioria e da pro-
tecção da minoria, entre a pretensão à saída de 
mercado e a prevenção da desvalorização das 
participações sociais assenta, nas als. a) e b) do 
n.º 1 do art. 27.º.º num pensamento geral e co-
mum: a garantia de valor do património da mi-

noria não pode prevalecer sobre o interesse da 

sociedade na saída de mercado, pelo que a perda 
da qualidade de sociedade aberta não pode ser 
evitada diante de uma manifestação tão qualifi-
cada nesse sentido; em contrapartida, os sócios 
minoritários beneficiam da possibilidade de alie-
nação das suas participações no âmbito de um 
processo especialmente garantístico, no âmbito 
de uma oferta pública geral de aquisição ou de 
uma oferta de aquisição condicionante dos efei-
tos da deliberação social no sentido da perda de 
qualificação de sociedade aberta.

5. O MODELO VIGENTE NO DIREITO ALEMÃO

5.1. O quadro legal vigente e a «lacuna de 
previsão»

I. No direito alemão, não existe propriamente um 
regime correspondente ao da perda de qualidade 
de sociedade aberta, sendo o problema dos pres-
supostos de admissibilidade de uma «saída de 
bolsa» ou da negociação das acções ou dos valo-
res mobiliários que conferem direito à aquisição 
de acções em mercado regulamentado tratado na 
perspectiva da exclusão voluntária da negocia-
ção em mercado («delisting»). 

II. Por outro lado, o direito alemão de fonte legal 
é surpreendentemente lacunar no que respeita 
aos pressupostos da exclusão voluntária da ne-
gociação de valores mobiliários. No § 39 do Bör-

sengesetz pode ler-se:

§ 39
Widerruf der Zulassung bei Wertpapieren

(1)…
(2) Die Geschäftsführung kann die Zulassung 
im Sinne des Absatzes 1 auch auf Antrag des 
Emittenten widerrufen. Der Widerruf darf 
nicht dem Schutz der Anleger widerspre-
chen. Die Geschäftsführung hat einen solchen  
Widerrud unverzüglich im Internet zu  
veröffentlichen. Der Zeitraum zwischen der 
Veröffentlichung und der Wirksamkeit des 
Widerrufs darf zwei Jahre nicht überschrei-
ten. Nähere Bestimmungen über den Widerruf 
sind in der Börsenordnung zu treffen9.

partir da verificação dos factos descritos no art. 13.º CVM, o facto jurídico de sentido inverso supõe um escrutínio adminis-
trativo específico sobre a verificação dos pressupostos (itálico nosso); ID., «As operações de saída de mercado», Direito dos 
Valores Mobiliários, V, pp. 127 e ss..

9- “A entidade gestora do mercado pode autorizar a exclusão de negociação requerida pela sociedade emitente. A exclusão 
não pode conflituar com a tutela dos investidores. (...). Regras específicas sobre a exclusão podem ser encontradas nos regu-
lamentos dos mercados.” [Tradução nossa].
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II. O parágrafo segundo da única regra do sis-
tema alemão que tem alguma semelhança com 
o regime nacional de perda de qualidade aberta 
apresenta, à partida, dois elementos contrastan-
tes com o direito português.

Em primeiro lugar, o único pressuposto de ad-
missibilidade da saída voluntária de bolsa ex-
plicitado na lei respeita à condição da saída não 
contrariar a protecção dos investidores. Por outro 
lado, a concretização do regime é remetida para 
cada um dos regulamento de bolsa em particular: 
as condições de saída de mercado dependem do 
mercado em que concretamente o valor está ad-
mitido à negociação.

Todavia, o contraste mais relevante, que já acima 
sublinhámos, decorre da circunstância de o regi-

me alemão ter escolhido como ponto de referên-

cia a figura do investidor. Porque assim é, não 
prevê a lei alemã regras concretamente ordena-
das a tutelarem o accionista/investidor. Como vi-
mos, o sistema português dispõe dessas regras. 
Ainda que elas não traduzam a única solução 
abstractamente imaginável, certo é que constam 
do art. 27.º CVM.

III. Pela sua relevância, importa ter em conside-
ração a solução prevista no regulamento da bolsa 
de Frankfurt, a Börsenordnung für die Frankfur-

ter Wertpapierbörse. A disposição que directa-
mente nos interessa encontra-se no seu § 46:

§ 46
Widerruf der Zulassung auf Antrag  

des Emittenten
(1) Die Geschäftsführung kann die Zulassung 
von Wertpapieren zum regulierten Markt (Ge-
neral Standard) auf Antrag des Emittenten wi-

derrufen, wenn der Schutz der Anleger einem 
Widerruf nicht entgegensteht. Der Schutz der 
Anleger steht einem Widerruf insbesondere 
dann nicht entgegen, wenn 
1. auch nach dem Wirksamwerden des Wider-
rufs die Zulassung und der Handel des Wer-
tpapiers an einem organisierten Markt oder an 
einem entsprechenden Markt in einem Dritts-
taat gewährleistet erscheint, oder 
2. das betreffende Wertpapier nach dem  
Wirksamwerden des Widerrufs weder an einer 
anderen inländischen Börse noch an einem 
ausländischen organisierten Markt oder an 
einem entsprechenden Markt in einem Dritts-
taat zugelassen ist und gehandelt wird, aber 
nach der Bekanntgabe der Widerrufsentschei-
dung den Anlegern ausreichend Zeit verbleibt, 
die vom Widerruf betroffenen Wertpapiere im 
regulierten Markt der FWB zu veräußern.
(2) (…)
(3) Die Geschäftsführung kann die Fristen 
nach Absatz 2 Satz 2 und 3 auf Antrag des 
Emittenten verkürzen, wenn den Inhabern der 
Wertpapiere seitens des Emittenten oder des 
Großaktionärs ein Kaufangebot unterbreitet 
wird, dessen Höhe im Wege eines gesonderten 
Verfahrens (z.B. Spruchverfahren) überprüft 
werden kann, oder bereits aufgrund der Be-
dingungen der Wertpapiere eine Rücknahme 
der Wertpapiere gegen angemessenen Baraus-
gleich seitens des Emittenten gesichert ist. Die 
Frist nach Absatz 2 Satz 2 kann auf maximal 
einen Monat und die Frist nach Absatz 2 Satz 
3 auf maximal drei Monate verkürzt werden.
(4) (…)
(5) (…)10

10- “(1) A entidade gestora de mercado pode autorizar a exclusão de negociação de valores mobiliários do mercado regula-
mentado a pedido da sociedade emitente se a tutela dos investidores não se opuser a essa exclusão. A tutela dos investidores 
não se opõe à exclusão se
1. se depois da exclusão produzir os seus efeitos os valores mobiliários forem admitidos à negociação ou continuarem nego-
ciáveis num mercado organizado ou num mercado equivalente a funcionar num Estado terceiro ou
2. ainda que os valores mobiliários não estejam admitidos à negociação em nenhum mercado interno de bolsa ou em outro 
mercado organizado ou em mercado a funcionar em Estado terceiro se for concedida aos investidores a faculdade de negocia-
rem aqueles valores, durante um período razoável, no mercado regulamentado de bolsa de Frankfurt.
(...).



60 : CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Curiosamente, não era esta a solução anterior-
mente consagrada em anteriores versões da  
Börsenordnung für die Frankfurter Wertpapier-

börse. Na versão que vigorou até 26 de Março de 
2002, dispunha o seu § 54a:

§ 54a
(1) Die Zulassungstelle widerruft die Zulas-
sung zur amtlichen Notierung auf Antrag des 
Emittenten, wenn der Schutz der Anleger  
einem Widerruf nicht entgegensteht. Der 
Schutz der Anleger steht einem Widerruf  
insbesondere dann nicht entgegen, wenn
1. auch nach dem Wirksamwerden des Wi-
derrufs der Handel des Wertpapiers an einem 
inländischen oder ausländischen organisierten 
Markt im Sinne von § 2 Abs, 5 des Wertpa-
pierhandelsgesetzes gewährleistet erscheint, 
oder
2. den Inhabern der Wertpapiere ein Kau-
fangebot unterbreiter wird. Der Preis für das 
Kaufangebot muss in einem angemessenen 
Verhältnis zum höchsten Börsenpreis der let-
zten sechs Monate vor Stellung des Antrags 
auf Wiederruf der Zulassung stehen. Im Übri-
gen gelten die Artikel 1 bis 3, 6 bis 15, 17, 19 
und 23 des Übernahmekodexes der Börsens-
chaverständigenkommission beim Bundesmi-
nisterium der Finanzen in seiner jeweils gel-
tenden Fassung entsprechend. 
(2) (…)
(3) (…)

O que é curioso registar, na alteração do regula-
mento da bolsa de Frankfurt, é que quando – a 
partir da decisão «Macrotron» – se podia esperar 
que ela expressamente declarasse que o interes-
se dos accionistas minoritários não seria contra-
riado por uma decisão de delisting voluntário 
se a sociedade lançasse uma oferta pública de 

aquisição dos valores mobiliários atingidos pelo 
referido delisting (o que se verificava na versão 
do referido regulamento, vigente antes do caso 
«Macrotron»), este regulamento deixa de dispor 
que o lançamento de tal oferta seja índice de não 
contrariedade aos interesses dos investidores.

Esta alteração é totalmente compreensível se se 
atender a que, segundo o regulamento da bolsa  
de Frankfurt, o lançamento de oferta subse-
quente não é a única forma de garantir a tutela do 
investimento. Por um lado, aquela tutela poderia 
estar assegurada pela possibilidade de negocia-
ção dos valores mobiliários num outro mercado 
regulamentado, nacional ou estrangeiro. Por ou-
tro, o elemento literal do próprio inciso primeiro 
(«à revogação não se opõe a protecção dos in-
vestidores, em especial, quando […]») apontava 
– e continua a apontar, na versão hoje em vigor 
– para uma natureza não taxativa das situações 
condicionantes da exclusão da negociação em 
bolsa, o que certamente contribui para que se re-
conheça à autoridade de supervisão uma ampla 
competência para a apreciar a conformidade do 
pedido de saída de mercado regulamentado com 
a necessidade de proteger o investimento dos 
restantes titulares.

A realização de uma oferta pública de aquisi-
ção, pelo accionista dominante ou pelo oferente, 
apenas releva para um possível encurtamento do 
período que decorre entre a divulgação da deci-
são de saída de mercado e o momento em que 
essa saída se verifica. Note-se que a principal 
preo cupação sinalizada pelo regime em vigor se 
prende com a subsistência de uma possibilidade 
de negociação dos títulos por outra via, di versa 
da do mercado de que o requerente pretende 
apartar-se. Inexistindo essa via alternativa para 
a negociação dos valores mobiliários, a saída de 

(3) A entidade gestora de mercado pode encurtar os prazos previstos (...) se for dirigida uma oferta de compra aos titulares dos 
valores mobiliários pelo accionista maioritário ou pela sociedade emitente.” [Tradução nossa e muito livre, na qual apenas se 
salientam os elementos mais impressivos da regra. Os aspectos que se suprimem não alteram o sentido, simplesmente trazem 
maiores detalhes].
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mercado não é impedida, mas suspensa por um 
período adequado a permitir a saída dos investi-
dores que não pretendam suportar os riscos cone-
xos com a exclusão de mercado regulamentado. 

III. Por tudo isto, é patente que o regime legal e 
regulamentar alemão se aproxima muito mais do 
regime da exclusão de mercado – distinguindo-
-se, porém, no aspecto fundamental de regular 
a exclusão voluntária e não apenas a exclusão 
determinada pela supervisão – do que das nor-
mas relativas à perda de qualidade de sociedade 

aberta. Na verdade, o regime a que nos referi-
mos é orientado à protecção do investidor qua 

tale. Foi precisamente esta razão fundamental, 
aliada à insuficiência manifesta de um regime 
legal de protecção dos accionistas minoritários 
quando o delisting seja total e incida sobre as  
acções representativas do capital social (ou sobre 
valores que confiram direito à aquisição daque-
las acções), o que levou a doutrina e a jurispru-
dência a sustentarem a ideia de que o legislador 
deixou, em grande medida, por regular os pres-
supostos jussocietários de admissibilidade das 
operações de saída de mercado11. De entre as vá-
rias questões jurídicas que a lacuna legal deixa 
em aberto, aquela que continua a concentrar o 
maior número de atenções prende-se com as me-
didas a adoptar de modo a garantir a protecção 
dos accionistas minoritários.

5.2. A «Macrotron-Entscheidung» 

I. Um importante marco na discussão acerca 
dos pressupostos jus-mobiliários de uma saí-
da de bolsa está na decisão do BGH, proferida 
em 25-Nov.-2002 («Macrotron-Entscheidung»). 
Em resumo, estava em causa uma deliberação 
social que autorizava o conselho de administra-
ção executivo a apresentar junto da entidade de 
supervisão do mercado um pedido de exclusão 
voluntária da notação em bolsa das acções re-
presentativas do seu capital social bem como a 
admissão da própria sociedade a negociar em 
mercado regulamentado. A sociedade emitente 
– a Ingram Macrotron AG für Datenerfassun-

gssysteme – considerava que o reduzido free 

float dos títulos representativos das suas acções 
deixara de justificar os elevados encargos que a 
admissão à negociação em bolsa implicava12, e 
ainda que a subcotação, além de alegadas ope-
rações de manipulação de preços, prejudicava o 
desenvolvimento da actividade societária. A mi-
noria de accionistas requereu a anulação da deli-
beração autorizativa do delisting, com base na 
falta de aposição de um prazo à autorização do 
órgão de administração para a saída de mercado, 
na inexistência de uma justificação material para 
a saída de mercado, na violação do princípio da 
proporcionalidade e na recusa da prestação de 

11- A literatura sobre o problema é já significativa; v., sem preocupações de exaustividade: G. WIRTH/M. ARNOLD, «Anle-
gerschutz beim Delisting von Aktiengesellschaften», ZIP, 2000, pp. 111 e ss.; P. MÜLBERT, «Rechtsprobleme…», cit., pp. 109 
e ss.; W. GROSS, «Rechtsprobleme…», cit., pp. 149 e ss.; G. STREIT, «Delisting Light – Die Problematik der Vereinfachung des 
freiwilligen Rückzugs von der Frankfurter Wertpapierbörse», ZIP, 2002, pp. 1279 e ss.; T. BÜRGERS, «Aktienrechtliche Schutz 
beim Delisting?», NJW, 2003, pp. 1642 e ss.; J. HEINE, Anleger- und Minderheitsschutz beim Börsenaustritt und Voluntary  
Delisting, Eul, 2003; M. SCHLITT, «Die Gesellschaftsrechtlichen Voraussetzungen des regulären Delisting – Macrotron und 
die Folgen», ZIP, 2004, pp. 533 e ss.; B. GRUNEWALD, «Die Auswirkungen der Macrotron-Enstcheidung auf das kalte 
Delisting», ZIP, 2004, pp. 542 e ss.; G. REIFF, Gesellschaftlichrechtliche Aspekte des regulären Delistings, P. Lang, 2004; 
S. FUNKE, Minderheitenschutz im Aktienrecht beim “Kalten” Delisting, De Gruyter, Berlin/New York, 2005; H. HENZE, 
«Voraussetzungen und Folgen des Delisting», R. DAMM/P. HEERMANN/R. VEIL (Hrsg.), Festschrift für Thomas Raiser 
zum 70. Geburtstag am 20. Februar 2005, de Gruyter, 2005, pp. 145 e ss.;  K. GRUPP, Going Private Transaktionen aus Sicht 
eines Finanzinvestors, Diss., 2006; C. HOFFMANN, Der Minderheitsschutz im Gesellschaftsrecht, De Gruyter, Berlin/New 
York, 2011, pp. 559 e ss.. Com mais referências, v. HEIDELBERGER KOMMENTAR ZUM AKTIENGESETZ/Reger, § 
119, pp. 747-8.

12- O conselho de administração alegava que a manutenção da negociação em bolsa dos valores mobiliários representativos 
das participações sociais da Macrotron importavam despesas adicionais na ordem dos €174.000,00 por ano, o que represen-
taria cerca de 16% do lucro de balanço da sociedade.



62 : CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

informações pela administração em sede de pro-
cesso de anulação. 

O LG München e o OLG München considera-
ram improcedente o pedido. Em recurso para o 
BGH, este Tribunal considerou não existir fun-
damento para a anulação da deliberação social, 
mas acrescentou que a demonstração da ade-
quação da contrapartida da oferta de aquisição 
deveria ser suscitada pelo autores em acção de 
jurisdição voluntária a intentar junto do tribunal 
competente. Segundo o entendimento do Supre-
mo Tribunal Federal, a exclusão da negociação 
em mercado regulamentado de acções represen-
tativas do capital social supunha uma forma de 
protecção primariamente jussocietária e, neste 
sentido, independente das normas mobiliárias.

O primeiro nível de protecção residia na neces-
sidade de fazer anteceder a saída de mercado de 
uma deliberação da assembleia geral13; na falta 
de uma norma estrita que fundasse aquela com-
petência, o BGH viu a exigência de um consenti-
mento para a saída como uma imposição decor-
rente da garantia constitucional da propriedade 
privada (art. 14.º, Abs. 1 GG) 14, remetendo para 
a anterior jurisprudência do Tribunal Constitu-
cional alemão (BVerFG) nesta matéria: a protec-
ção constitucional da propriedade protegeria não 
apenas a titularidade da participação social, mas 
também o seu valor patrimonial de venda, bem 
como a possibilidade da realização deste valor 
através de uma venda em bolsa15. Tal como suce-

de com outras situações típicas em que o valor da 
participação social pode ser atingido pela vicissi-
tude societária – como na fusão ou na celebração 
de um contrato de subordinação, em que se asse-
gura ao accionista uma pretensão à exoneração – 
tornava-se necessário assegurar que a contrapar-
tida da exoneração fosse determinada de modo a 
que aquele accionista não recebesse menos com 
a sua decisão de desinvestimento do que aquilo 
que poderia ter conseguido receber segundo um 
referente temporal adequado. Esta protecção do 
valor inerente à participação social não poderia 
ser garantida através das regras específicas sobre 
o funcionamento de cada mercado regulamen-
tado. Isto não apenas porque estas poderiam ser 
facilmente modificadas a todo o momento, mas 
também porque, mesmo nos casos em que elas 
subordinavam o delisting a um dever de lança-
mento de uma oferta de aquisição, em regra, o 
modo de cálculo da contrapartida não tinha em 
consideração o valor real da própria acção, mas 
uma ponderação dos valores de mer cado atri-
buídos durante um período no passado. O direito  
do mercado de capitais não excluiria que o  
accionista minoritário suportasse um prejuízo 
patrimonial com o delisting, o qual só poderia 
ser removido através da atribuição de um meca-
nismo societário de protecção da minoria.

Em contrapartida, a deliberação que se pronun-
ciasse em favor do delisting não careceria de 
uma justificação material específica. O caminho 

13- No mesmo sentido, por ex., M. HENZE, Delisting…, cit., pp. 129 e ss.; mas esta não era uma opinião unânime à luz do 
direito alemão: G. WIRTH/M. ARNOLD, «Anlegerschutz…», cit., pp. 115 e ss.; G. STREIT, «Delisting Light…», cit., pp. 
1287-8; P. MÜLBERT, «Rechtsprobleme…», cit., p. 133. 

14- E demarcando-se da doutrina (por ex., M. HENZE, Delisting…, cit., pp. 129 e ss.; U. HÜFFER, «Zur Holzmüller Proble-
matik: Reduktion des Vorstandsermessens oder Grundlagenkompetenz der Hauptversammlung?», Festschrift für P. Ulmer, 
de Gruyter, Berlin, 2003, pp. 294 e ss.)  que sustentava que a integração da matéria na soberania societária resultava de uma 
compreensão do delisting como uma interferência na estrutura essencial da sociedade, no sentido da chamada «jurisprudência 
Holzmüller» (num caso em que se discutia a permissão do Vorstand para um spin-off de uma sociedade que integrava os bens 
mais valiosos da sociedade-mãe, entendeu o BGH que a previsão formal da competência dos órgãos de administração deve 
ser afastada quando estiverem em causa matérias tão sensíveis para a situação do accionista que a administração não poderia 
razoavelmente assumir a responsabilidade por elas sem devolver a palavra à assembleia geral dos sócios).

15- «Der Verkehrswert und die jederzeirtige Möglichkeit seiner Realisierung sind danach Eigenschaften des Aktieneigentums 
[…], die wie das Aktieneigentum selbst verfassungsrechtlichen Schutz geniessen», ZIP, 2003, p. 390.
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para uma tutela adequada da minoria apenas 
poderia estar assegurado quando o conteúdo do 
dever de lançar a oferta significasse uma com-
pensação pelo valor integral da propriedade ac-
cionista e os accionistas minoritários pudessem 
ver comprovada esta circunstância através de um 
processo judicial, o qual deveria seguir as regras 
dos processos de jurisdição voluntária, à seme-
lhança do que sucederia no direito dos grupos ou 
da modificação da sociedade. 

II. Esta visão sobre a extensão da garantia cons-
titucional da propriedade accionista veio, con-
tudo, a ser expressamente recusada pelo próprio 
Tribunal Constitucional alemão numa decisão 
recente. Através dela, ficou, assim, definitiva-
mente comprometido o argumento fundamental 
em que o BGH se baseou o para o proferimento 
da decisão no caso «Macrotron». 

III. As enormes diferenças entre o direito positivo  
alemão e o português excluem peremptoria mente 
a hipótese da importação para a nossa ordem 
jurídica das razões seguidas pelo BGH no caso 
Macrotron. Na verdade, nenhuma das questões 
com que se debateu o Supremo Tribunal alemão 
naquele caso – nomeadamente: a necessidade de 
determinar os pressupostos de conformidade de 
uma saída de mercado regulamentado com a pro-
tecção dos investidores; a necessidade de cons-
trução de uma norma de permita o desinvesti-
mento do accionista minoritário; a construção de 
uma norma de protecção do valor da propriedade 
accionista – surge como problemática diante do 
direito mobiliário português. 

E nenhuma daquelas questões se coloca por duas 
razões simples.

A primeira é a de que o legislador português con-
siderou, de forma específica e plena, o problema  
da perda de qualidade de sociedade aberta. 
Pelo contrário, o alemão contemplou apenas a 
situação da exclusão voluntária da negociação 
em mercado regulamentado (e da revogação da 
admissão à negociação neste mercado), não tra-
çando a distinção entre esta situação e a perda de 
qualidade de sociedade aberta.

A segunda é a de que, na ordem jurídica por-
tuguesa, o problema da perda da qualidade de 
sociedade aberta foi adequadamente concebido 
como uma possível fonte de colisão entre inte-
resses divergentes, sinalizando um modelo de 
concordância prática entre eles. Esse modelo 
oferece, pois, um mecanismo de protecção dos 
interesses da minoria perfeitamente adequado: 
a perda de qualidade de sociedade aberta é ad-
missível desde que essa seja a determinação da 
vontade de uma maioria muitíssimo agra vada 
dos votos correspondentes ao capital social e 
desde que a todos os accionistas seja garantida 
a possibilidade de saída, contra o recebimento 
de uma contrapartida adequada ao valor das suas 
participações sociais. Diversamente, no direito 
alemão, a lei da bolsa limita-se a dispor que a 
saída voluntária de mercado não pode contrariar 
a protecção devida aos investidores. Todo o ca-
minho que medeia entre esta vaga proposição e 
a estipulação concreta de condicionantes para a 
exclusão da negociação em mercado regulamen-
tado tem que ser trilhado, ou pela regulamenta-
ção vigente em cada mercado regulamentado ou 
pelo desenvolvimento jurisprudencial do direito.

IV. Aliás, no caso «Macrotron», há um facto que 
se verificou entre o proferimento da decisão em 
primeira instância e o proferimento do acórdão 
do BGH que estará longe de ter sido irrelevante  
para a inversão parcial do entendimento sobre 
a necessidade de conferir aos interesses dos pe-
quenos investidores um nível melhorado de pro-
tecção. É que em 26 de Março de 2002, como  
o próprio BGH curiosamente relembra na fun-
damentação da sua decisão, foi modificada a 
Börsenordnung für die Frankfurter Wertpapier-
börse, na parte em que procurava densificar a no-
ção de conformidade com a protecção dos inves-
tidores, tendo, designadamente, sido eliminado 
o preceito que determinava existir tal conformi-
dade em caso de lançamento de oferta pública 
de aquisição e tendo este sido substituído pela 
mera necessidade de decurso de um tempo ra-
zoável entre a divulgação da decisão de saída de 
mercado e a consumação desta saída. Perante o 
novo enquadramento regulamentar, surge como 
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plenamente justificado o receio de uma insufi-
ciência de tutela.

V. Pergunta-se: teria sido a mesma a Decisão do 
BGH acaso não tivesse sido modificada a Bör-

senordnung für die Frankfurter Wertpapierbörse 
alguns meses antes? Nunca saberemos. O que 
sabemos é que o problema nunca se havia susci-
tado, ou, pelo menos não se havia suscitado nestes 
termos, nem na doutrina nem na jurisprudência 
antes de ter sido afastada a disposição que expres-
samente admitia a saída de mercado regulamen-
tado contra o lançamento de uma oferta pública 
de aquisição dirigida aos restantes accionistas. 

Mais: parte significativa da doutrina que, em mo-
mento anterior ao da modificação da Börsenord-

nung, se pronunciou sobre o problema da neces-
sidade de acautelar a situação dos accionistas 
minoritários considerou que o regime, então vi-

gente, era plenamente ajustado. Assim, referem 
por ex. G. WIRTH/M. ARNOLD, que, no essen-
cial, apenas são atingidos pelo delisting os inte-
resses dos accionistas na negociabilidade econó-
mica das suas acções. Contudo, estes interesses 
económicos são, no processo de saída de mercado  
bolsista, suficientemente acautelados. O pro-
cesso culmina com uma decisão de ponderação. 
Cada conselho de administração da bolsa tem de 
ter em especial atenção a protecção dos investi-
dores (§ 43 Abs. 4 Satz. 2 BorsG). Além disso,  
exige-se, para o «Going Private», e segundo  
o Regulamento da Bolsa, uma oferta de aqui-
sição, na qual o preço é fixado numa valo ração 
adequada com o preço em bolsa mais elevado 
dos últimos seis meses antes da apresentação 
do pedido de delisting16. Em sentido semelhante 
pronunciaram-se, também, por ex., W. GROSS17, 
P. MÜLBERT18, G. STREIT19, entre outros20.

16- G. WIRTH/M. ARNOLD, «Anlegerschutz…», cit., pp. 115-6, acrescentando outras razões para concluir que a protecção 
dos investidores se encontra suficientemente assegurada e que uma garantia jussocietária mais exigente não seria necessária.

17- W. GROSS, «Rechtsprobleme…», cit., p. 166: […] Die Beendigung des Börsenhandels ist deshalb auch allein in börsen-
rechtlichen Marktentlassungsverfahren zu beurteilen. Die jeweilige Zulassungsstelle bzw. Der Zulassungsausschuss haben 
gemäss § 43 Abs. 4 Satz 2 BörsG den Anlegerschutz zu berücksichtigen. Darüber hinaus wird in den Börsenördnungen 
durchgehend für das vollständige Delisting ein Kaufangebot gefordet, bei dem der Preis in einem angemessenen Verhältnis 
zum höchsten Börsenpreis der letzten sechs Monate vor Stellung des Delisting-Antrages steht. Viele Börsenordnungen regeln 
zusätzlich, dass be idem Kaufangebot die wesentlichen Bestimmungen des Übernahmekodexes der Börsensachverständi-
genkommission eingehalten werden müssen. Das Börsenrecht und nicht das Aktienrecht stellt damit sicher, dass Minder-
heitsaktionäre zu angemessenen wirtschaftlichen Bedingungen aus der Gesellschaft ausscheiden können. Letzendlich ist zu 
berücksichtigen, dass der Widerrud der Börsenzulassung erst geraume Zeit nach Veröffentlichung der Entscheidung wirksam 
wird, so dass innerhalb dieses Zeitraums eine Veräusserung über die Börse weitergehin möglich bleibt».

18- P. MÜLBERT, «Rechtsprobleme…», cit., p. 127: «[f]ür das Delisting ist weiter hervorzuheben, dass die Anleger inter-
essen in aller Regel auch gesellschaftsrechtlich hinreichende Berücksichtigung gefunden haben, wenn den Aktionären das 
börsenrechtlich vorgeschriebene Abfindungsgebot vorliegt. Die wertende Entscheidung, welche konkreten Anlegerinteres-
sen in welchen Umfang zu berücksichtigen sind, ist im Grundsatz vom schanäheren Börsenrecht und, allgemeiner, dem 
Kapitalmarktrecht zu treffen. Das Gesellschaftsrecht sollte davon Abstand zu nehmen, die Wertungen des Marktrechts durch 
strengere Eigenwertungen zu ersetzen. Dies gilt selbst dann, wenn eine deutsche Gesellschaft allein an ausländischen Börsen 
notiert ist und das massgebliche Börsenrecht für das vollstandige Delisting kein Abfindungsgebot vorschreibt. In diesem 
Falle fordert auch die gesellschaftsrechtlich gebotene Rücksichtnahme auf die Anlegerinteressen nicht, dass die Gesellschaft 
entweder ein freiwilliges Abfindungsgebot vorlegt oder vom vollständigen Delisting absieht».

19- G. STREIT, «Delisting Light…», cit., pp. 1283 e ss., que, diante da anunciada modificação da Börsenordnung für die 
Frankfurter Wertpapierbörse, alertava prudentemente contra o perigo da ruptura do equilíbrio da solução legal em caso de 
desaparecimento do encargo consistente no lançamento de oferta pública de aquisição: «Die bisher vorliegenden Gerichts-
entscheidungen zum vollständigen Börsenrückzug haben bei ihrer weitgehenden Absage na einen gesellschaftsrechtlichen 
Minderheitenschutz massgeblich auf die Reichweite des börsenrechtlichen Anlegerschutzes mit dem Erfordnis eines Kaufan-
gebots na die Anleger abgestellt. Dessen Beseitigung aufgund der Änderung des § 54a BörsO FWB stellt den Bestand der bis-
her restriktiven Rechtsprechung zum Schutz der Minderheitsaktionäre in Frage. Sie ist geeignet, der bischerigen Diskussion 
in der Literatur eine neue Wende zu geben», e ID., Anot. à Decisão «Macrotron», ZIP, 2003, p. 394.
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VI. E pergunta-se: teria a Decisão a que o BGH 
teria chegado a mesma, caso o direito legal apli-
cável fosse idêntico ao português? Supomos que 
a resposta a esta questão seja negativa. A solu-
ção presente no art. 27.º/1 cuida da protecção do  
investidor (também) enquanto accionista, na me-
dida em que os efeitos da perda de qualidade de 
sociedade aberta se repercutem igualmente sobre 
as condições fácticas e económicas em que futu-
ramente podem ser transaccionadas as participa-
ções de que ele é titular. Entre nós, perde, pois, 
todo o sentido a discussão o plano – societário 

ou jus-mobiliário – em que deva ser assegurada 

a protecção da minoria.

VII. Em qualquer caso, note-se que o esforço de 
desenvolvimento jurisprudencial do regime da 
exclusão voluntária de mercado regulamentado, 
a que se vem assistindo no direito alemão, tem 
como resultado o reconhecimento aos accionis-
tas que não apoiem a saída de mercado do di-
reito a venderem as suas participações sociais, 
contra o recebimento de uma quantia ajustada ao 
real valor de venda daquelas participações. Ora, 

esse é justamente o ponto de partida do direito 

português, que tanto na al. a) como na al. b) do  
n.º 1 do art. 27.º CVM concede aos accionistas 
minoritários um direito potestativo à alienação 
dos valores mobiliários por si detidos, seja em 
sede de oferta pública e geral de aquisição [no 
caso da al. a)], seja através da oferta condicio-
nante dos efeitos da deliberação social no sen-
tido da perda de qualidade [no caso da al. b)]. 
O que o direito alemão não prevê, nem na lei, 
nem no direito judiciário, é a concessão de uma 

dupla instância de saída ou de um duplo di-

reito potestativo à alienação das participações 

dos accionistas minoritários. Neste ponto existe 
coincidência com a solução vigente entre nós: 
ao investidor-accionista é concedido um direito 
potestativo de alienação, motivado pela verifi-
cação dos pressupostos da perda da qualidade 

de sociedade aberta, não uma dupla chance de 
saída. Se o accionista, conhecendo a pendência 
de uma oferta pública e geral e, até, a intenção 
do oferente de requerer a perda da qualidade 
de sociedade aberta no caso de a oferta ser bem 
sucedida, e decide não vender as suas acções, 
inexiste um fundamento para poder vendê-las 
posterior mente, após terminar e serem apurados 
os resultados da oferta.

O único caso em que é possível conceber a 
constituição de um direito potestativo à aliena-
ção é o previsto no art. 196.º CVM. Esta forma 
de transmissão potestativa tendente ao domínio 
total tem, contudo, uma justificação totalmente 
diversa e independente da perda da qualidade de 
sociedade aberta; e tem, além disso, e justamente 
por isso, correspondência com um direito potes-
tativo à aquisição do lado do accionista domi-
nante.

VIII. Como já referimos, a forma de concor-
dância prática entre o interesse da sociedade na  
perda de qualidade de sociedade aberta e a pro-
tecção da propriedade accionista é, na substân-
cia, a mesma, quer aquela perda emerja da situa-
ção prevista na al. a), quer resulte da al. b) do  
n.º 1 do art. 27.º CVM. Isso é igualmente verda-
de quanto aos critérios aferidores do valor da 

contrapartida da aquisição das participações dos 
accionistas minoritários ou não apoiantes da per-
da da qualidade de sociedade aberta, sendo, em 
ambas as situações a contrapartida determinada 
nos termos do art. 188.º CVM.

Acresce que em ambas as situações o anúncio ao 
público (a título de facto relevante) da intenção 
de requerer a perda da qualidade de sociedade 
aberta já terá provocado o esperado efeito de des-
valorização dos valores mobiliários no momento 
em que se procede ao cálculo da contrapartida 
e, por isso, em ambas as situações o accionista  
minoritário beneficiará em igual medida da  

20- Cf., por ex., K. HOPT/H. BAUM, «Börsenrechtsreform im Deutschland», Börsenreform, 1997, pp. 418 e ss.; T.  
BÜRGERS, «Aktienrechtlicher Schutz…», cit., p. 1644 (criticando a Decisão do BGH no caso «Macrotron»). 
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regra que obriga a ponderar a evolução do preço 
de mercado dos títulos em causa nos seis meses 
anteriores ao anúncio da oferta.

Assim, a ideia de que o regime da perda de quali-
dade de sociedade aberta não oferece uma garan-
tia suficiente da reserva de valor da propriedade, 
a ser procedente, ponto com o qual não estamos 
de acordo, sempre haveria de valer para ambos 

os casos de preenchimento dos pressupostos de 

perda da qualidade de sociedade aberta. 

Tal conclusão não parece, porém, poder ser razoa-
velmente sustentada: se partíssemos da ideia de 
que a contrapartida fixada no art. 188.º/3 CVM 
nunca seria a adequada, por não ter em conta a 
desvalorização futura, conexa com a perda de 
liquidez motivada pela exclusão da negociação 
em mercado regulamentado, todo o art. 27.º 
CVM ficaria esvaziado de conteúdo, na medida 
em que o accionista minoritário racional jamais 
aceitaria a oferta. Mais importante, quedaria por 
explicar a razão que levaria a conceder uma tu-
tela mais favorável ao accionista que se deparas-
se com a hipótese de exclusão da negociação em 
mercado regulamentado do que àquele que se vê 
«expropriado» das suas participações sociais no 
âmbito de uma aquisição potestativa tendente ao 
domínio total (art. 194.º/1 e 2 CVM).

Pelo contrário, a existir alguma diferenciação 
em termos de intensidade de tutela, haveria que 

privilegiar o segundo por comparação com o 

primeiro, uma vez que a perda da qualidade de 

sociedade aberta não implica a perda ou lesão 

de qualquer faculdade jurídica do accionista, 
como referiremos no ponto seguinte.

IX. O único caso em que, eventualmente, pode 
não existir coincidência entre as als. a) e b) do 
n.º 1 do art. 27.º no que respeita à determina-
ção da contrapartida da oferta, é o de a oferta 
pública geral prevista na al. a) ser considerada 

voluntária e, por essa razão, não assentar numa 
contrapartida calculada segundo disposto no art. 
188.º CVM.

Mas, também nesse caso, todos os accionistas 
tiveram a oportunidade de alienar as respec-
tivas participações. A sua opção no sentido da 
não aceitação da oferta não pode legitimar um 
se gundo direito à alienação posterior, fora dos 
pressupostos do art. 196.º CVM e fundada so-
mente na determinação da saída de mercado. 
Acresce que, mesmo nessa hipótese, a constru-
ção de um segundo direito à alienação por um 
preço superior ao da oferta pública voluntária 
anterior (agora, calculado segundo o disposto no 
art. 188.º CVM) seria problemático na perspec-
tiva do princípio da igualdade de tratamento 

entre accionistas, sobretudo tendo presente que 
o accionista já conhecia a possibilidade séria 
da exclusão da negociação de mercado na pen-
dência da oferta pública e que, por outro lado, 
já nessa altura as suas participações sociais acu-
savam a desvalorização motivada pelo anúncio 
da intenção de requerer a perda de qualidade de 
sociedade aberta. 

5.3. A decisão do BVerfG de 12-Jul.-2012

I. Em 12 de Julho de 2012, o Tribunal Consti-
tucional alemão proferiu nova decisão, funda-
mental no que respeita aos efeitos do delisting. 
E a conclusão central deste acórdão, que vem na 
linha de anterior jurisprudência deste tribunal, é 
a de que a tutela constitucional da propriedade, 
em casos de delisting, na qual foi baseada toda 
a doutrina do acórdão «Macrotron», não é atin-
gida21. Isto porque, sustenta o BVerfG, no delis-

ting está em causa somente a perda de uma facul-
dade de transmissão de valores mobiliários em 
certo mercado, não sendo, consequentemente,  
afectada a transmissibilidade destes valores, ou 
seja, não sendo afectada a estrutura do direito de 

21- LARS KLÖHN, «Delisting – Zehn Jahre später. Die Auswirkunfen von BVerfG, NGZ, 2012, 826, auf den Rückzug vom 
Kapitalmarkt und den Segmentwechsel», NGZ 2012, pp. 1041-1053, afirma, de modo extremamente contundente, na p. 1044, 
que o BGH cometera um erro ao integrar na propriedade a faculdade de transmissão dos valores mobiliários em bolsa.
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propriedade sobre estes valores: apesar de exclu-
ídos da negociação em certo mercado, os valores 
mobiliários poderão sempre ser transmitidos de 
acordo com as regras previstas, v.g., no direito 
societário.

II. Esta conclusão do BVerfG é crucial porque 
dela resulta uma consequência imediata, aliás 
explicitada pelo próprio Tribunal: em casos de 
delisting, porque a propriedade, enquanto valor 
constitucionalmente protegido, não é atingida, 
não pode ancorar-se a protecção dos accionis-
tas minoritários, que pretendem alienar as suas 
acções, num qualquer imperativo constitucional 
de tutela da propriedade. Ficam, assim, sem fun-
damento quaisquer razões que houvessem presi-
dido à jurisprudência do caso «Macrotron»22 e 
que fizessem decorrer a necessidade de aquisi-
ção dos valores mobiliários excluídos de nego-
ciação de uma eventual tutela da propriedade: a 
Constituição não impõe esta tutela23.

III. Para além de afastar a existência de coman-
do constitucional, que impusesse uma tutela da 
propriedade em caso de delisting, a decisão do 
Tribunal Constitucional alemão tem outras pon-
derações extremamente relevantes. Recorde-se 
que um dos fundamentos centrais do BGH, na 
decisão «Macrotron», para sustentar que a me-
lhor forma de protecção da posição dos accio-
nistas seria a imposição, à sociedade emitente 
dos valores a excluir de negociação, da obriga-
ção de aquisição desses valores, fora a analo-
gia sis témica. Ora, quanto a este fundamento, o  

BVerfG, sem poder extrapolar das suas compe-
tências, afirma que esta não é totalmente ade-
quada24. Os institutos a que o BGH recorre para 
sustentar, como solução adequada à tutela dos 
accionistas, a compra das respectivas acções pela 
sociedade emitente (ou pelo accionista maioritá-
rio) não terão, na enunciação possível do BVer-
fG, paralelismo exacto com o caso de exclusão 
de negociação (§ 83 da decisão).

Este passo da decisão do BVerfG é muitíssimo 
importante porque dele resulta uma nova con-
clusão: para além de a garantia constitucional da 
propriedade não implicar, em casos de delisting, 
nenhuma tutela dos titulares de valores mobiliá-
rios por ele atingidos, a querer construir-se esta 
tutela não pode ela ser fundada numa analogia 
entre o caso de delisting e aqueles em que o di-
reito societário uma impõe uma aquisição de ac-
ções pelo emitente.

IV. No momento presente, não pode ainda dimen-
sionar-se o impacto que esta decisão do BVerfG 
possa vir a ter em toda a matéria da tutela do ac-
cionista quando este vê excluídos de negociação 
os valores mobiliários de que é titular. A doutrina 
entretanto publicada e que nos foi possível com-
pulsar, parece apontar um caminho: a decisão do 
BVerfG, ao ferir mortalmente a fundamentação 
do acórdão «Macrotron», gera a necessidade de 
reponderação da solução nele contida. Se se qui-
ser impor uma obrigação de aquisição de acções 
aos accionistas que se opõem ao «delisting», terá 
de se encontrar um fundamento diverso daquele 

22- LARS KLÖHN, «Delisting – Zehn Jahre später...», escreve, logo na p. 1041 que a decisão do Tribunal Constitucional 
alemão recolocou na ordem do dia a discussão em torno dos efeitos do delisting uma vez que esta decisão retirou toda a base 
argumentativa ao acórdão «Macrotron». Mais adiante (p. 1045) afirma que, ainda que se pretenda sustentar que a sociedade ou 
um acionista maioritário terão de adquirir as acções que serão objeto de «delisting» aos acionistas minoritários, quem assim 
quiser proceder terá de começar do zero no que respeita à fundamentação de semelhante posição. Uma vez que o acórdão 
«Macrotron» foi ferido de morte na sua fundamentação, este não mais poderá servir de suporte àquela construção. No mesmo  
sentido, ALEXANDER KIEFNER/BENEDIKT GILLESSES, Die Zukunft von “Macrotron” im Lichte der jüngsten Rechtsprec-
hung vom BVerfG. Zur Neuvermessung des gesellschaftsrechtlichen Aktionärsschutzes nach dem Delisting-Urteil, AG 2012 (18),  
645-660 (649).

23- Exatamente neste sentido, LARS KLÖHN, Delisting – Zehn Jahre später ..., 1041 e passim.

24- Sublinhando este passo da decisão do BVerfG, ALEXANDER KIEFNER/BENEDIKT GILLESSES, «Die Zukunft von 
“Macrotron”...»,  cit., p. 649.
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em que o BGH fundou a sua decisão25: a tutela 
constitucional da propriedade não permite atin-
gir este desiderato já que ela não protege a pro-
priedade valor26.

Se é verdade que o Tribunal Constitucional não 
tem competência para ordenar uma inflexão da 
jurisprudência dos tribunais comuns, entre eles, 
do BGH, podendo apenas verificar se o desen-
volvimento jurisprudencial do Direito a que pro-
cederam é conforme à Constituição, certo é que 
a decisão de Julho de 2012 vem erodir a base de 
construções que fundam uma necessidade de tu-
tela dos accionistas e uma necessidade de tutela 
através de uma via específica – a da aquisição 
dos valores mobiliários atingidos pelo delisting 
– em valores constitucionais. Sendo certo que, 
não obstante a decisão do BVerFG, dificilmente 
se poderia esperar que os legisladores quisessem 
ponderar um abandono da tutela dos accionistas 
minoritários quando estes não tiveram a possi-
bilidade de alienarem os valores de que são titu-

lares antes de estes se terem eventualmente de-
preciado em virtude da exclusão de negociação 
em mercado27, poderia inversamente esperar-se 
uma forte reacção da doutrina. Lembre-se que 
nem todas as vozes eram unânimes na necessida-
de de tutela dos accionistas minoritários através 
de lançamento de oferta subsequente, desde logo 
porque esta, se bem se pensar, acaba por signifi-
car uma alteração da normal repartição do risco 
inerente à propriedade. 

V. Ao impor-se a um accionista maioritário ou à 
sociedade que adquira os valores mobiliários de 
accionistas minoritários porque estes podem, em 
tese, perder valor ao serem excluídos de negocia-
ção em mercado regulamentado, significa que o 
risco de depreciação de valor – caso haja dados 
empíricos que a permitam efectivamente funda-
mentar –, inerente à titularidade de valores mo-
biliários admitidos à negociação não corre por 
conta do seu titular mas por conta de terceiro28. 

25- LARS KLÖHN, Delisting – Zehn Jahre später ..., sustenta que poderá aceitar-se que o direto de alienação, em caso de 
delisting voluntário, encontre o seu fundamento no § 29.I.1 AktG apesar de esta regra se aplicar somente aos casos em que 
o delisting é um efeito colateral de uma decisão de transformação de uma sociedade cotada numa sociedade não cotada; 
valorando o «delisting» como uma vicissitude análoga à modificação de estrutura societária, T. DRYGALA/M. STAAKE, 
«Delisting als Strukturmassnahme», ZIP, 2013, pp. 905 e ss.; e, em momento anterior, MARTINA BENECKE, «Gesells-
chaftsrechtliche Voraussetzungen des Delisting», WM, 2004, pp. 1122 e ss. (p. 1125). Contra esta possibilidade, afirmando 
não só não existir analogia entre as medidas de modificação da estrutura societária e o «delisting», mas também chamando 
a atenção para a circunstância de os tribunais superiores apenas poderem proceder a um desenvolvimento do Direito quando 
assim lhes seja imposto por valores constitucionalmente protegidos, ALEXANDER KIEFNER/BENEDIKT GILLESSES, 
Die Zukunft von “Macrotron” ..., 652 e ss.; U. WACKERBARTH, «Die Begründung der Macrotron-Rechtsfortbildung nach 
dem Delisting-Urteil des BVerfG», WM, 2012, pp. 2077 e ss. (p.  2078); H. BUNGERT/C. WETTICH, «Das weitere Schi-
cksal der “Macrotron”-Grundsätze zum Delisting nach der Entscheidung des BVerfG – Zugleich Besprechung von BVerfG, 
Beschl. v. 13.06.2012», DB, 2012, pp. 2265 e ss.; A. GOETZ, «Das Delisting-Urteil des BVerfG – freie Bahn für Erleichte-
rungen des Börsenrückzugs?», BB, 2012, pp. 2767 e ss.; D. KOCHER/S. WIDDER, «Delisting...», cit., p. 128.

26- A propriedade accionista não está em causa, na medida em que a faculdade jurídica da negociação das participações 
permanece intocada; a afectação das chances fácticas da negociação, mesmo que se repercuta no valor de troca do objecto do 
direito, não convoca o regime de protecção constitucional da propriedade: v. P. MÜLBERT, «Rechtsprobleme des Delisting», 
ZHR, 165 (2001), pp. 104 e ss. e ID., «Einwirkungen des Art. 14 GG auf das Grundgesetz», S. GRUNDMANN et allii (Hrsg.) 
Festschrift für Klaus Hopt zum 70. Geburtstag am 24. August 2010 – Unternehmen, Markt und Verantwortung, de Gruyter, 
2010, pp. 1038 e ss. (pp. 1053 e ss.).

27- Sublinhando que os dados empíricos disponíveis, na Alemanha, para os anos 2002 a 2009, contrariam a afirmação-funda-
mento de que os valores objeto de delisting perdem valor de transmissão, HELDT/ROYÉ, «Das Delisting-Urteil des BVerfG aus 
kapitalmarktrechtlicher Perspektive. Empirie und Fragestellungen für den Gesetzgeber», AG, 2012 (18), pp. 661-673, (p. 673).

28- Neste sentido, já depois da decisão do BVerfG e em texto destinado a dar pistas ao legislador caso pondere consa-
grar uma obrigação de aquisição de acções aos acionistas que não queiram permanecer na sociedade depois do «delisting»,  
HELDT/ROYÉ, «Das Delisting-Urteil...», cit., p. 672.
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VI. O Tribunal Constitucional veio dar novos ar-
gumentos – ou nova força a antigos argumentos 
– a esta linha de pensamento.

VII. De facto, concretizou-se a previsão e a deci-
são do BVerfG revelou ter enormes implicações 
na forma como o «delisting» é entendido na or-
dem jurídica alemã. Por um lado, ficou assente 
o reconhecimento de uma permissão ampla da 
exclusão da negociação em mercado regula-
mentado por determinação do órgão de gestão, 
não condicionada nem por uma alteração dos 
estatutos, nem por uma oferta de aquisição das 
participações dos accionistas minoritários, nem, 
ainda, por uma prévia deliberação da assem-
bleia geral: estes pressupostos foram afirmados 
na Decisão de 8-Out.-2013 do BGH («Frosta-

-Entscheidung»), sublinhe-se, anterior à elabo-
ração do nosso trabalho29. Por outro lado, a am-
pla admissibilidade da exclusão da negociação 
em mercado regulamentado pela administração 
compeliu a doutrina a procurar mecanismos de 
protecção das minorias por forma a compensar 

aquela liberdade. No entanto, nenhuma destas 
vias passa, hoje, pelo alargamento da protecção 
constitucional da propriedade à garantia das con-
dições de facto da negociação das participações 
sociais. Na opinião de alguns, essa tutela seria 
satisfatoriamente assegurada pelo próprio Bör-

sengesetz, complementado pelo recurso a meios 
de direito publico, a conformar pela entidade 
gestora do mercado30. Esta uma via de protecção 
jus-mobiliária, centrada na protecção institucio-
nal do mercado e dos interesses dos investidores 
e, reflexamente, dos accionistas minoritários31. 
Outros salientam a necessidade de acautelar a 
conformidade da decisão de saída de mercado 
com o interesse social32. Acrescentamos nós: e, 
no limite, também com os interesses dos accio-
nistas minoritários, quando estes relevem para a 
conformação do comportamento devido pelos ór-
gãos de gestão33 ou, pelo menos, negativa mente, 
pela proscrição dos comportamentos dolosos ou 
intencionalmente causadores de prejuízo, nos 
quadros do abuso do direito (art. 334.º CC) ou 
de uma responsabilidade pela violação dos bons 

29- V. a decisão em NJW, 2014, pp. 146 e ss. (=ZIP, 2013, pp. 2254 e ss.): entre outras razões, o BGH considerou que a norma 
que atribui um direito de exoneração mediante o pagamento de uma contrapartida adequada aos sócios de uma sociedade 
aberta incorporada por uma sociedade fechada (cf. § 29 (II) do UWG) não firmava um princípio geral de protecção contra um 
agravamento das condições de facto tendentes à negociação de participações sociais, antes reflectia uma preocupação de tutela 
no contexto específico de uma fusão, e que o «delisting»  surgiria, ali, um efeito indirecto ou consequencial de uma verdadeira 
vicissitude societária – um delisting «a frio» («kalte delisting») ou «impuro» («unechte delisting») –  que, ao contrário do 
«delisting» regular, não previa quaisquer normas de protecção dos investidores particulares. Para um comentário favorável à 
decisão, v. D. KOCHER/S. WIDDER, «Delisting ohne Hauptversammlungsbeschluss und Abfindungsangebot», NJW, 2014, 
pp. 127 e ss.; A. KÖNIGSHAUSEN, «BGH: Aufgabe der Macrotron-Rechtsprechung und Erleichterung des Rückzugsvon 
der Börse», BB, 2013, pp. ; contra, entendendo que a inexistência de uma imposição constitucional da tutela dos accionistas 
minoritários não se opõe a um dever de dirigir uma oferta de aquisição, e essa soluçao impor-se-ia já por uma razão de coerên-
cia sistemá tica, em face de previsões legais de um direito de saída em certos casos de delisting emergente de transformações 
da sociedade (por ex., em caso de fusão entre uma sociedade aberta e uma sociedade fechada ou de cisão de uma sociedade 
aberta, de que resulte uma sociedade fechada, os § § 29 e 125 (1) do UWG), M. HABERSACK, JZ, 2014, pp. 147 e ss. (e, 
anteriormente, ID., «”Macrotron”: was bleibt?», ZHR, 176 (2012), pp. 463 e ss., pp. 466 e ss.).

30- Assim, o BGH, na citada decisão de 8-Out.-2013; v. N. PASCHOS/KRISTINA KLAASSEN, «Delisting ohne Hauptver-
sammlung und Kaufangebot – der Rückzug von der Börse nach der Frosta-Entscheidung des BGH», AG, 2014, pp. 33-6;  
GABRIELLE ROSSKOPF, «Delisting zwischen Gesellschaft- und Kapitalmarktrecht – Zugleich Besprechung der Entschei-
dung BGH DB 2013, 2672 (Frosta)», ZGR, 2014, pp. 488 e ss. (pp. 506 e ss.). 

31- GABRIELLE ROSSKOPF, «Delisting...», cit., pp. 497 e ss..

32- D. KOCHER/S. WIDDER, «Delisting ohne Hauptversammlungsbeschluss...», cit., p. 129.

33- Por hipótese, a manutenção da qualidade de sociedade aberta pode estar alinhada com os «interesses de longo prazo dos 
sócios»; no nosso direito, cf. o art. 64.º/1, al. b) CSC. Salientando a grande visibilidade e relevância que os deveres fiduciários 
assumem nas «going private transactions», ANA PERESTRELO OLIVEIRA, Manual..., cit., p. 96.
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costumes. Residualmente, mantêm-se, pois, dis-
poníveis os meios de tutela societária e civil, no 
respeito pelos respectivos campos de actuação.

VIII. Em qualquer caso, o entendimento domi-
nante, e que parece corresponder ao novo rumo 
seguido pelos tribunais superiores34, é o de que 
de o «delisting» (ou o «downgrading») é mate-
rialmente um acto de gestão, cuja competência 
pertence ao órgão de administração35, devendo a 
necessidade de protecção dos accionistas mino-
ritários, a existir, ser aferida em concreto e ju-
sante da decisão de saída de mercado.

5.4. Síntese conclusiva: o modelo português 
como modelo de distribuição ajustada de ris-
cos e garantias entra a maioria e a minoria 

I. Chegados a este ponto, estamos em condições 
de concluir que a solução do direito português, 
de permitir a perda da qualidade de sociedade 
aberta após a concentração de 90% dos direitos 
de voto através de oferta pública geral de aqui-
sição, é mais perfeita do que aquela que – su-
postamente – vigora no direito alemão. Quando 
a anterior jurisprudência alemã reconhecia, em 
certos casos, um direito de exoneração ao accio-
nista minoritário contra o recebimento de uma 
contrapartida ajustada ao valor da sua participa-
ção, chegava, afinal, a um resultado que a nossa  
lei mobiliária geral já prevê, através da possi-
bilidade de venda que é concedida a todos os 

accionistas, seja através de oferta pública geral 
de aquisição, que antecede a apresentação do re-
querimento de perda da qualidade de sociedade 
aberta (art. 27.º/1, al. a) CVM), seja através da 
oferta de um dos sócios tendente à aquisição das 
participações das pessoas que não tiverem votado  
favoralmente a deliberação de perda da quali-
dade de sociedade aberta (na hipótese prevista 
na al. b) do n.º 1 do art. 27.º CVM)36. Por outro 
lado, a situação hoje vigente na Alemanha – que 
apenas condiciona o «delisting» à não desprotec-
ção das minorias, remetendo para os regulamen-
tos da bolsa e para o juízo da entidade gestora 
do mercado em causa –, sendo indiscutivelmente 
facilitadora das operações de saída, não deixa  
de ser susceptível de gerar imprevisibilidade e 
incerteza jurídica37.

II. A consagração legal de uma previsão orien-
tada à solução da colisão entre os interesses da 
maioria e da minoria tem a vantagem de ofere-
cer aos participantes no tráfego um critério de 
resolução desse conflito em termos de suficiente 
clareza, previsibilidade e estabilidade. São, deste 
modo, evitados os inconvenientes que a consa-
gração de uma ampla e vaga cláusula geral de 
protecção do interesse do investidor ou de uma 
remissão aberta para os regulamentos de cada 
mercado ou para o desenvolvimento jurispruden-
cial do direito poderia trazer, de que a conturba-
da evolução do direito alemão nos últimos dez 
anos constitui o melhor exemplo.

34- Além do «Frosta-Entscheidung», v. as decisões do OLG Düsseldorf de 22-Set.-2014, ZIP, 2015, pp. 123 e ss., do OLG 
de Stuttgart de 18-Fev.-2015, ZIP, 2015, pp. 681 e ss. e do OLG Karlsruhe de 12-Mar.-2015 (não publicado, mas disponível 
online em www.openjur.de).

35- V., por ex., D. WALSMANN/JANA GLOCK, «Die Frosta-Entscheidung des BGH – Das Ende der Macrotron Grunsätze 
zum Delisting», DB, 2014, pp. 105 e ss.; K. VON DER LINDEN, «Kann die Satzung eine Börsennotierung vorschreiben?», 
NZG, 2015, pp. 176-8 (referindo-se a uma verdadeira mudança de paradigma introduzida pela decisão «Frosta»).

36- Em escrito publicado em momento ulterior ao da elaboração do parecer que serviu de base ao presente texto, afirma ANA 
PERESTRELO OLIVEIRA, Manual..., cit., p. 95, que o pressuposto da perda de qualidade de sociedade aberta consistente 
na oferta de aquisição por um dos sócios das participações daqueles que a não tiverem votado favoravelmente «é uma forma 
importante de proteger os accionistas da sociedade que confiavam na manutenção da liquidez e nos mecanismos de protecção 
próprios da sociedade cotada e que se veem confrontados, contra a sua vontade, com uma perda de qualidade de sociedade 
aberta que acabará por conduzir à exclusão da negociação das acções de que são titulares».

37- Notando isso mesmo, MARIETTA AUER, «Der Rückzug als Methodenproblem – Perspektiven des Anlegerschutzes 
beim echten Delisting nach “Frosta”», JZ, 2015, pp. 71 e ss..
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III. A justeza do modelo de solução português é 
apoiada por diversas razões. Em primeiro lugar, 
como se disse, em caso algum ela impõe aos ac-
cionistas minoritários – aqueles que potencial-
mente mais poderiam sofrer com uma saída de 
mercado regulamentado – que suportem uma 
desvalorização das suas participações sociais 
motivada pela perda da qualidade de sociedade 
aberta. A circunstância de o momento para o 
exercício desse direito se situar temporalmente 
antes da tomada da decisão sobre a perda da-
quela qualidade é, quanto a nós, irrelevante, por 
duas razões essenciais.

A primeira dessas razões consiste na natureza 
previsível, para qualquer accionista diligente e 
minimamente bem informado, da verificação 
eventual mas provável da perda da qualidade de 
sociedade aberta em consequência da concen-
tração de capital/direitos de voto. Afinal, essa é 
uma das consequências de uma oferta que tenha 
sucesso. E se a apresentação de requerimento é 
meramente eventual, a possibilidade da verifica-
ção dos pressupostos de que ela depende é muito 
provável. Não apenas pelo facto de esse ser um 
efeito tipicamente procurado por quem logra ob-
ter um domínio alargado sobre a sociedade, mas, 
desde logo, porque essa possibilidade surge pre-
vista na lei como uma consequência possível da 
oferta pública de aquisição. O desconhecimento 
da lei não pode, neste caso, ser invocado para 
conceder ao accionista minoritário um benefício 
tão generoso como um segundo direito de alie-
nação potestativa, porque esse desconhecimento 
só pode ser imputado ao próprio accionista mi-
noritário.

IV. Estes argumentos valem, em casos como 
aquele com que nos deparámos, com uma força 
agravada. A intenção de ponderar a perda da qua-
lidade da sociedade aberta foi divulgada simulta-

neamente com o lançamento da oferta pública e 
feita constar do prospecto respectivo. A hipótese 
da perda da qualidade da sociedade aberta é ti-
picamente um dos aspectos ponderados pelo ac-
cionista maioritário para tomar a decisão de lan-
çar a oferta pública geral de aquisição (ou para 
adquirir os direitos de voto que ultrapassavam o 
limiar de uma oferta pública obrigatória); assim 
aconteceu no caso em apreço. Impõe-se que esta 
tivesse sido, também, uma das razões a ponderar 
pelo accionista na sua decisão sobre a alienação; 
se o não forem em concreto, sibi imputet.

V. A exclusão voluntária de mercado regulamen-
tado da negociação das acções de uma sociedade 
aberta só pode, assim, ser obtida em contrapar-
tida da aquisição de um domínio muito agrava-
do e da concessão de um direito de venda aos 
accionistas minoritários. A esta luz, a possibili-
dade de perda da qualidade de sociedade aberta, 
e consequente saída de mercado regulamentado, 
não é mais do que o resultado da conformação 
da situação jurídica do titular de uma participa-
ção social numa sociedade aberta, se quisermos, 
de uma «limitação intrínseca» à propriedade38, 
justificada pela necessidade de garantir a própria 
liberdade de acção da sociedade e a liberdade da 
decisão dos restantes accionistas sobre a melhor 
forma de satisfação do fim lucrativo da socie-
dade.

VI. Note-se que, como referiu o BVerfG, na sua 
decisão de 12-Jul.-2012, nem os sócios minoritá-
rios, nem a sociedade gozam de um direito sub-
jectivo à negociação em mercado regulamentado. 
A decisão sobre a saída de mercado não repre-
senta a ablação de qualquer faculdade ine rente à 
propriedade accionista nem uma degradação da 
propriedade jurídica da negociabilidade inerente 
à participação social. Esta continua a poder ser 
negociada em mercado não regulamentado. 

38- Faz-se notar que, além de outros, foi também neste argumento em que o Tribunal Constitucional português se apoiou 
para considerar não desconforme com a garantia fundamental da propriedade o regime previsto no art. 490.º CSC, em que – 
aí, sim – está presente um caso de limitação da propriedade do accionista minoritário: v. Ac. TC n.º 491/02 , in http://www.
tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos. 
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VII. A circunstância de as chances de uma venda  
efectiva serem menores num mercado não re-
gulamentado, ou de as condições em que nor-
malmente o accionista minoritário pode pro-
ceder àquela venda serem tipicamente menos 
favoráveis, representam argumentos de natureza 
empírica que, como vimos, não são, sequer, in-
contestados ou independentes da conjuntura de 
funcionamento dos mercados. E, em qualquer 
caso, as hipóteses de uma alienação de facto, 

ou o valor patrimonial proporcionado por uma 

liquidez incrementada não representam mais do 

que meros valores patrimoniais e não situações 

jurídicas com valor patrimonial39. 

VIII. A garantia da propriedade, seja como ga-
rantia de permanência – através de um efeito 
primário da propriedade40, ou de uma tutela pri-
mária das faculdades que ela compreende, seja 
como efeito secundário ou garantia de valor, 
mediante formas de tutela secundária (como a 
do direito à indemnização)41, restringe-se às si-
tuações jurídicas com valor patrimonial e não a 
meras vantagens patrimoniais não compreendi-
das na afectação específica de um bem: nestas, 
não está presente a relação especial entre sujeito 
e objecto que, por sua vez, serve constitui a base 
da conexão entre liberdade da pessoa e proprie-
dade. 

IX. Não existe, pois, razão para procurar uma 
forma de compensação pela ingerência na pro-
priedade dos accionistas minoritários pela razão 
de que a perda da qualidade de sociedade aberta 
não supõe qualquer forma de ingerência, nem 
tão-pouco qualquer modificação para um estado 
pior de qualquer faculdade ou vantagem juridi-
camente ordenada na propriedade. Aqui reside, 

de resto, a diferença fundamental com o que se 
assiste na celebração de um contrato de subor-
dinação, na fusão, na cisão, em alguns casos da 
transformação societária, ou noutras vicissitudes 
que podem atingir a situação jurídica, e já não 
meramente económica ou empírica do sócio.

X. A sensibilidade do problema em apreço para a 
garantia fundamental da propriedade não se fica, 
porém, por este ponto. Além de não haver qual-
quer expropriação de uma faculdade do accio-
nista maioritário, uma decisão que não respeite o 
art. 27.º/1, al. a) é, a um tempo, expropriadora de 
uma faculdade inerente à propriedade do accio-
nista maioritário. Ao contrário do que se verifica 
com a permanência em mercado regulamentado, 
que em lugar algum do sistema surge como ob-
jecto de uma afectação jurídica ao sócio, a perda 
da qualidade de sociedade aberta é configurada 
como uma faculdade daquele que detiver a larga 
maioria dos direitos de voto. Tendo a montante 
garantida a hipótese de saída dos accionistas mi-
noritários, o legislador ordinário expressamente 
atribui ao accionista com domínio de 90% dos 
direitos de voto uma permissão específica à ex-
clusão de mercado regulamentado. Isto conduz-
-nos a uma conclusão da maior importância: o 

acto administrativo que condicione a perda da 

qualidade de sociedade aberta a pressupostos 

não previstos na al. al) do n.º 1 do ar. 27.º CVM é 

um acto de restrição de uma garantia fundamen-

tal. E, como qualquer acto restritivo de direitos 
ou garantias fundamentais, está sujeito a reserva 
de lei (art. 18.º CRP), a qual, de resto, tem que 
ter carácter geral e não pode ser limitada a um 
caso particular42. Nenhuma das duas condições, 
a da reserva de lei e a da generalidade, estariam 

39- M. NOGUEIRA DE BRITO, A Justificação da Propriedade Privada numa Democracia Constitucional, Almedina, Coim-
bra, 2007, p. 972.

40- J. DE OLIVEIRA ASCENSÃO, «A Violação da Garantia Constitucional da Propriedade por Disposição Retroactiva», 
Revista dos Tribunais, Ano 91, 1973, pp. 347 e ss..

41- M. NOGUEIRA DE BRITO, A justificação…, cit., pp. 776 e ss. e 972 e ss.. 

42- M. NOGUEIRA DE BRITO, A justificação…, cit., pp. 987 e ss..
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observadas por uma decisão condicionadora 
praeter legem da perda da qualidade de socieda-
de aberta. Tal decisão seria, pois, inválida.

XI. E note-se, por fim, que uma decisão da 
CMVM que condicionasse a perda da qualida-
de de sociedade aberta a um eventual exercício 
de um direito de alienação das participações 
dos accionistas minoritários ou a um direito de 
exoneração contra o recebimento de uma com-
pensação pela sociedade, significaria uma rup-

tura do equilíbrio do direito mobiliário relativo 

às aquisições totais tendentes à aquisição de 

domínio total. A concessão de um segundo di-
reito potestativo de alienação das acções ou de 
um direito de saída «à segunda tentativa» não 
estaria, neste caso, coberta pelo preenchimento 
dos pressupostos do art. 196.º CVM. Isso signi-
ficaria, por sua vez, que a minoria gozaria de um 
direito potestativo à alienação sem que o accio-
nista maioritário fosse correlativamente titular 
de um direito «de sinal contrário», à aquisição 
das participações tendente ao domínio total. 
Esse resultado seria, contudo, de um incoerência 

insuportável, na medida em que dispensaria um 

tratamento mais favorável ao accionista minori-

tário quando o maioritário pretendesse sair de 

mercado regulamentado do que quando este se 

decidisse pela aquisição potestativa total, pois 
no primeiro caso, ao contrário do segundo, o di-
reito de saída seria reconhecido sem necessidade 
do preenchimento dos pressupostos presentes 
no art. 194.º/1 CVM. E parece pouco razoável 
considerar-se a perda da qualidade de sociedade 
aberta e a exclusão de mercado regulamentado 
como um evento mais gravoso do que a «expro-
priação», posto que «remunerada», da proprie-
dade accionista.

6. A NATUREZA DA OFERTA E A TUTELA DOS  
ACCIONISTAS

Uma outra particularidade que impressiona no 
caso e que concorre para se concluir que os ac-
cionistas da sociedade alvo puderam exercer o 
seu direito de saída ao melhor preço prende-se 
com a natureza da oferta lançada.

Não cabe aqui discutir se a oferta devia ser obri-
gatória ou se poderia ter sido voluntária. Aquilo 
que não pode deixar aqui de se considerar é que 
a oferta foi qualificada como uma oferta obri-

gatória. Este ponto assume a maior relevância 
no contexto da tutela dos accionistas da socie-
dade aberta, obtida através do lançamento de 
oferta prévia à concentração. Com efeito, sendo 
a oferta obrigatória, a contrapartida foi estabele-
cida com base em apertados parâmetros legais, 
todos eles dirigidos à obtenção do melhor pre-

ço possível. O que vem a significar que, no caso 
da sociedade C, os accionistas que optaram por 
exercer o direito de saída, o fizeram ao melhor 
preço possível. Esta possibilidade foi aquela que 
o oferente, aquele que já anunciara publicamen-
te que tinha a intenção de desqualificar a socie-
dade, lhes conferiu. O que quer dizer que os ac-
cionistas tiveram a chance de sair da sociedade, 
que estava na iminência de ser desqualificada, ao 
melhor preço.

7. A PROTECÇÃO DA CONFIANÇA NA PERDA DA 
QUALIDADE DE SOCIEDADE ABERTA

I. Um novo aspecto que determina a solução do 
caso prende-se com a necessária tutela da con-
fiança do requerente da perda da qualidade de 
sociedade aberta. Com efeito, no caso em apre-
ço, a sociedade oferente tinha a propósito de 
requerer a desqualificação da sociedade visada 
em momento prévio ao do lançamento da oferta 
pública e, no cumprimento escrupuloso dos de-
veres que lhe incumbiam, comunicou essa inten-
ção à CMVM. Em sequência disso, a entidade de 
supervisão determinou a inclusão, no prospecto 
da oferta pública obrigatória, da intenção de o 
oferente requerer a desqualificação da sociedade 
alvo. Por um lado, este ponto reforça o encargo 
de conhecimento da possibilidade de saída de 
mercado regulamentado por parte dos restantes 
accionistas: além dessa possibilidade estar pre-
vista na lei e de constituir uma faculdade que 
assiste ao oferente que tiver conseguido obter, 
pelo menos, 90% dos direitos de voto em con-
sequência de oferta pública geral de aquisição, a 
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intenção concreta de proceder à exclusão da qua-
lidade de sociedade aberta passou a integrar o 
acervo da informação que obrigatoriamente deve 
ser divulgada publicamente e com base na qual 
os accionistas devem ponderar a sua decisão de 
venda. 

II. Deste aspecto já nos ocupámos nos pontos 
antecedentes. Interessa-nos, agora, um outro.  
Ao tomar conhecimento das disposições do ofe-
rente quanto aos destinos da sociedade após o 
termo da OPA, e na eventualidade de esta vir a 
ser bem sucedida, a CMVM impôs-lhe o encar-
go de divulgar essas mesmas disposições. Ao 
fazê-lo, reforçou a aparência de verdade das re-
presentações do oferente quanto à permissão de 
actuação após a obtenção da desejada concen-
tração de capital em virtude da oferta pública 
de aquisição, nos termos que já decorriam do 
regime correspondentemente aplicável. Mais: a 
CMVM, ao ter assumido a iniciativa de consi-
derar essencial a divulgação da decisão de re-
querer posteriormente a perda da qualidade de 
sociedade aberta contribuiu decisivamente para 
que o consulente houvesse formado a decisão de 
realizar o investimento no lançamento da oferta 
pública de aquisição. 

III. Este investimento, materializado na presta-
ção da contrapartida e na suportação dos custos 
conexos com a preparação e execução da opera-
ção, era, para o oferente, justificado e compen-
sado pelas vantagens decorrentes da aquisição 
de uma situação de domínio qualificado que lhe 
permitisse redireccionar o desenvolvimento da 
actividade da sociedade e tomar uma decisão tão 
relevante para a sua estratégia comercial como a 
da permanência ou exclusão do mercado regula-
mentado. Se, em momento posterior, a CMVM 
passa a entender que o preenchimento dos pres-
supostos presentes na al. a) do n.º 1 do art. 27.º 
CVM não é suficiente para que a sociedade per-
ca a qualidade de sociedade aberta e, impondo, 
ainda, a observância de exigências adicionais 
e estranhas ao equilíbrio de interesses e à dis-
tribuição de riscos subjacente ao regime legal, 

esta inversão de comportamentos traduz uma 
lesão clara da confiança do oferente: ele funda 
as suas decisões num regime legal vigente e não 
numa legalidade administrativa construída pra-

eter legem. Esta situação de confiança prende-
-se, justamente, com a possibilidade de requerer 
a perda da qualidade de sociedade aberta após a 
obtenção de mais de 90% dos direitos de voto 
resultante de oferta pública geral de aquisição.

Uma hipotética decisão sobre o requerimento do 
Consulente, em sentido divergente do previsto na 
lei e no processo de preparação da oferta pública 
poderia, assim, constituir uma intolerável quebra 
da consistência do comportamento da Entidade 
de Supervisão. Ainda que se pretendesse con-
siderar essa modificação de comportamentos 
justificada por uma razão de interesse público, a 
licitude de uma decisão de autorização condicio-
nada não deixaria de ser causadora da frustração 
parcial do investimento realizado pelo emitente, 
não apenas porque a realização das condições 
apostas à autorização suporia a realização de 
dispêndios adicionais, que não teriam cabimento 
nas suas representações, mas também, e sobre-
tudo, porque a manutenção da cotação em bolsa 
das acções da sociedade visada por um período 
de tempo alargado implicaria previsivelmente 
uma desvalorização continuada e substancial da-
queles títulos, em prejuízo dos accionistas e, em 
particular, do accionista maioritário.

IV. Deste modo, mesmo que, contra o que sus-
tentamos ser a solução correcta, se entendesse 
que a entidade de supervisão teria competência 
para proferir uma decisão sobre a perda da quali-
dade de sociedade aberta sob pressupostos diver-
sos dos presentes no art. 27.º CVM e, bem assim, 
que essa decisão se impunha por uma razão de 
interesse público ou de protecção dos interesses 
dos investidores, tal decisão não seria despro vida 
de consequências para o decisor. Pelo contrário, 
interpretado globalmente, o comportamento 
contraditório da Entidade de Supervisão valeria 
como fundamento da frustração do investimento 

realizado pelo oferente, podendo, pois, ser res-
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ponsabilizada pelos danos que o emitente não 
teria sofrido caso não tivesse sido criada e alicer-
çada a confiança em que a concentração do capi-
tal através do lançamento de uma oferta pública 
e geral de aquisição possibilitaria uma completa 
saída de mercado.

8. O PONTO 2.8.4 DO PROSPECTO: O CONHECI-
MENTO PÚBLICO DA INTENÇÃO DE PROCEDER À 
DESQUALIFICAÇÃO DA SOCIEDADE E A TUTELA DA 
SITUAÇÃO CONCRETA DE CONFIANÇA

I. Pergunta-se se, no caso concreto, deve ser con-
ferido aos accionistas que optaram por não alie-
nar os seus valores mobiliários na oferta um se-
gundo direito de saída de modo a que não fiquem 
prejudicados perante a perda da possibilidade de, 
depois de fechada a sociedade, os alienarem em 
mercado regulamentado. Este direito poderia ter 
a seguinte justificação: uma vez que os accionis-
tas remanescentes não exerceram o seu direito de 
saída na oferta, deverão ter uma segunda chance 
de o exercerem quando são confrontados com a 
decisão da sociedade de se desqualificar.

Sublinhe-se, em primeiro lugar, que este duplo 
direito de saída não tem qualquer apoio na nos-
sa lei. Mas mais: ele também não tem qualquer 
apoio em nenhum dos sistemas estrangeiros que 
pudemos compulsar: nenhum deles contempla 
um direito de dupla saída ou uma dupla chance 
de saída, primeiro, em oferta geral de aquisição, 
depois, no momento do «delisting» ou da perda 
de qualidade de sociedade aberta. Não podemos 
deixar-nos confundir: quando nomeadamente a 
jurisprudência alemã menos recente – não se es-
queça que está por dimensionar o impacto que 
terá, no futuro, o recentíssimo acórdão do Tri-
bunal Constitucional alemão – impõe um direi-
to de saída, tem de considerar-se que se trata de 
uma primeira e única oportunidade de saída que 
se confere aos accionistas minoritários. Mas em 
vão se procurará na jurisprudência alemã uma 
qualquer decisão que conceda aos accionistas 
minoritários um duplo direito de saída: primeiro 
em oferta geral, depois aquando do «delisting».

II. Para além de nenhum sistema prever uma 
dupla chance de saída dos minoritários, o que 
é particularmente chocante, no caso concreto, 
é que nem mesmo um eventual distanciamento 
deste tipo de accionista face às regras do mer-
cado – seja qual for a bondade do brocardo de 
que a ignorância da lei não aproveita a ninguém 
– pode justificar uma tutela incrementada, reflec-
tida na concessão desse direito. Isto porque ne-
nhum accionista poderá alegar, no caso concreto, 
que foi surpreendido com a decisão de desqua-
lificação da sociedade e que, se tivesse sabido 
que a sociedade iria desqualificar-se, teria ven-
dido as acções que não vendeu. A concessão de 
um direito de saída seria, assim, a compensação 
pela surpresa de uma perda de chance ou, dito de 
outra forma, a concessão de um direito de saída 
representaria a reconstituição natural do dano de 
perda de chance. 

Ora, no caso da sociedade alvo, e independen-
temente de quaisquer considerações quanto ao 
acerto da qualificação do direito de saída como 
uma reconstituição natural do dano de perda de 
chance, o oferente anunciou publicamente que 
intencionava requerer a desqualificação da so-
ciedade. Ainda que algum minoritário tivesse 
direito a ser especialmente protegido com funda-
mento em desconhecimento desculpável da lei, 
neste caso concreto, semelhante justificação não 
seria sustentável. Porque ele soube, antecipada-
mente, que o oferente se propunha desqualificar 
a sociedade. O que significa que pôde, em tempo 
útil, integrar esta informação da sua decisão de 
vender os seus valores na oferta ou de os preser-
var, correndo o risco consciente – ou sendo-lhe 
exigível essa consciência – de permanecer numa 
sociedade que poderia ser fechada num prazo de 
seis meses.

9. O PRECEDENTE ADMINISTRATIVO

I. Por fim, umas breves referências ao precedente 
administrativo.

Sendo impossível proceder, nesta sede, a uma te-
orização geral desta matéria, ficam umas notas. 
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Elas podem assumir algum interesse em casos 
semelhantes àquele que então analisámos: em 
casos absolutamente semelhantes, o órgão de su-
pervisão terá deliberado a perda de qualidade de 
sociedade aberta por emitente cujos valores mo-
biliários haviam estado admitidos à negociação 
em mercado regulamentado, sem fazer depender 
essa desqualificação de qualquer adicional e não 
enunciada pelo art. 27 CVM.

Perante este circunstancialismo, pergunta-se: 
deve a autoridade de supervisão obediência aos 
seus comportamentos pretéritos, sendo-lhe im-
possível proferir, em novos casos, decisão que se 
afasta das que anteriormente proferiu?

A resposta a esta interrogação não é unívoca. 
Dir-se-á que, em princípio, a autoridade de su-
pervisão não pode decidir casos iguais de modo 
diversos, sob pena de violação do princípio da 
igualdade, vector crucial na determinação da 
legalidade da actividade administrativa (cfr. 
arts. 266/2 CRP e 5/1 CPA43). Pode, porém, a 
autoridade de supervisão afastar-se de decisões 
pretéritas se verificar que os casos, sendo pu-
tativamente semelhantes, são diversos44. Quer 
isto dizer que, afinal, a autoridade de supervisão 
somente pode decidir de modo diferente casos 
que não são iguais. Ainda que tais casos possam, 
na sua aparência ou numa análise prima facie, 
apresentar-se como semelhantes, se a autoridade 
de supervisão neles encontrar índices críticos de 
dissemelhança, deve decidir tais casos de modo 
diverso porque compatível com a dissemelhança 
encontrada. Ao decidir de modo diverso casos 
que, afinal, são diferentes, acaba a autoridade 

de supervisão por agir bem já que a igualdade 
pressupõe valoração e repercussão concreta da 
desigualdade.

Pode, porém, a administração afastar-se de pre-
cedente se se verificar que esta sua conduta é 
a única compatível com o seu dever de prosse-
cução do interesse público. Quer isto dizer que, 
ainda que dois casos sejam iguais, pode a admi-
nistração, por razões exógenas ao acto, decidir 
de modo diverso se assim lho impuser o dever de 
prosseguir o interesse geral.

II. A solução que acabamos de apresentar, para 
além de encontrar vasto apoio doutrinário45, re-
sulta directamente da lei. De acordo com o art. 
124/1d) CPA46, a administração tem um dever 
legal de fundamentação dos actos administrati-
vos através dos quais decida “de modo diferente 
da prática habitualmente seguida na resolução de 
casos semelhantes, ou na interpretação e aplica-
ção dos mesmos princípios ou preceitos legais.”

Poder-se-ia pensar que, desta regra, somente re-
sultaria um dever de fundamentação dos actos 
administrativos, através dos quais a administra-
ção se afasta de precedente ou, na muito feliz 
expressão de PAULO OTERO, deste tipo de fonte 
voluntária interna autovinculativa. Mas há que 
ir mais longe e que perguntar por que razão se 
impõe, nestes casos, a fundamentação do acto 
administrativo. Ora, supomos que a fundamenta-
ção serve para controlar a legalidade da conduta 
da administração quando esta se afasta de prece-
dente na medida em que ela permite verificar a 
ausência de arbítrio e a consequente imparciali-

43- Referiamo-nos, no texto original, ao Código do Procedimento Administrativo então vigente; a disposição em causa tem 
correspondência no art. 6.º do Código em vigor (aprovado pela Lei n.º 42/2014, de 11 de Julho).

44- Vamos, aqui, desinteressar-nos dos casos em que a autoridade de supervisão se encontra numa posição de tensão entre a 
observância do princípio da igualdade, traduzida na observância do precedente, e a reposição da legalidade por abandono de 
decisão pretérita ilegal.

45- Pugnando pela vinculação da Administração ao precedente, PAULO OTERO, Legalidade e Administração Pública – o 
Sentido da Vinculação Administrativa à Juridicidade, Almedina, Coimbra, 2003 (Reimp. de 2011), 12.3.12. e 12.4.4, com 
inúmeras referencias.

46- A disposição citada corresponde, no essencial, ao disposto no art. 152.º/1, al. d) do CPA vigente.
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dade do decisor: esta, apesar de ter decidido ca-
sos idênticos de modo diverso teve boas razões 
para assim proceder.

III. Nesta perspectiva, uma vez requerida a perda 
de qualidade de sociedade aberta pela sociedade 
emitente, a CMVM apenas poderá decidir em 
contrário a anterior precedente se verificada uma 
de duas condições.

Em primeiro lugar, se o caso agora decidendo for 
somente putativamente idêntico aos casos ante-
riores. Para que assim seja, a CMVM terá, na 
fundamentação do acto, de identificar os índices 
críticos de dissemelhança entre o actual caso e as 
anteriores situações em que teve de se pronunciar 
sobre a admissibilidade de perda de qualidade 
de sociedade aberta por outros emitentes. Nesta 
identificação de dissemelhanças, a CMVM terá 
de justificar porque foram acautelados, nas situa-
ções pretéritas decididas, os interesses da mino-
ria, não estando semelhante cautela presente no 
caso agora decidindo. Neste primeiro conjunto 
de hipóteses, a CMVM terá, no fundo, de justifi-
car porque há dissemelhança valorativa material 
entre as diversas situações que foram e são sub-
metidas à sua apreciação.

Em segundo lugar, poderá a CMVM contrariar 
anterior precedente se lograr justificar esta sua 
nova conduta pela melhor prossecução do inte-
resse público. É evidente que, nesta sede, não 
lhe basta indicar razões de ordem geral e argu-
mentos difusos; deverá concretizar porque razão 
a prossecução do interesse público, que norteou 
a sua conduta em casos pretéritos, impõe agora e 
concretamente, uma decisão diferente daquelas 
que anteriormente tomou.

10. CONCLUSÕES

I. De tudo quanto antecede, podem reter-se algu-
mas conclusões.

Em primeiro lugar, verifica-se que a hipótese 
que neste momento está em discussão – perda de 
qualidade de sociedade aberta por elevada con-
centração dos direitos de voto na sequência do 

lançamento de oferta geral de aquisição – não 
tem paralelo no sistema jurídico alemão. A situa-
ção que aí está coberta, e que por sua vez não tem 
paralelo no sistema jurídico português, é a da ex-
clusão voluntária da negociação em mer cado or-
ganizado de valores mobiliários representativos 
do capital social de uma sociedade aberta.

A hipótese mais próxima daquela que levou a 
jurisprudência alemã menos recente a decidir 
pela necessidade de lançamento de oferta geral 
de aquisição de valores mobiliários representa-
tivos de capital social é aquela que, no sistema 
jurídico português, encontra previsão na alínea 
b) do artigo 27/1 CVM. Porém, nem mesmo esta 
analogia com o caso «Macrotron» é intensa já 
que bem diversos são os pressupostos que per-
mitem, no sistema alemão, a exclusão voluntá-
ria de negociação de mercado regulamentado, 
no sistema português, de perda de qualidade de 
sociedade aberta. Com efeito, ao tempo da de-
cisão «Macrotron», a deliberação de exclusão 
podia ser tomada – e foi concretamente to mada 
– por uma maioria simples, não havendo, sequer, 
então, regras que impusessem um quórum deli-
berativo mínimo. Nada disto ocorre no sistema 
português que, apara além de não permitir a 
exclusão voluntária de negociação, impõe que 
a deliberação de perda de qualidade de socieda-
de aberta seja tomada por uma maioria de 90% 
dos direitos de voto da sociedade. Esta diversi-
dade de pressupostos levaria a uma necessidade 
de fundamentação agravada de transposição da 
doutrina do caso «Macrotron» para a realidade 
portuguesa. Mas esta transposição apenas teria 
justificação quando houvesse analogia relevante 
entre os casos, ou seja, se estivéssemos perante 
hipóteses de exclusão de negociação ou de per-
da de qualidade de sociedade aberta a pedido ou 
por impulso da sociedade. Não é isto que agora 
se verifica, sendo que esta transposição também 
não seria necessária por não ter o sistema portu-
guês nenhuma lacuna de previsão.

II. Em segundo lugar, verifica-se que a regra con-
tida no art. 27/1a) CVM procede a uma ponde-
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ração entre os interesses da sociedade e a tutela 
dos accionistas que podem vir a ser confrontados 
com o requerimento de perda de qualidade de 
sociedade aberta na sequência da concentração 
de direitos de voto, decorrente de oferta pública 
geral prévia de aquisição. Esta tutela foi aque-
la que a lei, podendo ponderar diversas opções,  
escolheu.

Poderá alegar-se que esta tutela não é a única 
possível e que a lei poderia ter optado por solu-
ção diversa. Mas, neste contexto, duas observa-
ções. Se é verdade que o modelo português não 
é o único possível – lembre-se que era diversa a 
solução constante do Código do Mercado de va-
lores Mobiliários e da qual o legislador se afas-
tou com a solução posta pelo Código dos Valores 
Mobiliários – é verdade que um modelo alterna-
tivo não é imposto nem pela natureza das coisas 
nem pela tutela constitucional da propriedade. 
Esta posição foi claramente enunciada pelo Tri-
bunal Constitucional alemão quando, na recente 
decisão de 2012, veio afirmar que a solução en-
contrada pelo BGH, no caso «Macrotron», era 
uma de diversas soluções possíveis, não sendo 
totalmente justificada a analogia sistémica em 
que o Supremo Tribunal alemão se baseara neste  
seu desenvolvimento jurisprudencial do Di-
reito para impor a oferta de aquisição obrigató- 
ria quando fosse deliberada a exclusão de nego-
ciação.

III. E aqui chegamos à terceira observação.  
Se é certo que a lei poderia ter optado por im-
por o lançamento de oferta geral subsequente 
de aquisição de valores mobiliários quando, na 
sequência de uma oferta geral prévia, se veri-
fica uma concentração de direitos de voto em 
percentagem não inferior a 90%, não foi esta 
a escolha da lei. A lei enunciou claramente os 
pressupostos em que pode ser requerida a perda 
da qualidade de sociedade aberta, não se iden-
tificando nenhuma lacuna de regulação no que 
tange à tutela dos accionistas minoritários. Estes 
beneficiam da protecção que, nos termos do art. 
27/1a) CMV, o legislador entendeu suficiente e 

adequada. Se assim é, não pode a Autoridade de 
Supervisão, substituindo-se ao legislador, criar 
uma nova ordem de legalidade, dispondo um re-
gime que, perante a inexistência de uma lacuna 
de previsão ou de um défice de protecção dos 
accionistas minoritários, desemboca na alteração 
das valorações a que aquele procedeu e reflectiu 
nas soluções que pôs em vigor. Porque a Autori-
dade de Supervisão não tem poderes para alterar 
a legalidade com fundamento em argumentos de 
oportunidade – por entender que, do seu ponto 
de vista, a solução posta pelo art. 27/1a) CVM 
não é a que melhor poderá proteger os accio-
nistas minoritários – e porque a Autoridade de 
Supervisão, ainda que não concorde com o Di-
reito vigente, lhe deve obediência, não pode criar 
pressupostos que a lei não contém. E se nunca o 
poderá fazer, menos o poderá quando visa alterar 
a legalidade depois de verificados os factos rele-
vantes. Quando cria pressupostos que a lei não 
enuncia, querendo aplicar a sua nova versão da 
legalidade a um caso pendente, está a Autoridade 
de Supervisão a atentar claramente contra o prin-
cípio da confiança. Confiança que, no caso con-
creto, é absolutamente fundada. Na verdade, o 
administrado não apenas se funda, na sua actua-
ção, pela legalidade tal como perspectivada pela 
Autoridade de Supervisão numa série de situa-
ções análogas pretéritas, mas naquilo que pela 
própria Autoridade de Supervisão lhe foi dito ao 
longo do procedimento administrativo. Na so-
lução do caso, não pode perder-se de vista que 
a matéria da perda da qualidade de socie dade 
aberta foi expressamente discutida entre admi-
nistração e administrado. Aquela fez diversos re-
paros ao conteúdo da cláusula do prospecto em 
que o oferente relevava ao mercado – e, assim, 
a todos os accionistas da sociedade visada, os  
mesmo que agora poderiam clamar por um segun-
do direito de saída, que a lei não prevê – que tinha 
a intenção de requerer a perda de qualidade de 
sociedade aberta, se viessem a estar presentes os 
pressupostos enunciados pelo art. 27/1a) CVM. 
A Autoridade de Supervisão impôs ao adminis-
trado que submetesse o seu requeri mento para a 
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perda de qualidade aberta a um prazo. Mas ja-
mais lhe referiu, ao longo de todo o procedimento  
administrativo, que, do seu ponto de vista, a le-
galidade implicava o lançamento de uma oferta  
geral de aquisição subsequente. Quer isto dizer 
que houve um investimento de confiança abso-
lutamente legítimo por parte do administrado:  
este, quando lançou a sua oferta prévia geral, 
contava com uma ordem definida pela Autori-
dade de Supervisão no que respeitava aos pres-
supostos de que dependeria o sucesso do seu re-
querimento de perda de qualidade de sociedade  
aberta. Vê-se, agora o administrado confron-
tado com uma diferente posição da Autoridade 
de Supervisão: esta muda o jogo a meio e tendo 
sido, ela própria, quem definira previamente os 
parâmetros da legalidade. Consequentemente, 
ao alterar a sua decisão, condicionando a perda 
de qualidade de sociedade aberta a pressupostos 
que, para além de não terem cobertura legal, são 
diferentes daqueles que comunicara ao adminis-
trado, a Autoridade de Supervisão viola o inves-
timento de confiança realizado pelo administra-
do. Ora a confiança é valor constitucionalmente 
protegido.

IV. Retenha-se uma quarta conclusão, relacio-
nada com o precedente administrativo.

Como se disse, a Administração está vinculada 
pelas decisões pretéritas que proferiu. O princí-
pio da igualdade – apenas este é aqui acen tuado 
já que não deve partir-se do princípio que a Ad-
ministração, ao decidir casos idênticos, de modo 
diferente, o faz por ser parcial – assim lho impõe. 
Somente se verificar que os casos são apenas pu-
tativamente idênticos ou que a prossecução do 
interesse público lhe impõe afastar-se de deci-
são pretérita, pode a Administração contrariar a 
sua praxis. Porém, se o fizer e exatamente para 
afastar o estigma da parcialidade, deve a Autori-
dade de Supervisão fundamentar a sua decisão. 
Nesta hipótese, deverá identificar as razões de 
uma diversidade de posição, quer seja para de-
monstrar que entre casos aparente mente iguais 
há diferenças críticas, quer seja para demonstrar 

porque não permite a sua anterior deci são pros-
seguir de forma adequada o interesse público  
no caso presente. Aqui não lhe basta invo car 
razões vagas: tem de justificar porque pode-
ria dizer-se que a sua anterior decisão tute lava 
este inte resse, não o fazendo no caso presente. 
Sendo certo que o interesse que está essencial-
mente em causa é o interesse de um conjunto 
de accionistas, deverá a Autoridade de Supervi-
são justificar porque eram estes protegidos por 
uma solução que não implicava o lançamento de  
oferta geral subsequente em todos os casos em 
que decidiu a perda de qualidade de sociedade 
aberta sem impor esta obrigação e porque deve di-
zer-se que, perante as especiais circunstâncias do 
caso, tal protecção não opera sem o lançamento  
desta oferta subsequente. Na sua fundamenta-
ção terá, assim, a Administração de demons-
trar de forma absolutamente inequívoca porque 
deve ser imposta uma obrigação que, até hoje e 
em casos similares, nunca entendeu justificada.  
Em suma, para que a sua decisão seja inatacável 
junto dos tribunais por falta de fundamentação, 
deverá a Autoridade de Supervisão identificar 
as circunstâncias especiais que se verificam no 
caso concreto e que não estavam presentes em 
nenhum dos casos pretéritos por ela apreciados e 
em que, apesar da similitude aparente – concen-
tração de direitos de voto na sequência de oferta 
geral de aquisição – deferiu os requerimentos 
de perda de qualidade de sociedade aberta sem 
impor à sociedade ou ao seu accionista de refe-
rencia a obrigação de lançar uma oferta pública 
subsequente.

V. Por último, a conclusão que nos surge como 
mais relevante: qualquer analogia que vise esta-
belecer-se entre a jurisprudência alemã, acolhida 
no caso «Macrotron», e o caso decidindo carece 
de fundamento.

Os pressupostos em que a jurisprudência alemã 
impôs uma obrigação de lançamento de oferta 
geral não têm identidade com o caso decidendo. 
Ali tratava-se de tutelar minoritários que foram 
confrontados com uma deliberação de «delis-
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ting», aqui estamos perante a eventual tutela su-
plementar de accionistas que são confrontados 
com uma decisão de desqualificação de uma so-
ciedade.

Mas onde a analogia se rompe, se se pretender 
impor ao oferente a obrigação de lançar uma 
oferta geral subsequente, é na valoração de am-
bas as situações: no caso «Macrotron», os accio-
nistas minoritários foram confrontados com uma 
deliberação de «delisting». Ora, porque assim 
foi, antes de esta deliberação haver sido tomada, 
não podiam contar com a necessidade de saírem 
da sociedade para obviarem à perda da possibi-
lidade de alienarem os seus valores mobiliários 
em mercado. O direito de saída que o Supremo 
Tribunal lhes conferiu foi o primeiro e único di-
reito de saída que lhes foi atribuído. Totalmente 
diverso é o caso decidendo: aqui, os accionistas 
puderam sair da sociedade antes de esta se des-
qualificar, sendo-lhes exigível que contassem, 
quando tomaram a decisão de desinvestir (alie-
nando as suas participações na oferta geral) ou 
de permanecer como accionistas, com a possi-
bilidade de a sociedade perder a qualidade de 
sociedade aberta.

Registe-se, ainda, que nenhum dos sistemas  
jurídicos que pudemos compulsar concede aos 
accionistas minoritários, que vêem instalada 

uma posição dominante (90% dos direitos de 
voto) na sequência de uma oferta geral prévia, 
um segundo direito de saída, salvo se verificados 
os pressupostos da alienação potestativa. Como 
estes não se encontram reunidos no caso con-
creto, se viesse a entender-se que, ainda assim, 
tal direito deveria existir, então teríamos uma 
decisão da Autoridade de Supervisão totalmente 
inovadora e sem precedente jurisprudencial de 
suporte.

VI. Não pode perder-se de vista que os funda-
mentos que levaram a jurisprudência alemã a 
construir praeter legem uma obrigação de aqui-
sição das acções objecto do delisting foram to-
talmente destruídos pelo recentíssimo acórdão 
do BVerfG, de Julho de 2012. Ao afirmar que 
não existe analogia entre os casos de «delisting» 

por impulso do requerente e de delisting por 
transformação da sociedade, o Tribunal Consti-
tucional alemão destruiu a base metodológica da 
decisão «Macrotron». Por outro lado, ao afirmar 
que a tutela constitucional da propriedade não é 
beliscada pelo «delisting», o BVerfG retirou ao 
acórdão «Macrotron» o fundamento para um de-
senvolvimento jurisprudencial do Direito: por-
que a propriedade, tal como constitucionalmente 
protegida, não é tangida, nenhuma tutela é cons-
titucionalmente devida.
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Por semelhantes razões, não se abordará a 
questão do conteúdo ou alcance da própria san-
ção administrativa, que pode ser relevante, por 
exemplo, quando se trata de saber se a publici-
tação da decisão condenatória pode ser determi-
nada, pela primeira vez, pelo tribunal que julga a 
impugnação judicial, à luz do princípio da proi-
bição da reformatio in pejus2. 

A análise centrar-se-á, assim, unicamente nos 
aspectos a seguir assinalados.

Em primeiro lugar, o de saber quais os meios 
jurisdicionais que os interessados têm ainda à 
sua disposição, quando seja aplicada uma sanção 
pela Administração, o sancionado impugne judi-
cialmente a correspondente decisão administra-
tiva e o órgão jurisdicional profira uma decisão 
no processo de impugnação judicial.

O segundo aspecto sobre o qual a presente análise 
versará é o de saber se os meios jurisdicionais 
a que se fez referência são os mesmos, ou são 

*- Professora Auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

1- A noção de sanção administrativa foi recentemente tratada no I Curso Pós-Graduado em Direito Sancionatório 
Administrativo, organizado pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas e realizado entre Janeiro e Março de 2015: nesse 
Curso, no qual a autora interveio com o tema ora desenvolvido, foram abordadas figuras tão diversas como, entre outras, as 
sanções disciplinares públicas, as sanções contraordenacionais, as sanções financeiras, as sanções administrativas revogatórias 
ou as sanções pecuniárias compulsórias.

2- Sobre esta questão, veja-se o acórdão do Tribunal da Relação de Évora de 3 de Junho de 2014 (Proc. n.º 3103/13.8TASTB.
E1), disponível em http://www.dgsi.pt, no qual se entendeu que a publicitação da decisão condenatória num jornal de 
expansão local ou nacional, a expensas do infractor, não integrava a sanção propriamente dita, sendo apenas uma decorrência 
da condenação pela prática da contraordenação, nos termos do art. 9.º, n.º 4, do DL n.º 156/2005, de 15 de Setembro, aplicável 
ao caso: assim, a ordem de publicitação da decisão administrativa, que constasse, não da decisão administrativa, mas da 
sentença que a apreciara, não violaria o princípio da proibição da reformatio in pejus, consagrado no artigo 72.º-A do RGCO.

I. INTRODUÇÃO

O tema da recorribilidade de decisões jurisdi-
cionais proferidas sobre sanções administrativas 
suscita o problema prévio da determinação do 
próprio conceito de sanção administrativa: nele 
podem, na verdade, ser abrangidas múltiplas 
realidades, muitas delas relevantes na área do 
direito dos valores mobiliários, como é o caso 
das sanções contraordenacionais e das designa-
das sanções administrativas revogatórias.

Esse problema prévio, porém, não será aqui 
desenvolvido, interessando apenas averiguar 
o modo como a Constituição e a lei regulam o 
recurso das decisões dos tribunais que se pronun-
ciam sobre sanções aplicadas pela Administração 
– nomeadamente se o impõem ou proíbem e em 
que termos –, no pressuposto de que o conceito 
de sanção administrativa pode incluir figuras tão 
diferentes como sanções contraordenacionais, 
sanções disciplinares públicas, cancelamentos 
de registos ou revogações de autorizações1. 
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equivalentes, nas jurisdições comum e adminis-
trativa (não se fará referência à jurisdição fiscal 
nem à competência dos tribunais tributários). Em 
concreto: perante os tribunais judiciais existem 
maiores ou menores possibilidades de recurso 
do que perante os tribunais administrativos, em 
matéria de sanções administrativas?

Interessar-nos-ão, a este propósito, apenas as 
jurisdições internas, embora seja sabido, por 
um lado, que os meios jurisdicionais diferem, 
consoante a competência pertença a um tribunal 
português ou, diversamente, a um tribunal da 
União Europeia, e, por outro lado, que os tribu-
nais da União Europeia podem também apreciar 
recursos de sanções administrativas semelhantes 
àquelas que os tribunais portugueses podem 
apreciar3.

O terceiro aspecto em que se centrará o tema em 
análise é o de saber se está constitucionalmente 
consagrado o direito de recorrer da decisão do 
tribunal que se pronunciou (em 1.ª ou 2.ª instân-
cia) na impugnação judicial da decisão adminis-
trativa sancionatória.

Finalmente, há a considerar um quarto aspecto: 
o da justificação de uma eventual diferenciação 
– em virtude da lei processual aplicável ao caso 
e da jurisdição competente – quanto à possibi-
lidade de recurso de uma decisão jurisdicional 
sobre uma sanção administrativa: justifica-se, 
por exemplo, que uma sanção administrativa a 

apreciar na jurisdição comum (isto é, perante os 
tribunais judiciais) possa não atingir o patamar 
da apreciação pela 2.ª instância e uma sanção 
administrativa a apreciar na jurisdição adminis-
trativa o atinja sempre? 

Como a determinação da jurisdição competente 
para apreciar a legalidade da decisão adminis-
trativa que aplica a sanção e, bem assim, da lei 
processual aplicável a essa impugnação judicial 
é condição necessária para perspectivar a maior 
ou menor abertura à possibilidade de recurso 
das decisões jurisdicionais, em cada uma des-
sas jurisdições e processos judiciais, importa 
começar por percorrer a organização judiciária 
portuguesa e as leis processuais mais relevantes 
na regulação dos recursos de decisões adminis-
trativas sancionatórias.

II. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS JUDICIAIS PARA 
O CONHECIMENTO DE IMPUGNAÇÕES DE DECISÕES 
ADMINISTRATIVAS SANCIONATÓRIAS

Há que atender à Lei da Organização do Sistema 
Judiciário (LOSJ), aprovada pela Lei n.º 62/2013, 
de 26 de Agosto, a fim de determinar se, e em 
que medida, os tribunais judiciais conhecem de 
impugnações de decisões administrativas san-
cionatórias.

Relembrando apenas, neste contexto, a fun-
damental divisão nos tribunais judiciais de 1.ª 
instância entre tribunais de competência ter-

3- Há casos em que as sanções administrativas podem ser aplicadas por instituições da União Europeia (UE). Por exemplo, 
o Banco Central Europeu (BCE) pode, de acordo com o art. 18.º do Regulamento do Mecanismo Único de Supervisão 
(Regulamento (UE) n.º 1024/2013 do Conselho, de 15 de Outubro), aplicar sanções administrativas pecuniárias às instituições 
de crédito. Essas sanções são aplicadas de acordo com certas regras processuais, que vêm nomeadamente previstas nos arts. 
123.º e segs. do Reg. (UE) n.º 468/2014 do BCE, de 16 de Abril de 2014.

Ora das decisões do BCE que apliquem sanções pode recorrer-se para o Tribunal de Justiça da União Europeia, que compreende 
o Tribunal de Justiça propriamente dito e o Tribunal Geral, nos termos do art. 19.º do Tratado da UE: o Tribunal Geral, de 
acordo com o art. 256.º, n.º 1, 1.º §, do Tratado sobre o Funcionamento da UE, é competente para conhecer em 1.ª instância da 
generalidade dos recursos de actos de instituições da UE (para o que aplica um Regulamento de Processo do Tribunal Geral, 
de 2 de Maio de 1991 e objecto de múltiplas alterações posteriores); por sua vez, o Tribunal de Justiça propriamente dito tem, 
nos termos do art. 256.º, n.º 1, 2.º §, do Tratado sobre o Funcionamento da UE, jurisdição para apreciar recursos, limitados às 
questões de direito, dos acórdãos e despachos proferidos pelo Tribunal Geral. Refira-se ainda que esta possibilidade de recurso 
das decisões do Tribunal Geral para o Tribunal de Justiça propriamente dito está também prevista e regulada nos arts. 56.º a 
62.º-B do Estatuto do Tribunal de Justiça da UE.
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ritorial alargada e tribunais de comarca (arts. 
79.º e 83.º da LOSJ) e, dentro dos tribunais de 
comarca (art. 81.º da LOSJ), entre a instância 
central (comportando secções especializadas) e 
a instância local (comportando secções de com-
petência genérica e secções de proximidade), 
parece resultar da LOSJ:

– A competência do tribunal da propriedade 
intelectual para matéria contraordenacional, 
mas não para outra matéria administrativa 
de natureza sancionatória (art. 111.º, n.º 1, 
alíneas d), e), g) e i), da LOSJ);

– A competência do tribunal da concorrência, 
regulação e supervisão para matéria contraor-
denacional e também para matéria administra-
tiva da concorrência (art. 112.º da LOSJ);

– A competência do tribunal marítimo para 
matéria contraordenacional, mas não para 
outra matéria administrativa (art. 113.º, n.º 1, 
em especial a alínea t), da LOSJ);
– A competência do tribunal de execução das 
penas para matéria administrativa, que não 
parece, todavia, ter natureza sancionatória 
(art. 114.º, n.º 3, da LOSJ);
– A incompetência das secções cíveis da 
instância central para matéria administrativa 
(art. 117.º da LOSJ), excepto nos casos em 
que, nos termos do art. 124.º, n.º 5, da LOSJ, 
conheçam dos processos de promoção e pro-
tecção, isto é, fora das áreas abrangidas pela 
jurisdição das secções de família e menores. 
De todo o modo, essa matéria administrativa 
não tem natureza sancionatória;
– A incompetência das secções criminais e de 
instrução criminal da instância central para 
matéria administrativa (arts. 118.º e 119.º e 
segs. da LOSJ), excepto nos casos em que, 
nos termos do art. 124.º, n.º 5, da LOSJ, con-
heçam dos processos tutelares educativos (isto 
é, fora das áreas abrangidas pela jurisdição 
das secções de família e menores);
– A competência das secções de família e 
menores para matéria administrativa, quando 
conheçam de processos de promoção e pro-

tecção ou tutelares educativos (art. 124.º, 
n.º s 1 e 2, da LOSJ). Essa matéria pode ter 
natureza sancionatória (art. 124.º, n.º 2, alínea 
e), da LOSJ);
– A competência das secções do trabalho para 
matéria contraordenacional (art. 126.º, n.º 2, 
da LOSJ);
– A competência das secções de comércio para 
matéria administrativa, mas não de natureza 
sancionatória (art. 128.º, n.º 2, da LOSJ);
– A competência da secção de competência 
genérica da instância local para matéria con-
traordenacional, salvo nos casos de recursos 
expressamente atribuídos a secções de com-
petência especializada da instância central ou 
a tribunal de competência territorial alargada 
(art. 130.º, n.º 1, alínea e), da LOSJ). E quando, 
nos termos do art. 130.º, n.ºs 2 e 3, alínea b), 
da LOSJ, a secção de competência genérica 
da instância local compreenda uma secção 
criminal e a secção criminal integre uma 
secção de pequena criminalidade, esta última 
tem competência para recursos das decisões 
das autoridades administrativas em processo 
de contraordenação (salvo os recursos expres-
samente atribuídos a secções de competência 
especializada da instância central ou a tribunal 
de competência territorial alargada), quando o 
valor da coima aplicável seja igual ou inferior 
a € 15 000, independentemente da sanção 
acessória.

Em suma, da LOSJ resulta que os tribunais 
judiciais são competentes para a apreciação de 
impugnações judiciais de decisões que aplicam 
sanções contraordenacionais ou sanções admi-
nistrativas diversas das contraordenacionais (por 
exemplo, disciplinares públicas), bem como que 
essa competência aparece disseminada, dentro 
da 1.ª instância, pelos tribunais de competência 
territorial alargada, pelas secções de competên-
cia especializada das instâncias centrais e pelas 
secções de competência genérica (quer cíveis, 
quer criminais) das instâncias locais. 
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III. LEI PROCESSUAL APLICÁVEL ÀS IMPUG-
NAÇÕES, PERANTE OS TRIBUNAIS JUDICIAIS, DE 
DECISÕES ADMINISTRATIVAS SANCIONATÓRIAS

Quando os tribunais judiciais conhecem de 
impugnações de decisões administrativas san-
cionatórias, diversas leis processuais podem ser 
convocadas.

Assim, em matéria contraordenacional há desde 
logo que atender ao Regime Geral das Contraor-
denações e Coimas (RGCO), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, que 
contém disposições processuais nos arts. 33.º 
e segs. e que, no plano da impugnação judicial 
da decisão da Administração, regula nomeada-
mente: 

– A respectiva forma e prazo de interposição 
(art. 59.º do RGCO);
– A recorribilidade das decisões judiciais pro-
feridas na 1.ª instância do processo de impug-
nação judicial, por exemplo, da decisão de 
não admissão do recurso da decisão da auto-
ridade administrativa (art. 63.º do RGCO) ou 
da decisão que aplique coima superior a certo 
montante ou condene numa sanção acessória 
(art. 73.º do RGCO). Do disposto no art. 

73.º do RGCO decorrem, assim, dois aspec-
tos importantes do regime dos recursos con-
traordenacionais: por um lado, a irrecorribili-
dade, para o Supremo Tribunal de Justiça, das 
decisões proferidas pela Relação (ver também 
o art. 75.º, n.º 1, do RGCO) e, por outro lado, 
a irrecorribilidade, para a Relação, de várias 
decisões da 1.ª instância, designadamente das 
que versam sobre medidas cautelares4;
– A (in)susceptibilidade de reformatio in pejus 
(art. 72.º-A do RGCO); 
– Os poderes de cognição da Relação, que, em 
regra, apenas conhece de matéria de direito 
(art. 75.º do RGCO).

Mas encontram-se muitas outras disposições ati-
nentes à recorribilidade em matéria contraorde-
nacional, dispersas pelo ordenamento.

Assim, por exemplo, no Código dos Valores 
Mobiliários (CVM) encontram-se disposições 
sobre a impugnação judicial, nomeadamente no 
art. 416.º, que, entre o mais, afasta a regra da 
proibição da reformatio in pejus (n.º 6), no art. 
417.º, que prevê a competência do tribunal da 
concorrência, regulação e supervisão, ou no art. 
418.º, referente à prescrição (do procedimento e 
das sanções).

4- A propósito da recorribilidade das decisões que versam sobre medidas cautelares, veja-se o acórdão do Tribunal da Relação 
de Coimbra de 12 de Janeiro de 2007 (Proc. n.º 1759/04.1TBFIG-A.C1), disponível em http://www.dgsi.pt, que também tece 
algumas considerações sobre a impugnabilidade das decisões que decretem a perda de objectos, como sanção acessória. 
Nesse acórdão, proferido numa reclamação de uma decisão da 1.ª instância que não admitiu um recurso para a Relação, a 
Relação de Coimbra distinguiu entre o regime da impugnação, pelo arguido, das medidas cautelares, o regime da impugnação, 
pelo arguido, das decisões finais que decretem a perda de objectos, e o regime da impugnação, por terceiros, das medidas 
cautelares que para si constituam actos administrativos lesivos, nos seguintes termos: “[…] Sucede que a decisão que a 
reclamante pretende impugnar não assume a natureza de decisão final, respeitando antes a uma medida cautelar, a apreensão 
prevista no art.º 48.º-A do Decreto Lei 433/82, de 27 de Outubro, de feição claramente provisória, cujo regime de impugnação 
difere consoante seja desencadeado pelo arguido ou por qualquer outra pessoa titular de qualquer direito afectado pela 
apreensão. Com efeito, como o arguido tem a hipótese de recorrer para a Relação da decisão final que decrete a perda 
de objectos, ao abrigo do art.º 73.º, n.º 1 b) do Decreto Lei 433/82, de 27 de Outubro, a decisão que ordenar a apreensão 
cautelar é impugnável perante apenas o tribunal de comarca, que decide em última instância (art.ºs 48.º-A e 55.º, n.ºs 1 e 3 
do Decreto Lei 433/82, de 27 de Outubro). Porém, a medida de apreensão cautelar é susceptível de afectar, além do arguido, 
outras pessoas, estranhas ao processo de contra-ordenação e que nele não se podem defender, na medida em que o mesmo 
está concebido em função daquele, que ali pode exercer convenientemente o seu direito de defesa. Para essas pessoas, a 
apreensão constitui um acto administrativo lesivo, pelo que devem ser notificadas da decisão que a ordenar (art.º 268.º, n.º 3 
da Constituição da República Portuguesa), organizando-se, para o efeito, o processo especial previsto no art.º 83.º do Decreto 
Lei 433/82, de 27 de Outubro, que contempla já a hipótese de recurso para a Relação, por, nos termos do art.º 85.º do Decreto 
Lei 433/82, de 27 de Outubro, lhe serem aplicáveis as regras da impugnação da decisão de perda de objectos. […]”.
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O mesmo sucede quanto ao Regime Geral das 
Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras 
(RGICSF). Assim, e por exemplo: o art. 216.º-A, 
n.º 6, admite o recurso das medidas cautelares 
adoptadas pelo Banco de Portugal no âmbito de 
processos de contraordenação, fixando-lhe efeito 
meramente devolutivo (possibilidade de recurso 
que não implica, dada a aplicação subsidiária do 
RGCO, nos termos do art. 232.º do RGICSF, o 
recurso para a Relação da decisão judicial de 1.ª 
instância); o art. 228.º contém diversas regras, 
nomeadamente sobre prazos, aplicáveis à impug-
nação judicial da decisão sancionatória; o art. 
228.º-A fixa o efeito do recurso; o art. 229.º esta-
belece a competência do tribunal da concorrência, 
regulação e supervisão; o art. 230.º, a propósito 
da decisão judicial, afasta a proibição da refor-

matio in pejus; e o art. 231.º regula a interven-
ção do Banco de Portugal na fase contenciosa, 
atribuindo-lhe legitimidade para recorrer.

Mas, como se viu, os tribunais judiciais podem 
conhecer, em certos casos, de matéria adminis-
trativa sancionatória não contraordenacional. 
Quando assim seja, ao recurso para esses tribun-
ais pode aplicar-se legislação processual especí-
fica e, na falta desta, a própria legislação proces-
sual civil: ou seja, o disposto nos artigos 627.º e 
segs. do CPC, que, como regra geral, subordina 
a admissibilidade do recurso ao valor da causa.

IV. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS ADMINISTRA-
TIVOS PARA O CONHECIMENTO DE IMPUGNAÇÕES 
DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS SANCIONATÓRIAS  
E LEI PROCESSUAL APLICÁVEL

E os tribunais administrativos, em que termos 
conhecem de recursos de decisões administrati-
vas sancionatórias?

Do art. 4.º, n.º 1, do Estatuto dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais (ETAF) parece resul-
tar a competência dos tribunais administrativos 
para apreciar a legalidade de múltiplos actos da 
Administração ou de sujeitos equiparados que 
apliquem sanções, mas não a competência para 
apreciar actos que apliquem sanções contraorde-

nacionais (como já acima se assinalou, não será 
tida em conta a competência dos tribunais tribu-
tários).

No que diz respeito à lei processual aplicável 
pelos tribunais administrativos, quando apre-
ciem recursos de decisões administrativas san-
cionatórias (não contraordenacionais, repete-se), 
há a considerar o Código de Processo nos Tribu-
nais Administrativos (CPTA), em especial: 

– O art. 140.º, que determina a aplicação sub-
sidiária da lei processual civil aos recursos 
ordinários das decisões jurisdicionais proferi-
das pelos tribunais administrativas; 
– O art. 142.º, que estabelece a regra da admis-
sibilidade do recurso das decisões que, em pri-
meiro grau de jurisdição, tenham conhecido 
do mérito da causa, desde que o valor do pro-
cesso seja superior à alçada do tribunal recor-
rido (n.º 1), a regra da admissão do recurso, 
independentemente do valor da causa, das 
decisões proferidas em matéria sancionatória 
(n.º 3, alínea b)), bem como a regra de que o 
recurso para o Supremo Tribunal Administra-
tivo só é admissível no caso de revista excep-
cional (das decisões proferidas em 2.ª instân-
cia pelo Tribunal Central Administrativo, 
para “apreciação de uma questão que, pela 
sua relevância jurídica ou social, se revista de 
importância fundamental ou quando a admis-
são do recurso seja claramente necessária para 
uma melhor aplicação do direito”), no caso de 
revista per saltum (das decisões dos tribunais 
administrativos de círculo) e, bem assim, no 
caso de recurso para uniformização de juris-
prudência (n.º 4 do art. 142.º e arts. 150.º, 
151.º e 152.º);
– O art. 149.º, que atribui ao tribunal de apela-
ção poderes de cognição de facto e de direito 
(n.º 1).

Do exposto resulta que, nos termos do CPTA, é 
sempre admissível recurso de uma decisão judi-
cial que, em 1.ª instância, incida sobre matéria 
sancionatória (e esse recurso será, em princípio, 
interposto do tribunal administrativo de círculo 
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para o Tribunal Central Administrativo, con-
forme a organização desses tribunais descrita no 
art. 8.º do ETAF). 

Mas se a decisão em matéria sancionatória tiver 
sido proferida, em 1.ª instância, pelo Tribunal 
Central Administrativo (situação que só parece 
ser possível nos termos do art. 37.º, alínea d), do 
ETAF, que atribui ao Tribunal Central Adminis-
trativo competência para os processos que por lei 
sejam submetidos ao seu julgamento), levanta-se 
o problema de, por um lado, a lei admitir sem-
pre o recurso quanto a essa matéria e, por outro 
lado, o recurso para o Supremo Tribunal Admin-
istrativo só ser possível nos apertados limites da 
revista excepcional, da revista per saltum e do 
recurso para uniformização de jurisprudência. 
Parece preferível dar prevalência, no hipoté-
tico caso de decisão proferida em 1.ª instância 
pelo Tribunal Central Administrativo, à regra da 
admissibilidade de recurso de decisões proferi-
das em matéria sancionatória (consagrada no art. 
142.º, n.º 3, alínea b), do CPTA) e, como tal, per-
mitir o recurso para o Supremo Tribunal Admi-
nistrativo (que será então uma revista “normal” e 
não uma revista excepcional).

Se, porém, a decisão que incide sobre matéria 
sancionatória tiver sido proferida em 2.ª instân-
cia pelo Tribunal Central Administrativo, só 
está aberto o recurso para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando se verifiquem os pressu-
postos da revista excepcional.

Por último, refira-se que, em se tratando de 
medida cautelar determinada pela Adminis-
tração em processo administrativo de natureza 
sancionatória, o CPTA não tem disposição espe-
cífica sobre a recorribilidade da decisão judicial 
que sobre ela se pronuncie5.

Uma hipótese consiste em aplicar, ao recurso da 
medida cautelar, o regime do Código de Processo 
Civil (CPC), nos termos do acima referido art. 
140.º CPTA: e da aplicação do art. 629.º, n.º 1, 
do CPC resultaria a admissibilidade do recurso 
apenas quando a causa tivesse valor superior à 
alçada do tribunal recorrido e a decisão impug-
nada fosse desfavorável ao recorrente em valor 
superior a metade da alçada desse tribunal, 
atendendo-se, em caso de fundada dúvida sobre 
o valor da sucumbência, somente ao valor da 
causa.

Outra hipótese de resolução da omissão legisla-
tiva passa por aplicar, sem mais, aos recursos das 
decisões sobre medidas cautelares adoptadas em 
processos administrativos de natureza sanciona-
tória, o artigo 142.º, n.º 3, alínea b), do CPTA, 
nos termos do qual há sempre recurso, seja qual 
for o valor da causa, das decisões proferidas em 
matéria sancionatória.

De qualquer modo, seja por aplicação do art. 
629.º, n.º 1, do CPC, seja por aplicação do 
art. 142.º, n.º 3, alínea b), do CPTA, não está 
excluído, na jurisdição administrativa, o recurso 
das decisões jurisdicionais proferidas sobre 
medidas cautelares, isto é, o recurso para a 2.ª 
instância: diversamente, pois, do que sucede 
quanto às medidas cautelares tomadas em pro-
cesso de contra-ordenação e apreciadas na juris-
dição comum, já que, quanto a elas, e como atrás 
se disse, o recurso para a Relação está excluído. 

V. DIREITO À IMPUGNAÇÃO JUDICIAL DA DECISÃO 
DA ADMINISTRAÇÃO QUE APLICA A SANÇÃO

A jurisprudência portuguesa tem entendido que 
o art. 32.º, n.º 10, da Constituição, ao determi-
nar que “nos processos de contraordenação, 
bem como em quaisquer processos sanciona-

5- No que diz respeito a providências requeridas pelo particular, a regulação é bem mais completa: assim, apenas o 
decretamento provisório da providência não é susceptível de qualquer meio impugnatório, nos termos do art. 131.º, n.º 5, do 
CPTA; por outro lado, no art. 121.º, n.º 2, do CPTA refere-se que “a decisão de antecipar o juízo sobre a causa principal é 
passível de impugnação nos termos gerais”, do que se deduz que há recurso da decisão que decreta a providência.
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tórios, são assegurados ao arguido os direitos de 
audiência e defesa”, não tem o sentido de impor 
que no processo contraordenacional, enquanto 
processo sancionatório, sejam asseguradas as 
mesmas garantias do processo penal6.

Apesar ou independentemente desse entendi-
mento, essa mesma jurisprudência (tal como, 
aliás, a doutrina portuguesa) considera pacifi-
camente que o direito à impugnação judicial 
da decisão da Administração que aplica a san-
ção assenta nos arts. 20, n.º 1 e 268.º, n.º 4, da 
Constituição, que respectivamente consagram o 
direito de acesso aos tribunais para defesa dos 
direitos e interesses legalmente protegidos e a 
garantia, aos administrados, da tutela jurisdicio-
nal efectiva dos seus direitos ou interesses legal-
mente protegidos, e dos quais se pode retirar o 
princípio da tutela jurisdicional efectiva.

O Tribunal Constitucional tem também anali-
sado as implicações do direito à impugnação 
judicial da decisão administrativa sancionatória, 
nomeadamente a propósito da questão de saber 
se é constitucionalmente admissível proibir a 
impugnação judicial da decisão administrativa 
que aplica a admoestação prevista no art. 51.º do 
RGCO. Mais precisamente, nos Acórdãos n.º s 
104/2007, de 14 de Fevereiro, e 299/2013, de 28 
de Maio7, o Tribunal Constitucional analisou, à 
luz do princípio da tutela jurisdicional efectiva, 
a norma do n.º 1 do art. 59.º do RGCO, quando 
interpretada no sentido de que a decisão admin-
istrativa que aplica sanção de admoestação não 
é suscetível de impugnação judicial. E concluiu 
no sentido de que “a decisão que profere uma 
admoestação é materialmente sancionatória 

(i.e., define unilateralmente, no exercício do 
poder público de aplicação de sanções por ilícito 
de mera ordenação social, a situação do agente 
como merecedor de uma censura e advertência 
para que passe a agir de outro modo) e procedi-
mentalmente definitiva (i. e., não é preparatória 
de qualquer outro acto no seio desse mesmo pro-
cedimento). Comporta, em si mesmo, potenciali-
dade lesiva para a esfera jurídica do destinatário, 
pelo que não pode deixar de ser, em princípio, 
susceptível de impugnação judicial (n.º 4 do 
artigo 268.º da Constituição)”, por isso tendo, 
no segundo dos mencionados arestos, decidido 
“julgar inconstitucional o artigo 59.º, n.º 1, do 
Regime Geral das Contraordenações, na sua 
atual redação, na interpretação segundo a qual a 
decisão da autoridade administrativa que profere 
uma admoestação não é suscetível de impugna-
ção judicial, por violação do princípio da tutela 
jurisdicional efetiva, consagrado nos artigos 20.º, 
n.º 1, e 268.º, n.º 4, da Constituição da República 
Portuguesa”.

Esta orientação do Tribunal Constitucional 
acerca da natureza sancionatória da admoestação 
contraordenacional (de que decorreria a inconsti-
tucionalidade da norma que proíbe a sua impug-
nação judicial) nem sempre tem sido, porém, 
seguida pela restante jurisprudência8. De todo 
o modo, importa salientar que o raciocínio sub-
jacente a essa orientação não se confina neces-
sariamente à admoestação contraordenacional, 
podendo sustentar-se que outras figuras seme-
lhantes – por exemplo, a repreensão, medida dis-
ciplinar prevista na Lei Tutelar Educativa e, nos 
termos do art. 201.º, n.º 2, desta Lei, insuscep-
tível de recurso – devem, por imperativo consti-

6- Veja-se, por exemplo, o acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 20 de Junho de 2012 (Proc. n.º 2297/11.1TBPBL.
C1), disponível em http://www.dgsi.pt.

7- Disponíveis em http://www.tribunalconstitucional.pt.

8- No sentido da irrecorribilidade da admoestação contraordenacional, por não ser pública, ao contrário da admoestação 
penal, veja-se o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 8 de Novembro de 2012 (Proc. n.º 92/12.0YFLSB), disponível em 
http://www.dgsi.pt; no sentido da recorribilidade, e disponível no mesmo sítio, veja-se o acórdão do Tribunal da Relação de 
Lisboa de 26 de Fevereiro de 2013 (Proc. n.º 119/12.5TBVFC.L1-5).
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tucional, poder ser também impugnadas perante 
os tribunais (no caso, tribunais judiciais). 

VI. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL E CONSAGRA-
ÇÃO LEGAL DE UM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO 
EM MATÉRIA SANCIONATÓRIA

O direito ao recurso, para um tribunal, de uma 
decisão proferida por outro tribunal – isto é, o 
direito ao recurso jurisdicional – é normalmente 
extraído do disposto no art. 20.º da Constituição 
e, no que diz respeito às matérias de processo 
penal e de direitos fundamentais, do estatuído 
nos arts. 27.º, 28.º, 29.º e 32.º da Constituição9. 

Se o triplo grau de jurisdição (ou o duplo grau 
de recurso) não é imposto em qualquer tipo de 
processo sancionatório10, quanto à questão do 
direito a um duplo grau de jurisdição em pro-
cesso contraordenacional, e como se lê no já 
citado Acórdão n.º 299/2013, de 28 de Maio, 
“o Tribunal Constitucional tem vindo a estabi-
lizar a diferença entre os ilícitos penal e con-
traordenacional (cfr., entre outros, os Acórdãos  
n.ºs 158/92, 344/93, 50/99, 473/01, 395/02, 
50/03, 62/03, 249/03, 469/03, 492/03, 77/05 e 
325/05, disponíveis em www.tribunalconsti-
tucional.pt), sustentando, em coerência, que o 
duplo grau de jurisdição em processo contraor-
denacional não é constitucionalmente exigido 

nem dedutível a partir do n.º 10 do artigo 32.º, 
da CRP (cfr., neste sentido, o Acórdão 313/07, 
disponível em www.tribunalconstitucional.pt)”. 

Embora a Constituição não imponha o direito ao 
recurso jurisdicional em matéria contraordena-
cional – quer de decisões finais, quer de decisões 
interlocutórias11, e, em geral, nas matérias san-
cionatórias a que alude o seu art. 32.º, n.º 10 –, a 
lei consagra, por vezes, esse recurso.

É o caso do CPTA que, como já acima se 
assinalou, permite no art. 142.º, n.º 3, alínea b) 
o recurso para a 2.ª instância das decisões profe-
ridas em matéria sancionatória (nomeadamente 
disciplinar), seja qual for o valor da causa12, 
sendo esse recurso de facto e de direito, nos ter-
mos do art. 149.º, n.º 1, do mesmo Código.

Mas outras leis já são menos permissivas: assim, 
o Estatuto dos Magistrados Judiciais não con-
sagra esse duplo grau de jurisdição, porquanto 
admite apenas a impugnação perante o Supremo 
Tribunal de Justiça (Secção de Contencioso) 
da sanção aplicada pelo Conselho Superior da 
Magistratura (sem possibilidade de posterior 
recurso para o Pleno das Secções Especializa-
das, Plenário ou Pleno da Secção de Conten-
cioso)13; do mesmo modo, o recurso de decisões 
da Comissão Nacional de Eleições que aplicam 

9- Veja-se, a este propósito, o acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 6 de Março de 1996 (Proc. n.º 018039), 
disponível em http://www.dgsi.pt.

10- Nomeadamente em processo penal: veja-se, entre muitos outros, o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 27 de Abril 
de 2011 (Proc. n.º 712/00.9JFLSB.L1.S1), disponível em http://www.dgsi.pt.

11- Especificamente sobre a não imposição constitucional da possibilidade de recurso de todas as decisões judiciais proferidas 
no decurso da impugnação judicial da decisão administrativa sancionatória, veja-se o Acórdão n.º 659/2006, de 28 de 
Novembro, do Tribunal Constitucional (disponível em http://www.tribunalconstitucional.pt), que apreciou, à luz do art. 32.º, 
n.ºs 1 e 10, da Constituição, o art. 73.º RGCO, na interpretação de que não é recorrível o despacho que indefere a nulidade 
processual por omissão de notificação ao arguido de certo despacho, bem como o Acórdão n.º 355/2012, de 5 de Julho, do 
mesmo Tribunal (disponível no mesmo sítio), que apreciou a questão da insusceptibilidade de recurso, para a Relação, do 
despacho judicial interlocutório que rejeita a impugnação judicial apresentada nos termos do art. 55.º, n.º 1, do RGCO com 
fundamento em intempestividade.

12- Sobre essa permissão e respectivos fundamentos, veja-se o acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 23 de 
Outubro de 2014 (Proc. n.º 06105/10), disponível em http://www.dgsi.pt.

13- Consulte-se, a este respeito, o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 25 de Setembro de 2014 (Proc. n.º 92/13.2YFLSB), 
disponível em http://www.dgsi.pt.
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coimas ao abrigo da Lei Eleitoral dos Órgãos das 
Autarquias Locais é logo interposto perante o 
Supremo Tribunal de Justiça, sem possibilidade, 
portanto, de recurso jurisdicional14; por seu lado, 
o Regime Processual aplicável às Contraordena-
ções Laborais e de Segurança Social condiciona 
o duplo grau de jurisdição ao valor da coima 
aplicada15; o RGCO, como já atrás se assinalou, 
limita os poderes de cognição da 2.ª instância 
à matéria de direito16, além de que não prevê o 
recurso jurisdicional de decisões, mesmo con-
denatórias, proferidas em 1.ª instância, quando 
tenha sido o Tribunal da Relação a decidir em 
1.ª instância, conforme permitido pelo art. 77.º,  
n.º 1, do RGCO (que trata do conhecimento da 
contraordenação no processo criminal); final-
mente, o CPC (que, na falta de legislação pro-
cessual específica a reger o recurso jurisdicio-
nal perante os tribunais judiciais, é o diploma 
aplicável), faz depender a admissibilidade do 
recurso de várias condições, nomeadamente (e 
em regra) do valor da causa.

Esta diferente regulação da possibilidade de 
recorrer de uma decisão jurisdicional proferida 
em matéria sancionatória nem sempre encontra 
justificação evidente, o que, se não coloca um 
problema de violação do disposto no art. 32.º,  
n.º 10, da Constituição (atendendo a que deste 
preceito não pode, como se viu, extrair-se o 
direito ao duplo grau de jurisdição em matéria 
sancionatória de natureza não criminal), permite 

pelo menos questionar se os sujeitos proces-
suais nos diversos processos sancionatórios são 
tratados do mesmo modo, isto é, se as soluções 
encontradas (de admissão de recurso jurisdi-
cional nuns casos e de não admissão em casos 
semelhantes) se conformam com os princípios 
da igualdade e da proporcionalidade. Com 
efeito, e como o Tribunal Constitucional sub-
linhou no Acórdão n.º 243/2013, de 10 de Maio 
“O Tribunal Constitucional sempre tem enten-
dido que se o legislador, apesar de a tal não estar 
constitucionalmente obrigado, prevê, em certas 
situações, um duplo ou triplo grau de jurisdição, 
na respetiva regulamentação não lhe é consen-
tido adotar soluções desrazoáveis, desproporcio-
nadas ou discriminatórias, devendo considerarse 
vinculado ao respeito do direito a um processo 
equitativo e aos princípios da igualdade e da pro-
porcionalidade (cfr. o Acórdão n.º 197/2009)”17.

Com este último problema se relaciona a pos-
sibilidade de o tribunal de recurso (o Tribunal da 
Relação) conhecer, como contraordenação, de 
um facto acusado como crime, que se admitiu 
e de que se tratou num acórdão do Tribunal da 
Relação do Porto de 30 de Abril de 201418: esta 
possibilidade, embora não levante um pro blema 
de violação de contraditório ou de violação do 
direito ao recurso em matéria penal (como cor-
rectamente se decidiu no referido acórdão), 
já pode levantar um problema de violação dos 
princípios da igualdade e da proporcionalidade, 

14- Veja-se, sobre esta impugnação judicial, o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 10 de Maio de 2012 (Proc.  
n.º 20/12.2YFLSB), disponível em http://www.dgsi.pt.

15- Sobre este condicionamento, veja-se o acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 9 de Dezembro de 2010 (Proc.  
n.º 51/10.7TTTMR.C1).

16- Assinalando a conformidade constitucional desta restrição dos poderes de cognição da 2.ª instância em matéria 
contraordenacional, precisamente porque a Constituição não impõe o duplo grau de jurisdição em matéria contraordenacional, 
veja-se, citando jurisprudência constitucional, os acórdãos do Tribunal da Relação do Porto de 18 de Janeiro de 2012 (Proc.  
n.º 56/10.8TAVPA.P1) e do Tribunal da Relação de Lisboa de 28 de Maio de 2015 (Proc. n.º 2140/13.7TAPDL.L2-9), 
disponíveis em http://www.dgsi.pt.

17- Disponível em http://www.tribunalconstitucional.pt

18- Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 30 de Abril de 2014 (Proc. n.º 4/13.3GTPRT.P2), disponível em http://www.
dgsi.pt.
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atendendo a que do acórdão da Relação – que 
pela primeira vez conhece do facto como con-
traordenação e aplica uma coima –, não é admis-
sível recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 
(conforme se depreende do disposto no art. 73.º 
do RGCO, que apenas prevê o recurso para a 
Relação) e a que decisões com idêntico con-
teúdo beneficiam, diversamente, do duplo grau 
de jurisdição.

VII. SÍNTESE DOS TIPOS DE LIMITAÇÕES LEGAIS 
NO SEGUNDO OU TERCEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO

Sintetizemos agora os tipos de limitações legais 
no segundo ou no terceiro grau de jurisdição em 
matéria administrativa sancionatória, algumas 
das quais o percurso antecedente já permitiu 
identificar: não estarão em causa, porque mais 
se prendem com a regulação dos recursos juris-
dicionais, não consubstanciando verdadeiros 
limites a estes, aspectos tais como prazos para 
recorrer ou requisitos do requerimento de inter-
posição do recurso.

Um primeiro tipo frequente de limitações legais 
no segundo ou terceiro grau de jurisdição, em 
matéria administrativa sancionatória (e não só), 
decorre directamente das regras gerais sobre 
recorribilidade de decisões: prevendo a lei, como 
é o caso do art. 73.º do RGCO, quais as decisões 
de que pode recorrer-se, deduz-se a irrecorribi-
lidade das decisões não incluídas no catálogo. 
Assim, por exemplo, não é recorrível, por inad-

missibilidade legal, a decisão judicial que, numa 
impugnação judicial de uma decisão que apli-
cara uma coima, declara a nulidade da decisão 
administrativa e determina a remessa de certidão 
dos autos à autoridade administrativa19. 

Um segundo tipo de limitação no segundo ou 
(quando exista) terceiro grau de jurisdição 
prende-se com os poderes de cognição de 
questões novas pelo tribunal de recurso, limi-
tação que assenta na fisionomia dos próprios 
recursos jurisdicionais, que têm como objecto a 
legalidade da decisão recorrida: assim, e nomea-
damente nos processos de contraordenação, 
o tribunal de recurso não poderá conhecer de 
questões não suscitadas perante a 1.ª instância 
(ao menos em regra: várias excepções se podem 
indicar, designadamente quando se trate de 
matéria de conhecimento oficioso)20. 

Desta limitação dos poderes de cognição da 
2.ª instância não decorre, porém, a impossibili-
dade de, na impugnação judicial, se suscitarem 
questões não colocadas na resposta à autoridade 
administrativa que aplicou a coima. Parece, 
na verdade, dever permitir-se a suscitação de 
questões novas perante a 1.ª instância, por três 
motivos: por um lado, para assegurar plena-
mente o princípio da tutela jurisdicional efectiva 
(do qual decorre o direito de impugnar judicial-
mente a decisão administrativa); por outro lado, 
porque a impugnação judicial da decisão admi-
nistrativa não é equiparável, sob o ponto de vista 
da sua natureza, à impugnação de decisões de 
tribunais (isto é, ao recurso jurisdicional), já que 
num caso se está perante uma garantia do admi-
nistrado perante a Administração e noutro caso 
perante uma garantia perante o erro judiciário; 
em terceiro lugar, porque o art. 72.º do RGCO 
comete ao Ministério Público a promoção da 
prova de todos os factos que considere rele-
vantes para a decisão e ao juiz a determinação do 
âmbito da prova a produzir, do que se depreende 
que a 1.ª instância não está confinada à apre-

19- Sobre esta questão, veja-se o acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 23 de Setembro de 2014 (Proc.  
n.º 109/14.3TPPRT-A.P1), disponível em http://www.dgsi.pt.

20- Sobre a impossibilidade de conhecimento de questões novas no segundo grau de jurisdição em processo contraordenacional 
(no caso, a questão da atenuação especial da coima), veja-se o acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 4 de Março de 2015 
(Proc. n.º 1400/14.4TBPRD.P1), disponível em http://www.dgsi.pt.
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ciação da legalidade da decisão administrativa.  
E esta orientação segundo a qual é possível sus-
citar questões novas perante a 1.ª instância vale, 
quanto a nós, ainda que a impugnação judicial 
deva ser deduzida logo perante um tribunal 
superior e este funcione como instância única, 
na medida em que não há nenhuma razão para, 
por esse motivo, restringir o direito à impugna-
ção judicial21. 

Um terceiro tipo de limitação no segundo ou 
(quando exista) terceiro grau de jurisdição em 
processos sancionatórios administrativos prende- 
-se com os poderes de conhecimento da maté-

ria de facto pelo tribunal de recurso. Assim, por 
exemplo, verifica-se que o art. 75.º do RGCO 
determina que a 2.ª instância (em processos de 
contraordenação) apenas conhece de matéria de 
direito, isto é, funciona como tribunal de revista, 
dispondo diversamente o art. 149.º, n.º 1, do 
CPTA que o tribunal de recurso (de apelação), 
nomeadamente em matéria sancionatória, con-
hece do facto e do direito.

Uma quarta limitação ao recurso em matéria san-
cionatória administrativa prende-se com a possi-

bilidade de duplo grau de recurso e correlativo 
acesso à última instância, isto é, ao Supremo 
Tribunal Administrativo ou ao Supremo Tribu-
nal de Justiça. Ora a este propósito sucede que, 
quando ao recurso seja aplicável o CPTA, o con-
hecimento da sanção administrativa está mais 
facilmente ao alcance da última instância do que 
quando ao recurso seja aplicável o RGCO. 

Esta conclusão extrai-se do confronto entre 
o art. 73.º do RGCO, que não prevê o recurso 
para o Supremo Tribunal de Justiça de decisões 
proferidas pela Relação nos processos de con-
traordenação, e a interpretação que do art. 150.º, 
n.º 1, do CPTA tem feito a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Administrativo, admitindo, 
quanto à pena disciplinar expulsiva (demissão), 
a revista excepcional para o Supremo Tribunal 
Administrativo de decisões proferidas em 2.ª 
instância pelo Tribunal Central Administra-
tivo. Esse recurso tem lugar “quando esteja em 
causa a apreciação de uma questão que, pela 
sua relevância jurídica ou social, se revista de 
importância fundamental ou quando a admissão 
do recurso seja claramente necessária para uma 
melhor aplicação do direito” e, na perspectiva 
do Supremo Tribunal Administrativo, quando se 
discuta aquele tipo de penas, é “justificada pelo 
particular impacto social que, usualmente, está 
ligado à sua aplicação”22.

Finalmente, a possibilidade de recorrer em maté-
ria sancionatória administrativa também pode 
sofrer limites no campo específico do recurso 

extraordinário de revisão. Neste campo, obser-
vam-se algumas diferenças de regime quando 
seja aplicável o CPTA ou o RGCO, na medida 
em que aquele primeiro diploma, remetendo 
subsidiariamente no seu art. 154.º, n.º 1, para o 
disposto no Código de Processo Civil sobre o 
recurso extraordinário de revisão (isto é, para os 
arts. 696.º e segs. deste Código), parece menos 
favorável ao sancionado do que o segundo, que 

21- Posição diversa foi sufragada no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 6 de Julho de 2006 (Proc. n.º 06P1383), 
disponível em http://www.dgsi.pt, que num recurso directo para o Supremo de uma decisão da Comissão Nacional de Eleições 
que aplicara uma coima, considerou aplicável a regra da proibição de conhecimento de questões novas em recurso. Mas já no 
sentido que se considera preferível, veja-se, entre outros neste citados, o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 2 de 
Abril de 2008 (Proc. n.º 10045/2007-4), disponível em http://www.dgsi.pt, no qual se pode ler o seguinte: “O julgamento do 
recurso interposto da decisão administrativa é julgamento efectuado em 1.ª instância – conforme o qualifica o art.º 65.º-A [do 
RGCO] – e onde se terá de produzir toda a prova admitida tendo em conta todos os factos constantes quer da acusação, quer 
da defesa, em igualdade de circunstâncias”.

22- Veja-se, por todos, o acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 30 de Setembro de 2014 (Proc. n.º 01012/14), 
disponível em http://www.dgsi.pt.
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no seu art. 80.º, n.º 1, manda aplicar subsidia-
riamente o Código de Processo Penal (isto é, os 
arts. 449.º e segs. deste Código)23: mais precisa-
mente, o CPTA é ainda menos generoso do que o 
RGCO, no que diz respeito à admissibilidade de 
interposição de recurso extraordinário de revisão 
pelo sancionado, com fundamento em novos fac-
tos ou novos meios de prova. 

VIII. COMPARAÇÃO ENTRE A JURISDIÇÃO ADMIN-
ISTRATIVA E A COMUM, QUANTO À EXTENSÃO DA 
RECORRIBILIDADE EM MATÉRIA ADMINISTRATIVA 
SANCIONATÓRIA: ALGUMAS CONCLUSÕES

Em matéria administrativa sancionatória encon-
tra-se constitucionalmente assegurado o direito 
de impugnar perante os tribunais a decisão da 
Administração, mas não já o direito ao recurso 
jurisdicional. 

No entanto, procedendo a uma comparação, 
quanto à extensão da recorribilidade (isto é, 
quanto à possibilidade de recurso, para um tribu-
nal, de uma decisão proferida por outro tribunal) 
em matéria administrativa sancionatória, entre a 
jurisdição administrativa e a comum, verificam-
se as seguintes diferenças (apontadas ao longo 
deste trabalho):

– Na jurisdição administrativa, e em virtude 
da aplicação do CPTA, parece mais facilitado 
o acesso à 2.ª instância em matéria admin-
istrativa sancionatória do que na jurisdição 
comum. Esta diferenciação é particular-
mente clara em sede de medidas cautelares, 

quando se compara o regime do CPTA com 
o do RGCO, mas também ressalta da compa-
ração entre o CPTA e a legislação processual 
civil, que não consagra um direito de recor-
rer, independentemente do valor da causa, das 
decisões proferidas em matéria sancionatória;

– Na jurisdição administrativa, e em virtude da 
aplicação do CPTA, o acesso à última instân-
cia em matéria administrativa sancionatória 
parece mais facilitado do que na jurisdição 
comum, quando nesta se aprecie matéria san-
cionatória contraordenacional. É que embora 
a revista seja excepcional na jurisdição admi-
nistrativa, o RGCO nem sequer prevê o acesso 
à última instância;

– Na jurisdição administrativa, e em virtude 
da aplicação do CPTA, a 2.ª instância parece 
ter mais poderes em matéria administrativa 
sancionatória do que na jurisdição comum, 
quando seja aplicável o RGCO, já que no pri-
meiro caso conhece de facto e de direito e no 
segundo caso apenas conhece de direito;

– Em contrapartida, a possibilidade de o san-
cionado interpor recurso extraordinário de 
revisão parece mais facilitada na jurisdição 
comum, quando seja aplicável o RGCO, do 
que na jurisdição administrativa, quando seja 
aplicável o CPTA. 

A jurisdição que aprecia a sanção administrativa 
e a lei processual aplicável condicionam assim, e 
muito, a extensão da recorribilidade.

Lisboa, Junho de 2015

23- Sobre as limitações ao recurso extraordinário de revisão em processo de contraordenação, veja-se o acórdão do Supremo 
Tribunal de Justiça de 17 de Março de 2010 (Proc. n.º 877/05.3TBCBR-C.S1), disponível em http://www.dgsi.pt.



1. INTRODUÇÃO

Como adiante fundamentarei indiciariamente 
(pese a desnecessidade da tarefa, por tal reali-
dade ser manifesta), a regulação das sociedades 
comerciais, à semelhança do que sucede na 
gene ralidade das áreas, tem vindo a expandir-se 
incessantemente.

Como também sucede noutras áreas, no campo 
das sociedades comerciais, essa expansão é cara-
terizada pela multiplicação dos níveis de gene-
ralidade das regras.

Para economizar palavras e facilitar, «colo-
rindo», o entendimento do que escrevo, vou 
recorrer à palavra inglesa «multilevel» para 
qualificar esse tipo de regulação, ainda que dis-
torcendo um pouco o sentido que geralmente lhe 
é dado.

Recordo que essa palavra tem sido usada para 
adjetivar vários tipos de fenómenos, dos quais 
evoco três, citando a wikipedia:

– «Multi-level governance can be defined as 
an arrangement for making binding decisions 
that engages a multiplicity of politically inde-
pendent but otherwise interdependent actors – 
private and public – at different levels of terri-
torial aggregation in more-or-less continuous 
negotiation/deliberation/implementation, and 
that does not assign exclusive policy compe-
tence or assert a stable hierarchy of political 
authority to any of these levels» (Schmitter 
2004: 49);

– «Multi-Level Marketing (MLM) is a mar-
keting strategy in which the sales force is 
compensated not only for sales they generate, 
but also for the sales of the other salespeople 
that they recruit. This recruited sales force is 
referred to as the participant’s “downline”, 
and can provide multiple levels of compensa-
tion Other terms used for MLM include pyra-
mid selling, network marketing, and referral 
marketing»;
– «Multilevel models (also hierarchical linear 
models, nested models, mixed models, ran-
dom coefficient, random-effects models, ran-
dom parameter models, or split-plot designs) 
are statistical models of parameters that vary 
at more than one level».

Ao pedir, para efeitos deste texto, emprestada a 
palavra multilevel, dou-lhe um sentido afim dos 
referidos, mas algo distinto, pois viso designar 
a regulação de uma certa realidade social me-
diante normas jurídicas que usam nas suas pre-
visões vários conceitos afins diferenciados pelo 
seu nível de generalidade.

Tal tipo de regulação existe há muito (v.g., 
normas sobre contratos em geral e sobre tipos 
contratuais), mas as últimas dezenas de anos 
tornaram-na mais frequente e mais complexa (às 
normas sobre contratos em geral e sobre tipos 
contratuais acresceram, por exemplo, as normas 
sobre contratos concluídos com recurso a cláu-
sulas contratais gerais, as normas sobre certos ti-

*- Professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa.
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pos de contratos com consumidores e as normas 
sobre contratos com consumidores em geral).

É claro que, sendo a realidade múltipla, a regu-
lação tem de ser multilevel (no sentido em que 
emprego a palavra). Há, porém, variações des-
necessárias dos conceitos por meio dos quais a 
rea lidade é descrita nas normas legais – que es-
tão longe de ser neutras. O direito existe pelas 
pala vras1 e, seja qual for a posição que se tenha 
sobre a sua sistematicidade e sobre a contrapo-
sição entre «sistemas internos» e «sistemas ex-
ternos»2, não pode haver dúvida sobre que as 
normas são inseparáveis dos seus enunciados 
linguísticos. Por isso mesmo, esses enunciados 
são parte essencial da constituição e desenvolvi-
mento dos sistemas jurídicos, cuja influência se 
estende para além de cada norma, por força da 
sua articulação e do caráter «autorreprodutivo» 
dos sistemas3.

Pensar sobre a otimização dos níveis de regula-
ção e do uso dos conceitos, visando que os sub-
sistemas em que o sistema jurídico é construível 
sejam tão claros quanto possível, é uma tarefa 
que cabe aos juristas. O propósito deste texto 
é refletir sobre o tema, usando como campo de 
observação um a que Amadeu Ferreira dedicou 
muito e importante trabalho – nos seus escritos 

académicos, no seu ensino, nas suas ativida-
des na CMVM e na sua colaboração em tarefas 
legis lativas, nomeadamente na relativa ao proje-
to de CVM. 

As regras, legais e regulamentares, que visam 
regular tipos de sociedades em função da sua ati-
vidade são aos milhares: sirvam de exemplos as 
que incidem sobre os bancos, as seguradoras, as 
várias modalidades de sociedades financeiras, as 
várias modalidades de transportadoras e as vá-
rias modalidades de sociedades de profis sionais 
(e agora, entre nós, desde de junho de 20154, so-
bre o seu «macrotipo»).

Tal quantidade de regras, potenciada pela sua 
frequente «má arrumação», leva a que, na área 
das sociedades comerciais como noutras, a ideia 
de que nemo censetur ignorare legem (ou igno-

rantia legis non excusat) se tenha tornado risível. 
Sucede cada vez mais que os textos e as falas dos 
especialistas5 revelem, sem culpa, ignorância de 
normas legais relevantes. Os livros jurídicos pas-
saram a ter disclaimers sobre a possibilidade de 
as referências às leis estarem erradas. Como po-
dem os não especialistas não cair em falta?

Há leis tão complicadas que não são suscetíveis 
de exposição clara. Sirva de exemplo, pela im-

1- Para indicações sobre o tema das relações entre direito e linguagem, v. RUI PINTO DUARTE, Tipicidade e Atipicidade dos 
Contratos, Almedina, 2000, p. 41, nota 80.

2- Sobre a ideia de sistema no Direito e a distinção entre sistema interno e sistema externo, a propósito da feitura das leis, v. 
ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, «Problemas de Sistematização», in A Feitura das Leis (obra coletiva), Instituto Nacional 
de Administração, vol. II, 1986, pp. 135 e ss. [Autor que já tinha abordado o tema na sua, então recente, tese de doutoramento, 
e que a ele voltou várias vezes, nomeadamente na introdução que escreveu para a tradução (de que se encarregou) portuguesa 
do livro de CLAUS-WILHELM CANARIS, Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do Direito (Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1989) – texto esse também publicado, com alterações, sob o título «Ciência do Direito e Meto dologia 
Jurídica nos Finais do Século XX», na Revista da Ordem dos Advogados, ano 48, III, dezembro 1988, pp. 697 e ss.].

3- Para usar expressão de GUNTHER TEUBNER, no seu O Direito como Sistema Autopoiético, Fundação Calouste Gul-
benkian, 1993 (trad. do original alemão de 1989, por José Engrácia Antunes), por exemplo, p. 66.

4- Tenho em vista a Lei 53/2015, de 11 de junho, que aprovou o «Regime Jurídico da Constituição e Funcionamento das 
Sociedades de Profissionais que Estejam Sujeitas a Associações Públicas Profissionais».

5- Se é que ainda há especialistas que cubram todo o campo das sociedades comerciais: JOHN ARMOUR e JENNIFER 
PAYNE escrevem que “As a result of this hectic expansion, few scholars in the field now attempt to cover the full range of 
company law, corporate finance, and corporate insolvency (Rationality in Company Law Essays is Honour of DD Prentice 
edited by John Armour & Jennifer Payne, Hart Publishing, 2009, p. 1).
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portância que está a ter em Portugal, a diretiva 
sobre a recuperação e a resolução de instituições 
de crédito e de empresas de investimento6 (e a 
sua transposição para o direito português, feita 
para o RGICSF). 

Como já foi notado, a crise financeira global 
(contínua desde 2001) tem contribuído para a 
proliferação legislativa e para a desagregação 
do ordenamento societário7. Muitos decisores 
políticos e setores de opinião têm julgado que a 
solução dos problemas passa pela multiplicação 
das regras, com aumento dos níveis a que são 
ditados. 

No entanto, os problemas têm-se mantido e o di-
reito tem-se tornado cada vez mais opaco. O pa-

cote da Comissão Europeia divulgado este ano 
sobre better regulation8 é, ele próprio, extrema-
mente confuso. A sua toolbox tem 414 páginas, 
o que é revelador!

Para diminuir a tristeza que o espetáculo pode 
causar, acontece, com acentuado efeito cómico, 
que muitos dos autores das leis e documentos em 
causa se rotulam de «liberais» e dizem professar 
ideais de «eficiência económica».

É importante saber como se caiu nesta situação, 
mas (muito) mais importante ainda é saber como 
sair dela ou, pelo menos, amenizá-la.

O já anunciado propósito deste texto leva a que 
me limite a tomar com objeto de análise ape-
nas alguns aspetos relativos às sociedades, em 
espe cial os relativos a sociedades (emitentes de 
ações) cotadas.

2. A COMPLEXIZAÇÃO DAS LEIS SOBRE SOCIE-
DADES

Na ordonnance colbertiana de 1673 (Édit du roi 

servant de règlement pour le commerce des né-

gociants et marchands tant en gros qu’en détail), 
as sociedades eram objeto de um dos doze títulos 
em que a mesma se dividia, ocupando 14 artigos.

No Code de Commerce de 1807, as sociedades 
eram objeto de um dos oito títulos do livro pri-
meiro (dos quatro livros em que o diploma se 
dividia), ocupando 47 artigos.

No Código Comercial Português de 1833, as so-
ciedades eram objeto de um dos quinze títulos do 
livro II (dos quatro livros em que o diploma se 
dividia), ocupando 236 artigos.

Em 1867, as regras legais portuguesas sobre  
sociedades tiveram o acréscimo resultante da  
publicação da lei sobre sociedades anónimas de 
22 de junho, que ocupava 59 artigos (havendo 
ainda a considerar que no mesmo ano foi publi-
cada a lei sobre cooperativas de 2 de julho, que 
ocupava 22 artigos).

Em França, no mesmo ano, uma famosa lei de 
24 de julho regulou as sociedades em comandita 
por ações, as sociedades anónimas e as socieda-
des de capital variável (categoria esta em que as 
cooperativas se puderam acolher) em 65 artigos 
(que, além do mais, substituíram cinco do Code 

de Commerce).

 No Código Comercial Português de 1888, as 
sociedades (incluindo cooperativas) eram objeto 

6- Diretiva 2014/59/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de maio de 2014.

7- V. JOSÉ MIGUEL EMBID IRUJO, Sobre el Derecho de Sociedades de Nuestro Tiempo Crisis Económica y Ordenamiento 
Societario, Editorial Comares, 2013, passim, em especial pp. 64 e ss..

8- Refiro-me à SWD(2015) 110 final «COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Regulatory Fitness and Perfor-
mance Programme (REFIT): State of Play and Outlook Accompanying the document Better Regulation for Better Results 
– An EU Agenda» e à Better Regulation “Toolbox” divulgada pela Comissão Europeia.
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de um dos vinte títulos do livro II (dos quatro 
livros em que o diploma se dividia), ocupando 
120 artigos.

No século XX e nos anos que levamos do século 
XXI, verificou-se, em todos os lugares de que te-
nho notícia, uma enorme complexização das leis 
sobre sociedades, que ultrapassou o limite do 
gerível. Como escreveu um Autor atrás citado, 
partindo do ramo do Direito que as estuda, «Este 
escenario de disgregación de nuestra disciplina 
(…) configura un panorama a la vez sugestivo 
y preocupante, y no sólo para el Derecho y los 
juristas (…) preocupante, por la indudable reali-
dad de que la normativa societaria “a varias velo-
cidades” se convierta en una selva impenetrable, 
además de contradictoria, con las consigientes 
dificultades para su comprensión y operatividad 
práctica.»9.

Em Portugal, atualmente, não considerando o 
código civil nem as inúmeras leis e regulamentos 
que regulam as sociedades em função do seu tipo 
de atividade (e deixando também de lado as coo-
perativas), podem ser referidas como principais 
fontes do direito sobre sociedades comerciais 
as diretivas eurocomunitárias, os regulamen-
tos eurocomunitários, o Código das Sociedades  
Comerciais, o Código dos Valores Mobiliários e 
vários regulamentos da Comissão do Mercado 
de Valores Mobiliários. 

Os níveis a que as normas são (estão) ditadas são 
múltiplos, como resulta da seguinte enumeração 
de regras nacionais, não exaustiva:

– Sociedades comerciais em geral;
– Cada um dos tipos de sociedades (em nome 
coletivo, por quotas, anónimas, em comandita 
simples, em comandita por ações);
– Sociedades abertas;
– Sociedades emitentes de valores mobiliários 
admitidos à negociação em mercado regula-
mentado;

– Sociedades emitentes de ações admitidas à 
negociação em mercado regulamentado;
– Sociedades anónimas de grande dimensão 
(entendendo por tal as definidas na segunda 
parte da alínea a) do n.º 2 do art. 413 do CSC);
– Sociedades por quotas obrigadas à revisão 
de contas (as definidas no n.º 2 do art. 262 do 
CSC);
– Cada um dos oito (!) subtipos organizativos 
das sociedades anónimas;
– Entidades de interesse público (categoria 
usada na Lei 28/2009, de 19 de junho, e no 
estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de 
Contas).

Uma das principais fontes dessa multiplicação de 
níveis é a existência de regras especiais ditadas 
para as sociedades emitentes de valores mobiliá-
rios negociados em mercados regulamentados. 
Vale a pena, por isso, traçar um panorama do que 
se passou desde a publicação do CódMVM. 

3. A EVOLUÇÃO DAS LEIS PORTUGUESAS SOBRE 
SOCIEDADE ANÓNIMAS DESDE O CÓDMVM

Mesmo num país, como Portugal, em que o mer-
cado de capitais é historicamente enfermiço, as 
bolsas de valores mobiliários são há muito ob-
jeto de regulação. As leis e regulamentos em 
causa começaram por respeitar às sociedades co-
merciais, por força da sua qualidade de emiten-
tes. As primeiras regras estabeleciam, sobretudo,  
requisitos para a realizar emissões e deveres 
de informação. Nas últimas dezenas de anos, 
porém, algumas das regras sobre mercado de  
capitais passaram a incidir sobre direitos e deve-
res dos acionistas das sociedades cotadas e sobre 
a composição e funcionamento dos seus órgãos.

Quando no final dos 80, princípios dos anos 90, 
decidiu rever profundamente as leis sobre valo-
res mobiliários, o legislador português optou por 
fazer, no CódMVM, uma codificação de fron-

9- JOSÉ MIGUEL EMBID IRUJO, ob. cit., p. 141.
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teiras largas, orientação que manteve no CVM10 
– o que teve vários impactos no campo das socie-
dades comerciais.

Os critérios de distribuição de matérias pelo 
CVM e pelo CSC foram antecipadamente anun-
ciados pelo Grupo de Trabalho encarregado de o 
preparar do seguinte modo:

«3. Como critério geral, o Código das Socie-
dades Comerciais integra o regime comum 
das sociedades comerciais que seja indepen-
dente das suas relações com os mercados de 
valores mobiliários.
Devem assim ficar reservadas para o Cód. 
MVM11:
a) as regras gerais sobre valores mobiliários 
que sejam independentes da natureza societá-
ria da entidade emitente:
b) as regras especiais relativas às sociedades 
comerciais que sejam ditadas pela admissão 
aos mercados regulados no Cód. MVM dos 
valores mobiliários por elas emitidos.
4. Em consequência deverão fazer parte do 
Cód. MVM as seguintes matérias:
a) regime geral de documentação, registo e 
depósito de valores mobiliários (incluindo de 
acções e obrigações emitidas por sociedades 
comerciais);
b) admissibilidade aos (e transacção nos) 
mercados regulados no Cód. MVM de valores 
mobiliários (incluindo os emitidos por socie-
dades comerciais);
c) regras especiais aplicáveis às “sociedades 
abertas ao investimento público” (cfr. infra. 
37 e 38).»12

Já depois da publicação do CVM, Carlos Fer-
reira de Almeida explicou e justificou as opções 
tomadas quanto às suas relações com o CSC com 
as seguintes palavras:

«A relação entre direito mobiliário e direito 
societário é muito íntima, porque os bens tran-
saccionados em mercados de valores mobi-
liários, com ressalva dos que são emitidos por 
entidades públicas, são, em parte muito sig-
nificativas, acções de sociedades anónimas, 
obrigações emitidas por sociedades e valores 
mobiliários destacados ou derivados de ac-
ções ou de obrigações».
(…)
«Uma de duas soluções coerentes haveria de 
ser escolhida; ou a eliminação do Código [en-
tenda-se, o de valores mobiliários] de todas 
as normas aplicáveis ao regime dos valores 
mobiliários qua tale ou a sua concentração no 
CVM. 
(…)
Optou-se pela concentração legislativa no 
CVM, o que se reflecte aliás na sua designa-
ção, na medida em que, sendo mais do que 
um código regulador dos mercados de valo-
res mobiliários, inclui tendencialmente todo o 
regime jurídico geral dos valores mobiliários 
sejam quais forem as circunstâncias da sua 
emissão e transacção.»
(…)
«Estreitas conexões entre os dois Códigos 
surgem também no âmbito da captação do 
investimento do público, entrecruzando-se aí 
os mecanismos comuns de organização e de 
funcionamento das sociedades com as medi-

10- Sobre a elaboração do CódMV e do CVM, v. Trabalhos Preparatórios do Código dos Valores Mobiliários, Ministério das 
Finanças, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, 1999, e JOSÉ NUNES PEREIRA, «Quinze Anos de Codificação 
Mobiliária em Portugal», in Direito dos Valores Mobiliários (obra coletiva) vol. VIII, Coimbra Editora, 2008, pp. 265 e ss.. 

11- Na altura, ainda não tinha sido decidido que o diploma seria denominado «Código dos Valores Mobiliários», ou seja, havia 
a intenção de manter o nome do código em revisão.

12- V. a carta dirigida ao Ministro das Finanças subscrita por Carlos Ferreira de Almeida, na qualidade de Presidente do Grupo 
de Trabalho, datada de 27 de julho de 1997, incluída nos Trabalhos Preparatórios do Código dos Valores Mobiliários, cit., 
pp. 48 e ss..
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das destinadas à especial protecção dos inves-
tidores.
Em relação às ofertas públicas, a separação 
entre regras societárias comuns e regras es-
peciais mobiliárias já estava feita desde a re-
forma do CMVM efectuada em 1995. Noutros 
campos subsistiam porém dúvidas agravadas 
pelas diferenças terminológicas (designada-
mente sociedade de subscrição pública, no 
CMVM, art.º 3.º, I, j), e sociedade com subs-
crição pública, no CSC, art.º 284.º, agora re-
vogado).
Uniformizada a terminologia com a expres-
são “sociedade aberta (ao investimento do 
pú blico)” (art.º 13.º, n.º 1), as especialidades 
institucionais de regime estão concentradas 
no capítulo IV do título I (art.ºs 13.º e 29.º). 
Todos estes preceitos devem ser lidos com 
referência aos preceitos correspondentes do 
CSC em relação aos quais têm a natureza 
de normas especiais (cfr. designadamente os 
conceitos especiais de relação de domínio e 
de grupo, constantes do art.º 21.º, e as remis-
sões explícitas dos art.º 21.º, n.º 3, 23.º, n.º 1 
e 24.º, n.º 3). Algumas destas disposições do 
CVM sobre o regime das deliberações sociais 
contêm inovações, porventura ainda limitadas 
e tímidas, que seguem as tendências de ade-
quação das regras de corporate governance 
às sociedades abertas ao investimento muito 
disperso.»13

Desde então, alguma coisa mudou, como resulta 
da análise das «leis mobiliárias» posteriores no 
tocante à regulação das sociedades comerciais. 

Começarei, no entanto, por um momento ante-
rior ao CVM. Na verdade, antes de mais, me rece 

destaque o Dec.-Lei 261/95, de 3 de outubro, 
que:

– Introduziu no CódMVM a definição de 
«sociedade de subscrição pública», que an-
tes constava do CSC (art. 283), ampliando a 
importância da categoria, enquanto nível de 
regulação;
– Amputou ao CSC os arts. 306 e 308 a 315, 
pois concentrou no CódMVM a regulação das 
OPA.

Um segundo momento relevante foi o do diplo-
ma que aprovou o CVM, pois:

– O CVM criou o conceito de sociedade aberta,  
dando-lhe um importante papel organizatório;
– Amputou ao CSC o n.º 9 do art. 279, os arts. 
284, 300, 305, 326, 327, 330 a 340 e o n.º 4 do 
art. 528, em consequência da consagração da 
categoria sociedade aberta e da concentração 
no CVM da regulação dos valores mobiliários. 

A reforma do CSC de 2006 foi outro mo mento 
importante da relação entre a lei cujo campo de 
aplicação se define em função do conceito de 
sociedade comercial e a lei cujo campo de apli-
cação se define primacialmente em função do 
conceito de valor mobiliário. Embora estranha-
mente o preâmbulo do diploma menorizasse tal 
dimensão o mesmo14, o Dec.-Lei 76-A/2006, de 
29 de março, foi uma importante reforma do di-
reito das sociedades anónimas, que deu especial 
atenção às sociedades cotadas. No entanto, indo 
contra a tendência dos diplomas anteriores, fê-lo 
conservando o CSC como sedes materiae. 

Já o Dec.-Lei 49/2010, de 19 de maio – outro 
momento que merece atenção neste contexto – 

13- «O Código dos Valores Mobiliários e o Sistema Jurídico», in Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, n.º 7, abril 
2000, pp. 38 e 39.

14- Tal preâmbulo enuncia as várias áreas do sistema jurídico em que o diploma visava introduzir alterações, recorrendo à 
expressão «em __.º lugar», referindo nove ordens, seguidas de um «finalmente». Só depois disso se refere à reforma de direito 
das sociedades anónimas, começando com as palavras «O presente decreto-lei visa também atualizar a legislação societária 
nacional…»
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que, além do mais, reforçou «o regime de exer-
cício de certos direitos de acionistas de socieda-
des cotadas» (para usar expressão constante do 
sumário que o Diário de República lhe deu15) 
seguiu outro caminho, ao introduzir no CVM os 
arts. 21-B, 21-C e 23-A a 23-D e ao alterar ou-
tros preceitos do mesmo. 

Da evolução das leis sobre sociedades e sobre 
valores mobiliários resulta que, atualmente, no 
campo das sociedades anónimas, como, aliás, 
em parte, adiantei:

– Há regras que respeitam a todas as socieda-
des do tipo em causa, constando umas do CSC 
(a generalidade) e outras do CVM (as que re-
gulam a emissão, a representação, as moda-
lidades, o registo e a transmissão de valores 
mobiliárias, que abrangem as ações);
– Há regras que respeitam a todas as socieda-
des abertas (por exemplo, arts. 14, 15, 16-C, 
19, 20-A, n.ºs 7 e 9, alínea a), 21-B, n.º 1, 22, 
23, n.ºs 1 e 3, 23-D, 24, 25, 26, 27, 29, 109,  
n.º 3, alínea a) e 110, n.º 2) do CVM);
– Há regras que respeitam às sociedades 
«emitentes de valores mobiliários admitidos à 
negociação em mercado regulamentado», que 
constituem uma subcategoria das sociedades 
abertas, constando umas do CSC (arts. 77, 
n.º 1, 368, n.º 5, 374-A, 396, n.º 1, 413, n.º 2, 
414, n.º 4, 420, n.º 5, 423-B, n.º 4, 434, n.º 4, 
444, n.º 2, 451, n.º 4, 508-C, n.º 8) e outras do 
CVM (arts. 6.º, n.º 2, 20-A, n.º 5, 21-B, n.º 2, 
alínea a), 21-C, 23, n.º 2, 23-A, 23-B, 23-C);
– Há regras que respeitam às sociedades 
«emitentes de ações admitidas à negociação 
em mercado regulamentado», que também 
constituem uma subcategoria das sociedades 
abertas, constando umas do CSC (art. 349,  
n.º 4, alínea a), 414, n.º 6, 423-B, n.º 5, 444, 

n.º 6, 446-A, n.º 1) e outras do CVM (245-A, 
n.ºs 1 a 3 e 246-A, n.º 1).

Acresce que o CSC manda aplicar muitas das 
regras que dita para as sociedades «emitentes 
de valores mobiliários admitidos à negociação 
em mercado regulamentado» a certas outras que 
delimitadas em função de critérios quantitativos 
(arts. 374-A, 413, n.º 2, 414, n.º 4, 423-B, n.º 4, 
434, n.º 4, 444, n.º 2).

As consequências desta regulação multilevel são 
perniciosas. 

Em primeiro lugar, porque o que talvez se ga-
nhasse na adequação perfeita das estatuições às 
previsões se perde por força da restrição a um 
pequeníssimo grupo de pessoas do círculo dos 
conhecedores do direito. Salvo a quem nada mais 
faça ou conheça, não é possível reter o quadro 
das regras – muito menos os seus pormenores.

Em segundo lugar, porque as desarmonias são 
muitas e inevitáveis. Valham como exemplos:

– A incongruência (espantosa e duradoura!) 
de o n.º 4 do art. 377 do CSC estabelecer que 
entre a última divulgação e a data da reunião 
da assembleia gral das sociedades anónimas 
deve mediar, pelo menos, um mês, e o n.º 1 
do art. 21-B do CVM estabelecer que o pe-
ríodo mínimo que pode mediar entre a divul-
gação da convocatória e da data da reunião da 
assembleia geral de sociedades abertas é de 
21 dias – resultante de o art. 21-B do CVM 
ter sido introduzido em 201016, com vista à 
transposição da Diretiva 2007/36/CE, de 11 
de julho de 2007, relativa ao exercício de cer-
tos direitos dos acionistas de sociedades cota-
das – cujo art. 5.º estabelece que os Estados-
-Membros devem assegurar que as sociedades 

15- O teor completo desse sumário é o seguinte: «Consagra a admissibilidade de acções sem valor nominal, reforça o regime 
de exercício de certos direitos de accionistas de sociedades cotadas e transpõe a Directiva n.º 2007/36/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de julho, e parcialmente a Directiva n.º 2006/123/CE, do Parlamento e do Conselho, de 12 de 
Dezembro».

16- Pelo já referido Dec.-Lei 49/2010, de 19 de maio.
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em causa devem emitir as convocatórias para 
reuniões das assembleias gerais até ao vigé-
simo primeiro dia que antecede o da reunião17 
– sem que o legislador tenha tido em conta 
que no direito português (não no CVM, mas 
no CSC) já havia norma mais exigente que a 
constante da Diretiva18 (sendo de realçar que, 
caso a regulação das sociedades abertas esti-
vesse contida no CSC, não teria, certamente, 
ocorrido tal «esquecimento»);
– As diferenças nas disposições que concreti-
zam as definições de domínio por recurso ao 
poder de voto e de designação de membros 
dos órgãos de administração e de fiscalização 
constantes do CSC (art. 486, n.º 2) e do CVM 
(art. 21, n.º 2)19;
– As diferenças entre os regimes da aquisi-
ção tendente ao domínio total e da alienação  
potestativa com ela relacionadas constantes  
do CSC (art. 490) e do CVM (arts. 194 a 
197)20.

4. DA CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DAS SOCIE-
DADES COMO DISCIPLINA AO SURGIMENTO DO DI-
REITO DOS VALORES MOBILIÁRIOS21 

O processo de «complexização» da regulação 
das sociedades tem-se refletido, é claro, na sua 
teorização e ensino.

O desenvolvimento do direito comercial como 
disciplina22 não acompanhou de imediato o de-
senvolvimento medieval e moderno das regras 
sobre atividade comercial. Vários fatores terão 
contribuído para isso: os factos de muitas dessas 
regras terem surgido e à margem do poder polí-
tico e de nas universidades se estudar sobretudo 
Direito Romano terão sido dois deles. Ao longo 
dos séculos XVI e XVII, vai surgindo literatura 
sincrética sobre o comércio e no século XVIII 
já há obras sobre direito comercial. O mesmo 
é dizer que nessa época o direito comercial se 
foi constituindo como disciplina. O estudo das 
sociedades comerciais era parte da mesma, nela 

17- Regra essa claramente estabelece um prazo mínimo – e não um prazo uniforme, como resulta de toda a Diretiva e expres-
samente do terceiro parágrafo do n.º 1 do art. 5.º.

18- Embora a opinião dominante seja a contrária (v., nomeadamente, PAULO OLAVO CUNHA, Assembleias Gerais de 
Sociedades Anónimas I: Questões Relativas à Convocação, Participação e Funcionamento in Direito das Sociedades em 
Revista, ano 4, vol. 7, março 2012, p. 80, e JULIANO FERREIRA, Convocatória e Propostas: Dever e Prazo de Publicação 
no Âmbito das Assembleias Gerais de Acionistas de Sociedades Abertas in Revista de Direito das Sociedades, ano V (2013),  
n.º /2, pp. 11 e 14 e ss. e 34), entendo que a melhor articulação dos preceitos legais em causa é a que se faz por soma, acrescen-
do as exigências do CSC às do CVM. Por outras palavras: creio aplicáveis à convocação das reuniões das assembleias gerais 
das sociedades abertas as normas estabelecidas para as sociedades anónimas em geral (no CSC) e ainda outras (estabelecidas 
no CVM). A meu ver, seria uma contradição normativa (valorativa) inexplicável que o prazo para a convocação das reuniões 
das assembleias gerais das sociedades abertas fosse mais curto que o prazo geral. Dito ainda de outro modo: tenho o concurso 
entre as normas do n.º 4 do art. 377 do CSC e do n.º 1 do art. 21-B do CVM por real, não apenas por aparente.

19- Diferenças essas que – salvo no respeitante à abrangência de à questão da localização – cujas razões de ser nem sequer 
se percebem.

20- Sobre o assunto, v. HUGO MOREDO SANTOS, «Aquisição Tendente ao Domínio Total de Sociedades Abertas», in 
Direito dos Valores Mobiliários (obra coletiva), Coimbra Editora, 2007, pp. 275 e ss..

21- Neste número, aproveito parte do que expus no meu texto O Ensino do Direito das Sociedades, Lisboa, 2008, mormente 
a pp. 24 e ss..

22- Sobre a ideia de disciplina, remeto para FERNANDO GIL, nos verbetes Disciplinas e Ciência Disciplinar e Ciência 
Cate gorial da Enciclopédia Einaudi (na edição portuguesa, vol. 41 Conhecimento, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2000). 
Sobre a (eventual) distinção entre disciplina jurídica e ramo do Direito, v. LUÍS DE LIMA PINHEIRO, Direito Comercial 
Internacional – O Direito Privado da Globalização Económica, Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 
(suplemento), Coimbra Editora, 2005, pp. 9 e 10.
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ocupando espaço mais ou menos proporcional 
ao que as regras sobre sociedades ocupavam 
no conjunto das regras sobre atividade comer-
cial. Bastar pensar que o direito comercial nas-
ceu como direito dos mercadores e que durante  
muito tempo o exercício da atividade era feito 
predominantemente de modo individual para 
concluir que esse espaço não era enorme.

No famosíssimo Le Parfait Negociant ou Ins-

truction Generale pour ce qui Regarde le Com-

merce de toutes Sortes de marchandises, tant de 

France, que des Pays Estrangers…23, de Jacques 
Savary, publicado em 1675, as sociedades eram 
objeto de dois capítulos dos 67 capítulos em que 
a obra se dividia (sendo o segundo desses dois 
capítulos um formulário). 

José da Silva Lisboa dedicou às sociedades ape-
nas um dos 28 capítulos de um (o V) dos oito 
tratados em que dividiu os seus Principios de 

Direito Mercantil e Leis de Marinha…24, publi-
cado em 181925, constando esse capítulo de pou-
cas páginas (embora a essas páginas se tenham 
de acrescentar as, de resto mais interessantes, 
que dedicou à «Sociedade de Navio, ou Embar-
cação» num dos capítulos da parte primeira do 
tratado – o VI – que intitulou «Da Policia dos 
Portos, e Alfandegas»). 

Num Résumé du Droit Commercial Rédigé Con-

formément aux Programmes de la Faculté et 
Contenant l’Explication de la Loi du 24 Juillet 

1867 sur les Sociétés a l’Usage des Aspirants au 

4e Examen, publicado em 186826, as sociedades 
eram tratadas num dos três títulos do primeiro 

de quatro livros, ocupando 68 das cerca de 300 
páginas do livro. 

Em Portugal, no início do século XX, o relevo 
das sociedades no panorama dos estudos de Di-
reito Comercial mantinha-se escasso, como re-
sulta da seguinte descrição de Marnoco e Souza 
e Alberto dos Reis:

«Sobre as lições do professor Fernandes Vaz, 
elaborou o Sr. Eduardo Saldanha os seus Estu-

dos de direito commercial; e ha, alem disso, 
uma serie extensa de monographias, publica-
das por professores de Direito, como provas 
para o magisterio, a saber:

Dr. Guilherme Moreira, Actos do com-

mercio;
Dr. Francisco Fernandes, Declaração da 

fallencia e seus effeitos; Concordata judi-

cial;
Dr. Marnoco e Souza, Das letras, livranças 

e cheques, 2.ª edição;
Dr. Alvaro Villela, Seguros de vidas;
Dr. José Tavares, A fiança no direito com-

mercial; Das emprêsas no direito com-

mercial; Das sociedades commerciaes, 2 
volumes; 
Dr. Alberto dos Reis, Dos titulos ao por-

tador;
Dr. Ruy Ulrich, Da bolsa e suas operações; 
Do reporte no direito comercial»27. 

No programa de Direito Comercial que inte grava 
os programas elaborados pela Faculdade de Di-
reito da Universidade de Coimbra aprovados 
por despacho ministerial em 191228, a matéria 

23- O título continua por várias linhas…

24- O título continua por várias linhas…

25- A data é a da publicação do tomo relevante da obra em causa. O primeiro tomo foi publicado em 1815.

26- Paris, C. Pichon-Lamy, Libraire-Éditeur. 

27- A Faculdade de Direito e o seu Ensino, Coimbra, F. França Amado, Editor, 1907, p. 76.

28- V. o Diário do Governo (n.º 109) de 10 de maio de 1912, pp. 1698 e ss..
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das sociedades ocupava um parágrafo autó nomo 
da secção destinada às obrigações mercantis 
em especial – parágrafo esse que preenchia os  
n.ºs 17 a 36 dos 51 em que o programa da cadeira 
se desdobrava29.

À medida que, durante os séculos XIX e XX, 
as sociedades foram aumentando a sua impor-
tância, o seu estudo foi ganhando dimensão e 
auto nomia, variando, é claro, de país para país.  
Na base das variações estão certamente aspetos 
da cultura jurídica própria de cada um, mas é 
inegavelmente tentadora a hipótese de explicar 
as diferenças por meio da sua ligação aos proces-

sos de afirmação das (grandes) sociedades como 
modo dominante do exercício da atividade eco-
nómica. Não terá sido por acaso que o Direito 
das Sociedades se autonomizou mais cedo nos 
países em que mais cedo o corporate system30 
se sobrepôs ao mundo dos comerciantes singula-
res31, nem que a Alemanha precedeu a França, a 
Itália e a Espanha nessa autonomização.

Em Portugal, no ensino universitário, as socieda-
des só se tornaram objeto de disciplinas específi-
cas depois de 1974. Hoje, há inúmeras unidades 
curriculares votadas ao ensino das sociedades 
em geral ou de segmentos dos seus regimes. 

29- Era o seguinte o teor desse parágrafo:
«§1.º Sociedades, conta em participação e empresas
17. Sociedades comerciais. Noções gerais; caracteres diferenciais.
18. Espécies de sociedades comerciais.
19. Natureza jurídica das sociedades comerciais
20. Forma do contrato de sociedade.
21. Obrigações e direitos dos sócios.
22. Dissolução e prorrogação das sociedades comerciais.
23. Entrada e saída de sócios.
24. Transformação duma sociedade comercial noutra de diversa espécie.
25. Fusão.
26. Liquidação e partilha.
27. Das publicações.
28. Das acções.
29. Das prescrições.
30. Sociedades em nome colectivo.
31. Sociedades anónimas.
32. Sociedades em comandita.
33. Sociedades por cotas.
34. Sociedades cooperativas.
35. Conta em participação.
36. Empresas.»

30- Para usar uma expressão nuclear no famoso livro de ADOLF A. BERLE JR. e GARDINER C. MEANS, The Modern 
Corporation and Private Property (Nova Iorque, The Mac Millan Company, 1932).

31- A precocidade nalguns países (nomeadamente na Inglaterra) da supremacia das sociedades abertas, relativamente aos 
comerciantes em nome individual e às sociedades não abertas pode ser atestada com o seguinte excerto de um livro de 1846: 
«Public companies now occupy a distinguished place in our social economy. We receive our education in schools and colleges 
founded by public companies. We commence active life by opening an account with a banking company. We insure our lives 
and our property with an insurance company. We avail ourselves of docks and harbours and bridges and canals, constructed 
by public companies. One company paves our streets, another supplies us with water, and a third enlightens us with gas.  
At home numerous luxuries are brought within our reach by different companies. And if we wish to travel, there are railway 
companies, and steam-boat companies, and navigation companies, ready to whirl us to every part of the earth. And when, 
after all this turmoil, we arrive at our journey’s end, cemetery companies wait to receive our remains, and take charge of our 
bones» – J. W. GILBART (?), The Moral and Religious Duties of Public Companies, Londres, 1846, in The History of the 
Company The Development of the Business Corporation 1700-1914 (general editor Robin Person), vol. 2, Londres, Pickering 
& Chatto, 2006, p. 339.
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Atualmente, o que merece atenção já não é a 
autonomia do direito das sociedades mas a sua 
divisão noutras disciplinas. Refletindo a diver-
sificação dos patamares de regulação, surgiram 
disciplinas dedicadas a parcelas do direito das 
sociedades (como, por exemplo, as sociedades 
anónimas e as sociedades abertas) ou que, não 
tendo por objeto apenas questões societárias a 
elas dedicam atenção relevante – como o Direito 
dos Valores Mobiliários, cujo desenvolvimento, 
entre nós, esteve claramente ligado à existência 
do CódMVM e do CVM. 

Amadeu Ferreira teve papel muito importante na 
afirmação, em Portugal, do Direito dos Valores 
Mobiliários como disciplina. Vale a pena recor-
dar o que escreveu sobre a autonomia do mesmo 
face ao Direito das Sociedades Comerciais:

«I. No Direito das Sociedades Comerciais as 

relações societárias estão ordenadas na pers-

pectiva tradicional, isto é, do ponto de vista 

da posição do sócio e da sua participação 

na sociedade. O Direito dos32 Valores Mobi-

liários visa a protecção dos investidores no 

mercado, isto é, tem mais em vista os interes-

ses económicos do titular, visando também 

preservar os valores próprios do mercado.  

Há, por isso, quem distinga entre accionistas 

que visam o controlo ou a participação na so-

ciedade e aqueles que têm como único objec-

tivo o investimento. Neste último caso há uma 

relação de investimento, em regra não muito 

durável, embora assim possa não acontecer 

com certos investidores institucionais, caso 

dos fundos de investimento e dos fundos de 

pensões. Podem distinguir-se vários tipos de 

investidores, cujo grau de protecção varia 

tal como variam os objectivos do seu investi-

mento. Porém, não parece que a lei autorize  

qualquer distinção ao nível dos próprios  

direitos sociais e da participação dos vários 

sócios na vida da sociedade.

II. No Direito dos Valores Mobiliários assu-

mem particular importância as sociedades de 

subscrição pública (sociedades com capital 

aberto ao público) e, entre estas, as socieda-

des com valores cotados que, cada vez mais, 

assumem um recorte especial no seio do re-

gime geral das sociedades comerciais, exac-

tamente pelas exigências que, para a socie-

dade, resultam do recurso ao mercado. Assim, 

pode dizer-se que, quanto às suas especifici-

dades, a sociedade de subscrição pública e, 

em particular a sociedade com valores cota-

dos, é uma instituição do Direito dos Valores 

Mobiliários, embora comungue do regime co-

mum das sociedades comerciais. A sociedade 

de capital aberto é uma instituição que, lenta 

mas inexoravelmente, se tem vindo a afastar 

das regras gerais das restantes sociedades. 

Esta evolução não cremos que tenha termina-

do, colocando-se novas questões que ainda a 

afastam mais do regime geral das sociedades 

comerciais.

III. Como já salientámos, há entidades emi-

tentes que não são sociedades comerciais. 

Também nesse aspecto o Direito dos Valores 

Mobiliários vai muito além das sociedades 

comerciais. É o caso do Estado e outros orga-

nismos públicos, bem como das cooperativas 

e outras instituições privadas de natureza vá-

ria, desde que emitentes de valores mobiliá-

rios.

IV. A protecção do investimento era tradi-

cionalmente feita, no Direito das Sociedades  

Comerciais, com recurso a meios como os  

limites quantitativos de emissão, o registo 

comercial, as assembleias de obrigacionis-

tas. Mas os meios de protecção do mercado 

vão muito para além, como acontece nomea-

32- No original, certamente por gralha, a primeira letra de «dos» aparece com maiúscula.

33- Direito dos Valores Mobiliários Sumários das Lições Dadas ao 5.º Ano, Menções de Ciências Jurídicas e Ciências 
Jurídico-Económicas, no Ano Lectivo de 1997/98, 1.º e 2.º Semestres, AAFDL,1997, pp. 47 e 48.
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damente com a informação dos investidores. 

Alguns daqueles institutos tradicionais pen-

samos que deixarão de fazer qualquer sen-

tido em relação a sociedades de subscrição 

pú blica, como acontece com o registo comer-

cial de certos actos que hoje funcionam mais 

como entrave que como segurança, objectivo 

visado com a publicidade.»33

Anos mais tarde, Paula Costa e Silva (em es-
tudo no qual retratou a atividade universitária 
de Amadeu Ferreira no campo do Direito dos 
Valores Mobiliários) dedicou várias páginas às 
relações entre o Direito dos Valores Mobiliários 
e o Direito das Sociedades Comerciais, designa-
damente à demonstração, à luz do direito por-
tuguês, da existência de «zonas de permuta»34. 
Entre as suas afirmações sobre a matéria, realço 
as de que «O eixo do Direito dos Valores Mobi-

liários é (…) a sociedade aberta» e «… cremos 
haver também demonstrado que o Direito dos 

Valores Mobiliários assenta e, nos seus novos 
domínios, se destina a dar efectividade a reali-
dades normalmente estudadas em Direito das 

Sociedades Comerciais, maxime, à participação 
social»35.

É de sublinhar, porém, acompanhando Amadeu 
Ferreira e Paula Costa e Silva, que é impossí-

vel integrar totalmente a regulação das socie-
dades e a do mercado de capitais. Isso, por um 
lado, resulta das diretivas eurocomunitárias e, 
por outro, espelha-se nelas, pois a «família» das 
respeitantes às sociedades36 é uma (a da «legis-
lação aplicável às empresas», expressivamente 
recolhida no n.º 17 do repertório da legislação da 
União Europeia) e a «família» das respeitantes 
ao mercado de capitais37 é outra (a do «direito 
de estabelecimento e liberdade de prestação de 
serviços», mais especificamente a da subfamília 
«bolsas e outros mercados de valores mobiliá-
rios», expressivamente recolhida no n.º 6 de tal 
repertório, n.º 06.20.20.25) – embora muitos dos 
preceitos contidos nas diretivas da segunda famí-
lia se apliquem a sociedades e uma das diretivas 
pertencentes à primeira família, pelo menos na 
sua génese (a chamada 13.ª diretiva de coorde-
nação em matéria de sociedades ou «diretiva das 
OPA»38), tenha grande relevância para o mer-
cado de capitais.

Tal divisão, de resto, influencia grande parte da 
doutrina, levando a que muitos autores se inte-
ressem por sociedades, com exclusão do mer-
cado de capitais, e a que muitos se interessem 
pelo mercado de capitais com exclusão das ques-
tões societárias39.

34- Direito dos Valores Mobiliários Relatório, Lisboa, 2005, passim, maxime pp. 110 e ss. (o referido retrato da atividade 
universitária de Amadeu Ferreira no campo do Direito dos Valores Mobiliários, na FDUL e na FDUNL, consta a pp. 41 e ss., 
56 e 57).

35- Ob. cit., pp. 108 e 110.

36- Nomeadamente, as chamadas diretivas de coordenação (para um panorama das mesmas, v., por exemplo, RUI PINTO 
DUARTE, Escritos sobre Direito das Sociedades, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, pp. 187 e ss.).

37- Nomeadamente as diretivas sobre a «admissão de valores mobiliários à cotação oficial de uma bolsa de valores» e so-
bre a «harmonização dos requisitos de transparência no que respeita às informações respeitantes a emitentes cujos valores 
mobiliários estão admitidos à negociação num mercado regulamentado». Para um panorama das mesmas, v. por exemplo, 
European Capital Markets Law, edited by RÜDIGER VEIL, Hart Publishing, 2013, pp. 1 a 16 (páginas essas da autoria do 
próprio Rüdiger Veil). 

38- Cujo nome oficial é «Diretiva 2004/25/CE do Parlamento e Europeu e do Conselho de 21 de abril de 2004 relativa às 
ofertas públicas de aquisição».

39- Grande parte, mas não a totalidade. Sirva de exemplo de uma visão integrada o livro de Mads ANDENAS e FRANK 
WOOLDRIDGE European Comparative Campany Law (Cambridge University Press, 2009), que, além do mais, inclui o 
tratamento de investor protection e que, logo na descrição inicial das harmonising directives in the field of company law, inclui 
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É de notar que terá sido a ambição de conjugar 
normas de diplomas dessas duas famílias que 
terá levado os autores do CVM a moldar como 
moldaram vários aspetos do diploma, nomeada-
mente o conceito de «sociedade aberta» (mais 
exatamente, a atribuírem-lhe o papel que tem)40 
e o patamar de generalidade dos deveres de  
comunicação de participações qualificadas e da 
imputação de direitos de voto regulados no capí-
tulo IV do título I, ou seja:

– A tratar do mesmo modo, para vários efei-
tos, todas as sociedades abertas, quer as que 
têm ações cotadas quer as que não as têm;
– A tratar de modo igual a imputação para 
efeitos de informação ao mercado e para efei-
tos de OPA.

5. A SORTE FUTURA DO DIREITO DOS VALORES 
MOBILIÁRIOS E O DIREITO DAS SOCIEDADES

Nos últimos anos, várias vozes, de vários países, 
têm interrogado o lugar central da categoria «va-
lor mobiliário», sustentando que, perante a evo-
lução legislativa, tal lugar caberia melhor à ca-
tegoria «instrumento financeiro»41. Entre os que 
escreveram em tal sentido esteve Amadeu Fer-
reira, com, entre outras, as seguintes palavras: 

«Porém, desde a aprovação do actual CVM 
teve lugar um conjunto de desenvolvimentos 
que aconselham a ultrapassagem dos estreitos 
limites em que se contém.

Razões de ordem dogmática, de mais ade quada 
protecção dos investidores, de efectividade da 
supervisão, e pedagógicas, aconselham a ela-
boração de um Código dos Instrumentos Fi-
nanceiros. 
(…)
Uma regulação sistemática, como deve ser, 
há-de abranger, tendencialmente, todos os 
instrumentos financeiros, sejam eles da área 
seguradora, bancária ou da chamada área do 
mercado de capitais. Perante essa exigência, 
fica bem clara a desadequação da actual re-
gulação dos instrumentos financeiros, já que 
não estará apenas em causa o elenco dos ins-
trumentos financeiros, mas a adequação do 
diploma legal à regulação desses instrumen-
tos em todos os aspectos relevantes: regime 
de emissão, comercialização/negociação, in-
formação/publicidade, intermediação, liqui-
dação, supervisão e sanção. Como é óbvio, 
nada impede que vários desses instrumentos 
financeiros continuem a ter uma legislação 
especial, mas tal não impede aquele regime 
unitário.»42

Se essa tese vier a ser acolhida, provavel mente, 
várias das regras sobre sociedades que hoje 
constam do CVM não terão cabimento no novo 
diploma, pois só com grande distorção da ló gica 
organizativa inerente à primazia do conceito de 
instrumento financeiro é que um tal diploma 
poderá regular matéria societárias. Terá, então, 

as diretivas que «govern the information which must be published when major shareholdings in a listed company are acquired 
and disposed of, the protection of investors by supervising investment firms» e «insider dealing and market abuse» (p. 28).

40- Assim explicado no n.º 8 do preâmbulo do Dec.-Lei 486/99, de 13 de novembro, que aprovou o CVM: «No artigo 13.º 
consagra-se o conceito de sociedade aberta ao investimento do público (abreviadamente sociedade aberta), pondo assim cobro 
à assistematicidade patente nas divergências de nomen iuris e de disciplina entre o Código das Sociedades Comerciais e o 
Código do Mercado dos Valores Mobiliários. Além desta unificação de conceito e de disciplina, o novo Código aprofundou 
a autonomia do regime das sociedades abertas, reforçando a transparência da sua direcção e do seu controlo, nomeadamente 
no que respeita à divulgação das participações qualificadas e dos acordos parassociais, e ampliando o regime das deliberações 
sociais, na linha das modernas tendências relativamente ao governo das sociedades abertas.».

41- Para um panorama de várias ordens e literaturas jurídicas, v. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Instrumentos Financeiros, 
2.ª ed., Coimbra, Almedina, 2014, pp. 14 e ss..

42- Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Carlos Ferreira de Almeida, Almedina, 2011, vol. I, pp. 704 e 706.
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de se discutir qual o lugar do sistema legal em 
que melhor ficarão acolhidas. Provavelmente,  
justificar-se-á criar um conjunto em torno da 
categoria «sociedades emitentes de valores mo-
biliários admitidos à negociação em mercado 
regulamentado» ou da categoria «sociedades 
emitentes de ações admitidas à negociação em 
mercado regulamentado» – talvez substituindo a 
locução «emitentes de (…) admitidos/as à nego-
ciação em mercado regulamentado» pela palavra 
«cotadas».

Creio que, no quadro do direito português, o sub-
sistema «direito das sociedades» é o lugar ade-
quado do sistema jurídico para acolher as nor-
mas que hoje constam do capítulo que o CVM 
dedica às sociedades abertas. Em muitos aspe-
tos, a regulação das sociedades cotadas liga-se 
às regras gerais sobre sociedades e essa ligação 
deve ser enfatizada. A arrumação dessas normas 
num título do CSC a criar seria, julgo, uma boa 
solução.

No quadro do direito das União Europeia, peran-
te a falta de codificação do direito das socieda-
des, a questão não se põe nos mesmos termos. 
Haveria, porém, muito a ganhar com o reforço 
da ligação das regras sobre sociedades cotadas 
à família «legislação aplicável às empresas».  
À semelhança do que se passa noutras áreas, 
a regulação eurocomunitária dos mercados de 
valores mobiliários peca pela falta de clareza e 
a rearrumação das matérias poderia contribuir 
para aliviar esse pecado.

A sugestão leva-me à interrogação que dá nome 
ao próximo número…

6. É POSSÍVEL E DESEJÁVEL DIMINUIR A COM-
PLEXIDADE DO SISTEMA?

 Antes de mais, renovo a afirmação de que entre 
os preços a pagar pelo desenvolvimento estão a 

multiplicação das leis e a instabilidade dos qua-
dros jurídicos43.

Por outro lado, estou ciente de que uma das  
razões da regulação multilevel é a multilevel  

governance, que não só é inerente à União Euro-
peia como, mesmo fora do seu quadro, constitui 
facto inelutável e, pelo menos até certo ponto, 
desejável.

Apesar disso, a minha resposta à pergunta que 
serve de título a este número é afirmativa: julgo 
possível e desejável diminuir a complexidade do 
sistema de regras sobre sociedades.

A «desejabilidade» não assenta apenas, nem so-
bretudo, no objetivo de aliviar as dificuldades 
dos juristas. Antes tem por base considerações 
de índole social, mormente económica. A redu-
ção das teias tornaria os negócios mais fáceis e 
mais seguros e, portanto, contribuiria para o seu 
incremento. Os discursos dominantes tendem a 
reduzir as medidas de fomento económico àque-
las que são económicas, num sentido estrito.  
No entanto, pese embora a dificuldade em quan-
tificar o seu peso, os quadros institucionais con-
tribuem fortemente para a evolução económica 
– a longo prazo e também a prazos mais curtos. 

O caminho para encontrar melhores soluções 
para os problemas da Justiça passa pelo incre-
mento da exatidão e da concisão dos textos jurí-
dicos. Cada preceito legal não deveria tenden-
cialmente exceder duas orações, pois leis mais 
claras dão menos espaço a dúvidas e a litígios. 
Os textos eurocomunitários são, frequentemente,  
inextricáveis. Dir-se-á que a sua génese – alta-
mente plural, compromissória, multilinguís tica – 
o justifica ou, pelo menos, explica. Menos com-
preensível é que os textos das leis portu guesas 
incorram em igual defeito, como infelizmente 
sucede.

43- V. «A Intemperança Legislativa no Direito das Sociedades», in II Congresso Direito das Sociedades em Revista (obra 
coletiva), Coimbra, Almedina, 2012, p. 597.



CONSIDERAÇÕES SOBRE NÍVEIS DE REGULAÇÃO E CONCEITOS LEGAIS A PROPÓSITO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS : 107

Como notei noutro lado44, os especialistas em le-
gística encaram o excesso de regras como tema 
essencialmente técnico, a resolver por meio do 
melhoramento da qualidade da legislação, sobre-
tudo da sua simplificação – a qual, é claro, me-
rece apoio – mas o problema tem uma dimensão 
política decisiva, quanto mais não seja porque é 
preciso convencer detentores de poder. Se a in-
vocação da Justiça não for apreciada, use-se o 
argumento, verdadeiro e de fácil demonstração, 
de que a qualidade das leis releva fortemente no 
plano económico. 

O que defendo é simples e pouco inovador45, 
resumindo-se nas seguintes ideias:

– A propósito de cada projeto legislativo, deve 
ser interrogado se possíveis inovações con-
ceituais (e terminológicas) são necessárias ou 
úteis;
– Em particular, deve ser interrogado se a uti-
lização de novos patamares conceituais nas 
previsões das normas (mais altos, mais baixos 
ou recentrados) se justifica e, em caso afirma-

tivo, se se justifica manter inalteradas as re-
gras situadas noutros patamares;
– Cada introdução de novas categorias con-
ceituais (e terminológicas) deve ser acompa-
nhada da preocupação do seu relacionamento 
com as categorias preexistentes;
– Os trabalhos legislativos, sobretudo quando 
estão em causa diplomas de relevo, devem ser 
feitos por juristas que tenham visões panorâ-
micas e sejam capazes de redigir com clareza. 

Contra a viabilidade de um tal programa conju-
ram-se forças poderosas, que vão desde a com-
plexidade dos processos da feitura das leis à am-
bição dos governantes de «deixarem obra» (que 
possam reclamar como sua). Sei, pois, estar num 
combate perdido, totalmente fora das forças que 
tenho, mas as divagações que deixei nestas pá-
ginas não visam ganhá-lo, nem sequer travá-lo: 
são apenas uma homenagem à memória de Ama-
deu Ferreira, retomando conversas que com ele 
tive, sempre marcadas pelo seu espírito aberto, 
culto, curioso, sagaz e reflexivo.

Julho de 2015

44- «A Intemperança Legislativa no Direito das Sociedades», cit., p. 571.

45- V., por exemplo, acerca da «uniformidade interna e externa de conceitos», DAVID DUARTE, ALEXANDRE SOUSA  
PINHEIRO, MIGUEL LOPES ROMÃO e TIAGO DUARTE, Legística Perspectivas sobre a Concepção de Actos Normati-
vos, Almedina/Ministério da Justiça, 2002, pp. 133 e 134.





1. GENERALIDADES

O tema que nos propomos tratar neste artigo 
corresponde ao contrato de gestão de carteiras. 
O mesmo consiste num contrato celebrado en-
tre um intermediário financeiro e um investidor, 
nos termos do qual aquele se obriga, por conta 
e no interesse deste, a administrar um conjunto 
de instrumentos financeiros, em ordem a obter a 
maior rentabilização possível, aquirindo em con-
trapartida o direito a uma retribuição. Este con-
trato justifica-se em virtude das dificuldades que 
implica a gestão de uma carteira de instrumentos 
financeiros, que envolve a necessidade de análise 
de um mercado com elevado dinamismo e com-
plexidade técnica, sendo por isso conveniente 
atribuir a conservação e rentabilização das car-
teiras a profissionais qualificados, que tomarão 
as melhores decisões de investimento1.

2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA

A regulação jurídica da gestão de carteiras é rela-
tivamente recente em Portugal2. Efectivamente, a 
sua disciplina inicia-se com o D.L. 229-E/88, de 
4 de Julho, que regulou as sociedades gestoras 
de patrimónios, legalmente definidas “socieda-

des anónimas, que que têm por objecto exclusivo 

o exercício da actividade de administração de 

valores mobiliários e imobiliários e de coloca-

ção, por conta alheia, de valores mobiliários” 
(art. 1.º, n.º 1), expressamente qualificadas como 
instituições parabancárias (art. 1.º, n.º 2). No art. 

1.º, n.º 4, desse diploma, já era feita referência 
ao contrato em questão, estabelecendo-se que 
“a gestão das carteiras é exercida com base em 

mandato escrito celebrado entre as sociedades 

gestoras e os respectivos clientes”.

Aquando da publicação do primeiro Código do 
Mercado dos Valores Mobliários, através do 
Decreto-Lei 142-A/91, de 10 de Abril, a gestão 
de carteiras foi qualificada como actividade de 
intermediação em valores mobiliários, referindo 
o art. 608.º h) CMVM, que se integram, entre 
essas actividades, quando exercidas a título pro-
fissional, a “gestão de carteiras de valores mobi-

liários pertencentes a terceiros, tendo em vista 

assegurar tanto a administração desses valores 

e, nomeadamente, o exercício dos direitos que 

lhes são inerentes, como, se os seus titulares 

expressamente o autorizarem, a realização de 

quaisquer operações sobre eles”.

Posteriormente, as sociedades gestoras de patri-
mónios passaram a ser reguladas pelo Decreto-
-Lei 163/94, de 4 de Junho, que visou adaptar 
o respectivo regime ao Regime Geral das Ins-
tituições de Crédito e Sociedades Financeiras 
(RGICSF), aprovado pelo Decreto-Lei 298/92, 
de 31 de Dezembro. Esse diploma ainda se man-
tém em vigor, tendo sido alterado pelo Decreto-
-Lei 17/97, de 21 de Janeiro, e pelo Decreto-Lei 
99/98, de 21 de Abril.
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MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO (org.), Jornadas. Sociedades Abertas, Valores Mobiliários e Intermediação Financeira, 
Coimbra, Almedina, 2007, pp. 55-86 (55-56).



110 : CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

O actual Código dos Valores Mobiliários de 
1999, aprovado pelo Decreto-Lei 486/99, de 
13 de Novembro, regulou igualmente o con-
trato de gestão de carteiras, inicialmente nos 
arts. 332.º-336.º, e após a revisão operada pelo 
Decreto-Lei 357-A/2007, de 31 de Outubro, nos 
arts. 335.º e 336.º.

3. A GESTÃO DE CARTEIRAS COMO ACTIVI DADE 
DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA POR CONTA 
ALHEIA

Nos termos do art. 290.º, n.º 1, c) CVM a “gestão 
de carteiras por conta de outrem” é considerada 
um dos serviços e actividades de investimento 
em instrumentos financeiros, sendo nestes ter-
mos uma actividade de intermediação financeira 
(art. 289.ºa) CVM). 

No âmbito da classificação adoptada por CAR-
LOS FERREIRA DE ALMEIDA que distingue 
as actividades de intermediação entre operações 
por conta alheia, operações por conta própria e 
prestações de serviços de assistência jurídico-
-financeira e de informação3, a gestão de cartei-
ras é considerada uma operação por conta alheia. 
Efectivamente, e nos termos do art. 6.º do D.L. 
163/94, de 4 de Junho, a gestão de carteiras en-
volve as seguintes operações de conta alheia:

a) Subscrição, aquisição ou alienação de quais 
quer valores mobiliários, unidades de parti-
cipação em fundos de investimento, certi-
ficados de depósito, bilhetes do Tesouro e 
títulos de dívida de curto prazo, em moeda 
nacional ou estrangeira;

b) Aquisição, oneração ou alienação de direi-
tos reais sobre bens imóveis, metais precio-
sos e mercadorias transaccionadas em bol-
sas de valores;

c) Celebração de contratos de opções, futuros 
ou de outros instrumentos financeiros deri-

vados, bem como a utilização de instru-
mentos do mercado monetário e cambial.

As operações por conta alheia correspondem a 
situações em que o intermediário financeiro re-
cebe, transmite e executa as ordens dadas pelos 
investidores ou gere carteiras por sua conta (arts. 
290.º, n.º 1, a), b) e c) CVM). Nessa situação o 
intermediário financeiro age no interesse e por 
conta dos seus clientes, pelo que é na esfera jurí-
dicas destes que se irão repercutir as consequên-
cias positivas e negativas das operações de subs-
crição ou transacção de valores mobiliários.

No entanto, para que aconteça esse fenómeno 
jurí dico é necessário que se verifique um negó-
cio antecedente normalmente designado negócio 
de cobertura, que vai servir de base à subscrição 
ou transacção de valores mobiliários. Por sua 
vez, a subscrição ou transacção de valores mobi-
liários é considerada um negócio de execução da 
relação de cobertura.

Em face do Código dos Valores Mobiliários, os 
negócios de cobertura aparecem denominados 
como contratos de intermediação, sendo regula-
dos nos arts. 321.º e ss. Entre estes incluem-se as 
ordens, referidas nos arts. 325.º e ss, e a gestão 
de carteiras de títulos, referida nos arts. 335.º e 
ss.

No caso das ordens, o negócio de cobertura apre-
senta-se, em face do regime constante do Código, 
como um negócio de formação complexa, dado 
que a ordem tem só por si uma auto-suficiência 
em termos jurídicos, que permite a sua caracte-
rização como um negocio jurídico unilateral, em 
virtude de nele existirem liberdade de celebração 
e liberdade de estipulação4. No entanto, para a 
ordem ser vinculativa para o intermediário fi-
nanceiro, terá que existir uma prévia relação de 

2- Cfr. PAULO CÂMARA, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, Coimbra, Almedina, 2011, pp. 429-430.

3- Cfr. CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, “As transacções de conta alheia no âmbito da intermediação no mercado de 
valores mobiliários”, em AAVV, Direito dos Valores Mobiliários, Lisboa, FDL/Lex, 1997, pp. 291-309 (292).
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clientela, sem o que este poderá recusá-la (art. 
326.º, n.º 3, CVM) .

De acordo com o art. 322.º, n.º 3 CVM essa an-
terior relação de clientela existe nos seguintes 
casos:

a) sempre que entre o intermediário financeiro 
e o investidor tenha sido celebrado contrato 
de gestão de carteira;

b) o intermediário financeiro seja destinatário 
frequente de ordens dadas pelo investidor;

c) o intermediário financeiro tenha a seu cargo 
o registo ou o depósito de valores mobiliá-
rios pertencentes ao investidor.

Verifica-se assim que a relação de clientela pode 
ser instituída por um contrato específico, em 
momento determinado, como sucede com os 
contratos de gestão de carteira ou de registo e 
depósito de valores mobiliários ou resultar taci-
tamente instituída pela aceitação reiterada de 
ordens daquele investidor por parte do interme-
diário financeiro. Em qualquer dos casos, deve, 
porém, considerar-se que a relação de clientela 
assume uma função enquadrante e integradora 
das ordens emitidas, pelo que pode ser conside-
rada como um contrato-quadro5, sendo a sua jun-
ção com o negócio unilateral, que é a ordem, que 
vincula o intermediário financeiro a efectuar a 
subscrição ou transacção de valores mobiliários, 

desde que preenchidos os requisitos legais a que 
a ordem deve obedecer6.

4. MODALIDADES DE CONTRATOS DE GESTÃO DE 
CARTEIRAS 

O contrato de gestão de carteiras é assim um 
contrato-quadro que permite instituir a relação 
de clientela entre o intermediário financeiro e 
o investidor. O seu regime encontra-se actual-
menye previsto nos arts. 335.º e 336.º CVM. 

No âmbito do Direito Comparado costuma dis-
tinguir-se entre dois tipos de contratos de gestão 
de carteiras: os contratos de gestão direccionada 
e os contratos de gestão discricionária de car-
teiras. No primeiro caso, o intermediário finan-
ceiro limita-se a propor ao investidor uma série 
de operações, sendo, no entanto, ele que decide 
sobre a respectiva execução. No segundo caso, 
o intermediário financeiro goza de liberdade de 
decisão, podendo realizar todas as operações que 
considere convenientes, sem aviso prévio nem 
consulta ao titular da carteira7.

No Direito Português a celebração de contratos 
de gestão de carteiras totalmente discricionária 
depende de ser assegurada uma rendibilidade 
mínima ao titular da carteira, dado que, no caso 
contrário, mesmo que seja estabelecida uma 
gestão discricionária, o cliente pode sempre dar  

4- Cfr. MENEZES CORDEIRO, “Da transmissão em bolsa de acções depositadas”, em ID, Banca, Bolsa e Crédito. Estudos 
de Direito Comercial e de Direito da Economia, Coimbra, Almedina, 1990, pp. 151-166 (155), AMADEU JOSÉ FERREIRA, 
“Ordem de bolsa”, em ROA 52 (Julho 1992), pp. 467-511, e FERREIRA DE ALMEIDA, op. cit., p. 296.

5- O conceito de contrato-quadro (Rahmensvertrag) é utilizado essencialmente por FIKENTSCHER, Schuldrecht, 8.ª ed., 
Berlin, Walter de Gruyter, 1992, p. 94, para referir as hipóteses de contratos que são celebrados para regular o conteúdo de 
futuros negócios, cuja celebração não corresponde, porém, a uma obrigação assumida pelas partes. A explicação da eficácia da 
ordem de bolsa através da integração no contrato-quadro celebrado com o intermediário financeiro é efectuada por AMADEU 
FERREIRA, na ROA 1992, p. 505 e por NUNO CASAL, “Comentário à Sentença do Tribunal de Pequena Instância Criminal 
de 6 de Fevereiro de 1998 proferida pela 2.ª Secção do 1.º’ Juízo no Processo Rec. Coima n.º 326/97”, em CMVM 2 (1998), 
185-195 (186, nota (6)).

6- O intermediário financeiro deve recusar a ordem nos casos previstos no art. 326.º, n.º l, podendo ainda recusá-la nas hipó-
teses referidas no art. 326.º, n.º 2.

7- Cfr. MARIA VAZ DE MASCARENHAS, “O contrato de gestão de carteiras: Natureza, conteúdo e deveres. Anotação 
a Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça”, em Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, n.º 13 (Abril 2002), pp.  
109-128 (118).
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ordens vinculativas ao gestor sobre as operações 
a realizar (art. 336.º), o que lhe permite assegu-
rar sempre algum controlo sobre a carteira. Deve 
considerar-se, no entanto, que o gestor terá que 
ter sempre alguma margem de decisão, uma vez 
que, caso o gestor se limite a propor ao cliente 
operações, cuja realização será sempre deci dida 
por este, não se estará perante um verdadeiro 
contrato de gestão de carteira8.

5. SUJEITOS DO CONTRATOS DE GESTÃO DE CAR-
TEIRAS

É restrito o número de entidades que podem ce-
lebrar contratos de gestão de carteiras na quali-
dade de intermediários financeiros. São eles os 
seguintes:

a) os Bancos, nos termos do art. 4.º, n.º 1, h) 
do Regime Geral das Instituições de Cré-
dito e Sociedades Financeiras (RGICSF);

b) as sociedades de investimento, nos termos 
do art. 3.º, n.º 1, e), do Decreto-Lei 260/94, 
de 22 de Outubro, alterado pelo Decreto-
-Lei 157/2014, de 24 de Outubro, e pelo 
Decreto-Lei 100/2015, de 2 de Junho;

c) as sociedades gestoras de patrimónios, nos 
termos do art. 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei 
163/94, de 23 de Junho;

d) as sociedades corretoras e as sociedades 
financeiras de corretagem, nos termos dos 
arts. 2.º e 3.º do Decreto-Lei 262/2001, de 
28 de Setembro, na redacção do Decreto-
-Lei n.º 357-A/2007, de 31 de Outubro;

e) as sociedades gestoras de fundos de inves-
timento mobiliário, no caso de as carteiras 
incluirem instrumentos financeiros enume-
rados na secção C do anexo da Directiva 
n.º 2004/39/CE do Pariamento Europeu e 
do Conselho, de 21 de Abril de 2004, nos 

termos do art. 65.º, n.º 3, a) do Decreto-Lei 
63-A/2013, de 10 de Maio9.

Já relativamente à contraparte no contrato de ges-
tão de carteiras, ele corresponde necessariamente 
a um investidor. A lei distingue actualmente entre 
investidores qualificados e não qualificados, con-
soante exista ou não conhecimento das especifici-
dades de funcionamento do mercado e possibili-
dade de suportar os riscos resultantes das decisões 
de investimento. Os investidores qualificados são 
enumerados no art. 30.º, n.º 1 CVM, podendo 
ainda a CMVM através de regulamento considerar 
investidores qualificados outras entidades (art. 
30.º, n.º 4, CVM). A celebração do contrato de 
gestão de carteira é, no entanto, aberta a qualquer 
investidor, independentemente de o mesmo ser ou 
não qualificado, como resulta expressamente dos 
arts. 312.º-D e 321.º, n.º 1, CVM.

6. FORMA DO CONTRATO DE GESTÃO DE CARTEIRAS

Relativamente à forma do contrato de gestão de 
carteiras, a mesma encontra-se regulada no art. 
321.º, n.º 1, CVM, do qual resulta que os contratos 
celebrados com investidores não qualificados que 
abranjam a gestão de carteiras terão que revestir a 
forma escrita10, e apenas os investidores poderão 
invocar a nulidade resultante da inobservância da 
forma. Esses contratos podem ser inclusivamente 
celebrados com base em cláusulas gerais (art. 
321.º, n.º 2 CVM), sendo que, no caso da gestão 
de carteiras essas cláusulas gerais têm que ser 
obrigatoriamente comunicadas à CMVM (art. 
321.º, n.º 4, CVM). 

O contrato de gestão de carteiras celebrado com 
investidores não qualificados deve necessaria-
mente conter uma série de menções obrigatórias, 
a que se refere o art. 321.º-A, n.º 1, CVM. No 

8- Neste sentido, cfr. ANA AFONSO, op. cit., p. 161.

9- Cfr. PAULO CÂMARA, Manual, p. 430.

10- Nos termos do art. 4.º CVM a exigência de forma escrita considera-se cumprida “ainda que o suporte em papel ou a 
assinatura sejam substituídos por outro suporte ou por outro meio de comunicação que assegurem níveis equivalentes de 
inteligibilidade, de durabilidade e de autenticidade”.
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caso de contratos de gestão de carteiras celebrados 
fora do estabelecimento com intermediários não 
qualificados, sem que exista relação de clientela 
anterior ou solicitação dos próprios, o contrato 
só produz efeitos no prazo de três dias (art. 322.º, 
n.º 1, CVM), podendo até essa data o investi-
dor arrepender-se da sua celebração (art. 322.º,  
n.º 2, CVM).

Mesmo quando não estão em causa investidores 
qualificados, a lei exige em diversas disposições 
forma escrita para o contrato de gestão de cartei-
ras. Tal sucede no art. 1.º, n.º 3, do Decreto-Lei 
163/94, de 4 de Junho e no art. 65.º, n.º 3, a) do 
Decreto-Lei 63-A/2013, de 10 de Maio.

7. OBJECTO DO CONTRATO DE GESTÃO DE CAR-
TEIRAS

Conforme salienta MARIA VAZ DE MASCA-
RENHAS, o contrato de gestão de carteiras pode 
abranger as seguintes actividades:

a) Tomada de decisões de investimento em 
instrumentos financeiros;

b) Administração, registo e depósito de valores;
c) Recepção de depósitos e outros fundos reem-

bolsáveis para fazer face às necessidades 
de tesouraria decorrentes das decisões de 
investimento;

d) Concessão de crédito, quando tal seja neces-
sário e considerado conveniente para fazer 
face às necessidades de tesouraria decorren-
tes das decisões de investimento11.

O objecto do contrato de gestão de carteiras 
consiste na administração de um conjunto de 
bens, envolvendo não apenas actos jurídicos, 
mas também operações materiais, destinadas 
a conservar e a explorar os referidos bens12.  

Apesar de o contrato ter por objecto a adminis-
tração da carteira, o intermediário financeiro 
tem legitimidade não apenas para a prática de 
actos de administração, mas também de actos de 
disposição13. Efectivamente, sendo a administra-
ção relativa à carteira no seu conjunto e não em 
relação a cada instrumento financeiro de per si, 
naturalmente que não está o gestor impedido de 
tomar decisões rela tivas à alienação e substituição 
de instrumentos financeiros, no quadro das suas 
decisões relativas à composição da carteira.

Em virtude das decisões tomadas pelo inter-
mediário financeiro, a carteira não se mantém 
idêntica ao longo do contrato, sofrendo variações 
quantitativas e qualificativas. Verifica-se assim um 
fenómeno de sub-rogação real de instrumentos 
financeiros por outros, tendo por isso o interme-
diário financeiro que segregar e identificar em 
cada momento a que carteira pertencem os instru-
mentos financeiros transaccionados. Em relação 
ao seu titular, a carteira constitui um património 
economicamente individualizado, sujeito à gestão 
de outrem, mas que não corresponde juridica-
mente a um património autónomo, por não ter um 
regime especial de responsabilidade por dívidas14.

8. CONFIGURAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DE 
CARTEIRAS

Conforme acima se salientou, o contrato de ges-
tão de carteiras constitui um contrato-quadro em 
relação às operações de conta alheia, através do 
qual o intermediário financeiro se obriga a praticar 
todos os actos tendentes à valorização da carteira 
e a exercer os direitos inerentes aos instrumentos 
financeiros que integram a carteira (art. 335.º,  
n.º 1). Este contrato pode servir para instituir 
a rela ção de clientela que torna vinculativas as 

11- Cfr. MARIA VAZ DE MASCARENHAS, op. cit., p. 121.

12- Cfr. ANA AFONSO, op. cit., p. 59.

13- Neste sentido, ANA AFONSO, op. cit., pp. 59-60.

14- Cfr. ANA AFONSO, op. cit., pp. 64-65.



114 : CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

ordens conferidas ao gestor (art. 336.º, n.º l e 
322.º, n.º 3 a)), mas funciona também em sen-
tido inverso, na medida em que, se for garantida 
pelo intermediário financeiro uma rendibilidade 
mínima da carteira, este deixa de ter que acatar as 
ordens fornecidas pelo investidor (art. 336.º, n.º 2). 

Em qualquer dos casos, o negócio de cobertura 
assim formado institui uma obrigação de o inter-
mediário financeiro praticar actos jurídicos por 
conta doutrem, sendo por isso um contrato de 
mandato15. Esta qualificação encontra-se expres-
samente prevista no art. 1.º, n.º 3, do Decreto-Lei 
163/94, de 4 de Junho, que regula as sociedades 
gestoras de patrimónios, segundo o qual “a gestão 
de carteiras é exercida com base em mandato es-
crito, celebrado entre as sociedades gestoras e os 
respectivos clientes, que deverá especificar as con-
dições, os limites e o grau de discricionariedade 
dos actos na mesma compreendidos”, sendo hoje 
ainda reiterada no 65.º, n.º 3, a) do Decreto-Lei 

63-A/2013, de 10 de Maio. O Código do Mer cado 
dos Valores Mobiliários de 1991 determinava 
que esse mandato era normalmente exercido sem 
representação (cfr. art. 184.º, n.º 1 f) do Código 
de 1991)16, embora pudesse haver atribuição de 
representação (cfr. art. 184.º, n.º 1 f) e 183.º, n.º 2 
do Código de 1991). O actual Código dos Valores 
Mobiliários não contém um regime tão explícito. 
Em relação às ordens, a revelação do nome do 
ordenador fica dependente das condições por ele 
estabelecidas (art. 330.º, n.º l)17, embora a regra 
geral deva ser a ausência de representação, já que 
o anonimato das transacções é uma das condições 
para a eficiência do mercado18. 

Conforme salienta FERREIRA DE ALMEIDA, o 
contrato de gestão de carteiras enquanto negócio 
jurídico de cobertura tem por objecto a prática 
de actos de comércio objectivos “seja porque os 
actos a praticar pelos intermediários financeiros 
são operações de bolsa ou de banco, seja porque 

15- A qualificação do contrato de gestão de carteiras como correspondendo a um mandato é pacífica na doutrina. Assim, 
escreve CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, op. cit., p. 295 qualifica o contrato de gestão de carteiras como um negócio 
jurídico de cobertura, considerando que o mesmo corresponde a um contrato de mandato ou, pelo menos, a um contrato misto 
com uma componente de mandato. No mesmo sentido ANA AFONSO, op. cit., p. 57, ORLANDO VOGLER GUINÉ, “Do 
contrato de gestão de carteias e do exercício do direito de voto: OPA obrigatória, comunicação de participação qualificada 
e imputa, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, pp. 151-181 e ainda prestarção de direitos de voto”, em INSTITUTO DOS 
VALORES MOBILIÁRIOS (org.), Direito dos VAlores Mobiliários, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, pp. 151-181 (153-54), 
MARIA VAZ DE MASCARENHAS, op. cit., p. 122, e, e PAULO CÂMARA, Manual, p. 430. Mais longe foi o Ac. STJ 
11/1/2000 (RIBEIRO COELHO), processo 99A792, que defendeu exageradamente nem sequer existir um autónomo contrato 
gestão de carteiras, mas apenas uma actividade desenvolvida ao abrigo de um contrato de mandato. Em sentido algo diferente 
RUI PINTO DUARTE, “Contratos de intermediação financeira no Código dos Valores Mobiliários, em Cadernos do Mercado 
dos Valores Mobiliários, n.º 7, Abril de 2000, pp. 351-373 (366), considera que a qualificação como mandato “poderá ou não 
verificar-se, consoante a conformação que, em concreto, os contratos apresentem”. O autor considera que “nalguns casos, o 
gestor assume obrigações que ultrapassam claramente a prática de actos jurídicos por conta do cliente – o que determinará 
que, nesses casos, os contratos não se possam qualificar como mandatos ou, pelo menos, como meros mandatos”.

16- Uma vez que se trata de um acto de comércio, tanto em sentido subjectivo como objectivo, o mandato sem representação 
celebrado entre o investidor e o intermediário financeiro terá a natureza de um contrato de comissão, sujeito aos arts. 266.º e 
ss. do Código Comercial. Cfr. FERREIRA DE ALMEIDA, op. cit., p. 296, ANTÓNIO SOARES, “Negociação, liquidação 
e compensação de operações sobre valores mobiliários”, em AAVV, Direito dos Valores Mobiliários, Lisboa, FDL/Lex, 
1997, pp. 311-331 (316), OLIVEIRA ASCENSÃO, “A celebração de negócios em bolsa”, em INSTITUTO DOS VALORES  
MOBILIÁRIOS (org.), Direito dos Valores Mobiliários, I, Coimbra, Coimbra Editora, 1999, pp. 177-199 (178-179).

17- Em caso de ofertas públicas de aquisição, a representação é mesmo obrigatória, como resulta do art. 176.º, n.º l a). Neste 
sentido, em face dos arts. 533.º, n.º 2 e 539.º, n.º l m) do Código de 1991 vide RAUL VENTURA, Estudos vários sobre  
sociedades anónimas, Coimbra, Almedina, 1992, p. 186.

18- No sentido de que “o contrato de gestão de carteiras assume a natureza de mandato, de princípio sem representação”, cfr. 
PAULO CÂMARA, Manual, p. 430.
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se deve entender o Código de Mercado de Valo-
res Mobiliários como legislação comercial”.  
Por outro lado, as entidades gestoras de carteiras 
são sociedades comerciais, pelo que consideram-
-se comerciantes nos termos do art. 13.º CCom, 
pelo que quer em termos objectivos, quer em 
termos subjectivos se estará perante actos de co-
mércio, o que implica que o mandato em questão 
seja regulado pelos arts. 231.º e ss. CCom ou pelos 
arts. 266.º e ss. CCom, relativos ao contrato de 
comissão, no caso de se estar perante um mandato 
sem representação19.

Sendo o contrato de gestão de carteiras qualificá-
vel como um mandato, ele determinará sempre a 
obrigação de entrega pelo intermediário financeiro 
ao ordenador de tudo o recebido em execução do 
mandato (art. 1161.º e) do Código Civil), sendo 
esses direitos directamente adquiridos pelo man-
dante, se houver representação (art. 258.º C. C.) ou 
são adquiridos pelo mandatário (art. 1180.º C.C.), 
havendo uma obrigação de os retransmitir para o 
mandante (art. 1181.º, n.º 1 C.C.), se não houver 
representação. Neste caso, o mandatário torna-se 
parte no negócio que celebra com o mandante, po-
dendo, porém, invocar o incumprimento da outra 
parte para se exonerar de responsabilidade, salvo 
havendo convenção del credere (art. 1183.º C.C.).

Em face do actual Código, a lei determina que 
nestas operações o intermediário financeiro assu-
ma perante os seus ordenadores não apenas uma 
obrigação del credere, respondendo pela entrega 
dos valores mobiliários adquiridos e pelo preço 
dos bens alienados (art. 334.º, n.º 1 a))20, como 
tambem responda pela autenticidade, validade e 
regularidade dos valores mobiliários (art. 334.º, 
n.º l b)), e pela inexistência de quaisquer vicios 
ou situações jurídicas que onerem os valores 
mobiliários adquiridos (art. 334.º, n.º l c)). Existe 

aqui a imposição ao intermediário financeiro de 
uma verdadeira garantia edilícia em relação aos 
valores mobiliários adquiridos, o que parece fazer 
pressupor a ausência de representação e, con-
sequentemente, que o intermediário financeiro, 
no contrato de gestão de carteiras, adquiriria os 
valores mobiliários dos terceiros, devendo depois 
retransmiti-los aos seus ordenadores, segundo as 
regras gerais do mandato sem representação, que 
adoptaram neste caso a tese da dupla transferência 
(cfr. art. 1181.º, n.º 1 C. C.).

No entanto, a verdade é, que resulta do art. 306.º 
do Código uma solução diferente, já que se estabe-
lece uma segregação patrimonial absoluta entre os 
bens pertencentes ao património do intermediário 
financeiro e os bens pertencentes ao património 
dos clientes (n.º 1), não podendo o intermediário 
financeiro exercer no seu interesse ou no inte-
resse de terceiros qualquer acto de administra-
ção ou disposição sobre os valores mobiliários 
que adquiriu para os clientes, salvo acordo dos 
titulares (n.º 3), sendo essa proibição absoluta no 
caso das empresas de investimento (n.º 3). Essa 
segregação é levada ao ponto de que nem sequer 
a insolvência do intermediário financeiro afecta 
os actos praticados por conta dos clientes (n.º 2). 
vedando-se inclusive a possibilidade de commix-

tio quanto ao dinheiro recebido dos clientes ou a 
seu favor, atraves da imposição ao intermediário 
financeiro da obrigação de distinguir, em qualquer 
momento, os bens pertencentes ao património de 
cada um dos clientes, em relação aos de outro e 
ao seu próprio património (n.º 5 a)).

Ora, qualquer destas soluções é claramente in-
compatível com a solução legal da dupla transfe-
rência no mandato sem representação, que pres-
supõe a aquisição pelo intermediário financeiro 
dos direitos respeitantes aos contratos que celebra 

19- Cfr. MARIA VAZ DE MASCARENHAS, op. cit., p. 123. Foi, no entanto diferente a posição assumida pelo Ac. STJ 
11/1/2000 (RIBEIRO COELHO), processo 99A792.

20- Qualificando o art. 183.º, n.º 2 do Código de 1991, como instituindo uma obrigação de star del credere, cfr. CARLOS 
FERREIRA DE ALMEIDA, op. cit., p. 304.
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(art. 1180.º C. C.), parecendo assim que o novo 
Código veio a consagrar neste domínio a doutrina 
da projecção imediata, na linha do pensamento de 
PESSOA JORGE21.

O intermediário financeiro executa a vinculação 
que resulta do negócio de cobertura, neste caso 
a gestão de carteiras, através da celebração de 
um negócio de execução relativo à subscrição ou 
transacção de valores mobiliários. Essa execução 
efectua-se através da introdução de ordens de 
transferência no sistema (arts. 274.º, n.º l CVM) 
e posterior recepção do montante bruto nelas indi-
cado ou do saldo líquido apurado por efeito de 
compensação bilateral ou multilateral (art. 275.º). 
Quer as ordens de transferência, quer a compen-
sação delas resultante têm carácter definitivo (art. 
274.º, n.º 2 e 275.º ), revestindo cariz abstracto em 
relação ao negócio subjacente, uma vez que não 
são afectadas pela invalidade ou ineficácia desse 
negócio (art. 277.º )22.

9. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL RESULTANTE DO CON-
TRATO DE GESTÃO DE CARTEIRAS

A principal obrigação resultante do contrato de 
gestão de carteiras é naturalmente a de proceder à 
administração e valorização da carteira. Para esse 
efeito, o art. 335.º CVM obriga o intermediário 
financeiro a executar todos os actos tendentes à 
valorização da carteira e a exercer os direitos ine-
rentes aos instrumentos financeiros que integram 
a carteira.

Como normalmente sucede no mandato (art. 
1161.º, n.º 1, a) CC) o gestor de carteiras fica 
sujeito às instruções do mandante, memso que tal 
não esteja previsto no contrato (art. 336.º, n.º 2, 
CVM), salvo se se tratar de contratos que assegu-

rem uma rendibilidade mínima da carteira, caso 
em que cabe ao intermediário financeiro a decisão 
sobre a foram de assegurar essa rendibilidade.

10. EVENTUAL OBRIGAÇÃO DE GARANTIR A REN-
DIBILIDADE DA CARTEIRA

Em princípio o intermediário não assume qualquer 
garantia de rendibilidade da carteira, não sendo, 
por isso, responsável se a valorização da carteira 
não corresponder às expectativas do cliente, ou 
até se existir uma desvalorização da carteira. 
Efectivamente, e conforme salienta CARNEIRO 
DA FRADA, “sendo o cliente titular da carteira, 
é ele que terá que correr o risco das respectivas 
desvalorizações – inclusivamente face a varia-
ções anormais dos mercados em que fossem 
negociados os valores mobiliários e instrumentos 
financeiros que integrassem essa carteira – se pre-
tende a sua liquidação antes do termo do contrato. 
Recorde-se: causm sentit dominus”23.

Exceptua-se, no entanto, a situação de ser estipulada  
contratualmente uma garantia de desempenho da 
carteira, caso em que o intermediário financeiro fica 
obrigado a assegurar uma rendibilidade mínima  
(art. 326.º, n.º 2, CVM), respondendo por incum-
primento se não assegurar a rendibilidade mí-
nima. A estipulação da garantia de rendibilidade  
mínima tem que ser estipulada no contrato, não 
se confundindo com previsões de remuneração 
meramente indicativas24. Em princípio, uma vez 
que se trata de um risco assumido pelo intermediá-
rio financeiro, não consideramos que a garantia 
de rendibilidade possa ser questionada através da 
invocação de alterações das circunstâncias (art. 
437.º CC), em virtude de a mesma estar coberta 
pelos riscos próprios do contrato. Exceptuar- 

21- Cfr. PESSOA JORGE, O Mandato sem Representação, Lisboa, Ática, 1961, passim.

22- Cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, op. cit., pp. 182 e ss.

23- Cfr. CARNEIRO DA FRADA, “Crise financeira mundial e alteração das circunstâncias: contratos de depósito vs. contra-
tos de gestão de carteiras”, na ROA 69 (2009), III/IV, pp. 632-695 (658).

24- Neste sentido, PAULO CÂMARA, Manual, p. 431.
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-se-ão, no entanto, as situações de grandes al-
terações das circunstâncias, no caso de estas 
excederem extraordinariamente os limites da 
previsibilidade ao tempo do contrato25.

11. DEVERES DO INTERMEDIÁRIO FINANCEIRO QUE 
REALIZA OPERAÇÕES DE GESTÃO DE CARTEIRAS

11.1. Generalidades

Nos termos do Código dos Valores Mobiliários, 
os intermediários financeiros têm os seguintes 
deveres, os quais são igualmente aplicáveis no 
âmbito do contrato de gestão de carteiras:

1) Obrigação de exercer a sua actividade com 
elevados níveis de aptidão e organização 
profissional (art. 305.º, n.º 1, CVM), pro-
tegendo os interesses legítimos dos seus 
clientes (art. 304.º, n.º l, CVM);

2) Dever genérico de protecção da eficiência 
do mercado, constante dos arts. 304.º, n.º l, 
e 311.º CVM;

3) Deveres de segregação patrimonial, or-
ganização contabilística e de registo das 
operações (arts. 306.º e ss. CVM);

4) Deveres de informação, previstos nos arts. 
312.º e ss. e 323.º e ss. CVM;

5) Dever de segredo profissional, previsto no 
art 304.º, n.º 4 do Código;

6) Deveres acessórios de boa fé nas relações 
com todos os intervenientes do mercado, 
concretizados na exigência de elevados pa-
drões de diligência, lealdade e transparência 
(art. 304 , n.º 2 do novo Código).

Examinemos sucessivamente estes diversos deve-
res, tomando em consideração o caso específico 
da gestão de carteiras.

11.2. Obrigação de zelo e diligência profissio-
nal e de protecção dos interesses dos clientes

Em relação ao primeiro dos deveres, ele caracte-
riza-se por impor o cumprimento pelo interme-
diário financeiro das obrigações que assumiu para 
com os seus clientes no âmbito dos negócios que 
com eles celebra, acentuando a lei um dever de 
especial protecção do interesse do credor neste 
tipo de contratos (art. 304.º, n.º l, CVM). Essa 
protecção passa pelo dever de averiguar não ape-
nas os objectivos concretos visados pelo cliente 
que solicita os serviços de intermediação, mas 
ainda se é realmente do seu interesse a recepção 
desses serviços, em face da sua situação finan-
ceira ou da sua experiência profissional (art. 304.º, 
n.º 3, CVM). Por esse motivo, o intermediário 
financeiro não pode desenvolver actividade. de 
intermediação excessiva, realizando por conta 
dos clientes ou incitando-os a efectuar operações, 
que tenham objectivos estranhos aos interesses 
dos clientes, como seja a cobrança de comissões 
(art. 310.º CVM)26. Essa protecção dos interes-
ses dos clientes concretiza-se ainda no dever de 
evitar conflitos de interesses (art. 309.º, n.º 1, 
CVM) e, uma vez estes verificados, colmatá-los 
assegurando um tratamento transparente e equi-
tativo a todos os clientes (art. 309.º, n.º 2, CVM) 
ou fazendo prevalecer os interesses destes sobre 
os seus ou de outros eventuais interessados (art. 
309.º, n.º 3, CVM). O intermediário financeiro é 
inclusivamente obrigado a adoptar uma política 
específica em matéria de conflitos de interesse 
(art. 309.º-A, CVM).

A protecção dos interesses do clientes obriga  
ainda, no caso específico da gestão de carteira seja 
obtida informação sobre a situação financeira e os 

25- Sustenta a aplicação do instituto da alteração de circunstâncias resultante da crise financeira de 2009 às obrigações de 
garantia da rendibilidade da carteira assumidas antes da sua verificação CARNEIRO DA FRADA, ROA 69 (2009), III/IV,  
pp. 680 e ss.

26- Em caso de infracção a este dever, o intermediário financeiro ficará sujeito, não apenas à responsabilidade civil ou contra-
-ordenacional, mas também à perda de comissões, juros e remunerações (art. 310.º, n.º3 ). Sobre a figura da intermediação 
excessiva, cfr. especialmente JOSÉ ANTÓNIO VELOSO, “Churning: alguns apontamentos com uma proposta legislativa”, 
em AAVV, Direito dos Valores Mobiliários, Lisboa, FDL/Lex, 1-997, pp. 349-453.
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objectivos de investimento do cliente, em ordem a 
averiguar se é ou não do seu interesse a realização 
de determinadas operações (art. 314.º-A, CVM).

11.3. Dever genérico de protecção da eficiência 
do mercado

O dever genérico de promoção da eficiência do 
mercado encontra-se previsto no art. 304.º, n.º 1, 
in fine e é concretizado no art. 311.º CVM, o qual 
veda aos intermediários financeiros a realização 
de operações ou outros actos susceptíveis de 
pôr em causa a regularidade do funcionamento, 
a transparência e a credibilidade do mercado 
(art. 311.º, n.º 1, CVM). Entre estas encontra-
-se a realização de operações imputadas a uma 
mesma carteira, tanto na compra como na venda 
(art. 311.º, n.º 2 a) CVM), a transferência apa-
rente, simulada ou artificial, de instrumentos 
financeiros entre diferentes carteiras (art. 311.º,  
n.º 2, b) CVM), a execução de ordens destinadas a 
defraudar ou a limitar significativamente os efei-
tos de leilão, rateio ou outra forma de atribuição 
de instrumentos financeiros (art. 311.º, n.º 2, c) 
CVM); e a realização de operações de fomento 
não previamente comunicadas à CMVM ou de 
operações de estabilização que não sejam efec-
tuadas nas condições legalmente permitidas (art. 
311.º, n.º 2, d) CVM).

11.4. Deveres de segregação patrimonial, orga-
nização contabilística e registo das operações

Os deveres de segregação patrimonial, organiza-
ção contabilística e registo das operações, regu-
lados nos arts. 306.º e ss. CVM, aparecem como 
deveres instrumentais em relação à obrigação de 
entrega aos clientes dos valores adquiridos e do 
preço dos valores alienados (art. 334.º, n.º l, a) 
CVM) permitindo ao cliente manter o contrôle 
sobre a sua conta, evitando-se assim confusão 
com a conta de outros clientes.

A segregação patrimonial é concretizada em 
relação aos depósitos bancários no art. 5.º, n.º 1, 

do D.L. 163/94, que obriga as sociedades gesto-
ras de patrimónios a depositar em conta bancária 
“todos os fundos e demais valores mobiliários 

pertencentes aos clientes” . Essas contas bancárias 
“poderão ser abertas em nome dos respectivos 

clientes ou em nome da sociedade gestora, por 

conta dos clientes” (art. 5.º, n.º 2, D.L. 163/94). 
A abertura de contas em nome dos clientes pres-
supõe, no entanto, a que tal seja autorizado nos 
contratos celebrados com os clientes (art. 5.º,  
n.º 3, D.L. 163/94) e que se mencione no boletim 
de abertura da conta que esta é constituída ao  
abrigo desse preceito legal (art. 5.º, n.º 2, D.L. 
163/94). As contas abertas em nome dos clien-
tes poderão respeitar tanto a um único cliente 
como a uma pluralidade destes (art. 5.º, n.º 3, 
D.L. 163/94). Neste último caso, habitualmente 
denominado de conta-jumbo ou conta-omnibus27, 
a sociedade gestora obriga-se a desdobrar os mo-
vimemntos da conta única, na sua contabilidade, 
em tantas subcontas quantos os clientes abrangi-
dos (art. 5.º, n.º 4, D.L. 163/94). As sociedades 
gestoras têm, no entanto, limitações em relação 
à gestão das contas, já que estas só podem ser 
movimentadas “quando se trate de liquidação 

de operações de aquisição de valores, do paga-

mento de remunerações devidas pelos clientes ou 

de transferências para outras contas abertas em 

nome destes” (art. 5.º, n.º 5, D.L. 163/94).

11.5. Deveres de informação

Os deveres de informação destinam-se a assegurar 
a confiança dos investidores e a transparência do 
mercado, estabelecendo a lei o dever de a infor-
mação ser prestada tanto aos clientes (arts. 312.º 
e ss. CVM) como à CMVM (art. 315.º CVM), 
e possuir os requisitos da completude, verdade, 
actualidade, clareza, objectividade e licitude 
(art. 7.º, n.º 1, CVM). O gestor de carteiras tem 
especialmente os deveres de informação típicos 
da relação de mandato como a comunicação da 
execução das ordens (art. 323.º, n.º 1, CVM) e 

27- Cfr. ORLANDO VOGLER GUINÉ, op. cit., p. 156.
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a seu pedido, sob o estado da ordem (art. 323.º,  
n.º 3, CVM). 

Em relação a investidores não qualificados, art. 
312.º -C CVM obriga o intermediário financeiro 
a prestar uma informação detalhada sobre ele 
próprio e os serviços que presta. No caso de ges-
tão de carteiras, o intermediário financeiro, nos 
termos do art. 312.º-D CVM, deve ainda prestar 
aos investidores não qualificados informações 
sobre os instrumentos financeiros incluídos na 
carteira, para o que deve estabelecer um método 
adequado de avaliação, designadamente através 
da fixação de um valor de referência, baseando-se 
nos objectivos de investimento do cliente e nos 
tipos de instrumentos financeiros incluídos na 
carteira. Essas informações incluem: o método 
e a frequência de avaliação dos instrumentos 
financeiros da carteira do cliente; qualquer sub-
contratação da gestão discricionária da totalidade, 
ou de uma parte, dos instrumentos financeiros ou 
do dinheiro da carteira do cliente; a especificação 
do valor de referência face ao qual são compa-
rados os resultados da carteira do cliente ou de 
outro método de avaliação que seja adoptado; os 
tipos de instrumentos financeiros susceptíveis de 
serem incluídos na carteira do cliente e os tipos de 
operações susceptíveis de serem realizadas sobre 
esses instrumentos financeiros, incluindo even-
tuais limites; e os objectivos de gestão, o nível de 
risco reflectido no exercício de discricionariedade 
do gestor e quaisquer limitações específicas dessa 
discricionariedade.

Para além disso, o contrato de gestão de carteiras 
obriga o intermediário financeiro a deveres espe-
cíficos de informação, previstos nos arts. 323.º-A 
e ss. do CVM e que consistem essencialmente no 
seguinte:

a) informação sobre as actividades de gestão 
realizadas;

b) informação sobre perdas verificadas;
c) informação sobre o património do cliente.

Examinemos sucessivamente estas situações:

O primeiro dever de informação específico que 
resulta do contrato de gestão de carteiras é o de 
remeter a cada cliente um extracto periódico, por 
escrito, sobre as actividades de gestão de carteiras 
realizadas por conta do cliente (art. 323.º-A, n.º 1, 
CVM). No caso de se tratar de investidores não 
qualificados, o extracto deve conter as menções 
previstas no art. 323.º-A, n.º 2 CVM, estando su-
jeito, pelo menos, a uma periodicidade semestral 
(art. 323.º-A, n.º 3, proémio, CVM). O cliente 
pode, no entanto, requerer que a periodicidade seja 
trimestral (art. 323.º-A, n.º 3, a), CVM) ou pedir 
para ser informado operação a operação, caso em 
que o intermediário financeiro está obrigado a 
prestá-a imediatamente (art. 323.º-A, n.º 5, CVM), 
passando então o extracto a ter periodicidade 
anual (art. 323.º-A, n.º 3, b), CVM). No caso de 
o cliente ter autorizado a realização de operações 
com recurso a empréstimo a periodicidade do 
extracto passa a ser mensal (art. 323.º-A, n.º 3, 
c), CVM).

Há ainda um dever específico de informação no 
caso do intermediário financeiro que realiza ope-
rações de gestão de carteiras ou opere contas de 
clientes que incluam uma posição cujo risco não 
se encontre coberto. Nesse caso, o mesmo adquire 
a obrigação de informar o cliente não qualifi cado 
de eventuais perdas que ultrapassem o limite 
pré-estabelecido, acordados entre aquele e cada 
cliente (art. 323.º-B, n.º 1, CVM). Essa comuni-
cação escrita deve ser feita o mais tardar até ao 
final do dia útil em que o limite foi ultrapassado 
ou, caso deste ter sido ultrapassado num dia não 
útil, no final do dia útil seguinte (art. 323.º-B,  
n.º 2, CVM).

Outro dever de informação que recai sobre o in-
termediário financeiro no âmbito do contrato de 
gestão de carteiras respeita à situação patrimonial 
do cliente. Efectivamente, o art. 323.º-C, n.º 1, 
CVM obriga o intermediário financeiro a enviar 
ao cliente, por escrito, um extracto periódico 
relativo aos bens pertencentes ao seu patrimó-
nio. Esse extracto deve indicar: a) o montante 
de instrumentos financeiros e dinheiro detidos 
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pelo cliente, e os movimentos realizados; b) o 
montante de instrumentos financeiros e dinheiro 
do cliente que tenha sido objecto de operações 
de financiamento de instrumentos financeiros e 
c) o montante de eventuais ganhos que revertem 
a favor do cliente, por força da participação em 
operações de financiamento em instrumentos 
financeiros e os factos que lhes deram causa 
(art. 323.º-C, n.º 2, CVM). O extracto deve ser 
enviado com periodicidade mensal a investores 
não qualificados, podendo esse prazo mediante 
autorização escrita do cliente ser elevado para 
três meses ou seis meses, consoante tenham ou 
não se verificado movimentos (art. 323.º-C, n.º 4, 
CVM). No caso específico do contrato de gestão 
de carteiras, a lei admite que o extracto contendo 
a informação sobre o património seja incluído no 
extracto referente às operações realizadas (art. 
323.º-C, n.º 5 CVM).

11.6. Dever de sigilo profissional

0 dever de segredo profissional é estabelecido para 
o intermediário financeiro em termos idênticos 
ao segredo bancário28, constituindo um dever 
acessório cominado pela boa fé, (art. 304.º, n.º 4, 
CVM), o qual tem, no entanto, algumas excepções 
designadamente a prevista no art. 382.º CVM.

11.7. Deveres acessórios

Finalmente, a lei sujeita, no 304.º, n.º 2 CVM o 
intermediário financeiro a deveres acessórios de 
boa fé nas relações com todos os intervenientes do 

mercado, concretizados na exigência de elevados 
padrões de diligência, lealdade e transparência.

12. A RESPONSABILIDADE DO GESTOR DE CAR-
TEIRAS

Sendo um intermediário financeiro, o gestor de 
carteiras, é sujeito à responsabilidade dos inter-
mediários financeiros. Esta categoria de respon-
sabilidade coloca problemas especiais no âmbito 
da teoria geral da responsabilidade civil, uma vez 
que se insere numa situação de regime especí-
fico, através de uma legislação especial, mas cujo 
enquadramento dogmático deve ser efectuado a 
nível genérico. Há efectivamente que ponderar, 
perante a análise dos seus pressupostos, se se 
deve efectuar o seu enquadramento no âmbito da 
responsabilidade delitual, por violação de direitos 
absolutos ou disposições legais de protecção (arts. 
483.º e ss.) ou obrigacional, pelo incumprimento 
das obrigações (arts. 798.º e ss.) ou se se deve 
ainda inseri-la no âmbito das categorias de res-
ponsabilidade que têm contribuído para abalar a 
rigidez da repartição entre estas duas categorias, 
como a responsabilidade pré-contratual, a respon-
sabilidade por informações e a responsabilidade 
civil do gestor de negócios, em relação às quais 
se tem falado, na esteira de CANARIS29, de uma 
terceira via de responsabilidade Civil30.

A responsabilidade civil dos intermediários fi-
nanceiros consta do art. 304.º-A, referindo agora 
uma responsabilidade do intermediário financeiro 
perante qualquer pessoa, em consequência da 

28- Sobre este, veja-se, por todos, MENEZES CORDEIRO, Manual de Direito Bancário, Coimbra, Almedina, 1998, pp. 309 
e ss.

29- Cfr. CLAUS-WILHEM CANARIS, “Schutzgesetze-Verkehrspflichten-Schutzpflichen”, em AAVV, Festschrift für Karl 
Larenz zum 80. Geburtstag, München, Beck, 1987, pp. 27-110 e “Autoria e participação na culpa in contrahendo” na RDE 
XVI-XIX (1990-1993), pp. 5-42 (14 e ss.).

30- A questão da existência no nosso Direito de uma terceira via de responsabilidade civil entre as responsabilidades contra-
tual e delitual foi examinada sucessivamente por SINDE MONTEIRO, Responsabilidade por conselhos, recomendações e 
informações, Coimbra, Almedina, 1989, pp. 478 e ss., por nós em MENEZES LEITÃO, A responsabilidade do gestor perante 
o dono do negócio no Direito Civil Português, Lisboa, C.E.F., 1991, reimp. Coimbra, Almedina, 2005, pp. 340 e ss., e por 
CARNEIRO DA FRADA, Contrato e deveres de protecção, Coimbra, 1994, pp. 223 e ss. e Uma “terceira via” no Direito 
da Responsabilidade civil? O problema da imputação dos danos causados a terceiros por audtores de sociedade, Coimbra, 
Almedina, 1997, pp. 85 e ss.
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violação dos deveres respeitantes ao exercício da 
sua actividade, que lhes sejam impostos por lei ou 
por regulamento emanado de autoridade pública. 
Desta norma resulta naturalmente a qualificação 
dos deveres legais e regulamentares impostos 
aos intermediários financeiros como disposições 
destinadas a proteger interesses alheios, o que per-
mite a indemnização das perdas puramente patri-
moniais sofridas por terceiros em consequência 
da sua violação31, ainda que neste caso se esteja 
ainda perante uma situação de responsabilidade 
civil delitual (art. 483.º). 

Em termos de ónus da prova da culpa, parece que, 
por força da qualificação desta responsabilidade 
como delitual, e por argumento a contrario do art. 
304.º-A, n.º 2, a lei vem impor ao lesado o ónus 
da prova da culpa do intermediário financeiro (art. 
487.º, n.º l )32, prova essa que no entanto se en-
contra altamente facilitada em virtude do elevado 
padrão de diligência exigido.

No entanto, no art. 314.º, n.º 2, a lei vem esta-
belecer que a culpa se presume se o dano for 
causado no âmbito de relações contratuais ou 
pré-contratuais e, em qualquer caso, quando seja 
causado pela violação de deveres de informação. 
Existe aqui uma acentuação da responsabilidade 
no âmbito das ligações especiais como as da res-
ponsabilidade contratual e pré-contratual, entre as 
quais se inclui o dever de informação. No entanto, 
essa inversão do ónus da prova da culpa não afecta 
a unidade do sistema de responsabilidade civil do 
intermediário financeiro. Em qualquer caso, no 
âmbito do contrato de gestão de carteiras a culpa 
do intermediário financeiro presume-se, uma vez 
que se está perante uma relação contratual.

Efectivamente, essa unidade nem sequer é prejudi-
cada por uma autonomização da responsabilidade 
contratual perante os clientes nas actividades de 
intermediação, a que se refere o art. 324.º, uma vez 
que dessa norma resultam apenas duas especia-

lidades em relação à responsabilidade contratual 
do intermediário financeiro:

A primeira especialidade é uma derrogação ao 
art. 800.º, n.º 2 do Código Civil, vedando-se as-
sim as cláusulas de exclusão da responsabilidade 
do intermediário financeiro pelos actos dos seus 
representantes ou auxiliares. No entanto, desta 
norma resulta precisamente que apenas na respon-
sabilidade contratual do intermediário financeiro 
tem aplicação o art. 800.º do Código Civil, pelo 
que nos outros casos de responsabilidade civil o 
intermediário financeiro só respondera por actos 
de terceiro nos termos do art. 500.º.

A segunda especialidade é o estabelecimento, no 
art. 324.º, n.º 2, de uma prescrição de curto prazo 
do intermediário financeiro, caso não tenha actu-
ado com dolo ou culpa grave. Nesse caso, a sua 
responsabilidade prescreve decorridos dois anos 
a partir da data em que o cliente tenha conheci-
mento da conclusão dos negócio e dos respectivos 
termos. Esta originalidade de se estabelecer um 
prazo de prescrição da responsabilidade contratual 
mais curto do que o da delitual, parece antes jus-
tificar-se pela interpretação do silêncio do cliente, 
após a comunicação, como aprovação da actuação 
do intermediário financeiro, à semelhança do que 
se prevê no art. 1163.º do Código Civil.

13. CONCLUSÃO

Embora assumindo a natureza de um mandato, 
normalmente sem representação, o comtrato de 
gestão de carteiras constitui presentemente um 
contrato nominado e típico, objecto de ampla 
regu lação legal enquanto contrato de intermedia-
ção financeira. Neste âmbito assume a natureza de 
um contrato-quadro, que institui uma relação de 
clientela entre o intermediário financeiro e o seu 
cliente, permitindo imputar a este as operações 
de gestão da carteira.

31- Cfr. SINDE MONTEIRO, op. cit., p. 237.

32- Em geral, sobre a questão do ónus da prova da culpa no âmbito das disposições de protecção, veja-se SINDE MON-
TEIRO, op. cit., pp. 260 e ss.
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“Todos os problemas são insolúveis. A essência de haver um problema é não 

haver uma solução. Procurar um facto significa não haver um facto.”

Fernando Pessoa, Livro do Desassossego

1. O PROBLEMA: AS FALSAS DECLARAÇÕES NO 
CONTEXTO DA EXTINÇÃO DA SOCIEDADE

O problema que constitui objeto deste estudo 
situa-se no âmbito da extinção da sociedade co-
mercial. O procedimento que conduz ao fim da 
sociedade comercial comporta diferentes fases 
ou momentos cujo regime jurídico consta dos 
artigos 141.º e ss. (Dissolução da sociedade) e 
146.º e ss. (Liquidação da sociedade) do Código 
das Sociedades Comerciais (CSC). Por regra, ve-
rificada uma das causas possíveis de dissolução, 
a sociedade entra de imediato em liquidação, 
nos termos do artigo 146.º, n.º 1. Nas palavras 
de Raúl Ventura, a liquidação “tem por finalida-
de última realizar um interesse dos sócios, mas 
que deve ser conseguida sem postergação dos 
interesses dos credores sociais”1. Ou, acompa-
nhando Carolina Cunha, podemos concretizar 
que “o interesse dos sócios aponta no sentido de 
virem a reaver o valor das suas entradas, bem 

como a receber os lucros que hajam sido produ-
zidos e não periodicamente distribuídos (lucros 
finais ou de liquidação) (…). O interesse dos 

credores reclama, naturalmente, a satisfação dos 
seus créditos com as forças do património socie-
tário”2. 

Porém, em determinadas situações e de forma 
excecional, pode suprimir-se a fase da liquida-
ção, exigindo-se em qualquer delas a inexistên-
cia de dívidas sociais. 

Desde logo, o primeiro desses contextos, expres-
so no artigo 147.º do CSC, refere-se à possibili-
dade de partilha imediata dos haveres sociais se, 
à data da dissolução, a sociedade não tiver dívi-
das. Procura-se, através desta norma, “abreviar 
o procedimento conducente à extinção da socie-
dade sempre que não haja passivo a liquidar”3.

Em segundo lugar, um procedimento de extin-
ção imediata foi também criado pelo Regime 
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Jurí dico dos Procedimentos Administrativos de 
Dis solução, constante do Decreto-Lei n.º 76-
A/2006, o qual permite aos sócios, nos termos 
do artigo 27.º, a extinção imediata da entidade 
comercial conquanto os sócios deliberem una-
nimemente no sentido daquela extinção e de-
clarem, em ata, a não existência de ativo ou de 
passivo a liquidar (artigo 27.º, n.º 1, al. b)).

Por último, como nos dá conta Carolina Cunha, 
constitui prática comum, não prevista na lei, o 
recurso por parte dos sócios a um procedimento 
ad hoc de dissolução sem liquidação, nos termos 
do qual os sócios deliberam a dissolução da so-
ciedade (nos termos do artigo 141.º, n.º 1, al. b) 
do CSC) e declaram em ata não existir ativo ou 
passivo a liquidar. Através deste procedimento 
os sócios procedem ao registo da extinção da so-
ciedade suprimindo a fase da liquidação a que se 
referem os artigos 146.º e ss. 

Em qualquer um dos três contextos enuncia-
dos podem os sócios prestar falsas declarações  
sobre o passivo ou ativo da sociedade. Como  
objeto principal deste estudo toma-se a ques-
tão de saber qual a relevância jurídico-penal 
das falsas declarações dos sócios realizadas no 
con texto da dissolução da sociedade comercial  
tendo por fim a sua extinção. 

A extinção da sociedade comercial com base nes-
te tipo de declarações tem chegado à apreciação 
dos tribunais judiciais, gerando alguma divergên-
cia quanto ao seu enquadramento jurídico-penal. 
Na sua maioria, as decisões judiciais têm deba-
tido a questão de saber se tal conduta preenche 
o tipo legal de Falsificação de documento, sob a 
modalidade prevista na alínea d) do n.º 1 do arti-
go 256.º do Código Penal (CP): fazer constar fal-
samente de documento ou de qualquer dos seus 
componentes facto juridicamente relevante. 

2. AS NORMAS: A TUTELA PENAL DA INFOR-
MAÇÃO SOCIETÁRIA 

A questão concreta que constitui objeto deste 
estudo deve ser referida, do ponto de vista do 
interesse a proteger, à tutela penal da informa-
ção societária na medida em que as declarações 
prestadas pelos sócios dizem respeito, de modo 
específico e particular, a informações sobre a so-
ciedade que devem ser prestadas com verdade. 

A tutela penal da informação societária é prote-
gida em diversos cenários normativos, seja por 
via do próprio CSC, seja através de normas pe-
nais incluídas em outras fontes legais, como, 
desde logo, os preceitos de natureza comum 
previstos no CP ou ainda incriminações incluí-
das em legislação penal extravagante (v. g., no 
Código dos Valores Mobiliários). Neste estudo,  
dada a sua relevância para o problema que enun-
ciámos, cuidar-se-á de modo particular de duas 
incriminações: os crimes de Informações Falsas 
(artigo 519.º do CSC) e de Falsificação de do-
cumento (artigo 256.º do CP), este último dire-
tamente convocado pela jurisprudência no en-
quadramento jurídico-penal da problemática que 
tomámos como objeto de estudo. 

2.1 O crime de Informações falsas 

a) Na sua versão primeira, conferida pelo De-
creto-lei n.º 262/86, de 2 de setembro, o CSC 
não incluía entre os seus preceitos normativos 
qualquer título ou capítulo referente a disposi-
ções penais ou sancionatórias. Seria o Decreto-
-lei n.º 184/87, de 21 de abril, ao abrigo da auto-
rização conferida pelo artigo 1.º da Lei n.º 41/86, 
de 23 de setembro4, que introduziria no diploma 
já em vigor um Título VII, constituído pelos arti-
gos 509.º a 529.º, onde se tipifica a matéria penal 
e contraordenacional5. 

4- Uma contextualização histórica destes diplomas pode ver-se em SOUSA, Susana Aires de, «Direito penal das socieda-
des comerciais. Qual o bem jurídico?», Revista Portuguesa de Ciência Jurídico-penal 12 (2002), p. 67 e ss. e, da mesma  
autora, «Nótulas sobre as disposições penais do Código das Sociedades Comerciais, Direito das Sociedades em Revista, ano 
5 (2013), p. 117 e s.

5- A este título correspondia a epígrafe inicial de “Disposições penais”. Esta epígrafe viria, porém, a ser retificada  
pela Declaração de 31 de julho de 1987, ampliando a designação para “Disposições penais e de mera ordenação social”.  
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Nos artigos 527.º, 528.º e 529.º não se prevê 
qualquer tipo legal incriminador. Trata-se antes 
de normas gerais com distinta natureza. No ar-
tigo 527.º estabelece-se um conjunto de princí-
pios comuns a todas as incriminações; no artigo 
528.º tipificam-se os ilícitos de mera ordenação 
social, bem como as respetivas sanções; por fim, 
o artigo 529.º refere-se à legislação subsidiária 
aplicável em matéria jurídico-penal e contraor-
denacional.

As normas incriminatórias constam dos 509.º 
a 526.º que tipificam condutas de pessoas sin-
gulares, responsáveis pela atuação empresarial, 
relacionadas com a infração de regras que acom-
panham o desenvolvimento da vida societária6. 
De um ponto de vista sistemático, o legislador 
tipificou crimes relacionados com a realização 
e preservação do capital social e do património 
social, como, no artigo 509.º, a falta de cobrança 
de entradas de capital ou, no artigo 514.º, a dis-
tribuição ilícita de bens da sociedade. Prevêem-
-se ainda crimes relacionados com a aquisição 
e amortização de quotas ou ações em violação 
da lei (artigos 510.º, 511.º, 512.º e 513.º), bem 
como determinadas irregularidades na emissão 
de títulos (artigo 526.º). Um terceiro grupo de 
incriminações tem por referência a assembleia 
social, criminalizando-se a irregularidade na sua 
convocação (artigo 515.º), a falsidade de infor-
mação constante na convocatória (artigo 520.º), 
a perturbação (artigo 516.º) e participação frau-
dulenta em assembleia social (artigo 517.º) 
e, por fim, a recusa ilícita de lavrar ata (artigo 

521.º). No artigo 523.º pune-se a violação, por 
parte do gerente ou administrador, do dever de 
propor a dissolução da sociedade ou a redução 
do capital quando estiver perdida metade do 
capital7. Acrescente-se ainda que, na sua ver-
são originária, tipificavam-se nos artigos 524.º 
e 525.º as condutas de Abuso de informação e 
de Manipulação fraudulenta de cotações de títu-
los. Todavia, estas normas incriminatórias foram 
revogadas pelo Decreto-lei n.º 142-A/91, de 10 
de abril, que, com modificações, integram hoje 
os crimes contra o mercado de valores mobiliá-
rios, por via dos artigos 378.º e 379.º do CVM. 
Por último, os crimes societários a que ora nos 
referimos compreendem ainda incriminações 
relacionadas com o dever de prestar informação 
sobre a sociedade, como sejam os crimes de re-
cusa ilícita de informação (artigo 518.º), de pres-
tação de informações falsas (artigo 519.º) e de 
impedimento à fiscalização da vida da sociedade 
(artigo 522.º).

b) No contexto do horizonte problemático tra-
çado no início deste estudo tem particular rele-
vância, atendendo aos factos que importa enqua-
drar – as falsas declarações dos sócios tendo por 
fim a extinção da sociedade –, a incriminação 
prevista no artigo 519.º. Nela se tipificam condu-
tas de prestação de informação falsa ou incom-
pleta. Esta norma autonomiza-se de entre os ti-
pos legais que procuram acautelar a informação  
societária justamente por se referir, de modo ex-
presso, à falsidade da informação prestada sobre 
a vida societária8. Por conseguinte, o artigo 519.º 

Porém, na republicação do Código efetuada pelo Decreto-lei n.º 76-A/2006, de 29 de março, não foi considerada esta retifi-
cação, restaurando-se indevidamente a curta epígrafe “Disposições penais”.

6- Cf. DOMINGUES, Paulo de Tarso / SOUSA, Susana Aires de, «Os crimes societários: algumas reflexões a propósito dos 
artigos 509.º a 527.º do Código das Sociedades Comerciais”, Infrações Económicas e Financeiras: Estudos de Criminologia 
e de Direito, (coordenação de José Neves Cruz, Carla Cardoso, André Lamas Leite, Rita Faria), Coimbra: Coimbra Editora, 
2013, p. 495 e s.

7- Algumas destas normas incriminatórias estão hoje desatualizadas por força das alterações realizadas no regime societário. 
Exemplo máximo dessa desatualização é justamente este artigo 523.º, conforme apreciação crítica que pode ver-se desen-
volvidamente no comentário a este artigo, incluído no Código das Sociedades Comerciais em Comentário (organizado por 
Jorge Coutinho de Abreu), VII, Coimbra: Almedina, 2014, p. 524 e ss. 

8- Cf. PINTO, Frederico de Lacerda da Costa, «Falsificação de informação financeira nas sociedades abertas», Cadernos do 
Mercado de Valores Mobiliários (2003), p. 125.
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procura assegurar a veracidade da informação 
societária essencial à afirmação e concretização 
da sociedade enquanto “sujeito autónomo de di-
reito”9. Como sublinha Frederico Costa Pinto, o 
regime jurídico das sociedades comerciais tem 
evoluído no sentido de uma maior transparência 
da vida societária. Esta informação “deixa de ser 
encarada como um bem puramente particular, 
objeto duma tutela jurídica equivalente à pro-
priedade, e passa a estar sujeita a um regime jurí-
dico de transparência, organizado a partir de um 
conjunto de deveres de informação cujos desti-
natários são, em regra, os acionistas, as entida-
des de supervisão e, de uma forma mais geral, o 
mercado e os potenciais investidores”10. Por via 
da tutela da informação visa-se assim proteger o 
correto funcionamento da sociedade comercial, 
enquanto bem jurídico-penal comum à maioria 
das incriminações societárias11. 

O tipo objetivo de ilícito é descrito pelos dois pri-
meiros números do artigo 519.º; aos números 3, 
4 e 5 correspondem circunstâncias agravantes e 
atenuantes. O n.º 1 pune, com prisão até 3 meses 
e multa até 60 dias, aquele que, estando obrigado 
a prestar a outrem informações sobre matéria da 
vida da sociedade, as der contrárias à verdade.  
O n.º 2 aplica igual sanção àquele que, estando 
sujeito à mesma obrigação, prestar informações 
incompletas que possam induzir os destinatários 
a conclusões erróneas de efeito idêntico ou se-
melhante ao que teriam informações falsas. Im-
porta pois atender de forma mais pormenorizada 
aos elementos típicos que integram os dois pri-

meiros números, atendendo de modo especial ao 
agente do crime e às condutas típicas.

Não obstante a letra da lei não exigir de modo 
expresso uma qualidade que fundamente a auto-
ria criminosa, o crime de Informações Falsas é 
um crime específico, na medida em que o círculo 
de autores é limitado àqueles que tenham, nos 
termos do CSC, o dever de prestar informações 
a outrem sobre matéria da vida societária. Neste 
sentido, o dever que impende sobre o agente – 
de prestar as informações devidas nos termos da 
lei – constitui o fundamento da responsabilidade 
jurídico-penal. 

Assim, na base da incriminação estão os deveres 
legais de informação atribuídos a determinados 
sujeitos no âmbito da vida societária. Podem, 
deste modo, ser autores deste crime os mem-
bros da administração quando prestem informa-
ções falsas que eram devidas nos termos da lei  
(v. g., de acordo com o dever de relatar a gestão 
e apresentar as contas nos termos do artigo 65.º), 
os órgãos de fiscalização quanto à informação 
que devam prestar (v. g., nos quadros dos arti-
gos 420.º e ss, os membros do conselho fiscal 
ou o fiscal único, quanto às informações presta-
das nos termos do artigo 420.º), os liquidatários  
(v. g., no cumprimento das obrigações exigidas 
pelo artigo 155.º) ou, com especial relevância 
para o nosso problema, os sócios na medida em 
que sobre eles recaia um dever de prestar infor-
mação sobre matéria da vida societária. É assim, 
como adiante se esclarecerá, por exemplo quanto 

9- A expressão é de MACHADO, Miguel Pedrosa, «Sobre a tutela da informação nas sociedades anónimas: problemas da  
reforma legislativa», in: Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários, Vol. II, Coimbra: Coimbra Editora, 
1999, p. 184, originariamente publicado na revista O Direito, Tomo especial correspondente aos anos 106-119 (1974/1987), 
p. 271 e ss.

10- PINTO, Frederico de Lacerda da Costa, «Falsificação de informação…» (nota 8), p. 101. Sobre a “valorização” da infor-
mação societária veja-se ainda MACHADO, Miguel Pedrosa, «Sobre a tutela da informação nas sociedades anónimas…» 
(nota 9), p. 182 e ss.

11- Sobre o bem jurídico-penal tutelado nos crimes societários e a discussão doutrinária suscitada a este propósito veja-
-se, com adicionais referências bibliográficas, SOUSA, Susana Aires de, «Nótulas sobre as disposições penais…» (nota 4),  
p. 123 e ss.
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à declaração sobre o passivo e ativo da sociedade 
para efeitos de “extinção” da sociedade12.

O artigo 519.º prevê um crime formal cujo tipo 
incriminador se preenche através da mera exe-
cução de um determinado comportamento13, que 
pode consistir na prestação de informação falsa 
ou na prestação de informação incompleta. 

Nos termos do n.º 1, a conduta típica consiste 
em violar o dever legal de informar outrem sobre 
a matéria da vida da sociedade, prestando-lhe 
informações contrárias à verdade. Tipifica-se 
assim uma conduta (ativa) de violação daquele 
dever contido nas normas societárias. 

Numa primeira delimitação, a veracidade da in-
formação toma por referência qualquer matéria 
da vida societária, desde que haja o dever de 
prestar a informação nos termos da lei societá-
ria (nota que distingue esta norma da do artigo 
518.º, que diz respeito à informação necessá-
ria para a preparação das assembleias sociais).  
A conduta consiste assim em prestar falsas in-
formações (independentemente da forma usada, 
escrita ou oral) nos diversos momentos da vida 
da sociedade, violando um dever imposto nos 
termos do CSC.

Deste modo, se é certo que a maior relevância 
desta incriminação se situa naquelas circunstân-
cias em que a lei exija (por regra, aos órgãos de 
administração) a prestação de contas ou relató-
rios de gestão societária, a conduta típica tem 
uma abrangência muito maior: o comporta mento 
incriminado, ao ser referido pelo tipo “à vida so-
cietária”, vai muito para além da “escrituração 
fraudulenta”, inicialmente prevista no Projeto do 
CSC, compreendendo toda a prestação de infor-

mação sobre a vida da sociedade, imposta por lei 
e contrária à verdade. 

O n.º 2, por sua vez, estabelece uma cláusula de 
equiparação, nos termos da qual se alarga a san-
ção prevista n.º 1 àquele que, estando obrigado a 
informar sobre matéria da vida societária, pres-

tar maliciosamente informações incompletas 
que possam induzir os destinatários a conclusões 
erróneas de efeito idêntico ou semelhante ao que 
teriam informações falsas sobre o mesmo objeto. 
Não basta que o agente preste informações in-
completas: é necessário que o faça com malícia; 
e, por outo lado, é preciso que essas informa-
ções incompletas sejam aptas a induzir o agente 
a conclusões erróneas. É por via desta segunda 
exigência que se aproximam, no seu desvalor, 
as informações incompletas às informações fal-
sas. O legislador quis equiparar à falsidade de 
informação as situações, de estrutura valorativa 
semelhante, em que o agente, embora cumprin-
do formalmente o dever de prestar a informação, 
omite informações capazes de induzir o destina-
tário em erro quanto à matéria da vida societária. 
Neste sentido não é qualquer informação incom-
pleta que preenche o ilícito jurídico-penal, mas 
somente aquela omissão que se considera funda-
mental para que o destinatário possa aceder ao 
núcleo de informação devida nos termos da lei14. 

2.2 O crime de Falsificação de documento

a) O crime de Falsificação de documento está 
previsto no artigo 256.º do CP, inserido no Tí-
tulo IV referente aos crimes contra a vida em  
sociedade. Na sua origem, a tipificação deste tipo 
de condutas fraudulentas remonta ao tempo das 
Ordenações e, em particular, às Ordenações Fili-

12- Em particular sobre esta questão CUNHA, Carolina, «Art. 147.º» (nota 1), p. 632 e ss. e, em particular, p. 636.

13- Sobre o conceito de delito formal veja-se DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal. Parte Geral, I, 2.ª edição, Coimbra: 
Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p. 306.

14- Sobre as dificuldades na interpretação desta norma e, em particular, da exigência típica de a informação incompleta ser 
prestada maliciosamente, veja-se SOUSA, Susana Aires de, «Comentário ao artigo 519.º», in: Código das Sociedades Comer-
ciais em Comentário, (organizado por Jorge Coutinho de Abreu), VII, Coimbra: Almedina, 2014, p. 496 e ss.
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pinas, onde surge pela primeira vez a tipificação 
da falsa documentação, praticada pelo agente 
com dolo e em prejuízo de terceiro15. Os Códigos 
de 1852 e de 1886 viriam a tipificar o crime de 
Falsificação de documento, punindo-o também 
a título de negligência, nos artigos 216.º e 218.º.  
É justamente neste artigo 216.º, n.º 3, que po-
demos encontrar o antecedente direto da atual 
alínea d), aquela que importa de forma imediata  
para as situações concretas que constituem  
objeto deste estudo: segundo aquele preceito 
normativo, seria condenado pela prática deste 
crime aquele que falsificasse “fazendo falsa de-
claração de qualquer facto”.

Com efeito, na sua atual redação, conferida 
pela Lei n.º 59/2007, de 4 de setembro, o n.º 1  
do artigo 256.º contempla, nas suas diversas 
alíneas, várias modalidades de conduta típica. 
Deste modo, preenche o tipo legal aquele que, 
atuando com intenção de causar prejuízo a ou-
tra pessoa ou ao Estado, de obter para si ou para 
outra pessoa benefício ilegítimo, ou de preparar, 
facilitar, executar ou encobrir outro crime, fa-
bricar ou elaborar documento falso, ou qualquer 
dos componentes destinados a corporizá-lo (al. 
a)), falsificar ou alterar documento ou qualquer 
dos componentes que o integram (al. b)), abusar 
da assinatura de outra pessoa para falsificar ou 
contrafazer documento (al. c)), fizer constar fal-
samente de documento ou de qualquer dos seus 
componentes facto juridicamente relevante (al. 
d)), usar os documentos falsificados nos termos 
das alíneas a), b), c), d) (al. e)) ou  por qualquer 
meio, facultar ou detiver documento falsificado 
ou contrafeito (al. f)).

A relevância jurídico-penal dos casos de falsa 
declaração do passivo societário tem vindo a ser 
referida pela jurisprudência ao quadro normati-
vo descrito na alínea d). Importa por essa razão 
concretizar, nos seus traços gerais, o âmbito de 
proteção reconhecido a esta alínea.

b) Embora a alínea d) do n.º 1 do artigo 256.º 
corresponda a uma modalidade típica com lar-
ga história, tal não apaga a controvérsia a que, 
desde há muito, deu origem. Com efeito, no cen-
tro do debate está a distinção entre falsificação 
e falsidade intelectual, problemática para a qual 
um dos autores deste estudo havia já chamado a 
atenção no contexto da reforma do Código Penal 
de 1995, conforme documentado nas respetivas 
Atas, chegando a propor a eliminação daquela 
alínea, por entender que ela consagrava uma si-
tuação anómala ao confundir a falsificação com 

a falsidade intelectual16. Muito embora a elimi-
nação desta alínea, aquando dessa mesma dis-
cussão, tenha merecido a concordância de alguns 
dos elementos da referida Comissão17, ela acaba-
ria por permanecer na redação final: a Comissão 
acordou em manter a (então) alínea b) até nova 
apreciação, mas salientando que aquela alínea 
não contempla qualquer falsificação de docu-
mento, antes tão-somente uma falsa declaração 
em documento regular. Nas Atas sublinha-se que 
“a ficar, tornar-se-á necessária uma interpretação 
restritiva, papel a desempenhar pela doutrina”18. 
Deve ainda sublinhar-se que a necessidade de 
uma tal interpretação restritiva viria a ser poste-
riormente reconhecida pela doutrina penal19.

15- Cf. MONIZ, Helena, «Art. 256.º», in: Comentário Conimbricense do Código Penal (organizado por Dias, Jorge de 
Figueiredo), Tomo II, artigo 256.º, p. 674. Para uma perspetiva sobre a evolução histórica do crime de Falsificação de Do-
cumento veja-se MONIZ, Helena, O Crime de Falsificação de Documentos. Da Falsificação Intelectual e da Falsidade em 
Documento, Coimbra: Livraria Almedina, 1993, p. 99 e ss.

16- Entendimento defendido por Figueiredo DIAS na Comissão de Revisão, cf. Código Penal. Atas e Projeto da Comissão de 
Revisão, Ministério da Justiça, Lisboa: Rei dos Livros, 1993, pp. 296 e ss.

17- Cf. Código Penal. Atas e Projeto da Comissão de Revisão (nota 16), p. 297.

18- Cf. Código Penal. Atas e Projeto da Comissão de Revisão (nota 16), p. 298.

19- Cf. Comentário Conimbricense do Código Penal (nota 15), p. 683.
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Assim, na atual alínea d) do n.º 1 do artigo 256.º 
cruzam-se os conceitos de falsificação de do-

cumento e falsidade em documento. Com efeito, 
para além da falsificação material de documento 
(desde logo, nas alíneas a), b) e c)), o tipo legal 
de crime integra também a falsificação ideoló-
gica. Todavia, neste contexto deve distinguir-se 
a falsificação intelectual e a falsidade em do-

cumento. A falsificação ou falsidade intelectual 
refere-se a uma declaração falsa, uma declaração 
escrita, integrada no documento, que é distinta da 
declaração prestada. Neste caso, o conteúdo do 
documento é diferente da declaração efetuada20. 
Esta conduta lesa necessariamente os interesses 
protegidos pela falsificação, a saber, “a verdade 
intrínseca do documento enquanto tal”21, na me-
dida em que “põe em causa a correspondência 
entre o documento e o que é documentado, inde-
pendentemente da verdade, coerência, ou lógica 
no interior das expressões da vida que consti-
tuem o conteúdo ou o objeto do documento”22. 

Ora, esta falsidade intelectual em nada se con-
funde com a falsidade em documento, uma vez 
que esta última se refere aos casos em que no 
documento se narra um facto falso, não havendo 
qualquer discrepância entre a declaração escri-
ta e a declaração prestada. A subsunção destes 
casos na referida alínea d) tem sido causa de 
discussão e divergência tanto doutrinária, como 
jurisprudencial.

Certo é, porém, que a pura narração de um  

facto falso num documento não pode cons tituir 

sem mais um crime de falsificação de documen-

tos, sob pena de se alargar desmedida e incons-

titucionalmente o âmbito da norma incrimina-

dora da Falsificação de documento, reserva 
imediatamente apontada a esta alínea na revisão 

de 1995, como atrás se referiu. Neste mesmo 
sentido se tem pronunciado consensualmente a 
doutrina: nas palavras de Helena Moniz, a pro-
pósito da necessidade de uma interpretação res-
tritiva desta alínea, “a falsidade em documentos 
é punida quando se tratar de uma declaração de 
facto falso, mas não todo e qualquer facto, ape-
nas aquele que for juridicamente relevante, isto 
é, aquele que é apto a constituir, modificar ou 
extinguir uma relação jurídica (cf. artigo 255.º). 
Além disto, não é toda e qualquer falsa declara-
ção que pode ser punida à luz deste dispositivo, 
mas apenas aquela que uma vez incorporada no 
documento acrescente algo mais à ilicitude da 
conduta que a simples declaração oral”23. 

A mera falsidade na declaração – a mentira –, 
ainda que documentada, não constitui só por si 
um crime de Falsificação de documento. Tam-
bém por ser assim é que, nos casos em que a nar-
ração de facto falso assume um especial desvalor 
do ponto de vista da tutela dos bens jurídico- 
-penais, o legislador tem assumido expressa-
mente a opção de jurídico-penalizar essas con-
dutas. Deste modo, no âmbito do CP existem 
diversas incriminações que cristalizam a digni-
dade penal das falsas declarações, por exemplo, 
o crime de Falsidade de depoimento ou decla-

ração ou o de Falsidade de testemunho, perícia, 

interpretação ou tradução, tipificados nos arti-
gos 359.º e 360.º, a incriminação do Atestado 

falso, previsto no artigo 260.º, ou ainda a recente 
jurídico-criminalização das Falsas declarações a 
que se refere o artigo 348.º-A, introduzido pela 
Lei n.º 19/2013, de 21 de fevereiro. Também fora 
do CP, designadamente, no âmbito fiscal, o legis-
lador jurídico-penalizou, no tipo legal de Fraude 

fiscal, a falsidade de valores declarados susce-

20- Cf. DIAS, Figueiredo / ANDRADE, Costa, «O legislador de 1982 optou pela descriminalização do crime patrimonial 
de simulação», CJ, VIII (1983), Tomo III, p. 19 e ss.

21- Cf. DIAS, Figueiredo / ANDRADE, Costa, «O legislador de 1982» (nota 20), p. 23.

22- Ibidem, p. 23.

23- Cf. «Art. 256.º», in: Comentário Conimbricense do Código Penal (nota 15), p. 683.
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tíveis de diminuírem as receitas tributárias, nos 
termos do artigo 103.º do RGIT; e, diretamente 
relevante para o problema que integra o objeto 
deste estudo, ainda em legislação extravagante, 
refira-se o crime de Falsas informações previsto 
no artigo 519.º do CSC.

c) Como se referiu, sob pena de um alargamento 
desproporcional não pretendido pelo legislador, 
o âmbito de proteção da alínea d) do n.º 1 do 
artigo 256.º do CP deve ser interpretado res-

tritivamente quanto à falsidade em documento: 
não devem considerar-se abrangidas todas as 
falsidades que constem de documento definido 
no artigo 255.º, al. a), mas tão-somente aquelas 
que modifiquem, criem ou extingam uma relação 
jurídica e, com isso, acrescentem uma especial 
ilicitude à falsidade documentada. Ora, como 
bem sublinha Helena Moniz, “factos há que pro-
duzem efeitos jurídicos – como, por exemplo, a 
doença que permite ao trabalhador justificar as 
faltas que deu no serviço – e todavia, não criam, 
modificam ou extinguem nenhuma relação jurí-
dica”24. Segundo esta mesma autora, a expressão 
“facto juridicamente relevante” remonta na sua 
origem a Von Liszt fundamentando-se tal exi-
gência na necessidade de restringir a relevância 
jurídico-penal aos casos em que a falsificação se 
mostrasse suscetível de produzir um dano públi-
co ou privado”.

É justamente quanto a este ponto que, no con-
texto societário, a jurisprudência tem enfrentado 
dificuldades: constituirá a falsa declaração sobre 
o passivo da sociedade, com o propósito de a fa-
zer extinguir, um facto juridicamente relevante 
para efeitos da alínea d) do n.º 1 do artigo 256.º? 
Procurar-se-á em seguida traçar um breve retrato 
das divergências jurisprudenciais. 

3. A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO  
À RELEVÂNCIA JURÍDICO-PENAL DAS FALSAS  
DECLARAÇÕES 

Confrontada com a relevância das falsas decla-
rações no contexto societário, a jurisprudência25 
tem hesitado quanto ao seu enquadramento jurí-
dico-penal. Na verdade, as falsas declarações  
sobre o passivo societário têm vindo a ser apre-
ciadas à luz do crime de Falsificação de do-

cumento, deixando na sombra uma possível sub-
sunção destes factos na incriminação de Falsas 

informações, prevista no artigo 519.º do CSC.

Os casos, variando no seu circunstancialismo 
fáctico concreto, podem ser reconduzidos essen-
cialmente, em traços largos e sem preocupações 
imediatas de recorte fino, a dois tipos de cená-
rios. O primeiro diz respeito às situações em que 
os sócios, tendo em vista a extinção da socie-
dade, celebram escritura pública de dissolução 
da sociedade e, perante notário, declaram falsa-
mente inexistir passivo (e/ou ativo) societário. 
O segundo refere-se aos casos em que os sócios 
deliberam a dissolução da sociedade, declarando 
em ata de assembleia geral não existir passivo a 
liquidar e apresentando posteriormente este do-
cumento na Conservatória do Registo Comercial 
a fim de ser registada a dissolução da sociedade e 
a sua consequente extinção. Em ambos os cená-
rios ora referidos tem a jurisprudência dis cutido 
a subsunção de tais factos no crime de Falsifi-

cação de Documento, apresentando soluções 
divergentes. A título de exemplo consideram-se 
algumas decisões jurisprudenciais, representati-
vas de cada um daqueles cenários, decididas de 
forma diversa.

i) Num grupo de decisões, referente ao primeiro 
daqueles cenários, consideram-se as declarações 

24- MONIZ, Helena, O Crime de Falsificação de Documentos (nota 15), p. 230.

25- Todos os acórdãos referidos neste estudo estão disponíveis e foram consultados no sítio www.dgsi.pt
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prestadas perante notário. O acórdão do Tribunal 
da Relação de Coimbra, de 12 de julho de 2011, 
confrontado com a eventual relevância jurídico-
-penal das falsas declarações dos sócios que 
perante notário celebraram escritura pública de 
dissolução de sociedade, afirmando falsamente 
que todo o passivo da sociedade fora já liquida-
do, considerou não existir crime de Falsificação 

de documento. Nesta decisão entendeu-se que 
o documento (a escritura pública) “não exibe 
qualquer aspeto suscetível de revelar falsidade 
material nem intelectual, pois não foi forjado ou 
alterado nem apresenta uma desconformidade 
entre o que foi declarado e o que está documen-
tado”. O tribunal considera ainda que se trata de 
um documento exato (regular), mas que contém 
uma declaração inverídica. Seguindo o entendi-
mento do acórdão da relação do Porto de 21 de 
abril de 2010, o tribunal de Coimbra considerou 
ainda que a decisão de dissolução não afeta os 
direitos dos credores sociais, uma vez que “en-
cerrada a liquidação e extinta a sociedade, os 
antigos sócios continuam responsáveis perante 
terceiros pelo pagamento dos débitos que não te-
nham sido saldados, como se não tivesse havido 
liquidação”. 

A mesma posição, perante factos semelhantes 
– declaração falsa sobre o passivo da socie dade 
perante notário no ato da celebração da escritura 
pública de dissolução da sociedade –, foi assu-
mida por exemplo nos acórdãos da Relação do 
Porto de 14 de abril de 2010 e de 4 de Maio de 
2011. Acrescente-se ainda que uma decisão se-
melhante sobre uma factualidade diversa mas 
referente à mesma questão jurídica foi seguida 
pelos acórdãos do Tribunal da Relação de Coim-
bra de 18 de dezembro de 2013 e 26 de março 
de 2014.

Uma posição radicalmente diversa, afirmando 
para as mesmas circunstâncias fácticas – falsas 

declarações sobre o passivo societário perante 
notário –, o preenchimento do tipo objetivo de 
Falsificação de documento, foi assumida pelo 
acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 
20 de dezembro de 2011 ao considerar que a alí-
nea d) do n.º 1 do artigo 256.º, nomeadamente no 
que respeita ao alcance da expressão facto juridi-

camente relevante, inclui “facto inscrito em do-
cumento que produza uma alteração no mundo 
do Direito, isto é, que abra ensejo à obtenção de 
um benefício. E, assim, a falsidade existe mesmo 
que o facto não seja dos que o documento tem 
por finalidade certificar ou autenticar ou dos que 
são essenciais à validade do documento”.

ii) Consideram-se em seguida, ingressando agora  
no quadro do segundo cenário há pouco refe-
rido, as situações de apresentação de ata onde 
se declara falsamente a inexistência de passivo 
societário para efeitos de registo de dissolução 
e de encerramento da liquidação da sociedade 
na Conservatória do Registo Comercial. São vá-
rios os acórdãos que seguem um entendimento 
no sentido de não estar verificado o tipo legal de 
Falsificação de documento. Neste sentido se pro-
nunciou o Tribunal da Relação de Coimbra, nos 
acórdãos de 22 de outubro de 2014 e de 19 de 
junho de 2013, bem como o Tribunal da Rela ção 
do Porto na decisão de 21 de janeiro de 2015. 
Como denominador comum a estas decisões  
estão essencialmente duas ideias: a não inclusão 
da declaração de facto inverídico perante fun-
cionário na alínea d) do n.º 1 do artigo 256.º e, 
por outro lado, a circunstância de a dissolução 
da sociedade não prejudicar os direitos do cre-
dor na medida em que, “encerrada a liquidação e 
extinta a sociedade, os antigos sócios continuam 
responsáveis perante terceiros pelo pagamento 
dos débitos que não tenham sido saldados, como 
se não tivesse havido liquidação”26.

26- Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 22 de outubro de 2014, citando o acórdão do Tribunal da Relação do 
Porto de 4 de maio de 2011.
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Em sentido contrário, perante um circunstancia-
lismo fáctico semelhante, o Tribunal da Relação 
de Coimbra, por acórdão de 19 de fevereiro de 
2014, confirmou a condenação das arguidas que, 
sendo únicas sócias de uma sociedade por quo-
tas, deliberaram em conjunto extinguir o ente 
coletivo, lavrando uma ata com teor falso sobre 
a inexistência de passivo, destinada a instruir, 
na Conservatória de Registo Comercial, o pro-
cedimento administrativo de extinção imedia-
ta da pessoa coletiva. Entendeu o tribunal estar 
em causa um facto juridicamente relevante, que 
“permitiu uma alteração no mundo do Direito 
traduzido na extinção de uma pessoa coletiva”. 

4. REFORMULAÇÃO DO PROBLEMA EM VISTA DE 
UMA POSSÍVEL SOLUÇÃO

A eventual relevância jurídico-penal das falsas 
declarações prestadas pelos sócios quanto ao 
passivo da sociedade há de depender de se con-
siderar ou não este facto como juridicamente 

relevante. Para que o ilícito de Falsificação de 

documento esteja preenchido, por via da alínea 
d) do n.º 1 do artigo 256.º, não basta que em  
causa esteja um facto falso ou uma declaração 
falsa; do mesmo modo, não é suficiente para 
efeitos do tipo legal que esse facto ou declaração 
falsos produzam efeitos jurídicos. O tipo legal 
exige um facto juridicamente relevante. 

Ora, é manifesto que o facto em causa – a de-
claração falsa sobre o passivo societário –, con-
siderado em si mesmo, produz efeitos jurídicos, 
desde logo no plano do direito civil e societário: 
a declaração de ausência de passivo possibilita 
abreviar o procedimento de dissolução da socie-
dade e, em última instância, extinguir a socie-
dade. Porém, a alínea d) do n.º 1 do artigo 256.º 
do CP exige mais do que um efeito jurídico, re-
duzindo o seu âmbito de aplicação a factos que 
possam ter-se como juridicamente relevantes 
por extinguirem ou alterarem relações jurídicas.  
Este é justamente o ponto nuclear do problema 
que tem ocupado e dividido os tribunais. 

A jurisprudência maioritária tem-se pronunciado 
pela inexistência do ilícito de Falsificação de do-

cumento. A declaração falsa sobre o passivo da 
sociedade, embora produza efeitos jurídicos, não 
afeta, porque não altera ou extingue, o direito do 
credor. Como se refere no acórdão da Relação do 
Porto de 19 de outubro de 2010, “As declarações 
emitidas pelos sócios de que a sociedade não 
tinha ativo nem passivo e de que não existiam 
bens a partilhar são da mera responsabili dade 
daqueles, não representando a escritura prova 
plena quanto a esses factos. Trata-se de uma 
declaração res inter alios acta, não vinculativa 
para os credores sociais.” Com efeito, a eventual 
extinção da sociedade não prejudica o crédito so-
bre a sociedade a cujo ressarcimento estão obri-
gados os sócios. Deste modo, ainda que a decla-
ração de inexistência de passivo esteja inscrita 
em documento, tal documento não terá qualquer 
valor probatório quanto à existência (ou inexis-
tência) do direito do credor. Porém, ainda que se 
considerasse realizado o tipo objetivo de ilícito, 
sempre seria necessária a comprovação dos ele-
mentos subjetivos, designadamente da “intenção 
de causar prejuízo a outra pessoa ou ao Estado, 
de obter para si ou para outra pessoa benefício 
ilegítimo, ou de preparar, facilitar, executar ou 
encobrir outro crime” – elemento que tem igual-
mente causado algumas dificuldades na jurispru-
dência quanto à sua prova ou verificação.

Ainda no plano jurisprudencial, cabe notar que 
as falsas declarações sobre o passivo societá-
rio são, em regra, feitas perante notário ou pe-
rante funcionário da Conservatória do Registo 
Comercial, tendo por fim a extinção da socie-
dade. Como exemplo, pode apontar-se o caso 
apreciado na Relação de Coimbra, referente 
à arguida que comparece na Conservatória do  
Registo Comercial de Coimbra e, perante a  
escriturária superior daquela Conservatória,  
declarou que “é a única sócia da sociedade (…) 
e que, nessa qualidade, delibera e procede à dis-
solução e liquidação da dita sociedade a partir 
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dessa data, declarando ainda que a sociedade 
não tem qualquer ativo ou passivo”27. Ou ainda 
os factos apreciados pelo mesmo tribunal, em 
acórdão datado de 12 de julho de 2011, em que 
os arguidos, sócios de uma sociedade comercial, 
declaram perante notário deliberar dissolver a 
sociedade, declarando também que tal sociedade 
“já cessou a sua atividade, tendo sido liquidado 
todo o ativo e passivo e ainda que não existem 
quaisquer bens a partilhar”. 

Estes factos têm gerado alguma discussão na ju-
risprudência, salientando-se em particular o tipo 
de domínio que o declarante tem sobre o docu-
mento elaborado por um terceiro, o notário ou 
o funcionário da Conservatória. Porém, na base 
desta questão está necessariamente a circuns-
tância de a declaração falsa ter um destinatário 
especialmente qualificado porque dotado de po-
deres especiais. É aliás esta circunstância que 
permite perceber a razão de ser de uma norma 
como a prevista no artigo 97.º do Código do No-
tariado. Nos termos deste preceito, cuja epígrafe 
remete desde logo para uma “Advertência”, de-
termina-se que “Os outorgantes são advertidos 
de que incorrem nas penas aplicáveis ao crime 
de falsas declarações perante oficial público se, 
dolosamente e em prejuízo de outrem, prestarem 
ou confirmarem declarações falsas, devendo a 
advertência constar da escritura”. Todavia, as 
dificuldades aumentam quando se procuram a 
pena ou o tipo legal de crime pressuposto naque-
la advertência. Estas dificuldades conduziriam 

mesmo a que fosse questionada a constituciona-
lidade desta norma, desde logo sob o prisma do 
princípio da legalidade jurídico-penal. Na verda-
de, o artigo 97.º do Código de Notariado, apre-
ciado em sede de fiscalização concreta, por três 
vezes viu confirmado um juízo de inconstitucio-
nalidade, o que fundamentaria a sua declaração 
de inconstitucionalidade, com força obrigatória 
geral, pelo recente acórdão do Tribunal Consti-
tucional n.º 96/2015, de 3 de março28. 

Também a doutrina tem entendido, em geral, que 
as falsas declarações, ainda que em documento 
autêntico, não constituem falsidade intelectual 
para efeitos de preenchimento típico do crime 
de Falsificação de documento29. No contexto de 
declarações produzidas perante terceiro que ela-
bora o documento que narra o facto falso, tem-se 
precisamente invocado, para além dos argumen-
tos referidos anteriormente a propósito da análi-
se da alínea d), a ausência de um domínio de fac-
to ou de direito sobre a produção do documento. 
Como refere Paulo Dá Mesquita, acentuando o 
elemento literal, “quando relativamente ao que 
foi dito o agente apenas tem um domínio relativo 
ao poder da palavra sem capacidade para deter-
minar a produção do documento não preenche o 
tipo de falsificação por falta do elemento objeti-
vo: fazer constar do documento facto juridica-

mente relevante.” Acrescenta o autor, em síntese, 
que “para se preencher o tipo de falsificação na 
modalidade de fazer constar do documento facto 

juridicamente relevante entende-se que tem de 

27- Acórdão de 22 de outubro de 2014.

28- Esta discussão em torno da relevância jurídico-penal das falsas declarações perante autoridade pública terá sido um 
dos motivos que levaram o legislador a incluir, em 2013, no CP, o crime de Falsas Declarações, previsto no artigo 348.º-A.  
O n.º 2 deste preceito determina mesmo que, no caso de as declarações se destinarem a ser exaradas em documento autêntico, 
a pena é agravada para prisão até dois anos ou pena de multa. Sobre a necessidade de tipificação de uma norma deste tipo 
veja-se o estudo de MESQUITA, Paulo Dá, «Parecer sobre a tutela penal de falsas declarações e eventuais lacunas carecidas 
de intervenção legislativa em matéria de falsas declarações perante autoridade pública», Revista do Ministério Público, 134 
(2013), p. 78 e ss.

29- Cf. GONÇALVES, M. Maia, Código Penal Português, Coimbra: Almedina, 1998, p. 749. Também GARCIA, M. Miguez / 
/ RIO, J. M. Castela, «Comentário ao art. 348.º-A», Código Penal. Parte Geral e Especial, Coimbra: Almedina, 2014,  
p. 1177, e ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código Penal, Lisboa: Universidade Católica Portuguesa, 2010,  
p. 756.
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existir da parte do agente do crime, pelo me-
nos, um domínio (de facto ou de direito) sobre a 
produção do documento e não limitado ao facto  
reportado pelo documento (nomeadamente o 
que se disse em determinado evento)30. 

5. EM JEITO DE CONCLUSÃO 

Desta incursão na jurisprudência e na doutrina 
resulta, em nota conclusiva, a necessidade de 
rea linhar reflexões, reformulando-se o pro blema. 
Temos para nós que muito dificilmente os casos 
de declarações falsas sobre o passivo societário 
tendo em vista a extinção da sociedade poderão, 
sem mais, ser reconduzidos ao ilícito de Falsi-

ficação de documento. Este é um ponto que as 
decisões jurisprudenciais que tivemos oportuni-
dade de analisar de algum modo minimizaram 
ou mesmo desconsideraram. 

Em causa estão situações jurídico-penalmente 
relevantes e que foram consideradas pelo legis-
lador penal ao abrigo do artigo 519.º do CSC. 
Por via desta norma quis o legislador jurídico-
-penalizar condutas de prestação de informação 
falsa (n.º 1) ou incompleta (n.º 2) sobre a matéria 
da vida da sociedade. É assim e desde logo por-
que também os sócios, na medida em que sobre 
eles recaia um dever de prestar informação sobre 
matéria da vida societária, se encontram abran-
gidos pelo círculo de autores possíveis desta in-
criminação. Por conseguinte, o sócio que preste 
falsas declarações sobre o passivo e ativo da so-
ciedade para efeitos de “extinção” da sociedade 
realiza o tipo objetivo de ilícito previsto no ar-
tigo 519.º. 

Acrescente-se ainda que, em virtude do dis-
posto no n.º 1 do artigo 527.º do CSC, as con-
dutas tipificadas nos n.os 1 e 2 do artigo 519.º só 
são puníveis quando realizadas a título doloso, 
isto é, quando o agente atue com conhecimento 
e vontade de realização do tipo objetivo de ilí-

cito. Porém, se o agente atuar com intenção de 
causar dano a um terceiro (por exemplo, credor 
da sociedade), a pena é agravada. Com efeito, o  
n.º 3 do artigo 519.º prevê um elemento intencio-
nal que acresce ao dolo do agente e que, segundo 
o juízo do legislador, fundamenta uma agrava-
ção da pena: se o agente atuar com a intenção de 
causar dano, material ou moral, a algum sócio, 
à sociedade, ou a terceiro, a pena será de prisão 
até 6 meses e multa até 90 dias. Ainda quanto a 
este ponto, refira-se a considerável diferença en-
tre o tipo subjetivo do crime de Informação falsa 
de que ora se cuida e o crime comum de Falsi-

ficação de documento. É que naquela primeira 
incriminação o elemento intencional está fora do 
tipo subjetivo de ilícito, que se esgota com uma 
atuação dolosa, sendo considerado como uma 
circunstância agravante da pena. Não é assim 
na Falsificação de documento, que exige, logo 
no plano do ilícito, ao nível do tipo subjetivo, 
que o agente atue com a  intenção de causar pre-
juízo a outra pessoa ou ao Estado, de obter para 
si ou para outra pessoa benefício ilegítimo, ou 
de preparar, facilitar, executar ou encobrir outro  
crime. Por outras palavras, o ilícito societário 
consiste na prestação de informação falsa; o ilí-
cito comum exige, para além da falsificação, que 
se atue com uma determinada intenção.

De regresso ao crime societário de Informação 

falsa, materializando-se o dano a algum sócio, 
à sociedade ou a terceiro (v. g., credor), a pena é 
de novo agravada nos termos do n.º 4 do artigo 
519.º. Deste modo, o resultado agravante consis-
te em causar dano grave, material ou moral, e 
que o autor pudesse prever, a algum sócio que 
não tenha dado o seu assentimento para o facto, 
à sociedade ou a terceiro. O resultado agra vante 
pode ligar-se quer ao ato de prestar informações 
falsas, referido no n.º 1, quer à prestação de in-
formações incompletas, nos termos e com os 
limites definidos no n.º 2. Verificando-se a agra-

30- MESQUITA, Paulo Dá (nota 28), ibidem.
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vação pelo resultado, a pena a aplicar será, nos 
termos da lei, prisão até um ano e multa até 120 
dias31. 

Este será, quanto a nós, o enquadramento jurí-
dico a dar às falsas declarações prestadas pelos 
sócios sobre o passivo societário tendo por fim 
a extinção da sociedade, realinhando-se a pers-
petiva que tem vindo a ser dada a estes casos 
pela jurisprudência. Naturalmente, não se exclui 
a possibilidade de, atendendo às circunstâncias 
concretas, os sócios poderem realizar um crime 
de Falsificação de documento. Seria porém ne-
cessário algo mais do que uma declaração falsa, 
por exemplo, a falsificação de ata, nela incluindo 
uma deliberação não tomada pela assembleia de 
sócios, tendo por fim a extinção da sociedade. 

É precisamente com este sentido que deve ler-se 
a cláusula de subsidiariedade prevista na parte 
final do n.º 1 do artigo 519.º e concretizada na 
expressão “se pena mais grave não couber por 
força de outra disposição legal”. Existirá uma 
relação de subsidiariedade “quando um tipo le-
gal de crime deva ser aplicado somente de for-
ma auxiliar ou subsidiária, se não existir outro 
tipo legal, em abstrato também aplicável, que 
comine pena mais grave”32. Assim, se for esse 
o caso, estando preenchido quer o tipo legal de 
Falsificação de documento quer o tipo legal de 
Informações falsas, perante a existência de uma 
sobreposição de normas, lex primaria derogat 

legi subsidiariæ, ou seja, punir-se-á o agente no 
quadro legal previsto no Código Penal.

31- Encontra-se aqui um exemplo da falta de proporcionalidade e coerência nas sanções previstas para os crimes societários. 
Esta agravação pelo resultado – causar dano grave, material ou moral, e que o autor pudesse prever, a algum sócio que não 
tenha dado o seu assentimento para o facto, à sociedade ou a terceiro – é comum a várias incriminações societárias. A pena 
que corresponde ao resultado agravante vai porém variando, atendendo ao diferente desvalor da conduta fundamental que 
subjaz à agravação. Por exemplo, nos termos do artigo 518.º, n.º 3, a pena agravada corresponde à sanção prevista para a in-
fidelidade. Ao tempo da entrada em vigor dos crimes societários, a pena prevista para este crime era a pena de prisão até um 
ano e multa até 60 dias ou só multa até 120 dias. O que significa que, num juízo comparativo entre as duas normas – artigo 
518.º, n.º 3 e 519.º, n.º 4 –, o legislador quis sancionar de forma mais grave o resultado agravante da conduta de informações 
falsas ou incompletas a que se refere o artigo 519.º. Este juízo valorativo do legislador foi porém subvertido com a alteração 
da pena prevista para o crime de infidelidade, que após a revisão do CP em 1995 passou a ser punido com prisão até 3 anos 
ou multa. Esta alteração na legislação comum acarreta assim um efeito automático, não querido pelo legislador, nas sanções 
aplicáveis aos crimes societários. Sobre esta crítica e outras dirigidas à técnica legislativa usada na construção destas normas 
veja-se SOUSA, Susana Aires de, «Nótulas sobre as disposições penais…» (nota 4), p. 129.

32- DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal (nota 13), p. 997.
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