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1. Introdução 

 

O fenómeno de aquisição, por parte da sociedade, das suas próprias ações não é recente, 

tendo já muitos autores se pronunciado sobre o tema1. De uma inicial fase de desconfiança e de 

incerteza, onde se propugnava pela total proibição desta figura2, passou-se, após a Directiva 

77/91/CEE (Segunda Diretiva), para uma outra em que a verificação das inúmeras vantagens que 

aquela figura poderia trazer levou à harmonização da regulamentação da aquisição de ações 

próprias. Desta forma, a aquisição por parte das sociedades das suas próprias ações encontra-se, 

hoje, regulada em muitos dos ordenamentos jurídicos, prevendo-se os casos da licitude da sua 

aquisição e as suas especificidades3. 

Contudo, a aquisição direta por parte da sociedade das suas próprias ações, regulada nos 

artigos 316.º e seguintes do Código das Sociedades Comerciais (doravante, CSC), não é a única 

forma de a sociedade adquirir a sua titularidade. Casos há em que através de outros meios a 

sociedade se torna titular de ações próprias, podendo, dessa forma, colocar em risco aquilo que o 

regime dos artigos 316.º e seguintes do CSC visa justamente tutelar.  

Para além da tradicional forma de aquisição de ações a sociedade pode, a título de exemplo, 

ver as suas próprias ações integrarem a sua esfera jurídica através da celebração de contratos 

 
⃰ Assistente Convidada da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 
1 Cfr., entre outros, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Manual de direito das sociedades, II, Almedina, Coimbra, 

2007, p. 669; ANTÓNIO CAEIRO, “Aumento do capital e acções próprias”, in Temas de Direito das Sociedades, 

Coimbra, 1984, p. 287; MARIA VICTÓRIA RODRIGUES VAZ FERREIRA DA ROCHA, Aquisição de acções próprias 

no Código das Sociedades Comerciais, Almedina, Coimbra, 1994, pp.47 ss; RAÚL VENTURA, Estudos vários sobre 

sociedades anónimas. Comentário ao Código das Sociedades Comerciais, Almedina, Coimbra, 1992, pp. 358 ss; e ainda 

JOSÉ CARLOS VAZQUEZ CUETO, Regime jurídico de la autocartera, Madrid, 1995, pp. 226 e ss. 
2 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Manual de direito das sociedades, II, cit., p. 669. 
3 No que no ordenamento jurídico português diz respeito, a matéria encontra-se hoje regulado nos artigos 

316.º a 325-B.º do CSC. 
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derivados4, cujo ativo subjacente sejam as próprias ações da sociedade. A celebração de contratos 

derivados sobre ações próprias é apta a prosseguir certas vantagens que, tipicamente, estão 

associadas à tradicional forma de aquisição das ações. A expansão que este tipo de contratação teve 

ao longo dos últimos 15 anos levou a que inúmeros autores, principalmente nos ordenamentos 

jurídicos italiano e estadunidense5, desenvolvessem estudos relativos a essa matéria. Esta prática 

começou de forma muito pouco pronunciada na Alemanha6, onde, em 2004, apenas existiam 

menos de uma dezena de sociedades que se socorriam deste mecanismo de aquisição de ações7. 

Todavia, esta prática ganhou um relevo exponencial, integrando, hoje, em centenas de sociedades, 

um dos mecanismos para a aquisição de ações próprias.  

Não obstante, a celebração destes contratos derivados não cai no âmbito de aplicação do 

regime de aquisição de ações próprias, sendo que, deste modo, a questão que se coloca é a de saber 

se será de aplicar por analogia o regime constante dos artigos 316.º e seguintes do CSC aos 

contratos derivados cujo ativo subjacente sejam as ações da própria sociedade.  

Deve, porém, delimitar-se com precisão o âmbito deste trabalho, uma vez que o mesmo 

não incide sobre todos os contratos derivados e, muito menos, sobre todas as normas do regime 

da aquisição de ações próprias. Pretendemos apenas analisar aquelas que, tendo em conta os perigos 

subjacentes à própria aquisição pela sociedade das suas próprias ações, poderão ter um maior 

impacto na mitigação ou eliminação desses mesmo perigos. Desta forma, abordaremos as normas 

constantes dos artigos 317.º, n.os 1 e 4, bem como do artigo 319.º, n.º 1, do CSC. A apreciação 

sobre a aplicabilidade ou não aplicabilidade destas normas, mutatis mutandis, aos contratos derivados 

dependerá, ainda, do concreto contrato em questão celebrado entre a sociedade e a sua contraparte, 

divergindo as soluções da sua aplicabilidade consoante se trata de contratos derivados de liquidação 

física ou de liquidação financeira.  

 
4Sobre a matéria referente aos instrumentos financeiros derivados, veja-se, entre outros, JOSÉ ENGRÁCIA 

ANTUNES, Instrumentos financeiros, Almedina, Coimbra, 2014, pp. 113 ss; ID - Inovação financeira e produtos 

derivados, in Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, vol. 45 (2009), pp. 187 ss; J. OLIVEIRA 

ASCENSÃO, Derivados, in AAVV, “ Direito dos Valores Mobiliários”, vol. IV, Coimbra Editora, 2003, pp. 

41-68; ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, Manual de corporate finance, Almedina, Coimbra, 2017, pp. 182 ss; 

PAULO CÂMARA, Manual de direito dos valores mobiliários, Almedina, Coimbra, 2018, pp. 204 ss. 
5 Veja-se, entre outros, ALAN N. RECHTSCHAFFEN, Capital markets, dirivatives and the law, Oxford University 

Press, 2009. 
6 Cfr, entre outros, CARSTEN KRUCHEN, “Risikoabsicherung aktienbasierter Vergütungen mit eigenen 

Aktien”, in Die Aktiengesellschaft, 2014, 655-662, pp. 657 e ss. 
7 Cfr., por todos, TIM JOHANNSEN-ROTH, “Der Einsatz von Eigenkapitalderivaten beim Erwerb 

eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG”, ZIP 2011, p. 407. 
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2. Aquisição de ações próprias  

Vantagens e interesses prosseguidos com a aquisição de ações próprias 

 

A possibilidade de aquisição, pela sociedade anónima8, das suas próprias ações não é um 

fenómeno recente, remontando, aliás, já ao século XIX9. A grande questão desde cedo que se 

prendeu com a possibilidade de uma sociedade ser “sócia de si própria”10, divergindo, até à 

Directiva 77/91/CEE, no tratamento desta questão, os principais ordenamentos jurídicos 

europeus11. Por efeito da Segunda Directiva Comunitária sobre Sociedades as legislações europeias 

encontram-se harmonizadas, permitindo, desta forma, todas elas, a aquisição de ações próprias por 

parte das sociedades anónimas desde que respeitando os limites impostos pela legislação em vigor. 

Ultrapassada a discussão relativa à possibilidade de aquisição de ações próprias por parte 

das sociedades anónimas12, o debate, nas últimas décadas, virou-se para a utilidade, paras as 

vantagens e perigos deste tipo de operações13. O mecanismo de aquisição de ações próprias pode 

apresentar-se como um meio de realização de numerosos interesses sociais, estando associado a si, 

por isso, inúmeras vantagens. Entre as vantagens que têm sido realçadas contam-se, desde logo, o 

facto de a aquisição de ações próprias permitir uma redução voluntária e mais simples do capital 

social exuberante, conferindo deste modo, maior flexibilidade à sociedade para distribuir certos 

valores aos acionistas14. Por outro lado, através desta operação permite-se que as sociedades 

 
8 Este trabalho tem em vista essencialmente as sociedades anónimas, não querendo, contudo, dizer que, 

com as devidas adaptações, o mesmo não poderá valer para os restantes tipos societários.  
9 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Manual de direito das sociedades, II, cit., p. 669. 
10 Cfr. ANTÓNIO CAEIRO, “Aumento do capital e acções próprias”, cit., p. 287. 
11 Sistematizando estas diferenças veja-se, MIGUEL BRITO BASTOS, “As consequências da aquisição ilícita 

de acções próprias pelas sociedades anónimas”, in RDS, 2009, n.º 1, p. 186, n. 4. Para um desenvolvimento 

mais aprofundado, veja-se MARIA VICTÓRIA RODRIGUES VAZ FERREIRA DA ROCHA, Aquisição de acções 

próprias no Código das Sociedades Comerciais, cit., pp.47 ss e ainda JOSÉ CARLOS VAZQUEZ CUETO, Regime jurídico 

de la autocartera, cit., pp. 226 e ss.  
12 Cfr., entre outros, RAÚL VENTURA, Estudos vários sobre sociedades anónimas. Comentário ao Código das Sociedades 

Comerciais, cit., pp. 358 ss; MARIA VICTÓRIA RODRIGUES VAZ FERREIRA DA ROCHA, Aquisição de acções 

próprias no Código das Sociedades Comerciais, cit., pp. 34-47. 
13 Cfr. por todos, JOÃO GOMES DA SILVA, “Acções próprias e interesses dos accionistas”, in ROA, 2000, p. 

1222. Veja-se, ainda, RAÚL VENTURA, “Auto-participação da sociedade: as acções próprias”, in ROA, ano 

38, I e II, 1978, pp. 234 ss. 
14 É importante notar que a sociedade é livre de decidir de que forma pretende restituir bens aos acionistas. 

Esta tem sido das principais vantagens apontadas para a aquisição de ações próprias, apresentando-se como 

uma solução alternativa para devolver bens aos acionistas, mas com efeitos distintos daqueles que 

resultariam da simples distribuição das reservas disponíveis. Por todos, EILÍS FERRAN, Principles of corporate 

finance law, Oxford, 2008, pp. 191 ss. Como salienta o autor, “a sociedade pode estar numa posição cujos 

ativos se encontram em excesso face às necessidades da empresa. […] A redução de capital é um dos 

métodos para uma sociedade restituir o excesso aos acionistas. Uma das formas de restituir valores aos 

acionistas são os share buy-backs e os dividendos especiais”.   
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aumentem a sua alavancagem financeira, uma vez que, tendo a empresa uma maior capacidade de 

endividamento, a aquisição das suas próprias ações pode permitir dotar a sociedade de uma 

estrutura de capital mais desejável, aumentando a sua rentabilidade15. Para além disto, a aquisição 

de ações próprias pode prosseguir finalidades de mercado, ou seja, pode constituir uma forma de 

a sociedade influenciar as relações de oferta e procura das suas ações, funcionando como 

mecanismo de sinalização de que as ações da sociedade podem estar subvalorizadas16 - refere-se, 

por norma, o facto de a aquisição de ações próprias poder servir “objetivos de mercado”, 

nomeadamente o reequilíbrio das cotações17 e o fomento da procura das ações da sociedade pelo 

mercado. A aquisição de ações próprias poderá ainda prosseguir finalidades de controlo societário, 

podendo funcionar como meio de evitar a entrada de sócios indesejáveis ou desconhecidos. Além 

do mais, a aquisição de ações próprias pode mostrar-se necessária para que a sociedade possa levar 

a cabo tanto planos de remuneração dos seus administradores com recurso a stock options, como os 

chamados ESOPs (“Employee Stock Ownership Plans”)18. Aponta-se ainda, entre outras vantagens, a 

idoneidade da aquisição de ações próprias como medida legítima e eficaz de defesa contra OPAs19. 

Mas se é certo que a aquisição de ações próprias pode apresentar diversas vantagens, será 

de questionar se estas mesmas vantagens não poderão ser obtidas e prosseguidos através de outras 

formas, não sendo, por isso, à partida, necessário recorrer ao rigoroso regime da aquisição das 

ações próprias previsto nos artigos 316.º e seguintes do CSC. A ser positiva a resposta teremos de 

indagar se, alcançando as mesmas vantagens, a aplicação analógica do regime da aquisição de ações 

próprias não se imporá, na medida em que a ratio das suas normas proceda para esses outros 

mecanismos de aquisição como são os contratos derivados sobre ações próprias.  

 
15 Cfr. ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, Manual de corporate finance, cit., pp. 215-216.  
16 É facto conhecido que muitas vezes as bolsas de valores apresentam, por alguma razão, cotações que não 

correspondem ao valor real das ações (Para um desenvolvimento sobre as razões que levam a esta 

subvalorização - MARIA VICTÓRIA RODRIGUES VAZ FERREIRA DA ROCHA, Aquisição de acções próprias no 

Código das Sociedades Comerciais, cit., pp.108-109, n. 226.  
17 Cfr. MARIA VICTÓRIA RODRIGUES VAZ FERREIRA DA ROCHA, Aquisição de acções próprias no Código das 

Sociedades Comerciais, cit., pp.108-109. 
18 Cfr. MARIA VICTÓRIA RODRIGUES VAZ FERREIRA DA ROCHA, Aquisição de acções próprias no Código das 

Sociedades Comerciais, cit., pp.118-119, salienta as virtualidades deste mecanismo para “criar entre o 

trabalhador e a sociedade ligações mais significativas para além das estabelecidas no quadro das relações de 

trabalho subordinado, traduzidas num maior bem-estar do organismo produtivo e de quem nele participa”. 

Vide, ainda FRANCESCO CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, Milano, 1988, p. 19. 
19 Cfr. AUGUSTO TEIXEIRA GARCIA, OPA – da oferta pública de aquisição e seu regime jurídico, Almedina, 

Coimbra, 1995, pp. 225 ss. Como salienta o autor, “ a detenção pela sociedade de acções próprias diminui 

o número de acções que podem ser adquiridas por um potencial atacante e, logo, diminui as possibilidades 

de uma OPA hostil”. ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, Manual de corporate finance, cit. pp. 211-212. E ainda, 

IAN RAMSAY/ ASJEET S. LAMBA, “Share buy-backs: na empirical investigation”, cit., p. 3. Para um estudo 

mais aprofundado sobre OPAs, vide, JOÃO CUNHA VAZ, A OPA e o controlo societário. A regra de não frustração, 

Almedina, Coimbra, 2013. 
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3. Os contratos derivados sobre ações próprias: formulação do problema 

  

As vantagens acabadas de apontar podem, pelo menos algumas, ser prosseguidas através 

da celebração de contratos derivados sobre ações próprias – pense-se, por exemplo, na 

possibilidade de a sociedade conseguir uma alavancagem financeira20. Este fenómeno de aquisição 

tem sido muito discutido em ordenamentos jurídicos estrangeiros, nomeadamente no alemão21 com 

destaque para as monografias de MARTIN KNIEHASE e NORBERT WIEDERHOLT, no italiano22 pelo 

estudo de SILVIA VANONI e no estadunidense23onde proliferam artigos sobre o tema.  

Não obstante os contratos derivados sobre ações próprias prosseguirem algumas das 

vantagens associadas, tipicamente, ao regime da aquisição de ações próprias, estes contratos não 

caem no âmbito de aplicação do regime do CSC. Pergunta-se, assim, à semelhança do que é feito 

em outros ordenamentos jurídicos, se se deverá aplicar analogicamente o regime da aquisição de 

ações próprias aos contratos derivados sobre ações próprias. Para que tal ocorra será necessário 

indagar se as razões justificativas subjacentes às normas referentes à aquisição de ações próprias 

procedem, ou não, para os casos em que são celebrados contratos derivados cujo ativo subjacente 

são as ações da própria sociedade. A resposta não poderá ser dada sem mais. Aliás, o regime da 

aquisição de ações próprias é composto por diversas normas, cujas razões justificativas são também 

elas distintas. Deste modo, ter-se-á de analisar norma a norma, ratio a ratio, determinando a sua 

 
20 A título de exemplo veja-se as seguintes atas de deliberações em assembleia geral: “Proposta cinco da 

ordem do dia da assembleia geral anual de 19 de Abril de 2017”, pelo Conselho de Administração da 

IMPRESA – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A., disponível em 

https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/CONV63566.pdf; “Extrato da ata n.º 34” da Assembleia geral 

Anual de Acionistas da Sociedade NOS, SGPS, S. A., disponível em 

https://www.nos.pt/institucional/PT/assembleia-

geral/Documents/Extrato_Ata_AG_NOS_SGPS_SA_maio_2015.pdf; ou ainda, deliberação da 

Assembleia Geral Anual de 23 de Abril de 2014, da Sociedade ZON OPTIMUS, SGPS, S. A., disponível 

em https://www.nos.pt/institucional/PT/assembleia-geral/convocatorias/Documents/2014-

abril/Ponto%206_aquisicao%20acoes%20proprias.pdf. 
21 Cfr., entre outros, MARTIN KNIEHASE, Derivate auf eigene Aktien, Duncker & Humblot, Berlim, 2005; 

NORBERT WIEDERHOLT, Rückkauf eigener Aktien (§ 71 AktG) unter Einsatz von Derivaten, Tectum Verlag, 

Marburg, 2006; HUBERT SCHMID/FELIX MÜHLHÄUSER, “Rechtsfragen 

des Einsatzes von. Aktienderivaten beim Aktienrückkauf”, in Die Aktiengesellschaft, 46, 2001, 493- 503; 

GRIGOLEIT/RACHLITZ, §71, in München Kommentar, 2.ª edição, 2020, n.º 51; TIM JOHANNSEN-ROTH, 

“Der Einsatz von Eigenkapitalderivaten beim Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG”, cit., 

pp. 407 e ss.  
22 Cfr. SILVIA VANONI, Azioni proprie e contratti derivati, G. Giappichelli editore, Torino, 2008.  
23Cfr., entre outros, ALASTAIR HUDSON, The Law on Financial Derivatives, Sweet & Maxweel, 2018; CARLOS 

L. ISRAELS, “Limitations on the Corporate Purchase of Its Own Shares, in SMU Law Review, vol. 22, 5, 

article 4, 1968. 

https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/CONV63566.pdf
https://www.nos.pt/institucional/PT/assembleia-geral/Documents/Extrato_Ata_AG_NOS_SGPS_SA_maio_2015.pdf
https://www.nos.pt/institucional/PT/assembleia-geral/Documents/Extrato_Ata_AG_NOS_SGPS_SA_maio_2015.pdf
https://www.nos.pt/institucional/PT/assembleia-geral/convocatorias/Documents/2014-abril/Ponto%206_aquisicao%20acoes%20proprias.pdf
https://www.nos.pt/institucional/PT/assembleia-geral/convocatorias/Documents/2014-abril/Ponto%206_aquisicao%20acoes%20proprias.pdf
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procedência ou não, nos casos em que se celebram contratos derivados sobre ações próprias. Se 

estas razões procederem, estaremos perante uma lacuna do sistema, a integrar nos termos do artigo 

10.º do Código Civil. 

Recorde-se que existe uma lacuna quando existe uma “incompletude do sistema contrária 

ao seu próprio plano de regulação”24. Assim, para que uma situação seja lacunar não é suficiente 

que a mesma não seja regulada pelo direito: é necessário que, à luz das próprias valorações que lhe 

são internas, a sua regulação seja exigida pelo sistema. Ora, a concretização do que é exigido pelo 

“plano de regulação” do próprio sistema remete, em primeira linha, para os princípios do próprio 

sistema.  

Entre estes, como salienta CANARIS, destaca-se o princípio da igualdade, segundo o qual o 

sistema deve tratar de forma idêntica as situações que forem materialmente idênticas25. Isto significa 

que se não houver norma que regula uma situação idêntica a uma situação que é regulada por uma 

norma que integra o sistema à partida estaremos perante uma lacuna. A chave para constatar a 

existência de lacunas com base no princípio da igualdade reside, porém, na identificação do critério 

perante o qual deve ser aferido o que é «igual»26. Na verdade, as duas mesmas situações tanto podem 

ser consideradas iguais ou diferentes consoante o critério em função do qual as duas situações 

sejam comparadas. Como é evidente, para que duas situações sejam juridicamente consideradas 

como idênticas o critério de comparação deve ser um critério de comparação juridicamente 

relevante27. Mais precisamente, relevante é aqui que a situação omissa seja análoga a uma situação 

regulada pela lei, sendo o critério de comparação aquele que é estabelecido no artigo 10.º, n.º 2, do 

Código Civil: a situação omissa será análoga a uma situação regulada na lei, quando as razões 

justificativas desta lei procedam igualmente naquela situação omissa.  

Nestes casos, estaremos perante uma lacuna a integrar nos termos gerais. Mais 

precisamente, nos termos do artigo 10.º, n.º 1, do Código Civil, haverá que aplicar a norma que 

regula o caso análogo regulado pela lei ao caso omisso28.  

É este o problema que pretendemos tratar com este trabalho. Contudo, dada a 

heterogeneidade dos contratos derivados, este trabalho apenas incidirá sobre os contratos de opção 

cujo ativo subjacente seja as ações da própria sociedade, os futuros e os swaps. Deixar-se-á, assim, 

de fora desta análise todas as outras modalidades de contratos derivados. Há ainda que salientar 

que apenas se atenderá à suscetibilidade de aplicação analógica de algumas normas do regime da 

 
24 Cfr. MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, Introdução ao direito, Almedina, Coimbra, 2016, p. 397. 
25 Cfr. CLAUS-WILHELM CANARIS, Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito, Fundação 

Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1992, pp. 32 ss.  
26 Cfr. CLAUS-WILHELM CANARIS, Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito, cit., p. 34. 
27 Cfr. CLAUS-WILHELM CANARIS, Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito, cit., p. 36. 
28 Cfr. MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, Introdução ao direito, cit., p. 402. 
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aquisição de ações próprias, nomeadamente as normas constantes dos artigos 317.º, n.º 2 e 4 e 

319.º, n.º 1, do CSC. 

 

4. A necessidade de deliberação de aquisição por parte da assembleia geral de 

acionistas: o artigo 319.º, n.º 1, do CSC 

 

Nos termos do artigo 319.º, n.º 1, do CSC, a aquisição de ações próprias depende de 

deliberação da assembleia geral, salvo a exceção estabelecida no n.º 3 do mesmo preceito. Esta 

necessidade de deliberação por parte da assembleia geral está, como veremos, intimamente ligada 

com a medida de participação de cada sócio na sociedade. 

Nas relações internas, o capital social desempenha uma função estrutural, que 

tradicionalmente se designa por função organizativa ou de participação29. Basta atendermos ao 

facto de que a generalidade dos direitos inerentes às ações é proporcional à fração do capital da 

sociedade que estas representam. Assim, constitui uma medida que serve para definir a sua posição 

jurídica, determinando a proporção em que participam na sociedade, quer economicamente, quer 

em termos de direitos sociais30/31. 

Mantendo-se inalterada esta ideia – onde não existisse a norma constante do artigo 324.º, 

n.º 1, al. a), do CSC -, no caso em que a sociedade adquirisse as suas próprias ações, esta poderia 

exercer todos os direitos que às ações estão associados: desde a possibilidade do órgão de 

administração poder votar em assembleia geral, até ao recebimento dos dividendos 

correspondentes às ações detidas. Mas, tal como disposto no artigo 324.º, n.º 1 al. a), do CSC, estes 

efeitos estão impedidos dada a suspensão de todos os direitos inerentes às ações adquiridas pela 

sociedade. Deste modo, por força deste efeito suspensivo, o problema que se coloca já não se 

prende com os que acima foram referidos, mas sim com a alteração da proporção da participação 

social de cada sócio.  

A ratio do artigo 319.º, n.º 1, do CSC, não será, pois, a possibilidade de exercício dos direitos 

inerentes às ações, mas antes, a causa da exigência de deliberação por parte da assembleia geral 

 
29 Cfr. PAULO DE TARSO DOMINGUES, Variações sobre o capital social, Almedina, Coimbra, 2009, pp. 1215 e 

ss. 
30 Cfr. PAULO DE TARSO DOMINGUES, Variações sobre o capital social, cit., pp. 1215 e ss e 556, onde o autor 

refere que “ao capital social imputa-se o desempenho de uma função de organização, com o que se pretende 

traduzir a ideia de que ele se assume como um instrumento moderador e regulador dos direitos e deveres 

dos sócios, desde logo porque estes são, por princípio, fixados e delimitados em função da medida em que 

cada sócio participa no capital social”. 
31 Atente-se, por exemplo, ao direito ao lucro. No que respeita aos direitos patrimoniais, os sócios 

participam, por via de regra, nos lucros e nas perdas da sociedade proporcionalmente às “respectivas 

participações no capital” (cfr. artigo 22.º CSC). 
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encontra-se nos efeitos que a aquisição produz na estrutura da sociedade. A necessidade de 

deliberação de aquisição de ações próprias pela assembleia geral, presente no artigo 319.º, n.º 1, do 

CSC, cujo texto representa uma reprodução quase textual do artigo 19.º, alínea a), da 2.ª Diretiva, 

justifica-se pelo facto de a aquisição de ações próprias provocar uma modificação do equilíbrio interno 

da sociedade, através da alteração da correlação de forças entre os diversos grupos de acionistas, o 

que pode ter uma decisiva influência no futuro da sociedade32. Se os direitos inerentes às ações 

detidas pela sociedade se encontram suspensos torna-se evidente que quanto mais elevada for a 

percentagem de títulos que a sociedade adquire, tanto menor será a percentagem necessária para 

deter o poder e o controlo da assembleia. Como salienta RAÚL VENTURA, “a administração não 

pode atingir esse nível de afectação da própria estrutura relativa das participações sociais”33. 

A questão que se coloca é, pois, se a razão justificativa subjacente à norma do artigo 319.º, 

n.º 1, do CSC procede para os casos em que as ações próprias sejam adquiridas através de contratos 

derivados, mais especificamente, no nosso caso, através de contratos de opção, futuros ou swaps. 

Procedendo a ratio subjacente ao artigo 319.º, n.º 1, do CSC, que justifica a necessidade de 

deliberação de aquisição destas ações por parte da assembleia geral, impor-se-á a aplicação analógica 

desta norma, mutatis mutandis, no caso em que a sociedade venha a adquirir as suas próprias ações 

através de contratos derivados. 

 

4.1 A suscetibilidade de aplicação analógica da norma constante do art. 319.º, n.º 1 CSC 

aos contratos derivados de liquidação física  

 

 
32 Importa notar que, frequentemente, imputa-se ainda à norma que exige a autorização da assembleia o fim 

de tutelar os sócios quanto às suas expectativas de receção de dividendos, uma vez que os fundos destinados 

à aquisição (onerosa) de ações próprias devem corresponder a bens disponíveis: assim, sendo a assembleia 

competente para deliberar a distribuição dos lucros de exercício entende-se que também o deve ser para 

autorizar a aquisição de ações próprias, pois essa aquisição implica um “congelamento dos lucros” – neste 

sentido, cfr. MARIA VICTÓRIA RODRIGUES VAZ FERREIRA DA ROCHA, Aquisição de acções próprias no Código 

das Sociedades Comerciais, cit., p. 196 e ainda MARGARIDA COSTA ANDRADE, Código das Sociedades Comerciais em 

Comentário – Anotação ao artigo 316.º, cit, p. 434 onde a autora refere que “Mas outros fatores contribuem para 

justificar esta regra: por um lado, a contrapartida deste negócio poderia ser distribuída entre os sócios, pois 

é dos bens partilháveis que há-de ser retirada, razão pela qual eles têm todo o interesse a que lhes seja 

atribuída tal decisão”. Contudo, na realidade, todos os negócios realizados pela sociedade podem implicar 

uma alteração do seu património livre e portanto uma aplicação dos fundos excedentes, que poderiam ser 

destinados à distribuição de dividendos: mas nem por isso deixam de ser competência exclusiva dos 

administradores, pelo que não parece razoável ver aqui a teleologia da imposição de autorização prévia – 

cfr. MIGUEL BRITO BASTOS, “As consequências da aquisição ilícita de acções próprias pelas sociedades 

anónimas”, cit, p. 195, n. 23. 
33 Cfr. RAÚL VENTURA, “Auto-participação da sociedade: as acções próprias”, cit. p. 271 
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Os contratos de opção de liquidação física, na medida em que as suas atribuições são 

executadas mediante a transmissão da titularidade do ativo subjacente contra o respetivo 

pagamento do preço, podem, efetivamente, levar, se exercida a opção, à aquisição das ações da 

própria sociedade. Deste modo, a partir do momento em que a sociedade se torne titular das suas 

próprias ações, dá-se uma verdadeira modificação na estrutura interna da sociedade – ficam 

suspensos os direitos inerentes às ações que a sociedade adquiriu, alterando-se a correlação de 

forças entre os diferentes acionistas que veem um “ajuste” nas suas participações sociais. Por força 

da suspensão de direitos que atinge as ações em autocarteira, durante o período de detenção destas 

reforça-se a medida de participação representada por cada uma das ações em circulação, podendo, 

através desta modificação da situação proporcional das ações, ser alterada a posição jurídica dos 

acionistas34. Deste modo, a razão justificativa da norma constante do artigo 319.º, n.º 1 CSC, 

procede, pelo menos nos casos em que são celebrados contratos de opção de liquidação física.   

Cumpre, no entanto, à semelhança do que é feito nos ordenamentos jurídicos alemão35 e 

italiano36, distinguir entre os casos em que é celebrado um contrato de call option, em que a sociedade 

adquire o direito potestativo de exercício da opção, e os casos em que é celebrado, pelo contrário, 

um contrato de put option, em que a sociedade assume a obrigação de comprar as suas próprias 

ações quando um terceiro decidir exercer o direito potestativo de exercício da opção para a venda 

destas. Desta forma, tal como tem vindo a ser discutido nos ordenamentos acima indicados37, a 

questão que se coloca, tendo já visto que a ratio subjacente ao art. 319.º, n.º 1 CSC procede para 

este tipo de contrato derivado, é a de saber se a aplicação analógica, mutatis mutandis, deste preceito 

aos contratos de opção se efetua logo aquando da celebração do contrato derivado ou se, pelo 

contrario, apenas a partir do momento em que for exercida a opção38 - portanto, que negócio ou 

ato deve ser tido em consideração para a sua aplicação. Isto porque, através da celebração do 

contrato derivado sobre as ações próprias, a sociedade não adquire o direito pleno sobre as suas 

próprias ações, ficando apenas habilitada ou vinculada a adquirir futuramente as suas próprias 

 
34 A título exemplificativo, tomemos o exemplo de FRANCESCO CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, cit., 

p. 39, n. 47-48. Imagine-se uma sociedade anónima com o capital repartido entre os sócios nas seguintes 

proporções: o sócio A detém 43% de participação; o sócio B 26%; o sócio C 7%; o sócio D 9%; o sócio E 

10% e o sócio F 5% (que perfaz um total de 100%). Imagine-se agora que a sociedade adquire as 

participações do sócio E e F, adquirindo, portanto, um total de 15% das participações. Esta aquisição por 

parte da sociedade vai provocar modificações substanciais na estrutura organizativa e na relação de poder 

entre os acionistas. Deste modo, o sócio A passa a deter a maioria absoluta (50,59%) porque a nova base 

para medir as relações de força é de 85 (100-15). O sócio D passa a poder exercer os direitos que a lei só 

conceda aos sócios que possuam pelo menos 10% do capital social já que, com esta modificação, passa a 

deter 10,58% da participação.  
35 Cfr. JÜRGEN OECHSLER, in Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, C. H. Beck, 2008, § 71, 58. 
36 Cfr., por todos, SILVIA VANONI, Azioni proprie e contrati derivati, ob. cit, pp. 150 e ss. 
37 Idem. 
38 Cfr. MARTIN KNIEHASE, Derivate auf eigene Aktien, cit., p. 212. 
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ações. Na medida em que a parte titular do direito potestativo de exercer ou não a opção, não a 

exerça, nunca haverá a transmissão destas participações sociais. 

De acordo com o critério do controlo da aquisição, desenvolvido na Alemanha, por JÜRGEN 

OECHSLER
39, o que será relevante para determinar a que ato ou negócio40 se deve aplicar por 

analogia o disposto no artigo 319.º, n.º 1, do CSC será a declaração negocial da sociedade que leva, 

ou pode levar, à transmissão das participações sociais para a sua esfera. Para determinar o ato ou 

negócio que leva à vinculação da sociedade ter-se-á, pois, de atender ao tipo de contrato de opção 

celebrado pela sociedade e a posição em que esta se encontra na relação contratual. Só após a 

verificação da posição relativa da sociedade será possível determinar a partir de que momento é 

que a sua declaração negocial a colocou numa posição a que levará, ou poderá levar, à aquisição 

das suas próprias ações.  

Nos casos em que a sociedade celebra um contrato de put option nos termos acima referidos, 

a celebração do próprio contrato de opção colocou já a sociedade numa posição de sujeição em 

que, exercida a opção, estará obrigada à compra das referidas ações. Daqui resulta que, de acordo 

com o critério do controlo da aquisição41, nos casos de put options, não é ao momento do exercício da 

opção que se fará a aplicação analógica da norma constante do artigo 319.º, n.º 1, do CSC, mas sim 

à celebração do próprio contrato de opção. Isto porque, o que é relevante nestes casos é a 

declaração negocial da sociedade que pode levar, caso a contraparte exerça o seu direito potestativo, 

à transmissão das participações sociais para a esfera da sociedade. Ora, nos casos das put options, a 

sociedade, no momento do exercício da opção, já se encontrará vinculada à obrigação de adquirir 

aquelas ações, desde o momento em que emitiu a sua declaração negocial: declaração emitida 

aquando da celebração do contrato de opção42. Com a celebração do contrato de opção, ainda que 

sem prever a possibilidade ou não de exercício da mesma pela sua contraparte, a sociedade assumiu 

a obrigação de comprar as suas próprias ações, colocando-se num estado de sujeição e, por isso, 

vinculada à compra das mesmas.  

 
39 Cfr. JÜRGEN OECHSLER, Die Änderung der Kapitalrichtlinie und der Rückerwerb eigener Aktien, ZHR, 2006, pp. 

72-89, p. 78. 
40 Neste caso, o contrato de opção ou o ato de exercício da opção. 
41 Cfr. JÜRGEN OECHSLER, Die Änderung der Kapitalrichtlinie und der Rückerwerb eigener Aktien, cit., p. 78. 
42 De acordo com este entendimento se encontra a doutrina maioritária na Alemanha - cfr., por todos, 

MARTIN KNIEHASE, Derivate auf eigene Aktien, cit., p.212; JÜRGEN OECHSLER, Die Änderung der Kapitalrichtlinie 

und der Rückerwerb eigener Aktien, cit., p. 78.; CARSTEN KRUCHEN, “Risikoabsicherung aktienbasierter 

Vergütungen mit eigenen Aktien”, cit., pp. 2 e ss. Contra; ANDREAS CAHN  in Grosskommentar zum 

Aktiengesetz (ed. Martin Henssler), C. H. Beck, München, § 71, 209; HUBER SCHMID/ FELIX MÜHLHÄUSER, 

“Rechtsfragen des Einsatzes von Aktienderivaten beim Aktienrückkauf”, cit., p. 495; TIM JOHANNSEN-

ROTH, “Der Einsatz von Eigenkapitalderivaten beim Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG”, 

cit., p. 409. 
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Já nos casos em que seja celebrado um contrato de call option, onde se atribua à sociedade o 

direito potestativo de exercer a opção, a declaração negocial emitida pela sociedade dirigida à 

transmissão da titularidade das ações, apenas ocorrerá se e quando a sociedade decidir exercer a 

opção. Deste modo, a sociedade não se encontra vinculada desde a celebração do contrato de 

opção, mas sim a partir do momento em que decidir exercer, produzindo os seus efeitos, a opção: 

só aqui, tendo em conta o critério do controlo da aquisição é a que a sociedade ficará vinculada a adquirir 

as suas próprias ações e não num momento anterior43. 

Desta forma, a sindicância do momento relevante para a aplicação analógica, mutatis 

mutandis, do artigo 319.º, n.º 1, do CSC, não será já o da celebração do contrato de opção, mas sim 

o ato mediante o qual se exerce a opção: é com a declaração negocial da sociedade no momento 

do ato de exercício da opção que a sociedade se encontrará vinculada, produzindo-se os efeitos 

deste exercício que consistem na transmissão negocial da titularidade das ações para a esfera da 

sociedade44.  

Pelo contrário, nos contratos de futuros ou swaps, a estrutura do próprio contrato 

apresenta-se distinta por não atribuir um qualquer direito potestativo a uma das partes. Tanto a 

celebração de contratos de futuros – como contratos a prazo padronizados pelos quais as partes 

adquirem o direito de comprar ou vender um determinado ativo (no caso, as ações da sociedade) 

por um preço prefixado numa data futura – como swaps – contratos pelos quais duas partes trocam 

posições jurídicas, financeiras ou instrumentos financeiros -, logo aquando da celebração do 

contrato investem as partes na obrigação de compra ou de vender determinado ativo em data 

futura. A obrigação – e, logo, a vinculação – existe desde o momento da celebração do contrato, 

não dependendo, ao contrário do que se procede nas opções, mais especificamente no caso das call 

options, do exercício de um direito potestativo para a aquisição das ações. Com efeito, e procedendo 

a ratio da norma contante do artigo 319.º, n.º 1, do CSC também para estes casos, aplicar-se-á, 

mutatis mutandis, a norma por analogia aos casos em que a sociedade celebre um contrato de 

futuro ou swap cujo ativo subjacente sejam as suas próprias ações. 

 

 

 
43 Cfr. JÜRGEN OECHSLER, Die Änderung der Kapitalrichtlinie und der Rückerwerb eigener Aktien, cit., p. 78; 

NORBERT WIEDERHOLT, Rückkauf eigener Aktien (§71 AktG) unter einsatz von Derivaten, cit., p. 65 
44 Contra este entendimento, considerando que não se poderá aplicar por analogia o § 71 I 8 aos contratos 

derivados porque estes não transmitem a titularidade da ação para a esfera da sociedade, mas apenas 

atribuem essa possibilidade, cfr., NORBERT WIEDERHOLT, Rückkauf eigener Aktien (§71 AktG) unter einsatz 

von Derivaten, cit., p. 65. 
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4.2 A suscetibilidade de aplicação analógica da norma constante do artigo 319.º, n.º 1, 

do CSC aos contratos derivados de liquidação financeira  

 

Quanto aos contratos de liquidação financeira a solução é de mais fácil compreensão.  

À partida, analisando os efeitos dos contratos derivados de liquidação financeira, em que o 

que existe é o pagamento de um diferencial, a razão justificativa subjacente à norma constante do 

artigo 319.º, n.º 1, do CSC, não procederá uma vez que nestes casos não se verifica uma verdadeira 

transmissão da titularidade das ações para a esfera da sociedade, não se modificando, deste modo, 

as posições dos sócios nem a força correlativa entre si.  

Até hoje, na Alemanha, a discussão acerca dos derivados de liquidação financeira sobre 

ações próprias tem-se centrado na sua qualificação como «direito de participação» (Genussrecht), nos 

termos do § 221 III da AktG45, isto é, se estes conferem pretensões obrigacionais correspondentes 

a direitos patrimoniais típicos da posição acionista46. Certa doutrina, encontra paralelo neste tipo 

de derivados com as obrigações convertíveis em ações, entre nós reguladas no art. 366.º CSC. Ao 

ver nos contratos derivados de liquidação financeira uma forma de conferir pretensões 

obrigacionais correspondentes a direitos patrimoniais típicos dos acionistas, alguns autores têm 

propugnado pela aplicação analógica, não do § 71 I 8 da AktG – referente à necessidade de 

deliberação para a aquisição por parte da assembleia geral -, mas sim do § 221 III da AktG – 

correspondente, em parte, ao artigo 366.º do CSC – aos contratos derivados de liquidação 

financeira dada a posição relativa em que colocam a contraparte em face à sociedade.  

A ratio subjacente às normas decorrentes do artigo 366.º CSC, prende-se com a 

possibilidade de conversão das obrigações em participações sociais, sendo que se justifica por a 

emissão de obrigações convertíveis implicar a potencial alteração da estrutura acionista da 

sociedade. Deste modo, a razão justificativa subjacente às normas do artigo 366.º do CSC é a 

mesma que aquela subjacente às normas constantes do artigo 319.º do CSC. A diferença encontra-

se no facto de, no caso do artigo 366.º do CSC, ainda não se estar verdadeiramente perante ações 

da própria sociedade, mas sim, de obrigações que se irão converter em ações dessa sociedade. São, 

portanto, para todos os efeitos, ainda obrigações. É dada esta circunstância que alguns autores47 

qualificam os contratos derivados como Genussrecht, à semelhança do que aconteceria nas 

obrigações convertíveis em ações. O argumento, porém, não procede.Ora vejamos:  

 
45 Compreende um texto paralelo ao nosso 366.º CSC.  
46 Neste sentido, cfr. PAEFGEN, in Die Aktiengesellschaft, 1999, 67, 71 e BUSCH, in Die Aktiengesellschaft, 1999, 

58, 65, apud., MARTIN KNIEHASE, Derivate auf eigene Aktien, cit., pp. 160-164. 
47 Entre outros, LUTTERMANN, in KolnerKommentar, § 57, n.º 40, apud. MARTIN KNIEHASE, Derivate auf eigene 

Aktien, cit., pp. 163 e ss. 
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Juridicamente, os direitos patrimoniais atribuídos pelos contratos derivados de liquidação 

financeira são muito diferentes dos direitos patrimoniais conferidos pelas ações aos sócios. Como 

direitos patrimoniais típicos da posição de acionista, compreendem-se os direitos de preferência na 

subscrição de novas ações e o direito a participar nos lucros e/ou na quota da liquidação da 

sociedade. Para que um contrato derivado seja qualificado como Genusrecht deve atribuir pelo 

menos um desses direitos patrimoniais. Mas os contratos derivados de liquidação financeira não 

atribuem nenhum destes direitos. O direito ao dividendo pressupõe a existência de uma posição 

acionista, de uma detenção efetiva de uma participação social. No caso da celebração de um 

contrato derivado de liquidação financeira, aquilo que ocorre é somente o desembolso do saldo ou 

diferencial pecuniário entre o preço do ativo fixado na celebração do contrato e apurado no 

vencimento do mesmo, ou seja, no momento do exercício da opção48. O terceiro contraente não 

fica, de nenhum modo, numa posição semelhante a um acionista, na medida em que, por um lado, 

não adquire uma ação e, por isso, por outro lado, não tem qualquer direito patrimonial associado 

a esta: apenas receberá, ou não, um valor no momento do exercício da opção totalmente 

independente de uma qualquer participação social. O título atributivo de um qualquer direito 

patrimonial existente a que este terceiro contraente terá ou não direito será totalmente 

independente de uma participação na sociedade, estando apenas ligado a um negócio com esta 

celebrado. Não se poderá dizer, portanto, tal como discutido na doutrina alemã, que os contratos 

derivados de liquidação financeira sobre ações próprias conferem pretensões obrigacionais 

correspondentes a direitos patrimoniais típicos da posição acionista49. 

Desta feita, para além de ser de rejeitar a aplicação analógica das normas constantes do 

artigo 366.º do CSC, será também de rejeitar a aplicação analógica daquelas constantes do artigo 

319.º, n.º 1, do CSC referente à necessidade de deliberação para a aquisição das ações. Sendo o 

contrato de opção de liquidação financeira – procedendo o mesmo raciocínio para um contrato de 

futuros ou de swaps - um contrato que se caracteriza por não haver a transmissão das participações 

sociais para a esfera da sociedade, a ratio deste preceito não procede na medida em que, apenas 

existindo o pagamento de um diferencial, não existe qualquer modificação do equilíbrio interno da 

sociedade, através da alteração da correlação de forças entre os diversos grupos de acionistas. Desta 

forma, quanto aos contratos derivados de liquidação financeira, a questão relativa à necessidade de 

deliberação por parte da assembleia geral não se coloca, não havendo, consequentemente, lugar à 

aplicação analógica desta norma a este tipo de contratos.   

 
48 Cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Instrumentos financeiros, cit. p.141. 
49 A maioria da doutrina entende que o § 221 III da AktG não se aplica aos contratos derivados sobre ações 

próprias com liquidação financeira. Neste sentido, cfr. MARTIN KNIEHASE, Derivate auf eigene Aktien, cit., p. 

163; contra este entendimento LUTTERMANN, in KolnerKommentar, § 57, n.º 40, apud. MARTIN KNIEHASE, 

Derivate auf eigene Aktien, cit., pp. 163 e ss. 



 

14 
 

 

5. A contrapartida da aquisição de ações próprias: o artigo 317.º, n.º 4, do CSC e os 

bens distribuíveis pelos sócios 

 

Como se apurou anteriormente, a norma constante do artigo 316.º, n.º 1, do CSC proíbe, 

às sociedades, a subscrição das suas ações e a aquisição derivada das mesmas, na ausência de norma 

especial que o permita. No seguimento deste preceito, o artigo 317.º do CSC, cuja epígrafe se refere 

aos “casos de aquisição lícita de ações próprias”, vem disciplinar as condições em que é admitida a 

aquisição derivada de ações próprias. O carácter absoluto da proibição de adquirir originariamente 

as ações contrasta com a natureza relativa da proibição de aquisição derivada. Tal consideração 

traduz-se num regime jurídico que se apresenta diferente para estas duas situações, já que o 

fundamento da própria lei também é diferente: estipula-se a proibição da subscrição de ações 

próprias porque está em jogo, primordialmente, o princípio da exata formação do capital social50. 

Por outro lado, tolera-se a aquisição derivada das ações da própria sociedade já que, neste caso, o 

que está ora em causa, é a conservação do capital social ou a sua integridade no desenvolvimento 

da sociedade. 

Deste modo, o segundo problema que cumpre analisar prende-se com a necessidade de a 

contrapartida pela aquisição de ações próprias se refira a bens que sejam, nos termos dos artigos 

32.º e 33.º do CSC, distribuíveis aos sócios, devendo ainda o valor dos bens distribuíveis ser, pelo 

menos igual ao dobro do valor a pagar pelas ações – é isto que decorre do artigo 317.º, n.º 4, do 

CSC. O legislador estabeleceu, assim, duas limitações distintas no que toca à contrapartida da 

aquisição de ações próprias.  

O primeiro limite imposto pelo legislador visa impedir que a sociedade use, na aquisição 

das suas próprias ações, bens que comprometam a soma do capital social com as reservas 

obrigatórias e que sejam necessários para proceder ao pagamento de prejuízos transitados. A 

doutrina maioritária salienta que se trata, desta forma, de vetar que a sociedade faça retornar aos 

sócios os valores que estes lhe entregaram a título de entrada, o que equivaleria a uma encoberta 

 
50 Para que haja uma exata formação do capital social é necessário assegurar, entre outros aspectos, que o 

acordo dos subscritores não seja fictício e que, consequentemente, a subscrição corresponda a uma efetiva 

entrada de capital. Para além do mais, e como salienta MARIA VICTÓRIA RODRIGUES VAZ FERREIRA DA 

ROCHA, Aquisição de acções próprias no Código das Sociedades Comerciais, cit., p. 129, “No momento da constituição 

da sociedade, a proibição tem escassa relevância prática. Se a constituição é imediata, é inconcebível, sequer, 

que a sociedade subscreva directamente as suas acções. Com efeito, nesse caso a sociedade só pode surgir 

como tal depois de subscrita a totalidade das acções, não possuindo personalidade jurídica antes desse 

momento. A personalidade jurídica só surge com o registo que, por sua vez, pressupõe a subscrição pelos 

fundadores de todas as acções”. 
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redução do capital social e consequente violação do princípio da intangibilidade51/52. 

Consequentemente, a razão justificativa desta norma será a tutela do capital social, na medida em 

que aos sócios não poderão ser atribuídos bens nem valores que sejam necessários à cobertura 

deste, visando-se impedir que se desça, em virtude dessa distribuição, abaixo da cifra 

correspondente ao capital social, que funciona como garantia mínima dos credores da sociedade53. 

A ideia geral é, assim, a de que o capital subscrito pelos sócios se encontra disponível para a 

atividade económica da empresa, mas já não para a restituição aos acionistas das quantias por estes 

entregues à sociedade, a não ser que estejam salvaguardados os direitos dos credores ou em caso 

de liquidação, depois de todos os credores terem sido satisfeitos54. 

Mas, se assim é, nos casos em que a contraparte não seja um sócio, não se colocará qualquer 

problema, dado o princípio da intangibilidade do capital social ter por pressuposto que é aos sócios 

 
51 Cfr., por todos, MARIA VICTÓRIA RODRIGUES VAZ FERREIRA DA ROCHA, Aquisição de acções próprias no 

Código das Sociedades Comerciais, cit., pp. 168 e ss. 
52 Não parece ser de concordar com esta visão sem mais. Na verdade, poder-se-á dizer, tal como salienta 

MARGARIDA COSTA ANDRADE, que na grande maioria dos casos não se pode, com certeza, afirmar tal 

intenção, “porque, para o alienante, é completamente indiferente quem adquire as ações, não conhecendo 

sequer muitas vezes a quem é que elas serão vendidas depois de dar a ordem ao intermediário financeiro; 

enquanto que a sociedade, a não ser no especifico caso de redução do capital social, não tem pré-delineado 

objetivo de reembolsar os sócios, mas sim de concretizar as varias vantagens que a aquisição de participações 

próprias comporta. Ou seja, o problema inerente à aquisição está, não na intenção da sociedade, mas, 

objetivamente, no facto de, sendo a operação de compra comutativa (a sociedade paga e recebe algo em 

troca), ter por objeto um bem que reclama especiais cautelas para a salvaguarda do capital social” – cfr. 

MARGARIDA COSTA ANDRADE, Código das Sociedades Comerciais em Comentário – Anotação ao artigo 316.º, cit, p. 

426 
53 O capital social desempenha, no direito societário um papel fundamental no regime da distribuição de 

bens aos sócios. Resulta do artigo 15.º, n.º 1 al. a) da Directiva do Capital que os fundos destinados à 

cobertura do capital social não podem, em circunstância alguma, ser distribuídos pelos sócios. Consagra-se 

desta forma aquilo que ficou conhecido como o princípio da intangibilidade do capital social. Ao referir-se 

ao capital social como intangível, quer-se com isso significar que aos sócios não poderão ser atribuídos bens 

nem valores que sejam necessários à cobertura do capital social. Importante é notar que isto não significa 

que o valor do património social não possa descer abaixo da cifra do capital. Visa-se apenas impedir que se 

desça abaixo dessa cifra em virtude da atribuição aos sócios – enquanto sócios – de valores de qualquer 

natureza. Não se visa, portanto, prevenir que tal aconteça em consequência das perdas resultantes da 

atividade empresarial da sociedade. Assim, a razão justificativa deste regime prende-se, em última medida 

com a tutela dos credores da sociedade – cfr., por todos, PAULO DE TARSO DOMINGUES, Variações sobre o 

capital social, cit. pp. 250 e ss. Refere ainda RAÚL VENTURA, Estudos vários sobre sociedades anónimas. Comentário 

ao Código das Sociedades Comerciais, cit., pp. 439 e ss, que a restituição é proibida por afetar a parte do património 

que serve de garantia mínima aos credores. Ora, se a sociedade não possui reservas livres, a aquisição onerosa 

de ações próprias, dada a situação de auto-referencia que cria, significa realmente que parte do património 

pode deixar de estar sujeito à ação dos credores, pelo que se traduz, potencialmente, numa ilícita e disfarçada 

redução de facto do capital social. 
54 Cfr. ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, Manual de corporate finance, cit., p. 199. 
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– enquanto sócios – que não poderão ser atribuídos bens nem valores que sejam necessários à 

cobertura do capital social55. 

Apurada a ratio da norma constante do artigo 317.º, n.º 4, do CSC cumpre averiguar se na 

celebração de contratos derivados a mesma procede, sendo, por isso, suscetível de aplicação 

analógica, mutatis mutandis, a estes contratos. 

 

5.1 A suscetibilidade de aplicação analógica da norma constante do artigo 317.º, n.º 4, 

primeira parte do CSC aos contratos derivados de liquidação física  

 

Uma vez mais, a resposta não poderá ser dada de forma unitária, dada a realidade 

heterogenia relativa a este tipo de contratos, tendo de se distinguir, em primeiro lugar, entre, por 

um lado, os contratos de opção, futuros ou swaps de liquidação física e, por outro, os contratos de 

opção, futuros ou swaps de liquidação financeira.  

Nos casos de contratos de opção de liquidação física, à partida, a contraparte da sociedade 

será um sócio. No entanto, pode suceder que seja celebrado um contrato de opção sobre ações 

próprias com um não sócio. A questão que se coloca é a de saber se, mesmo a sociedade não 

celebrando o contrato de opção com um sócio, haverá ou não casos em que a razão justificativa da 

norma procede. Desta forma, na medida em que o contrato seja celebrado com um autêntico 

terceiro face à sociedade, a razão não procederá, não ficando o contrato sujeito à norma ora em 

análise. Contudo, casos há em que a contraparte da sociedade ainda não é um sócio, mas se 

apresenta como um potencial sócio da sociedade. Pergunta-se, deste modo, se a ratio subjacente ao 

artigo 317.º, n.º 4, do CSC também abrange os sócios futuros, ou apenas os sócios à data da 

celebração do contrato.  

Estando em causa a conservação do capital social, embora a lei não proteja os credores da 

sociedade de quaisquer variações patrimoniais, esta protege-os perante reduções do património da 

sociedade em benefício dos sócios – é este, como vimos, o conteúdo essencial do princípio da 

intangibilidade do capital social. Se a sociedade, de alguma forma, utilizar os seus fundos para 

beneficiar um sócio o património social está a ser alocado em favor dos sócios em situações em 

que poderia ser necessário para a satisfazer os credores da sociedade. A ser assim, a distribuição de 

bens não poderá ser vista apenas como uma distribuição que beneficie um sócio atual, mas também 

aquelas em que se beneficiem sócios futuros56. Pense-se no caso, a propósito dos contratos de 

 
55 Cfr. PAULO DE TARSO DOMINGUES, Variações sobre o capital social, cit., p. 250. 
56 Desta forma, ainda que a propósito da matéria relativa à assistência financeira, cfr. ANA PERESTRELO DE 

OLIVEIRA, Manual de corporate finance, cit., p.226. No mesmo sentido, MARTIN KNIEHASE, Derivate auf eigene 

Aktien, cit., p. 254, onde o autor refer que, enquanto futuro acionista da sociedade, o terceiro contraente 
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opção, em que a sociedade celebra um contrato de opção com um terceiro, que há data da 

celebração do contrato não é acionista da sociedade, mas vem a sê-lo no momento do exercício da 

opção.  

 

5.1.1 A sindicabilidade da contrapartida da aquisição de ações próprias 

 

Questão diferente é aquela que se prende com a determinação dos montantes a pagar pelas 

ações adquiridas. Nesta medida, há que averiguar se este valor corresponde apenas ao preço a pagar 

pelas referidas ações ou se, pelo contrário, relevarão ainda outros montantes que tenham sido 

transferidos do património social. Retomando a ideia de que a razão justificativa da norma 

constante do artigo 317.º, n.º 4, do CSC se justifica pela tutela do capital social, não será correto 

afirmar que apenas relevarão como montantes a pagar pelas ações aqueles referentes ao preço das 

mesmas. Para este efeito, relevarão, ao invés, todos os bens que saiam do património social, só 

assim se garantindo, efetivamente, uma tutela do capital social. Se assim não fosse, seria possível 

conceber um cenário em que as partes acordavam um preço das ações muito baixo, e 

consequentemente, um prémio, no caso dos contratos de opção, muito superior de forma a 

compensar aquilo que seria poupado no pagamento do preço das ações. Por isto mesmo, relevarão 

para aferição dos montantes a pagar, todos os bens que saiam do património social o que, no caso 

dos contratos de opção, será o montante a pagar a título de prémio, bem como o preço a pagar 

pelas ações a adquirir.  

Delimitado o montante relevante como “valor a ser pago pela ação”, um segundo nível de 

problemas impõe-se: tratando-se de um contrato de opção (seja uma put option ou um a call option) 

- o problema não se coloca com os futuros nem com os swaps uma vez que o montante a pagar é 

previamente fixado na celebração do contrato - a determinação do valor a pagar só poderá ser 

apurada no momento do exercício da opção, quando o juízo de validade do negócio jurídico em 

causa tem de ser feito no momento da própria celebração do negócio. No momento em que o 

contrato de opção é celebrado, não é possível saber ainda qual o valor que este mesmo contrato 

implica para a sociedade, dado ser característica deste instrumento financeiro derivado a não 

prefixação do valor a pagar aquando do exercício da opção. No entanto, a analogia entre o contrato 

de aquisição de ações próprias não é feita com o contrato derivado celebrado entre a sociedade e a 

sua contraparte. Este último apenas atribui um direito potestativo – de opção – contra o pagamento 

de um prémio. Pode, assim, o contrato de opção ser celebrado sem que este direito potestativo 

 
reconduz-se ao âmbito de aplicação do § 57 I, sendo que, por conseguinte, os contratos derivados celebrados 

em condições que não são as de mercado, serão nulos por violação desse preceito. 
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nunca venha a ser exercido, não havendo, desta forma, a produção dos seus efeitos e, 

consequentemente, nunca chegando a haver a aquisição das ações. O ato que produz os efeitos 

típicos de aquisição contra o pagamento de um preço é o ato de exercício da opção e não a própria 

celebração do contrato de opção que apenas coloca as partes numa relação “direito 

potestativo/sujeição”. Decorre do exposto que é este ato que tem de ser válido para que se 

produzam os efeitos típicos de aquisição das ações contra o pagamento do preço, sendo que, se o 

mesmo for contrário à lei, será nulo nos termos do artigo 295.º do CC que por sua vez remete para 

o artigo 280.º do CC.  

É a este ato de exercício da opção que se deverá aplicar por analogia o disposto no artigo 

317.º n.º 4, do CSC já que a razão justificativa subjacente a esta norma é procedente nos casos em 

que seja exercida a opção que levará à aquisição das ações. Quando a parte titular do direito 

potestativo de exercício da opção a exerça e esta conduza à violação do disposto no artigo 317.º, 

n.º 4, do CSC, o mesmo será nulo por violação da disposição legal.  

 

5.1.2 A nulidade do ato de exercício da opção e a impossibilidade jurídica do 

aproveitamento da atribuição correspondente ao direito potestativo de exercício 

da opção 

 

Exercida a opção, levando à aquisição das ações, em violação do disposto no artigo 317.º, 

n.º 4, do CSC, que se aplica por analogia ao ato de exercício da opção, tornando o ato nulo, garante-

se, de facto, a conservação do capital social, tal como visado pela norma em causa, mas coloca-se 

um problema na relação com a contraparte do contrato já que o pagamento do prémio foi logo à 

partida efetuado.  

Entre o pagamento do prémio e a atribuição da possibilidade de exercer a opção, existe 

uma relação sinalagmática. Isto pressupõe que nas relações sinalagmáticas, como entre nós 

defendem MARIA DE LURDES PEREIRA e PEDRO MÚRIAS
57, um vínculo entre obrigações é um 

vínculo que existe entre todas as atribuições que sejam conferidas se e para. É certo que o regime 

do incumprimento dos contratos sinalagmáticos está pensado apenas para o incumprimento de 

obrigações58. No entanto, o regime do incumprimento dos contratos sinalagmáticos deve ser 

 
57 Cfr. MARIA DE LURDES PEREIRA/ PEDRO MÚRIAS, Sobre o conceito e a extensão do sinalagma, in Estudos em 

Honra do Professor Doutor José de Oliveira Ascensão, Almedina, Coimbra, 2008. 
58 Cfr. MARIA DE LURDES PEREIRA/ PEDRO MÚRIAS, Sobre o conceito e a extensão do sinalagma, cit., p. 3. Neste 

sentido, vide também, MARGARIDA LIMA REGO, Contrato de seguro e terceiros. Estudo de Direito Civil, Coimbra, 

Coimbra Editora, 2010. 
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aplicado por analogia, se necessário, mutatis mutandis, a situações em que exista a perturbação de 

atribuições de uma outra espécie que também integrem sinalagmas contratuais59. 

Desta forma, a nulidade do ato de exercício da opção implica que o titular do direito 

potestativo de exercício da opção fica impossibilitado de a exercer. Estamos, pois, perante um caso 

de impossibilidade jurídica do aproveitamento da atribuição correspondente ao direito potestativo 

de exercer a opção60. A nulidade do ato de exercício da opção implica, deste modo, a frustração de 

uma das atribuições sinalagmaticamente acopladas: a atribuição do direito potestativo de exercício 

da opção. Por consequência, a restituição da integridade do sinalagma exige que a contraprestação 

– a atribuição sinalagmaticamente acoplada à atribuição cujo exercício é frustrado – não subsista, 

de acordo com o princípio da interdependência entre a prestação e contraprestação, próprio dos 

contratos sinalagmáticos61. 

A regra que ordena a extinção do dever de efetuar a contraprestação que se achava a cargo 

da contraparte da prestação tornada impossível não estatui como escreve MARIA DE LURDES 

PEREIRA “mais do que uma consequência – em todo o caso, não prevista no contrato – ajustada 

ao reconhecimento de que cada uma das partes não se obriga puramente à prestação, mas antes à 

prestação contra a realização simultânea da contraprestação”62. Assim, a extinção do direito à 

contraprestação estatuída no artigo 795.º, n.º1, do CC, visa evitar a deturpação, num momento 

posterior, do sentido originário do contrato sinalagmático. A eficácia exoneratória da obrigação de 

realizar a contraprestação por impossibilidade superveniente é, deste modo, automática, ou seja, 

opera aqui a figura da caducidade63, sendo, por tanto, que a liberação do credor, perante a 

contraprestação que lhe incumbe, opera por si mesma. 

 
59 Deste modo, MARIA DE LURDES PEREIRA/ PEDRO MÚRIAS, Sobre o conceito e a extensão do sinalagma, cit., 

p. 7, onde os autores consideram que a atribuição deve abranger, por exemplo, os direitos potestativos com 

as correspondentes sujeições e a extinção deste par direito potestativo/sujeição. 
60 Cfr. CATARINA MONTEIRO PIRES, Impossibilidade da prestação, Almedina, Coimbra, 2017, pp. 213 e ss. 
61 Veja-se a doutrina dominante em Portugal. Neste sentido, MANUEL DE ANDRADE, Teoria geral das 

obrigações, Almedina, Coimbra, 3.ª ed. 1966, pp. 426-427; INOCÊNCIO GALVÃO TELLES, Direito das obrigações, 

Coimbra, Coimbra Editora, 2010, pp. 464 ss; ANTUNES VARELA, Das obrigações em geral, II, Almedina, 

Coimbra, 2017 p. 84; JORGE RIBEIRO DE FARIA, Direito das obrigações, I, Almedina, Coimbra, 2014, p. 237; 

LUÍS MENEZES LEITÃO, O enriquecimento sem causa no Direito Civil, Almedina, Coimbra, 2005, p. 493; MARIA 

DE LURDES PEREIRA, Conceito de prestação e destino da contraprestação, Almedina, Coimbra, 2001, p. 110 ss; 

NUNO PINTO OLIVEIRA, Princípios de direito dos contratos, Coimbra, Coimbra Editora, 2011, pp. 126 e ss; 

CATARINA MONTEIRO PIRES, Impossibilidade da prestação, cit., pp. 581 ss. 
62 Cfr. MARIA DE LURDES PEREIRA, Conceito de prestação e destino da contraprestação, cit., p. 111. 
63 Veja-se, como lugar paralelo, o artigo 1051.º, e), em que o contrato de locação caduca pela perda da coisa 

locada, estando aqui subjacente a mesma ideia. No sentido da caducidade do contrato, veja-se, entre outros, 

ANTUNES VARELA, Das Obrigações, II, cit., p. 84; PEDRO ROMANO MARTINEZ, Da cessação do contrato, 

Almedina, Coimbra, 2017, p. 42; INOCÊNCIO GALVÃO TELLES, Direito das obrigações, cit., p. 466; ANTÓNIO 

MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, IX, Almedina, Coimbra, 2017, cit., p. 341. Contra esta posição 

NUNO PINTO OLIVEIRA, Princípios de direito dos contratos, cit., pp. 834 e ss, onde critica a tese da exclusão 

automática da contraprestação, entendendo que esta orientação implicaria, nos casos em que o devedor 
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Atendendo à segunda parte do artigo 795.º, n.º1, do CC quando a contraprestação já tenha 

sido realizada, a impossibilidade total não imputável a qualquer das partes impõe que a mesma seja 

restituída, determinando este preceito que esta restituição opere de acordo com as regras do 

enriquecimento sem causa e não de acordo com as regras da resolução, como sucede nos casos de 

impossibilidade superveniente imputável ao devedor (artigo 801.º, n.º 2, do CC)64. O recurso a este 

instituto tem sido justificado com base no carácter consumado da situação bem como na tutela do 

inadimplente por impossibilidade não culposa. 

 

5.2 A suscetibilidade de aplicação analógica da norma constante do artigo 317.º, n.º 4, 

primeira parte do CSC aos contratos derivados de liquidação física  

 

No caso dos contratos derivados de liquidação financeira o cenário afigura-se distinto caso 

a contraparte seja um sócio da sociedade. Quando a contraparte da sociedade não seja um sócio, 

tal como vimos para os casos de contratos derivados de liquidação física com terceiros, a razão 

justificativa da norma constante do artigo 317.º, n.º 4, do CSC não procede, não sendo suscetível 

de aplicação analógica. A celebração de um contrato de opção, futuro ou swap de liquidação 

financeira com um terceiro não põe em causa o princípio da intangibilidade do capital social, dado 

que os bens que sairão, eventualmente, do património social não se destinam a um sócio, sendo a 

sociedade livre de alocar o seu património à sua atividade económica, sem qualquer restrição, ainda 

 
exigisse a contraprestação, que o credor tivesse de provar que a prestação se tinha tornado impossível e 

assim se mantinha e que a mesma não seria imputável ao devedor. Assim, o credor poderia invocar os 

remédios sinalagmáticos dos artigos 428.º ou 801.º, n.º 1 e 802.º, mas, se não o fizesse, o tribunal não poderia 

atender à relação sinalagmática para negar o cumprimento. Deste modo, defendeu o autor a aplicação do 

artigo 801.º, n.º 2, aos casos de impossibilidade, fosse ela ou não imputável ao devedor. Ao sustentar a 

aplicação deste artigo estar-se-ia, apesar de impor ao credor uma manifestação de vontade, a trazer-lhe 

também vantagens, na medida em que deixaria de ter o ónus de alegar e de provar que a impossibilidade em 

apreço não seria imputável ao devedor. Deste modo, para o autor, o artigo 795.º «deveria dizer e deve 

interpretar-se como se dissesse que, quando no contrato bilateral, uma das prestações se tornar impossível, 

o credor pode resolver o contrato», não operando, por isso, aqui, o mecanismo da caducidade que leva à 

extinção automática da contraprestação. Com a devida vénia, não se pode concordar com esta última 

posição. Atendendo à ratio do artigo 795.º, este dispõe sobre os «contratos bilaterais», leia-se sinalagmáticos. 

Ora, estando em causa contratos sinalagmáticos e atendendo a este vínculo que estabelece um nexo existente 

entre duas atribuições contratuais que exprime que a vinculação de cada parte se constitui e persiste se e 

porque a contraparte se vincula reciprocamente, se a prestação se extingue, deixa de haver razão para que a 

contraprestação persista.  
64 Cfr. JOSÉ BRANDÃO PROENÇA, A resolução do contrato no direito civil – do enquadramento e do regime, Coimbra, 

Coimbra Editora, 2006, pp.127-128. 
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que os negócios se afigurem desvantajosos e o património social desça abaixo da cifra do capital 

social65.  

Diferentemente, nos casos em que o contrato seja celebrado com um sócio da sociedade, 

ter-se-á de verificar, tal como se fez para os contratos de liquidação física, se a razão justificativa 

subjacente à norma constante do artigo 317.º, n.º 4, do CSC é procedente, aplicando-se, mutatis 

mutandis, a estes contratos.  

Nestes casos, não existe analogia com uma aquisição de ações próprias. Num contrato de 

liquidação financeira não existe um pagamento de um preço contra a aquisição de uma ação. O que 

sucede é apenas a possibilidade de, se se tratar de um contrato de opção - dado que com os futuros 

e swaps chegada a data fixada far-se-á a venda ou compra -, exercida a opção, se receber o 

diferencial entre o preço do ativo fixado na celebração do contrato e apurado no vencimento do 

mesmo, não havendo, portanto, a transmissão da titularidade das ações. Assim, a razão justificativa 

da norma constante do artigo 317.º, n.º 4, do CSC não procede para os casos em que seja celebrado 

um contrato derivado de liquidação financeira, ainda que a contraparte da sociedade seja um seu 

sócio66. No entanto, apesar de a situação não ser análoga à aquisição de ações próprias, existe 

também neste caso a atribuição de bens do património societário a um sócio, através de um 

pagamento unilateral correspondente ao diferencial entre os dois valores acima descritos. Não 

havendo analogia com a aquisição de ações próprias, não se aplicando, por isso, analogicamente o 

disposto no artigo 317.º, n.º 4, do CSC mas existindo efetivamente uma alocação de bens do 

património societário para a esfera de um sócio, ter-se-á, parece-nos, de se aplicar o regime geral 

de distribuição de bens a acionistas, regido pelos artigos 32.º e seguintes do CSC.  

Em primeira linha, surge a questão sobre o que se considera como “distribuição de bens 

aos sócios”. Quanto à “distribuição de bens” é pacífico na doutrina que esta abrange quer a 

distribuição de bens propriamente ditos, quer a distribuição de quantias pecuniárias67. Deste modo, 

 
65 Na doutrina alemã, em sentido contrário, LUTTER, in KolnerKommentar, § 57, n.º 40, defende que este 

preceito deve ser também aplicado àqueles sujeitos que, tal como aqueles que são formalmente acionistas, 

suportam o risco da atividade societária. Desta forma, sustenta o autor que, em virtude da celebração do 

negócio, apesar de a contraparte da sociedade não ser titular de ações sociais, este torna-se um acionista de 

facto e, por isso, fica sujeito ao regime do § 57 (1). Não parece ser de concordar com esta posição. Desde 

logo, a proibição do § 57 I 1 da AktG apenas se aplica, de acordo com a sua letra, à atribuição de bens a 

acionistas que sejam feitas em condições acima do mercado. A atribuição de bens a terceiros encontra-se, 

por definição, fora do âmbito desta proibição. A celebração de negócios com terceiros em condições 

excessivamente vantajosas para estes pode constituir uma violação dos deveres de lealdade pelos 

administradores, mas não viola o § 57 I 1 da AktG. Para mais, a equiparação dos terceiros aos acionistas 

parece despropositada pelas razões já acima elencadas – neste sentido, por todos, MARTIN KNIEHASE, 

Derivate auf eigene Aktien, cit. P. 159 e ss. 
66 Neste sentido pronuncia-se a maioria da doutrina alemã – cfr. MARTIN KNIEHASE, Derivate auf eigene 

Aktien, cit., p. 159 e ss. 
67 Cfr. ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, Manual de corporate finance, cit., pp. 200 e ss. 
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toda e qualquer distribuição, incluindo aquela que tenha por objeto dinheiro, terá de respeitar a 

regra constante do artigo 32.º, n.º 1, do CSC. Questão mais complicada será a de saber o que 

significa “distribuição aos sócios”. Desta forma, questiona-se se está abrangida pelo regime apenas 

a distribuição direta, a título de lucros ou de compra de ações – a ser o caso, os contratos derivados 

de liquidação financeira não estariam abrangidos pelo âmbito desta norma -, ou se, por outro lado, 

também estão abrangidas as situações de distribuição indireta68. Atendendo à teleologia do preceito, 

apesar de as distribuições aos sócios tipicamente assumirem a forma de dividendos ou de compra 

de ações próprias, esta abrangerá também outros casos em que se dê a diminuição do património 

da sociedade, por exemplo, pela celebração de um negócio com acionistas. Esta distribuição pode, 

portanto, ser feita de forma indireta. Como escreve ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, “para além 

do efeito económico ser substancialmente o mesmo, à distribuição é equiparado, em sede de regime 

de restituição, “qualquer facto que faça beneficiar o património das referidas pessoas dos valores 

indevidamente atribuídos” (art. 34.º/5), o que aponta para a possibilidade de a distribuição ocorrer 

a títulos diversos e, porventura, também em termos indiretos. Daí que, para serem efetivas, as 

regras sobre limites às distribuições têm de abranger outras formas diretas e indiretas de 

distribuição”. O que é necessário, então, é que haja uma diminuição do património da sociedade 

em benefício do sócio.  

Recortado o âmbito de aplicação do artigo 32.º do CSC, há que determinar o critério pelo 

qual se valora a diminuição do património da sociedade. Não serão todas as situações que façam 

diminuir o património social que se considerarão distribuições aos sócios. Basta pensar-se que se a 

sociedade celebrar um negócio com um sócio, em que exista a atribuição de bens do património 

societário ao sócio, este poderá não cair no âmbito de aplicação do artigo 32.º, n.º 1, do CSC, se o 

valor da atribuição do sócio à sociedade for superior ao valor da atribuição da sociedade ao sócio. 

O que importa, para se considerar que existe uma efetiva distribuição de bens aos sócios, é que o 

valor da atribuição do sócio para a sociedade seja inferior ao valor da respetiva contrapartida. Valerá 

aqui um critério contabilístico69 para a valoração da existência de uma distribuição efetiva de bens 

aos sócios. De acordo com este critério, os negócios celebrados entre a sociedade e os sócios70 

 
68 Cfr. ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, Manual de corporate finance, cit., p. 201. 
69 Cfr. ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, Manual de corporate finance, cit., p. 204. A autora refere a existência 

de dois critérios: o critério contabilístico – vigente no ordenamento jurídico português – e o critério da 

redução do património real. Este último surgiu no ordenamento jurídico alemão e determinava que não 

bastaria a manutenção formal do balanço; o empréstimo (ou outro qualquer negócio) diminuiria por 

natureza o património líquido da sociedade, já que representaria a trica de meios líquidos por meios menos 

líquidos. O próprio ordenamento jurídico alemão já não consagra esta teoria, tendo adoptado 

posteriormente o critério contabilístico para a valoração da existência de distribuição de bens a acionistas.   
70 O tema da distribuição de bens aos sócios, em especial através da celebração de negócios entre a sociedade 

e os seus sócios, não pode, por razões que se compreendem, ser tratado neste estudo. Dir-se-á apenas que, 

apesar do que se acaba de dizer, nem todos os negócios celebrados entre a sociedades e os seus acionistas, 
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serão nulos quando tenham como implicação que o património líquido da sociedade se torne 

inferior à soma do capital social e das reservas exigidas à sociedade – é isto que decorre do artigo 

32.º, n.º1, do CSC. 

Retira-se do que se acabou de escrever que, no caso em que o contrato de opção de 

liquidação financeira conduza a uma situação que, de acordo com o critério contabilístico, leve a 

que haja uma diminuição do património social em favor do sócio, nos termos do art. 32.º, n.º 1 

CSC, o contrato seja nulo, aplicando-se diretamente o disposto neste preceito. Contrariamente, no 

caso em que o contrato de opção de liquidação financeira não conduza a uma situação de 

diminuição do património societário porque o valor da atribuição do sócio para a sociedade é igual 

ou superior ao valor da atribuição da sociedade para o sócio71, o contrato já não será nulo, 

produzindo os seus efeitos, ainda que tenha saído património da sociedade em benefício do sócio. 

Note-se ainda, que esta diminuição do património da sociedade é aferida logo no momento da 

celebração do contrato. Desta forma, no caso de um contrato de opção, o momento para a 

apuração da diminuição do património social é o momento da própria celebração do contrato de 

opção. Ao contrário do que se poderia pensar, é possível aferir esta diminuição sem se esperar pelo 

exercício da opção, dado que a própria possibilidade de exercício da opção que poderá levar à 

aquisição das ações já tem um valor em si, mesmo que posteriormente a opção não venha a ser 

exercida.  

 

6. A contrapartida da aquisição de ações próprias: o artigo 317.º, n.º 4, do CSC e a 

necessidade de constituição de reserva 

 

Como vimos, o artigo 317.º, n.º 4, do CSC impõe dois limites à contrapartida da aquisição 

de ações próprias. Analisado o primeiro, cumpre fazer-se uma breve referência ao segundo: que o 

valor dos bens distribuíveis não seja inferior ao dobro do contravalor a prestar pela aquisição das 

ações.  

A doutrina tem vindo a relacionar esta limitação com a exigência da reserva legal apontada 

no artigo 324.º, n.º 1 al. b), do CSC. Deste modo, esta seria uma medida destinada a evitar que as 

ações72 adquiridas figurassem no balanço como se se tratasse de mais um elemento integrando o 

património social. RAÚL VENTURA, bem como a restante doutrina, afirma que o legislador 

 
mesmo que a atribuição da sociedade ao sócio seja superior à do sócio à sociedade, são nulos. Casos há em 

que estes negócios são válidos, nomeadamente por o negócio ter sido celebrado com o sócio, 

independentemente da sua qualidade de sócio e, por exemplo, em condições de mercado.  
71 Cfr. ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, Manual de corporate finance, cit., p. 204. 
72 Cfr. MARGARIDA COSTA ANDRADE, Código das Sociedades Comerciais em Comentário – Anotação ao artigo 316.º, 

cit, p. 427. 
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pretendeu, com este limite, que existam reservas livres no montante necessário para o pagamento 

a efetuar pela sociedade e ainda a criação da reserva presente no artigo 324.º, n.º 1 al. b), do CSC73. 

A existir estes valores, não se criaria um ativo fictício, garantindo-se, tal como subjacente à ratio da 

norma, a tutela do capital social, mais precisamente, a conservação do capital social, neutralizando-

se o valor económico das ações detidas em autocarteira e contabilizadas no ativo, desativando o 

valor previamente ativado no balanço, de forma que a aquisição seja efetivamente financiada com 

bens disponíveis, impedindo que o primeiro requisito imposto pelo n.º 4 do artigo 317.º do CSC 

se converta numa ilusão após a aquisição74.  

De facto, o artigo 22.º, n.º 1 al. b), da Diretiva 77/91/CEE estatui que, caso os Estados-

membros permitam a aquisição de ações próprias pelas sociedades e essas ações devam ser 

contabilizadas no ativo do balanço, deve ser criada no passivo uma reserva indisponível de 

montante igual, pretendendo-se com isto evitar a criação de ativos fictícios. Na vigência do Plano 

Oficial de Contas (doravante POC) vigente à altura da aprovação do CSC – vigorava o POC 

aprovado pelo Decreto-lei n.º 47/77, de 7 de Fevereiro – as ações próprias eram inscritas no ativo 

do balanço da sociedade adquirente, razão pela qual o artigo 324.º, n.º 1 al. b), do CSC exige que 

enquanto as ações pertencerem à sociedade, esta deva tornar indisponível uma reserva de montante 

igual àquele por que elas estejam contabilizadas, sendo que a imposição decorrente do artigo 317.º, 

n.º 4, do CSC, segunda parte se destina claramente a permitir a constituição desta reserva. Contudo, 

desde a aprovação do novo POC (pelo Decreto-lei n.º 238/91, de 2 de Março), o valor das ações 

próprias passou a ser contabilizado como passivo da sociedade. Será, deste modo, possível dizer 

que a Segunda Diretiva não exige a manutenção do artigo 324.º, n.º 1 al. b), do CSC, e, 

consequentemente, da segunda parte do artigo 317.º, n.º 4, do CSC. Neste sentido, CARLOS OSÓRIO 

DE CASTRO
75

 na esteira de COUTINHO DE ABREU
76, sustenta que a partir do momento da entrada 

em vigor do novo POC se extinguiram as exigências dos artigos 324.º, n.º 1 al. b), e 317.º, n.º 4, 

segunda parte do CSC. Desaparecendo a necessidade da constituição da reserva legal “desaparece 

também a necessidade desse dobro”77. Assim, a segunda parte do artigo 317.º, n.º 4, pugna, na visão 

destes autores, por uma interpretação corretiva78. 

 
73 Cfr. RAÚL VENTURA, Estudos vários sobre sociedades anónimas. Comentário ao Código das Sociedades Comerciais, 

cit., pp. 368-369. 
74 Cfr. MARIA VICTÓRIA RODRIGUES VAZ FERREIRA DA ROCHA, Aquisição de acções próprias no Código das 

Sociedades Comerciais, cit., p. 265. 
75 Cfr. CARLOS OSÓRIO DE CASTRO, A contrapartida da aquisição de acções próprias, in Revista de Direito e Estudos 

Sociais, 1988, pp. 249 e ss. 
76 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, II, Coimbra, 2007, pp. 390-391. 
77 Cfr. RAÚL VENTURA, Estudos vários sobre sociedades anónimas. Comentário ao Código das Sociedades Comerciais, 

cit., p. 396. 
78 Neste sentido, CARLOS OSÓRIO DE CASTRO, A contrapartida da aquisição de acções próprias, cit., p. 270; 

COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, cit., p. 392; COSTA ANDRADE, Código das Sociedades Comerciais 
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Contudo, e à semelhança do que escreve MIGUEL BRITO BASTOS, “as normas decorrentes 

dos preceitos citados continuam em vigor, não dando os seus enunciados absolutamente qualquer 

margem para interpretações que deles não retirem as imposições referidas (cfr. artigo 9.º, n.º 2 CC)” 

sendo que, continua, “ainda que a solução legal possa não ser a desejável, não há interpretação 

possível se não a de entender que a contrapartida da aquisição de acções próprias não pode ser 

superior a metade do valor dos bens distribuíveis nos termos dos artigos 32.º e 33.º CSC”79 

Desta feita, mantendo-se a norma em vigor, a aplicação analógica deste preceito aos 

contratos derivados, tanto de liquidação física como de liquidação financeira, serão as mesmas 

acima apontadas. Para lá remetemos.   

 

7. O limite de 10% imposto pelo artigo 317.º, n.º 2, do CSC 

 

Por fim, cumpre analisar o disposto no artigo 317.º, n.º 2, do CSC, relativo à imposição de 

um limite de 10% para a aquisição de ações próprias.  

Segundo o artigo 317.º, n.º 2, do CSC, a sociedade não poderá adquirir ou deter ações 

próprias representativas de mais de 10% do seu capital, constituindo, assim, o primeiro limite 

quantitativo à aquisição de ações próprias pela sociedade. Também aqui, à semelhança das 

considerações tecidas a propósito do artigo 319.º, n.º 1, do CSC, a ratio subjacente ao artigo 317.º, 

n.º 2, do CSC, se prende com o facto de a aquisição de ações próprias provocar uma modificação 

do equilíbrio interno da sociedade, através da alteração da correlação de forças entre os diversos 

grupos de acionistas. Estabelecendo-se um limite máximo para o volume permitido de autocarteira, 

mais contidos se apresentam os efeitos desta operação no plano da organização societária.  

 
em Comentário – Anotação ao artigo 316.º, cit, p. 427. Contra este entendimento, MIGUEL BRITO BASTOS, “As 

consequências da aquisição ilícita de acções próprias pelas sociedades anónimas”, cit., p. 194, n. 22, que, 

apesar de criticamente, refere que “as normas decorrentes dos preceitos citados continuam em vigor, não 

dando os seus enunciados absolutamente qualquer margem para interpretações que deles não retirem as 

imposições referidas (cfr. artigo 9.º, n.º 2 CC)” sendo que, continua, “ainda que a solução legal possa não 

ser a desejável, não há interpretação possível se não a de entender que a contrapartida da aquisição de acções 

próprias não pode ser superior a metade do valor dos bens distribuíveis nos termos dos artigos 32.º e 33.º 

CSC”; ainda JOÃO LABAREDA, Das ações das sociedades anónimas, Lisboa, 1988, p. 89; PEDRO DE 

ALBUQUERQUE, Anotação ao artigo 317.º, Código das sociedades comerciais anotado, (coord. António Menezes 

Cordeiro), 4.ª edição, Almedina, Coimbra, 2021, p. 1091. E ainda MARIA VICTÓRIA RODRIGUES VAZ 

FERREIRA DA ROCHA, Aquisição de acções próprias no Código das Sociedades Comerciais, cit., p. 179 e 182, que 

embora não questione a aplicabilidade desta norma, sempre conclui dizendo “apenas podemos afirmar que, 

sem necessidade que o justifique, o legislador pretendeu dificultar a aquisição neste ponto, originalidade 

criticável que não tem paralelo em nenhuma das legislações por nós estudadas, mesmo as mais restritivas”. 
79 Cfr. MIGUEL BRITO BASTOS, “As consequências da aquisição ilícita de acções próprias pelas sociedades 

anónimas”, cit., p. 194, n. 22. 
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No caso de um contrato derivado sobre ações próprias, cumpre apurar se a razão 

justificativa subjacente à norma constante do artigo 317.º, n.º 2, do CSC, que impõe um limite 

máximo de aquisição de detenção de 10% das ações da sociedade pela mesma, procede ou não, 

levando, em caso afirmativo, à aplicação analógica, mutatis mutandis, desta norma a estes contratos.  

Mais uma vez, a resposta não poderá ser dada de forma unitária, tendo de se distinguir entre 

os derivados de liquidação física e de os derivados de liquidação financeira.  

 

7.1 A suscetibilidade de aplicação analógica da norma constante do artigo 317.º, n.º 2, 

do CSC aos contratos derivados de liquidação física  

 

No que concerne aos contratos de opção de liquidação física, havendo, no momento do 

exercício da opção, a transmissão das participações sociais, a priori, poder-se-ia pensar que a razão 

justificativa do artigo 317.º, n.º 2, do CSC, procederia já que, se com o exercício da opção se procede 

à transmissibilidade das ações, a sociedade deteria estas mesmas ações, suspendendo-se os direitos 

inerentes às mesmas, provocando-se uma modificação no equilíbrio interno da sociedade. E de 

facto, é isto que sucede: a partir do momento do exercício da opção, haverá efetivamente a 

transmissão das participações sociais, modificando-se a correlação de forças entre os diversos 

grupos de acionistas. A razão justificativa subjacente ao artigo 317.º, n.º 2, do CSC procede nestes 

casos, sendo de se aplicar, por analogia, mutatis mutandis, esta norma, aos contratos de opção de 

liquidação física.  

Mas o mesmo raciocínio que se fez aquando da análise do artigo 319.º, n.º 1, do CSC, deve 

ser feito aqui. A aplicação analógica da norma constante deste preceito não será feita ao mesmo 

ato ou negócio, consoante se trate, mais uma vez, de uma call option ou de uma put option. 

Atendendo mais uma vez ao critério do controlo da aquisição80, impor-se-á a seguinte solução: 

Antes de mais, a proibição constante do artigo 317.º, n.º 2, do CSC é uma proibição dirigida 

à sociedade e não a um terceiro que com ela contrate81. Na medida em que a razão justificativa 

subjacente a esta norma se prende com uma aquisição, por parte da sociedade, das suas próprias 

ações, que modificariam o equilíbrio interno de forças entre os diferentes grupos de acionistas, a 

mesma já não procederá quando caiba a um terceiro a possibilidade de, de acordo com um seu 

direito, alterar esta mesma estrutura interna. Aliás, assim o demonstra a própria responsabilidade 

dos administradores, cominada no artigo 323.º, n.º 4, do CSC, onde se prevê a responsabilidade 

 
80 Cfr. JÜRGEN OECHSLER, Die Änderung der Kapitalrichtlinie und der Rückerwerb eigener Aktien, cit., p. 78. 
81 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Manual de direito das sociedades, II, cit., pp. 675 e ss.; MARGARIDA 

COSTA ANDRADE, Código das Sociedades Comerciais em Comentário – Anotação ao artigo 316.º, cit, p.418; MARIA 

VICTÓRIA RODRIGUES VAZ FERREIRA DA ROCHA, Aquisição de acções próprias no Código das Sociedades 

Comerciais, cit., pp. 197 e ss.  
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pelos prejuízos sofridos pela sociedade, os seus credores ou terceiros por causa da aquisição ilícita 

de ações, da anulação de ações prescritas nesse artigo ou da falta de anulação delas82. Não prevendo 

a norma constante do artigo 317.º, n.º 2, do CSC, um limite de 10% para os casos em que esta não 

se destine à sociedade, num contrato de put option onde se atribua à contraparte da sociedade o 

direito potestativo de exercício de uma opção, não vai ser a este ato que se aplicará por analogia o 

disposto nesta norma. Contudo, a celebração do próprio contrato de opção colocou já a sociedade 

numa posição de sujeição em que, exercida a opção, estará obrigada à compra das referidas ações. 

Daqui resulta que nos casos de put options, não é o momento do exercício da opção que fará 

despoletar a aplicação analógica da norma constante do artigo 317.º, n.º 2, do CSC mas sim a 

celebração do próprio contrato de opção. Nos casos das put options, como vimos, a sociedade, no 

momento do exercício da opção, já se encontrará vinculada à obrigação de adquirir aquelas ações, 

desde o momento em que emitiu a sua declaração negocial.  

Já nos casos em que seja celebrado um contrato de call option, onde se atribua à sociedade o 

direito potestativo de exercer a opção, a declaração negocial emitida pela sociedade dirigida à 

transmissão da titularidade das ações, apenas ocorrerá se e quando a sociedade decidir exercer a 

opção. Deste modo, a sociedade não se encontra vinculada desde a celebração do contrato de 

opção, mas sim a partir do momento em que decidir exercer, produzindo os seus efeitos, a opção: 

só aqui, tendo em conta o critério do controlo da aquisição é a que a sociedade ficará vinculada a adquirir 

as suas próprias ações e não num momento anterior83. A sindicância do momento relevante para a 

aplicação do limite constante do artigo 317.º, n.º 2, do CSC não será já o da celebração do contrato 

de opção, mas sim o ato mediante o qual se exerce a opção: é com a declaração negocial da 

sociedade no momento do ato de exercício da opção que a sociedade se encontrará vinculada, 

produzindo-se os efeitos deste exercício que consistem na transmissão negocial da titularidade das 

ações para a esfera da sociedade. Por fim, quando se trate da celebração de um contrato de swap 

ou futuro, o momento relevante será o da própria celebração do contrato dado que, como acima 

já foi referido, é com a celebração que as partes se vinculam mediante a sua declaração negocial a 

compra ou vender as ações. 

 

7.2 A suscetibilidade de aplicação analógica da norma constante do artigo 317.º, n.º 2, 

do CSC aos contratos derivados de liquidação financeira  

 

 
82 Cfr. MARIA VICTÓRIA RODRIGUES VAZ FERREIRA DA ROCHA, Aquisição de acções próprias no Código das 

Sociedades Comerciais, cit., p. 305; MARGARIDA COSTA ANDRADE, Código das Sociedades Comerciais em Comentário 

– Anotação ao artigo 316.º, cit, p. 464.  
83 Cfr. JÜRGEN OECHSLER, Die Änderung der Kapitalrichtlinie und der Rückerwerb eigener Aktien, cit., p. 78; ver 

ainda NORBERT WIEDERHOLT, Rückkauf eigener Aktien (§71 AktG) unter einsatz von Derivaten, cit., p. 65. 
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Quanto aos contratos derivados de liquidação financeira, retomando as considerações feitas 

aquando da análise do artigo 319.º, n.º 1, do CSC, a questão é de simples resolução: sendo os 

contratos derivados de liquidação financeira, contratos que se caracterizam por não haver a 

transmissão das participações sociais para a esfera da sociedade, a razão justificativa do artigo 317.º, 

n.º 2, do CSC não procede, na medida em que, apenas existindo o pagamento de um diferencial, 

não existe qualquer modificação do equilíbrio interno da sociedade, através da alteração da 

correlação de forças entre os diversos grupos de acionistas. Desta forma, quanto aos contratos de 

opção de liquidação financeira, a questão relativa à imposição do limite de 10% para a aquisição de 

ações próprias não se coloca, não havendo, assim, a aplicação analógica desta norma a este tipo de 

contratos.  

 

7.3 A consequência da violação do limite de 10% imposto pelo artigo 317.º, n.º 2, do 

CSC 

 

De acordo com o artigo 21.º da Segunda Diretiva “as ações adquiridas com violação dos 

artigos 19.º e 20.º devem ser alienadas no prazo de um ano a contar da data da sua aquisição. Se 

não forem alienadas nesse prazo, aplicar-se-á o n.º 3 do artigo 20.º”. Transposta esta solução para 

a legislação nacional, o legislador consagrou, no artigo 323.º, n.º 2, do CSC que “as ações 

ilicitamente adquiridas pela sociedade devem ser alienadas dentro do ano seguinte à aquisição, 

quando a lei não decretar a nulidade desta”.  

As normas que estabelecem limites à aquisição de ações próprias proíbem determinados 

comportamentos: a celebração de atos aquisitivos de ações próprias – tendo, deste modo, 

claramente carácter injuntivo. Desta forma, à partida, a regra geral no ordenamento jurídico 

português é a de que quando a celebração de um negócio jurídico atenta contra uma norma 

injuntiva, esse negócio será nulo (artigo 294.º do CC). Contudo, aquilo que decorre do artigo 323.º, 

n.º 2, do CSC, ao cominar o dever de alienar as ações que foram adquiridas, não é a nulidade do 

negócio aquisitivo dessas ações. Como nota MIGUEL BRITO BASTOS, “ao cominar o dever de 

alienar as acções adquiridas [o art. 323.º, n.º 2 CSC] pressupõe, naturalmente, que a sociedade seja 

sua titular, ou seja, que o efeito translativo pretendido com a celebração do negócio aquisitivo se 

haja verificado. Ao pressupor a eficácia do negócio jurídico aquisitivo, a norma em questão afasta, 

portanto, o desvalor da nulidade, quebrando, assim – como diz DOLMETTA – “o binómio violação 

de lei injuntiva-nulidade””84. Consequentemente, “o desvalor dos negócios jurídicos aquisitivos de 

 
84 Cfr. MIGUEL BRITO BASTOS, “As consequências da aquisição ilícita de acções próprias pelas sociedades 

anónimas”, cit., p. 197. Da mesma forma, RAÚL VENTURA, Estudos vários sobre sociedades anónimas. Comentário 

ao Código das Sociedades Comerciais, cit., p. 384, afirma que “[…] é de elementar lógica que, sendo as acções 
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ações próprias quando essa aquisição é ilícita, é assim qualificada como irregular, de onde resulta 

que, não sendo prejudicada a eficácia do contrato, serão, no entanto, cominados à sociedade 

deveres cujo cumprimento anula os efeitos indesejados da aquisição de ações próprias: a alienação 

das ações adquiridas”85.  

 

 
licitamente detidas durante um ano e devendo ser alienadas, sob pena de serem anuladas, o acto da sua 

aquisição é válido, pois se fosse nulo, a sociedade não as teria adquirido, não poderia possuí-las nem aliená-

las e a anulação seria despropositada”. Ainda, no mesmo sentido FRANCESCO CARBONETTI, L’acquisto di 

azioni proprie, cit., p. 105; JOSÉ CARLOS VAZQUEZ CUETO, Regime jurídico de la autocartera, cit., p. 390; e ainda 

MARIA VICTÓRIA RODRIGUES VAZ FERREIRA DA ROCHA, Aquisição de acções próprias no Código das Sociedades 

Comerciais, cit., p. 277. 
85 Cfr. MIGUEL BRITO BASTOS, “As consequências da aquisição ilícita de acções próprias pelas sociedades 

anónimas”, cit., p. 197. 


