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1. A PERSONALIDADE JURÍDICA COLECTIVA. A PREVISÃO LEGAL E O TRATAMENTO 

JURISPRUDENCIAL DA DESCONSIDERAÇÃO NO DIREITO ANGOLANO 

A responsabilidade patrimonial do comerciante em nome individual pelas dívidas emergentes do 

exercício do seu comércio não se afasta do princípio geral inscrito no artigo 601.º do Código Civil, de 

acordo com o qual todo o património do devedor responde pelas suas dívidas. Em geral, as dívidas 

emergentes de actos de comércio não convocam a especial afectação de bens, ainda que o sujeito seja 

comerciante e tenha uma massa patrimonial integrante de um estabelecimento comercial, especialmente 

afectada à actividade comercial2. 

Esta regra de ilimitação da responsabilidade patrimonial do comerciante apenas cederá perante 

mecanismos específicos de limitação dessa responsabilidade, que se consubstanciam, em geral, no 

exercício do comércio por uma pessoa colectiva, designadamente uma sociedade comercial. As 

sociedades comerciais adquirem personalidade jurídica (colectiva)3 com o registo definitivo do contrato 

de sociedade, cessando a mesma com o registo de encerramento e liquidação da sociedade (artigo 5.º 

da Lei das Sociedades Comerciais4)5. 

                                                
1 Professora da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. 
2 SOFIA VALE, As Empresas no direito angolano – Lições de direito comercial, edição de autor, Luanda, 2015, pp. 137 e ss. 
3 Sobre a noção, fundamentação e natureza da personalidade colectiva, veja-se CARLOS BURITY DA SILVA, Teoria geral 
do direito civil, 2.ª edição, FDUAN, Luanda, 2018, pp. 316 e ss. 
4 Lei n.º 1/04, de 13 de Fevereiro, publicada no Diário da República, I Série, n.º 13. 
5 SOFIA VALE, A governação de sociedades anónimas em Angola, in A governação das sociedades anónimas nos sistemas 
jurídicos lusófonos (coord. PAULO CÂMARA), Almedina, Coimbra, 2013, pp. 33-80. 
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O contrato de sociedade pode ser celebrado por escritura pública (art. 8.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 

Comerciais) ou por documento particular com as assinaturas reconhecidas presencialmente (artigo 3.º, 

n.º 1 e 2, da Lei da Simplificação do Processo de Constituição das Sociedades Comerciais6), e está 

sujeito a registo obrigatório (artigo 20.º da Lei das Sociedades Comerciais e artigos 3.º, alínea e), e 9.º 

do Código de Registo Comercial)7. O momento do registo assume, assim, relevância constitutiva: se a 

sociedade começar a exercer a sua actividade em momento anterior ao da inscrição registal, estar-se-á 

perante uma sociedade irregular, ficando os negócios por esta celebrados sujeitos ao regime 

estabelecido nos artigos 38.º a 42.º da Lei das Sociedades Comerciais. 

No ordenamento jurídico angolano prevê-se expressamente, desde 2012, a figura das sociedades 

unipessoais. A Lei das Sociedades Unipessoais8, veio colmatar um vazio de regime que se fazia sentir 

pelo disposto no artigo 8.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais, de acordo com o qual, “salvo 

disposição em contrário, o número mínimo de partes de um contrato de sociedade é dois”. A 

unipessoalidade9, enquanto elemento do tipo societário, pode ser originária ou superveniente. Num 

plano originário, as sociedades unipessoais são aquelas constituídas ab initio por apenas um sócio, que 

é titular da totalidade do capital social, e que tanto pode ser uma pessoa colectiva como uma pessoa 

singular (artigo 7.º da Lei das Sociedades Unipessoais). Resulta do artigo 2.º da Lei das Sociedades 

Unipessoais que estas podem adoptar o tipo de sociedade por quotas ou o tipo de sociedade anónima.  

Da atribuição de personalidade jurídica às sociedades comerciais resulta um conjunto de atributos e de 

consequências, uma vez que estas são sujeitos de direito. Com a aquisição da personalidade colectiva, 

a sociedade torna-se um centro de imputação de efeitos jurídicos autónomo face aos correspondentes 

às pessoas dos sócios. Assim: (i) os direitos e deveres da sociedade não são direitos e deveres dos 

sócios, e vice-versa; (ii) a sociedade tem firma (artigo 10.º, n.º 1, alínea c), da Lei das Sociedades 

Comerciais) e sede (artigo 10.º, n.º 1, alínea e), da Lei das Sociedades Comerciais) próprias; (iii) a 

sociedade tem órgãos próprios; (iv) os actos dos gerentes ou administradores da sociedade, praticados 

nessa qualidade, são imputados exclusivamente à sociedade, e não aos sócios; (v) pelas dívidas sociais 

                                                
6 Lei n.º 16/14, de 29 de Setembro, publicada no Diário da República, I Série, n.º 180. 
7 O Decreto Presidencial n.º 153/16, de 5 de Agosto, publicado no Diário da República, I Série, n.º 132, aprovou o 
Regulamento sobre os Procedimentos de Constituição Imediata e Online de Sociedades Comerciais, mas acabou por nunca 
ter efectivação prática. Recentemente, foi aprovado o Decreto Executivo n.º 168/20, de 1 de Junho, que estabelece o 
Regulamento sobre os Procedimentos para a Promoção Online de Actos de Registo Comercial e sobre a Publicação dos 
Actos relativos às Sociedades Comerciais, que veio permitir a criação de sociedades comerciais online, assegurando que o 
respectivo registo comercial se faz através da internet. Cfr. SOFIA VALE, Empreendedorismo e governo societário em Angola, 
in Revista de direito comercial, Lisboa, 2018, p. 688 e ss, disponível em 
https://www.revistadedireitocomercial.com/empreendedorismo-e-governo-societario-em-angola.  
8 Lei n.º 19/12, de 11 de Junho, publicada no Diário da República, I Série, n.º 110. 
9 Para maiores desenvolvimentos sobre o regime das sociedades unipessoais, veja-se SOFIA VALE, As Empresas…, cit., 
pp. 129 e ss. 

https://www.revistadedireitocomercial.com/empreendedorismo-e-governo-societario-em-angola
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responde o património social (com a ressalva de o património dos sócios responder subsidiariamente 

pelas dívidas sociais nas sociedades por quotas, como dispõe o artigo 218.º da Lei das Sociedades 

Comerciais, apenas no caso de se estipular no contrato de sociedade que um ou mais sócios respondem 

perante os credores sociais até determinado montante, seja a responsabilidade patrimonial dos sócios 

solidária ou subsidiária com a da sociedade); (vi) a sociedade é titular do património social, enquanto os 

sócios apenas são titulares de participações sociais na sociedade; (vii) o património social não responde 

pelas dívidas pessoais dos sócios, embora as participações sociais de que os sócios são titulares 

possam responder perante os credores pessoais destes; (viii) os sócios não podem dispor dos bens da 

sociedade, mas apenas da sua participação social. Como facilmente se intui, existe aqui uma clara 

separação entre a sociedade e os seus sócios, servindo aquela como forma de estes actuarem em prol 

do seu interesse comum10, em modo colectivo11. 

As vantagens do recurso por parte de um comerciante em nome individual à figura das sociedades 

unipessoais reside no mecanismo de limitação da responsabilidade patrimonial que estas apresentam, 

sendo as dívidas emergentes do exercício do comércio imputadas à sociedade unipessoal e não ao 

sócio único12. Assim, por regra, só o património social responde, perante os credores, pelas dívidas 

contraídas pela sociedade (artigo 3.º da Lei das Sociedades Unipessoais). No entanto, ao contrário do 

que sucede com as sociedades pluripessoais por quotas e anónimas, nas sociedades unipessoais 

verifica-se uma mais ampla responsabilidade patrimonial, dado que o sócio único responde 

subsidiariamente com a sociedade até ao limite do capital social, podendo ainda, sempre que tal se 

encontrar fixado nos estatutos, responder solidária, subsidiária ou conjuntamente com a sociedade pelas 

dívidas desta perante terceiros, em fase de liquidação, por montante estabelecido no pacto social, o qual 

não pode ser inferior a metade do capital social (artigo 4.º, n.ºs 1 e 2, da Lei das Sociedades 

Unipessoais). Ainda que não se verifique uma autonomia patrimonial perfeita das sociedades 

unipessoais, atendendo aos desvios a tal autonomia promovidos pelo referido artigo 4.º da Lei das 

Sociedades Unipessoais, cumpre salientar que a quebra da referida autonomia patrimonial será total em 

caso de levantamento ou desconsideração da personalidade colectiva (artigo 25.º da Lei das Sociedades 

Unipessoais). 

                                                
10 MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO, Tutela dos credores da sociedade por quotas e a “desconsideração da personalidade jurídica”, 
Coimbra Editora, Coimbra, 2009, pp. 524-526, “quando se fala em interesse comum aos sócios, não se pretende afirmar que 
os sócios só têm esse interesse. Na realidade, eles são portadores de outros interesses (não coincidentes) [… que] subsistem 
ao longo da vida da sociedade”. 
11 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Manual de direito das sociedades, I, Parte geral, 3.ª ed., Almedina, Coimbra, 2016, p. 871. 
12 SOFIA VALE, Empreendedorismo e governo societário em Angola, in Revista de direito comercial (coord. Pedro Pais de 
Vasconcelos), Lisboa, 2018, pp. 665-708, disponível em https://www.revistadedireitocomercial.com/empreendedorismo-e-
governo-societario-em-angola. 
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A ideia que subjaz à desconsideração da personalidade jurídica é a de que esta não é absoluta nem 

intransponível, podendo ser afastada temporariamente quando razões ponderosas o justifiquem13. 

Entende-se por desconsideração da personalidade jurídica “o desrespeito pelo princípio da separação 

entre a pessoa colectiva e os seus membros, ou, dito de outro modo, desconsiderar significa derrogar o 

princípio da separação entre a pessoa colectiva e aqueles que por detrás dela actuam”14. Esta noção 

será, ante os problemas práticos suscitados, utilizada de modo instrumental15. 

No ordenamento jurídico angolano, a desconsideração da personalidade jurídica tem respaldo legal no 

que concerne às sociedades unipessoais. Para além dos fundamentos gerais que conduzem à 

desconsideração da personalidade jurídica16, e que podem ter como consequência a vinculação dos 

sócios que promoveram a realização dos actos praticados pela sociedade (casos de imputação) ou a 

responsabilização patrimonial destes pelas dívidas sociais emergentes de tais actos (casos de 

responsabilidade), nas sociedades unipessoais deve ainda atender-se às situações que, por 

determinação legal, constituem casos específicos de desconsideração da personalidade colectiva, seja 

concretizando a constelação de situações típicas de desconsideração, seja prevendo outras situações 

de desconsideração que não se deixam reconduzir a nenhuma das situações típicas. 

Estas medidas inserem-se na ideia generalizada de que as sociedades unipessoais seriam uma fonte 

de comportamentos abusivos por parte dos sócios únicos e uma forma de encobrir situações de fraude. 

Em primeiro lugar, estabelece o artigo 25.º da Lei das Sociedades Unipessoais que, se o acto praticado 

ou o negócio celebrado em nome da sociedade unipessoal forem tipificados como crime, nos termos da 

                                                
13 A teoria da desconsideração da personalidade jurídica surgiu nos Estados Unidos da América, no sec. XIX. Em 1809, o 
juiz Marshall e outros 5 juízes votaram por unanimidade a competência do Tribunal Estadual da Geórgia para julgar um 
determinado processo com base no levantamento da personalidade do Bank of United States. A Constituição dos Estados 
Unidos previa que os Tribunais Federais tinham competência para julgar apenas os casos em que houvesse cidadãos de 
diferentes estados. O Bank of United States, com sede em outro estado, propôs a acção num Tribunal Federal contra Peter 
Deveaux, um cobrador de impostos da Geórgia que se teria apoderado de objectos no valor de dois mil dólares. Em sua 
defesa, Deveaux argumentou que os Tribunais Federais não tinham competência para o julgamento, pois a maior parte dos 
proprietários do banco eram moradores da Geórgia e isso bastaria para afastar a competência. O Tribunal Estadual da 
Geórgia entendeu que bastava a predominância de proprietários do banco para que a competência fosse dos Tribunais 
Estaduais e não Federais, por considerar que as pessoas colectivas não eram mais do que uma união de cidadãos ante uma 
série de circunstâncias e a atribuição de personalidade não podia fazer com que esse carácter se perdesse (Bank of the 
United States v. Deveaux, 9 U.S. 5 Cranch 61 61 (1809), disponível em 
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/9/61/case.html). Para maiores desenvolvimentos veja-se ANDREIA RAMOS, O 
levantamento da personalidade jurídica colectiva, Dissertação de mestrado, Coimbra, 2014, disponível em 
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/37170/1/Andreia%20Ramos.pdf, pp. 9 e ss. 
14 PEDRO CORDEIRO, A desconsideração da personalidade jurídica das sociedades comerciais, 3.ª edição, Universidade 
Lusíada Editora, Lisboa, 2008, p. 19. 
15 PEDRO CORDEIRO, A desconsideração…, p. 19. 

16 JOSÉ LAMARTINE CORREIA DE OLIVEIRA, A dupla crise da pessoa jurídica, Saraiva, São Paulo, 1979, pp. 294 e ss., PEDRO 

CORDEIRO, A desconsideração…, pp. 19 e ss.; ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades, I, pp. 419 e ss., e, 
desenvolvidamente, MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO, Tutela…, pp. 509 e ss. e 524 e ss. 

http://supreme.justia.com/cases/federal/us/9/61/case.html
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/37170/1/Andreia%20Ramos.pdf
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lei penal em vigor, o sócio único ou o seu gerente respondem, ilimitadamente, em função da respectiva 

culpa. 

Em segundo lugar, de acordo com o artigo 22.º da Lei das Sociedades Unipessoais, os negócios jurídicos 

celebrados entre o sócio único e a sociedade unipessoal (por quotas ou anónima) devem sujeitar-se às 

seguintes condições: (i) devem obedecer à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem 

observar a forma escrita, estabelecendo-se requisitos de forma que afastam o princípio da liberdade de 

forma plasmado no artigo 219.º do Código Civil; (ii) os documentos de que constam os contratos 

celebrados pelo sócio único e a sociedade devem ser patenteados, conjuntamente com o relatório de 

gestão e com os documentos de prestação de contas, podendo qualquer interessado consultá-los, a 

todo o tempo, na sede da sociedade; (iii) apenas serão lícitos se servirem a prossecução do objecto da 

sociedade. A inobservância destes requisitos implica, por um lado, a nulidade dos actos e dos negócios 

celebrados, e, por outro lado, responsabiliza ilimitadamente o sócio único (artigo 22.º, n.º 4, da Lei das 

Sociedades Unipessoais). O que o legislador pretendeu evitar foi a confusão do património do sócio e 

do património social, tendente ao empobrecimento dos activos da sociedade. Nesta medida, releva para 

efeitos de preenchimento dos pressupostos de aplicabilidade da referida disposição normativa que o 

sócio actue como terceiro em relação à sociedade – mas partindo-se da ideia de que o sócio único não 

é, em qualquer circunstância, um contraente como todos os outros. Assinale-se ainda que o artigo 22.º 

não sanciona necessariamente actos do sócio único prejudiciais para a sociedade unipessoal, dado que 

não se inclui no enunciado normativo em questão o elemento da prejudicialidade. 

Note-se, por fim, que, se, em regra, como será referido adiante a propósito da figura da desconsideração 

da personalidade colectiva, os casos de subcapitalização material manifesta da sociedade fundamentam 

a responsabilização patrimonial dos sócios pelas dívidas sociais emergentes dos actos que conduziram 

a essa subcapitalização, o artigo 26.º da Lei das Sociedades Unipessoais vem acrescentar, em certos 

casos de subcapitalização, uma consequência distinta e mais radical. Com efeito, resulta do referido 

preceito normativo que, em caso de subcapitalização da sociedade unipessoal por três anos sucessivos, 

esta será liquidada e dissolvida por iniciativa de qualquer interessado ou terceiro de boa-fé, ou por 

iniciativa do Ministério Público. 

No que concerne às sociedades em relação de grupo, verificamos que a Lei das Sociedades Comerciais 

nos dá também um ponto de partida para a aplicação prática da noção de desconsideração da 

personalidade jurídica. Assim, o artigo 473.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, estabelece no 

seu n.º 1 que “a sociedade dominante é responsável pelas obrigações da sociedade dominada, 

anteriores ou posteriores à constituição da relação de domínio e até ao seu termos.” Também o artigo 
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489.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, com a epígrafe “responsabilidade para com os credores 

da sociedade subordinada”, estabelece que “a sociedade directora responde pelas obrigações da 

sociedade subordinada constituídas antes ou depois da celebração do contrato de subordinação e até 

ao seu termo.” O mesmo é dizer que, quando estejam em causa, respectivamente, sociedades em 

relação de domínio ou sociedades ligadas por um contrato de subordinação, cede a separação 

patrimonial existente entre a sociedade dominante ou directora e a sociedade dominada ou subordinada, 

para maior benefício dos credores desta última17. Neste caso específico, ainda que se alegue que a 

sociedade dominante ou directora não deixa de manter a sua personalidade jurídica, a verdade é que 

essa personalidade jurídica deixa de ter, por força deste regime legal, as características inerentes ao 

seu tipo legal (de sociedade por quotas ou de sociedade anónima, com responsabilidade limitada às 

obrigações para com os seus credores), o que indicia um levantamento, um disregard, que podemos 

reconduzir ao instituto da desconsideração da personalidade jurídica. 

A disposição legal que no nosso ordenamento jurídico acolheu pela primeira vez a desconsideração da 

personalidade jurídica foi o artigo 14.º da Lei da Defesa do Consumidor18, que sob a epígrafe 

“desconsideração da personalidade jurídica”, estabelece: “1. O juiz pode desconsiderar a personalidade 

jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, 

infracção da lei, facto ou acto ilícito e violação dos estatutos ou contrato social. 2. A desconsideração 

também é efectivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inactividade da 

pessoa jurídica provocados por má administração. 3. Pode ainda ser desconsiderada a pessoa jurídica, 

sempre que a sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo a ressarcimento de prejuízos causados 

aos consumidores.” Esta disposição legal nunca teve, porém, qualquer aplicação prática, na medida em 

que os tribunais angolanos nunca promoveram a desconsideração da personalidade jurídica de uma 

sociedade para proteger os direitos dos consumidores. Sem prejuízo, e como podemos constatar, a 

amplitude da desconsideração, em especial no n.º 3 supra citado, é amplíssima. 

A problemática de que aqui nos ocupamos surgiu fruto do labor jurisprudencial, primeiro nos Estados 

Unidos da América e depois na Alemanha19. Os tribunais angolanos trataram pela primeira vez desta 

questão em 2019, no Acórdão de 10.10.2019, de que foi relatora Joaquina do Nascimento20. A matéria 

                                                
17 ENGRÁCIA ANTUNES, Os grupos de sociedades — estrutura e organização jurídica da empresa plurissocietária – 2.ª 
edição, Almedina, Coimbra, 2002, p. 599, para quem os grupos de sociedades são “terrenos de eleição” para a aplicação da 
desconsideração da personalidade jurídica. 
18 Lei n.º 15/03, de 22 de Julho, publicada no Diário da República, I Série, n.º 57. 
19 PEDRO CORDEIRO, A desconsideração…, pp. 27 e ss. 
20 Acórdão de 10.10.2019, no âmbito do Processo n.º 1597/2017, Relatora: Joaquina do Nascimento, disponível na Secretaria 
Judicial do Tribunal Supremo.  
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em litígio prendeu-se com uma situação de litispendência. O Tribunal Supremo constatou que num dos 

processos os sócios-gerentes da sociedade em litígio são réus e num outro processo colocam como 

autora a sociedade da qual são sócios-gerentes para reivindicarem a posse de um imóvel. E, como em 

nenhum momento referiram que a sociedade é sujeito de interesse na atribuição do imóvel em questão, 

“o que tudo indica que os sócios-gerentes, verdadeiros titulares do interesse na exploração agro-

pecuária, escondem-se por trás da sociedade-Autora de que são sócios”. Por esta razão, o tribunal 

considerou que “o acto de interposição da acção no Processo n.º 004/10 vincula os sócios-gerentes que 

promoveram a sua prática e não a sociedade”. Seguindo esta linha de raciocínio, entendeu que “há no 

caso uma deliberada confusão pessoal ou de interesses protagonizada pelos sócios-gerentes”, razão 

pela qual “para a determinação da identidade dos sujeitos temos de recorrer à teoria da desconsideração 

da personalidade jurídica das sociedades sócias e da sociedade Autora, que efectivamente nos 

conduzirá à imputação do acto de interposição da presente acção aos sócios-gerentes das sociedades 

sócias que são Réus no Processo n.º 127/2008.” O acórdão segue referindo que “no caso em apreço, a 

necessidade de invocar a desconsideração da personalidade colectiva surge no caso de consultas 

perpetradas pelos sócios da sociedade/Autora em que o cerne da questão não reside na confusão 

patrimonial, mas coloca-se verdadeiramente ao nível da confusão pessoa dos sócios e da pessoa da 

sociedade, reflectindo tal conduta uma norma contrária a normas ou princípios gerais, que acarreta uma 

situação que pode colocar o tribunal a quo em perigo de produzir decisões contraditórias ou de colocar 

o tribunal em posição de reproduzir uma decisão anterior, o que se quer evitar através da consagração 

do n.º 2 do art. 497.º do Código de Processo Civil”. O fundamento da desconsideração da personalidade 

jurídica, neste caso concreto, radica no uso abusivo da pessoa colectiva: “não existe no nosso 

ordenamento jurídico-legal um preceito que tutele de modo genérico a desconsideração da 

personalidade jurídico, mas o carácter abusivo do uso da personalidade colectiva da sociedade/Autora 

desencadeada pelos sócios-gerentes deve sim enquadrar-se nas figuras da boa-fé e do abuso do direito, 

consagradas ambas nos arts. 762.º, n.º 2, e 334.º do Código Civil”. Não esquecendo que as sociedades 

são sempre um veículo para a realização dos interesses de pessoas físicas, o tribunal refere que “por 

trás da sociedade/Autora nos presentes autos estão os seus sócios gerentes que determinam o seu 

comportamento. Por isso, dizer que a sociedade/Autora não é parte na primeira acção é pura falácia, 

uma vez que o interesse (a restituição do terreno em causa) prosseguido pela sociedade/Autora nos 

presentes autos é o mesmo dos sócios-gerentes/Réus no processo n.º 127/2008, podendo estes, 

efectivamente, defendê-lo com eficácia, sem necessidade do uso abusivo da personalidade colectiva da 

sociedade/Autora”. E, consequentemente, “levantando o véu da personalidade colectiva da 

sociedade/Autora, deve concluir-se pela identidade das partes nas duas causas”.  
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Mais recentemente, o Despacho Sentença n.º 519/1921, em que é requerente o Estado angolano e 

requeridos Isabel dos Santos, Sindika Dokolo e Mário Leite da Silva, e que decreta uma providência 

cautelar de arresto parece reconduzir-se à aplicação da noção de desconsideração da personalidade 

jurídica. Neste caso concreto, o Estado angolano reclama o pagamento de alegadas dívidas imputadas 

a várias empresas de que os requeridos são sócios e/ou administradores, no âmbito do procedimento 

cautelar de arresto, requer não o arresto dos bens das alegadas sociedades devedoras mas sim o 

arresto dos bens pessoais dos seus sócios/administradores (participações sociais nas sociedades 

alegadas devedoras e contas bancárias pessoais dos sócios/administradores), quebrando-se assim o 

princípio da autonomia patrimonial entre as sociedades e os seus sócios/administradores, e imputando 

aos sócios/administradores as obrigações contraídas pelas sociedades. E uma tal quebra justifica-se, 

de acordo com o Despacho Sentença, em virtude de os requeridos serem beneficiários últimos dos 

negócios celebrados entre as empresas das quais são sócios e o Estado Angolano22. Apesar de a lei 

angolana não tratar especificamente do conceito de beneficiário último23, percebe-se que o que o tribunal 

judicial pretendeu foi identificar que as empresas em questão se interpunham entre o negócio celebrado 

e o beneficiário último desse negócio, o que justificou que o tribunal desconsiderasse a personalidade 

jurídica de diversas sociedades das quais os requeridos são sócios para atingir o seu património pessoal. 

Por esta razão, podemos concluir que estamos perante uma decisão jurisprudencial na qual se aplica a 

doutrina da desconsideração da personalidade jurídica. No que respeita à sua responsabilização pessoal 

enquanto administradores, a verdade é que o que está em causa é a violação dos deveres dos 

administradores (designadamente, do dever de lealdade, que resulta do artigo 69.º da Lei das 

Sociedades Comerciais)24, não se vislumbrando exactamente um afastamento da personalidade 

colectiva para atingir quem está no seu substracto (os sócios); não obstante, pode, ainda assim, ver-se 

aqui a aplicação da figura da desconsideração da personalidade jurídica, tendo em conta os valores que 

se procura proteger. 

A desconsideração da personalidade jurídica não tem ainda entre nós uma base legal inequívoca, de 

ampla aplicação e que abarque todas as sociedades comerciais (designadamente, as sociedades 

                                                
21 Despacho Sentença n.º 519/19, proferido no âmbito do Processo n.º 3301/2019-C, em 23.12.2019, pela 1.ª Secção da Sala 
do Cível e Administrativo do Tribunal Provincial de Luanda. 
22 Como refere o Despacho Sentença: “Na sequência destes negócios, o Estado por via das suas empresas Sodiam EP e 
Sonangol EP transferiu enormes quantias em moeda estrangeira para empresas no estrangeiro cujos beneficiários últimos 
são os requeridos, sem que houvesse o retorno convencionado.” 
23 Na proposta de Lei das Instituições Financeiras, actualmente em discussão, apresenta-se o conceito de “beneficiário 
efectivo último” como a “pessoa singular e proprietária última ou detentora do controlo final de um cliente ou a pessoa no 
interesse da qual é efectuada uma operação”. 
24 SOFIA VALE, Os deveres dos administradores das sociedades nos direitos angolano e português: estudo de direito 
comparado, in Estudos jurídicos e económicos em homenagem à Professora Maria do Carmo Medina (coord. Elisa Rangel 
Nunes), Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, Luanda, 2014, pp. 951 -1012. 
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pluripessoais). Não obstante, podemos verificar que a ratio de algumas normas convoca os valores 

inerentes à desconsideração, demonstrando que o nosso legislador deu resposta a situações concretas 

nas quais promoveu a superação da responsabilidade das sociedades e a imputação da 

responsabilidade aos sócios daquelas. Assim, pode concluir-se com segurança que o ordenamento 

jurídico angolano acolhe a noção de desconsideração da personalidade jurídica como um critério 

instrumental de que se pode lançar mão para, no caso concreto, assegurar uma mais eficiente e mais 

ampla protecção dos credores da sociedade. 

 

2. OS GRUPOS DE CASOS E O FUNDAMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO  

Como já se referiu, a atribuição de personalidade jurídica às sociedades comerciais tem por 

consequência a separação entre o património social e o património pessoal dos sócios, sem intersecções 

entre ambos. Dito de outro modo, o património social encontra-se afectado às dívidas sociais, e apenas 

a estas, enquanto o património pessoal dos sócios responde pelas dívidas contraídas por estes. 

Existem, contudo, circunstâncias particulares em que os sócios violam o fim para o qual a personalidade 

jurídica foi atribuída à sociedade, e, nessas situações, surge a necessidade de levantar ou desconsiderar 

a personalidade jurídica da sociedade para conseguir imputar as obrigações da sociedade às pessoas 

singulares (sócios e/ou administradores) que estão na origem da constituição de tais obrigações. 

Importa, porém, salientar que essa desconsideração terá exclusivamente lugar em situações que se 

podem considerar patológicas, que “traduzem o exercício inadmissível de posições jurídicas”, que 

redundam numa má utilização de institutos do direito das sociedades25.  

Em causa estão essencialmente dois grupos de casos26: (i) casos de imputação (Zurechnungsdurchgriff) 

- situações em que devem ser imputados aos sócios certos conhecimentos, qualidades ou 

comportamentos atribuídos à sociedade, e vice-versa; e (ii) casos de responsabilidade 

(Haftungsdurchgriff) - situações em que os sócios serão responsabilizados patrimonialmente pelas 

dívidas sociais, quebrando-se o princípio da separação (Trennungsprinzip) ou da limitação da 

responsabilidade destes, designadamente, nas sociedades anónimas e nas sociedades por quotas. 

                                                
25 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, O Levantamento da personalidade colectiva no direito civil e comercial, Almedina, 
Coimbra, 2000, p. 152. 
26 COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, vol. II, Almedina, Coimbra, 2012, pp. 178 e ss. 
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Pode formular-se, de forma meramente indicativa, uma constelação de situações típicas de 

desconsideração, integradas nos casos de imputação e nos casos de responsabilidade identificados 

supra. Por não se tratar de um elenco taxativo, há situações de levantamento que não se deixam 

reconduzir a nenhuma destas, ou situações de levantamento que se reconduzem a mais do que um 

destes exemplos. 

Assim, dentro dos casos de imputação, destacam-se os dois mais ilustrativos de interposição da 

personalidade colectiva para a prossecução de determinados fins que não seriam licitamente obtidos 

sem a existência da sociedade comercial. Em consequência, considerar-se-á que os actos aqui descritos 

vinculam os sócios ou administradores que promoveram a sua prática, e não a sociedade. Em primeiro 

lugar, temos a violação de obrigações de não-concorrência: em todos os casos em que uma pessoa, por 

efeito de um trespasse, fica obrigada (de forma expressa ou implícita) a não concorrer, durante um 

determinado período de tempo, com o trespassário, e constitui, dentro desse período temporal, uma 

sociedade comercial, detendo nesta a maioria do capital social (geralmente, constitui-se uma sociedade 

unipessoal por quotas), e/ou passando a exercer nesta funções de gestão. Em segundo lugar, temos as 

violações da proibição da venda a filhos ou a netos sem consentimento: em todos os casos em que a 

venda a filhos ou a netos seja proibida, nos termos do artigo 877.º do Código Civil, e é realizada a venda 

de um estabelecimento pelos pais a uma sociedade constituída por um ou mais filhos, sem que os 

restantes filhos consintam nessa venda. 

Nos casos de responsabilidade, descritos infra, a consequência já não será a da vinculação aos actos 

praticados, pelos sócios ou pelos administradores que promoveram a sua realização, mas antes a da 

sua responsabilização patrimonial pelas dívidas sociais emergentes de tais actos. 

É disto exemplo a subcapitalização material manifesta. Em todos os casos em que uma sociedade se 

constitui com capitais próprios insuficientes para o exercício da respectiva actividade, insuficiência essa 

que não é revelada aos terceiros que com ela contactam (subcapitalização inicial), ou quando a 

diminuição dos capitais próprios se manifeste em momento posterior, decorrente, por exemplo, de 

perdas graves ou de ampliação da actividade social, sem que tal insuficiência seja suprida pelos sócios 

– designadamente, mediante as formas típicas de autofinanciamento da sociedade, como a realização 

de prestações acessórias, de prestações suplementares ou de suprimentos (subcapitalização 

superveniente). Nestas situações, em regra, o sócio actua por intermédio da sociedade que lhe 

proporciona uma responsabilidade limitada, atendendo aos mecanismos de actuação da 

responsabilidade patrimonial delimitados, transferindo-se, assim, grande parte do risco negocial para 

terceiros. Esta proibição de subcapitalização é particularmente relevante no contexto da unipessoalidade 
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societária, regime para o qual se encontra prevista uma norma legal específica. De acordo com o artigo 

26.º da Lei das Sociedades Unipessoais, deve ser liquidada e dissolvida por iniciativa de qualquer 

interessado ou terceiro de boa-fé ou por iniciativa do Ministério Público a sociedade unipessoal que 

apresente ou declare património inferior ao montante do seu capital social, por três anos sucessivos. 

Acresce ainda o caso da mistura de patrimónios. Quando não sejam claras as fronteiras entre o 

património social da sociedade e o património pessoal dos sócios, não existindo, de facto, uma 

segregação entre estes. A confusão de esferas pode resultar da inobservância de normas jurídicas 

societárias relativas à autonomia patrimonial, à conservação do capital social e à prestação de contas, 

não sendo, contudo, necessária uma violação de normas jurídicas para a verificação da mesma. A 

preocupação com uma eventual confusão de esferas é especialmente notória nas sociedades 

unipessoais, razão pela qual o artigo 22.º da Lei das Sociedades Unipessoais vem exigir, entre outros, 

que os negócios celebrados entre o sócio único e a sociedade sejam acompanhados do relatório de 

gestão e dos documentos de prestação de contas, podendo qualquer interessado consultá-los, a todo o 

tempo, na sede da sociedade, sob pena de nulidade do negócio. Em sentido convergente, o artigo 89.º 

da Lei das Sociedades Comerciais estabelece que, declarada falida uma sociedade com número de 

sócios inferior ao prescrito na lei, estes respondem ilimitadamente pelas obrigações sociais contraídas 

no período posterior à concentração das quotas ou das acções, provando-se que, nesse período, não 

foram observados os preceitos legais que estabelecem a afectação do património da sociedade ao 

cumprimento das respectivas obrigações. 

A descapitalização provocada27 é um outro exemplo de um caso de responsabilidade. Ela equivale ao 

aniquilamento da existência da sociedade (Existenzvernichtung), correspondendo às situações em que 

uma determinada sociedade com problemas de liquidez cessa a sua acividade, sendo deslocada a sua 

produção para outra sociedade já existente, com os mesmos sócios, ficando a sociedade vazia, sem 

património que lhe permita cumprir as suas obrigações perante os credores sociais. Nestas situações, 

está geralmente em causa a violação do dever de lealdade dos sócios28 (artigo 22.º, al. e), da Lei das 

Sociedades Comerciais). 

                                                
27 Sobre este problema, que já é antigo, veja-se MARIA AMÉRICA SANTOS, Controlo das reservas cambiais vs 
descapitalização das sociedades comerciais, in Revista de estudos avançados – Direito das Empresas, Ano 1, Elisa Rangel 
Nunes (Coord.), Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, Luanda, 2013, pp. 345-375. 
28 SOFIA VALE, As empresas…, op. cit., p. 564 e ss e ITULA MANUEL, Acordos parassociais e dever de lealdade, 
Dissertação de Mestrado, Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, policopiado, Luanda, 2019, p. 33, para quem 
“o dever de lealdade, embora tenha raízes na boa-fé, é um dever que se funda no contrato de sociedade comercial (art. 8.º 
e ss da LSC), ou seja, é inerente ao mesmo. Celebrado o contrato de sociedade, dele decorrem direitos e deveres dos 
pactuantes, expressamente consagrados, uns de forma explícita – os típicos-, outros de forma implícita – os atípicos, na 
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Temos ainda o abuso da personalidade29. Este corresponde a um grupo residual, reunindo todas as 

situações em que a personalidade colectiva é exercida de forma abusiva, reconduzindo-se tal exercício 

à figura do abuso de direito (artigo 334.º do Código Civil). 

No que respeita ao fundamento da desconsideração da personalidade jurídica, este radica na 

necessidade de “correcção de abusos de institutos societários por parte dos sócios”30. Estes actos são 

reprovados pela consciência jurídica dominante numa determinada sociedade e, em virtude desse facto, 

carecem de ser corrigidos. Através da utilização do mecanismo da desconsideração, a personalidade 

jurídica da sociedade deixa de ser opaca e torna-se transparente, permitindo ver com clareza quem são 

os sócios que estão por trás da sociedade… levanta-se o véu (piercing the veil). 

A concretização da desconsideração da personalidade jurídica, que tem por base uma concepção 

substancialista da personalidade jurídica colectiva (ou seja, não há fronteiras inultrapassáveis entre 

sócios e sociedade), tem assentado em teorias subjectivas (pretende-se reprimir o dolo e a má-fé), em 

teorias objectivas (pretende-se impedir o atentado aos interesses tutelados, independentemente da 

intenção do agente), no operador jurídico da interpretação teleológica (pretende-se garantir que a 

personalidade não será exercida fora do escopo das disposições legais e negociais em jogo) e no 

operador jurídico do abuso de direito31 (pretende-se evitar que se excedam os limites impostos pelo fim 

social ou económico do direito de constituir e fazer funcionar a sociedade, que levarão a um desrespeito 

dos interesses dos credores da sociedade)32.  

O levantamento da personalidade colectiva vale ainda em cumulação com outros remédios jurídicos, 

devendo analisar-se se o afastamento da personalidade da sociedade em toda a sua extensão é 

proporcional e útil ao fim que se procura alcançar: a desconsideração agride a personalidade da 

sociedade, pelo que deverá ser utilizada quando se destine a salvaguardar um bem maior do que o bem 

que será afectado pela sua operacionalização. Ou seja, se a correcção do abuso verificado em concreto 

                                                
própria LSC. Dentre os típicos encontramos expressamente o dever de lealdade (art. 22.º, d) e e)), e de forma implícita, no 
art. 69.º”. 

29 MENEZES CORDEIRO, O levantamento da personalidade colectiva no direito civil e comercial, Almedina, Coimbra, 2000, 
p. 121, apresenta os seguintes grupos de casos que conduzem à desconsideração da personalidade colectiva: (i) confusão 
de esferas jurídicas, (ii) subcapitalização, (iii) prejuízo de terceiros, (iv) abuso da personalidade colectiva e (v) relações de 
domínio qualificadas. 
30 ARMANDO TRIUNFANTE e LUIS TRIUNFANTE, Desconsideração da personalidade jurídica – sinopse doutrinária e 
jurisprudencial, in Julgar, n.º 9, 2009, disponível em http://julgar.pt/desconsideracao-da-personalidade-juridica-sinopse-
doutrinaria-e-jurisprudencial/, p. 8. 
31 BRITO CORREIA, Direito comercial, vol. 2, Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, Lisboa, 1989, p. 
244. 
32 Para maiores desenvolvimentos, veja-se PEDRO CORDEIRO, A desconsideração…, pp. 27 e ss e ANDREIA RAMOS, O 
levantamento…, pp. 25 e ss.  

http://julgar.pt/desconsideracao-da-personalidade-juridica-sinopse-doutrinaria-e-jurisprudencial/
http://julgar.pt/desconsideracao-da-personalidade-juridica-sinopse-doutrinaria-e-jurisprudencial/
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num determinado instituto societário puder ser corrigida através de outros remédios, tais como a 

simulação (quando há interposição fictícia de pessoas, sendo aqui relevante o conceito de beneficiário 

último), a fraude à lei (para evitar a responsabilidade pessoal dos sócios, como forma de contornar os 

impedimentos legais de participação em sociedades), a boa-fé, o abuso do direito (no sentido de abuso 

do instituto da personalidade colectiva), então será por via destes institutos que se obtêm os mesmos 

efeitos (imputação e/ou responsabilidade) que se obteriam por via da desconsideração da personalidade 

jurídica. Nesta senda, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser usada com cautela33, 

apenas quando no ordenamento jurídico angolano não exista um outro instituto que permita a reposição 

dos valores violados. E isto porque “qualquer norma positiva, ponderada especificamente para a 

situação-alvo, deve ser preferida, em igualdade de circunstâncias ao uso de princípios gerais”  34, que 

são por natureza mais amplos e mais porosos. 

 

3. REQUISITOS PARA A APLICAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO: ENTRE A CONSTRUÇÃO 

DOUTRINAL E A CONSAGRAÇÃO LEGAL 

A aplicação da doutrina da desconsideração da personalidade jurídica ao caso concreto resulta sempre 

do labor jurisprudencial. Sem prejuízo, à medida que as decisões jurisprudenciais se vão sucedendo, a 

doutrina e o legislador dos diversos ordenamentos jurídicos vão procurando clarificar e sistematizar os 

requisitos que devem pautar a sua aplicação.  

Em Portugal, país que tal como Angola não dispõe de uma norma jurídica de aplicação ampla que 

preveja a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades, os requisitos que deverão estar 

preenchidos para que a desconsideração possa operar em concreto têm vindo a ser estabelecidos por 

via doutrinal (ainda que, reconhece-se, não haja unanimidade na doutrina quanto a eles)35. A 

jurisprudência portuguesa tem-se também socorrido deste instituto36. 

                                                
33 ARMANDO TRIUNFANTE e LUIS TRIUNFANTE, Desconsideração…, p. 10. 
34 ARMANDO TRIUNFANTE e LUIS TRIUNFANTE, Desconsideração…, p. 10. 
35 CATARINA SERRA, Desdramatrizando o afastamento da personalidade jurídica (e da autonomia patrimonial), in Julgar, 
n.º 9,Lisboa, 2009, pp. 116 e ss, que apresenta uma detalhada visão da desconsideração da personalidade jurídica no direito 
português. 
36 A título meramente exemplificativo vejam-se as seguintes decisões: Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 20-02-
2001, no Processo N.º 00A3621 (sobre confusão de esferas sócio-sociedade), Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 
06-01-1976, no Processo N.º 065484 (sobre simulação e fraude à lei), Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 19-02-
2013, no Processo N.º 73/08.8TTBGC.P1.S1 (sobre prejuízos causados aos trabalhadores, evitáveis com o levantamento da 
personalidade jurídica), Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 03-03-2005, no Processo N.º 1119/2005-6 
(descapitalização), todos disponíveis em www.dgsi.pt. 
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São, pois, seis os requisitos da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica37. O primeiro, 

determina que a desconsideração é de aplicação subsidiária, devendo dar-se primazia a soluções que 

se encontrem em institutos de direito positivo (legalmente plasmadas) e que sirvam o mesmo propósito 

(acolham os mesmos valores) da desconsideração, porque mais certas e seguras. O segundo, a 

existência de confusão entre a esfera jurídica da sociedade e a de outras pessoas (os sócios ou os 

administradores), forçando a mesclagem destas duas esferas, de modo irregular. O terceiro, o juízo de 

censura da conduta do agente (culpa), na criação e/ou no aproveitamento da situação de confusão 

criada (factor sujectivo). O quarto, a ilicitude (factor objectivo), que se reconduz à violação de um direito 

de outrem, à violação de uma norma destinada a proteger interesses alheios (artigo 483.º do Código 

Civil). O quinto, a verificação de dano causado a terceiro: a mesclagem de esferas só conduz à 

desconsideração quando causa prejuízos a terceiros, designadamente aos credores da sociedade. O 

sexto, o carácter excepcional da desconsideração: se a mistura de esferas tiver apenas efeitos 

patrimoniais, a resposta do ordenamento jurídico deve ser exclusivamente patrimonial, determinando a 

responsabilidade pessoal do sócio que praticou o acto (suspensão concreta e temporária da 

responsabilidade limitada do sócio); se, pelo contrário, a mistura de esferas for mais intensa, e se 

verificar ao nível da esfera jurídica, então há lugar à aplicação da desconsideração.  

Já no Brasil38, a desconsideração da personalidade jurídica foi condensada num princípio unificador, que 

logrou consagração legal como um instituto de direito positivo39. Deste modo, no direito brasileiro, “a 

disregard doctrine baseia-se em normas expressas, no sistema legal de eficácia dos actos jurídicos e, 

ainda, nos princípios gerais que informam o […] ordenamento jurídico”40. O artigo 50.º do Código Civil 

brasileiro estabelece: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de 

finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério 

Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de 

obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” 

Na mesma senda, o artigo 28.º do Código de Defesa do Consumidor brasileiro consagra: “O juiz poderá 

desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver 

abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato 

social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, 

encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.” Em matéria de direito 

                                                
37 ARMANDO TRIUNFANTE e LUIS TRIUNFANTE, Desconsideração…, pp. 11 e ss. 
38 JOSÉ LAMARTINE CORREIA DE OLIVEIRA, A dupla crise da pessoa jurídica, Saraiva, São Paulo, 1979, pp. 294 e ss. 
39 SUZY KOURY, A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) e os grupos de empresas, 4.ª edição, 
LTR, São Paulo, 2018, p. 123. 
40 SUZY KOURY, A desconsideração…, p. 128. 
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da concorrência41, o artigo 34.º da Lei Antitruste prevê: “A personalidade jurídica do responsável por 

infração da ordem econômica poderá ser desconsiderada quando houver da parte deste abuso de 

direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou do contrato 

social. Parágrafo único. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de 

insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.” No 

direito tributário prevê-se um caso de desconsideração imprópria42 parágrafo único ao art. 116 do Código 

Tributário Nacional, para autorizar a autoridade administrativa fazendária a “[…] desconsiderar atos ou 

negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a 

natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem 

estabelecidos em lei ordinária”. Também o artigo 133.º do Código de Processo Civil brasileiro trata do 

pedido de desconsideração, estatuindo: “O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será 

instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1º O 

pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2º 

Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.” 

As disposições legais brasileiras citadas são, creio, as mais emblemáticas em matéria de 

desconsideração da personalidade jurídica, mas não constituem os únicos afloramentos legais deste 

instituto na ordem jurídica brasileira. 

A cláusula geral da desconsideração constante do artigo 50.º do Código Civil brasileiro teve o mérito de 

introduzir uma definição de desconsideração de personalidade jurídica, que contribuiu para a teorização 

deste instituto. Esta noção assenta no desvio de finalidade da sociedade e, por consequência, no abuso 

de direito (que abarca um comportamento doloso ou negligente), pelo que “uma abordagem 

exclusivamente funcional da desconsideração, que não tenha como pressuposto a abusividade da 

utilização da personalidade jurídica e a sua consequente ilicitude, não encontra guarida no texto 

codificado”43. Nesta disposição consagra-se o que a doutrina brasileira classifica como “teoria maior da 

desconsideração”44, no sentido de que este instituto só pode ser utilizado quando estejam em causa a 

fraude ou o abuso na utilização da sociedade, não havendo lugar à desconsideração quando se verifique 

apenas o prejuízo dos credores por insolvência da sociedade para pagar as suas dívidas (a chamada 

                                                
41 ANA FRASÃO, Desconsideração da personalidade jurídica e tutela dos credores, in Questões de direito societário em 
Portugal e no Brasil, Almedina, Coimbra, 2012, p. 487. 
42 É “desconsideração imprópria, qual seja, aquela em que se busca impedir que, utilizando-se da personalização jurídica, 
simulações e fraudes alcancem as suas finalidades”, nas palavras de SUZY KOURY, A desconsideração…, p. 159. 
43 ANA FRASÃO, Desconsideração…, p. 489. 
44 ANA FRASÃO, Desconsideração…, p. 490, FÁBIO ULHOA COELHO, Curso de direito comercial, II, Saraiva, São Paulo, 
2007, pp. 52 e ss e SUZY KOURY, A desconsideração…, p. 140. 
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“teoria menor da desconsideração”). Já a teoria menor tem sido aplicada pela jurisprudência brasileira 

no campo do direito do consumidor e do direito ambiental45.  

Ainda que se verifiquem posições divergentes na doutrina brasileira quanto ao campo de aplicação da 

teoria maior e da teoria menor da desconsideração, que subsistam dúvidas quanto ao facto de todas as 

hipóteses de desconsideração resultantes da aplicação da teoria maior se deverem reconduzir ao abuso 

do direito, a verdade é que a doutrina e a jurisprudência são consentâneas quanto ao facto de a 

desconsideração ser um remédio excepcional46. E, note-se, a doutrina reconhece que depois da 

desconsideração ter tido o seu regime geral consagrado no Código Civil brasileiro, os tribunais 

“passaram a aplica-la com mais frequência e facilidade”47, o que constitui certamente uma vantagem 

para a prossecução da justiça material. 

 

4. A DESCONSIDERAÇÃO INVERSA 

Na desconsideração da personalidade jurídica (entendida em sentido próprio) procura-se transpor os 

comportamentos da sociedade para a esfera jurídica dos sócios, imputando aos sócios comportamentos 

da sociedade ou responsabilizando os sócios por negócios da sociedade. Aqui, quebra-se a autonomia 

da sociedade para que os comportamentos desta possam ser imputados aos sócios. 

Casos há, porém, em que se afigura necessário proceder a um movimento contrário, transpondo para a 

esfera jurídica da sociedade comportamentos dos sócios. Neste caso, a quebra de autonomia da 

sociedade ocorre para que os comportamentos individuais dos sócios, verificados fora da esfera 

societária, possam ser imputados ou, ao menos, ter relevância, para a sociedade. Neste caso, estamos 

perante a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 

No direito brasileiro, o artigo 133.º do Código de Processo Civil, §2, refere-se expressamente à 

possibilidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica. E os tribunais brasileiros têm 

aplicado a desconsideração inversa no âmbito do direito da família, em casos em que o sócio transfere 

para a sociedade bens do casal com o intuito de, aquando do seu divórcio, tais bens sejam subtraídos 

                                                
45 Acórdão do Superior Tribunal de Justiça brasileiro, RESP 279273, 2004, disponível em 
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7381192/recurso-especial-resp-279273-sp-2000-0097184-7. 
46 ANA FRASÃO, Desconsideração…, p.500. 
47 SUZY KOURY, A desconsideração…, p. 139. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7381192/recurso-especial-resp-279273-sp-2000-0097184-7
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ao âmbito da partilha (dos bens comuns do casal)48. Nesta situação, desconsidera-se a personalidade 

jurídica para que os bens que se encontrem em nome da sociedade possam incluir-se na partilha dos 

bens comuns do casal49. 

Já no direito norte-americano, a questão da desconsideração da personalidade jurídica em sentido 

inverso tem foi abordada no âmbito dos grupos de empresas. A consideração do interesse unitário do 

grupo de empresas é defendida para posibilitar a desconsideração da personalidade jurídica em sentido 

inverso, entendendo-se o que este conceito se refere à possibilidade de os sócios ou a própria sociedade 

requererem a desconsideração da personalidade jurídica existente da sociedade50. A este propósito, cita 

o caso In re Oil Spill By the Amoco Cadiz (disponível em https://casetext.com/case/in-re-oil-spill-by-

amoco-cadiz-2?resultsNav=false), no qual a sociedade-mãe (com sede nos Estados Unidos da América) 

intentou uma acção judicial contra o construtor do navio, cujo casco se tinha rompido, e que havia sido 

adquirido pela sociedade-filha (por ela detida a 100% e com sede na Libéria), pedindo o ressarcimento 

dos danos em que havia incorrido, em virtude das decisões judiciais que a haviam condenado a 

indemnizar os danos causados pelo derrame de crude na costa de França. O juíz Posner considerou 

que se o construtor do navio podia desconsiderar a personalidade jurídica da sociedae-filha para chegar 

à sociedade-mãe, então, seria também justo que a sociedade-mãe pudesse desconsiderar a sua própria 

personalidade jurídica (na medida em que a sociedade-mãe e a sociedade-filha integram um mesmo 

grupo empresarial) para poder requerer ao armador o ressarcimento dos danos em que havia incorrido 

em virtude das referidas decisões judiciais. Também neste caso se procura imputar comportamentos 

dos sócios à sociedade51. 

A doutrina canadiana tem defendido que a desconsideração da personalidade jurídica pode operar em 

ambos os sentidos52. O “tipo B” da desconsideração da personalidade jurídica (a desconsideração 

inversa) ocorre com frequência nos casos de direito da família, em que o tribunal ignora a estrutura 

societária (e a sua autonomia) e considera que um determinado cônjuge é o real titular de bens que 

                                                
48 Superior Tribunal de Justiça brasileiro, Acórdão no REsp 1236916/RS, 2013, disponível em 
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24581163/recurso-especial-resp-1236916-rs-2011-0031160-9-stj/inteiro-teor-
24581164?ref=juris-tabs. 
49 ROLF MADALENO, A disregard e a sua efetivação no juízo de família, Livraria do Advogado, Porto Alegre,1999, p. 5. 
50 MICHAEL J. GAERTNER, Reverse piercing the corporate veil: should corporation owners have it both ways?, in William & Mary 
Law Review, Vol, 30, Issue 3, Williamsburg, 1989, disponível em https://core.ac.uk/download/pdf/73967026.pdf, p. 667, que 
refere “a reverse pierce of the corporate veil refers to an attempt by shareholders, or the corporation itself, to pierce the 
corporate veil existing between the corporation and its shareholders”. 
51 NICHOLAS B. ALLEN, Reverse piercing of corporate veil: a straightfoward path to justice, in St. John Law Review, Issue 3, 
vol. 85, 2014, disponível em https://pdfs.semanticscholar.org/d028/3a29208b5ae9bdc2c9adeedeb81c0f92657f.pdf, pp. 1147 
e ss.  
52 PETER S. SPICO, Piercing the Corporate veil in reverse: comment on Yaiguaje v. Chevron Corporation, in Canadian 
Business Law Journal, n.º 62, 2019, disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3223136, p. 231 e 
ss. 

https://casetext.com/case/in-re-oil-spill-by-amoco-cadiz-2?resultsNav=false
https://casetext.com/case/in-re-oil-spill-by-amoco-cadiz-2?resultsNav=false
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24581163/recurso-especial-resp-1236916-rs-2011-0031160-9-stj/inteiro-teor-24581164?ref=juris-tabs
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24581163/recurso-especial-resp-1236916-rs-2011-0031160-9-stj/inteiro-teor-24581164?ref=juris-tabs
https://core.ac.uk/download/pdf/73967026.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/d028/3a29208b5ae9bdc2c9adeedeb81c0f92657f.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3223136
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haviam sido colocados pelo outro cônjuge em nome da sociedade53. A doutrina canadiana chama, 

porém, a atenção para o facto de o “tipo A” e o “tipo B” de desconsideração terem em comum a quebra 

de autonomia da sociedade, característica inerente à desconsideração54, não obstante operarem de 

modo diferente. 

A desconsideração inversa da personalidade jurídica pode ser relevante no direito angolano quando 

estejam em causa acordos parassociais omnilaterais55, i.e., acordos parassociais celebrados por todos 

os sócios de uma sociedade através dos quais estes tenham regulado os seus interesses em moldes 

que colidam com as regras estatutárias, mas apenas quando estejam exclusivamente em causa 

interesses dos sócios e não sejam atingidos direitos de terceiros. 

Deve, então, proceder-se a uma desconsideração da personalidade colectiva em sentido inverso, no 

que estritamente diz respeito à oponibilidade dos efeitos do acordo parassocial omnilateral aos sujeitos 

que dele fazem parte. A desconsideração que aqui se tem em vista procura levar para o domínio da 

pessoa jurídica (para que aí seja tido em conta) algo que, em princípio, para ela não relevaria (a vontade 

dos sócios conformada em sede parassocial). Tal não deve causar estranheza se recordarmos que a 

personalidade colectiva societária é instrumental da prossecução dos interesses dos criadores da 

sociedade, que são os seus sócios. Deve entender-se que, onde não houver nenhum interesse externo 

que exija outra solução, a criação formal de uma pessoa colectiva não deve constituir um obstáculo à 

plena realização dos interesses dos sócios, em particular, quando haja consonância entre os interesses 

de todos eles56. 

Esta desconsideração é plena de consequências no que diz respeito à oponibilidade destes acordos 

parassociais à sociedade. Não se verificando, no caso dos acordos parassociais omnilaterais, a razão 

justificativa da regra de separação entre a esfera da socialidade e a esfera da parassocialidade 

estabelecida no artigo 19.º, n.º 1, parte final, da Lei das Sociedades Comerciais, deve concluir -se que, 

à partida, esses acordos são plenamente oponíveis à sociedade.  

No entanto, tudo isto vale apenas numa perspectiva estática quanto à base de sócios da sociedade. 

Ocorrendo uma alteração dessa base pessoal, nomeadamente através da aquisição de uma participação 

                                                
53 Ontario Court of Appeal, Wildman v. Wildman, 2006, disponível em https://ca.vlex.com/vid/wildman-v-wildman-681410221. 
54 PETER S. SPICO, Piercing …, p. 234, que refere “Type B claims do have one key characteristic in common with the Type 
A claims, which is that they lead to the “separate corporate personality” being disregarded. It is certainly true that the legal 
mechanisms by which Type B piercing is achieved are different from those used in Type A piercing”. 
55 MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, in Direito das sociedades em revista, ano 1, vol. 2, 
Almedina, Coimbra, 2009, p. 131. 

56 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, p. 131.  

https://ca.vlex.com/vid/wildman-v-wildman-681410221
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na sociedade, cessa a coincidência plena entre as partes do contrato de sociedade e as partes do acordo 

parassocial, a qual funda esta redução teleológica57, salvo se o novo sócio aderir também ao acordo 

parassocial, o que pode nem sempre ocorrer de forma imediata. 

Esta redução teleológica tem implicações em ambos os domínios referidos no artigo 19.º, n.º 1, da Lei 

das Sociedades Comerciais: na eficácia dos actos da sociedade e na oponibilidade dos actos dos sócios 

perante a sociedade.  

Assim, os votos e as deliberações sociais que violam vinculações de voto convencionadas através de 

acordo parassocial omnilateral são ineficazes. 

Relativamente à situação de violação de obrigações de preferência parassociais, a questão é menos 

linear – o mesmo valendo para as obrigações parassociais de bloqueio. Aqui, a desconsideração da 

personalidade colectiva em sentido inverso, baseada na omnilateralidade do acordo, produz efeitos 

apenas entre os participantes do acordo58. Por esta razão, na situação em que a alienação da 

participação social em violação da obrigação de preferência é feita a um terceiro, não será possível 

invocar a omnilateralidade do acordo para defender a sua oponibilidade à sociedade, salvo quando esse 

terceiro também é parte no acordo. A eficácia do contrato de aquisição de participações sociais não 

pode ser impedida por um acordo no qual esse terceiro não participou59. Ora, sendo o contrato de 

transmissão da participação social válido, a sociedade está vinculada a reconhecer o adquirente como 

sócio. 

Na situação em que a transmissão de participações sociais careça de consentimento da sociedade, a 

solução é diferente. Decorrendo a proibição de alienação das participações sociais de um acordo 

omnilateral, e tendo esta sido realizada a um terceiro, deve entender-se que a sociedade fica vinculada 

a recusar o consentimento à cessão de quotas ou à transmissão das acções.  

 

                                                
57 Cfr. JORGE NOVAL PATO, Los pactos omnilaterales: su oponibilidad a la sociedad: diferencias y similitudes con los estatutos 
y los pactos parasociales, Civitas, Navarra, 2012, pp. 97-98. 

58 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, p. 132. A desconsideração opera somente no plano 
interno das relações entre os sócios subscritores do acordo parassocial omnilateral. Enfatizando este aspecto, cfr. ANTÓNIO 

MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades, I, p. 706. 

59 Defendendo também a inoponibilidade dos acordos parassociais omnilaterais a terceiros, cfr. JORGE NOVAL PATO, Los 
pactos omnilaterales, pp. 127-129, e IRENEU MATAMBA, Os acordos parassociais no ordenamento jurídico angolano: análise 
e perspectivas, Dissertação de mestrado, policopiado, Universidade do Minho - Escola de Direito, Braga, 2018, p. 69. 
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5. A DESCONSIDERAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE BOA GOVERNAÇÃO NAS EMPRESAS 

ANGOLANAS 

As sociedades comerciais são veículos que permitem aos empreendedores angolanos circunscrever o 

risco dos negócios que desenvolvem na pessoa colectiva sociedade, assegurando-se de que, caso 

esses negócios não sejam bem sucedidos, eles não são chamados a responder com os seus bens 

pessoais perante os credores sociais60. Mas esta cortina legal que protege os sócios do risco inerente 

aos seus negócios deve ceder sempre que se verifique que as sociedades comerciais são usadas pelos 

seus sócios para prosseguir fins não consentâneos com os legalmente prescritos para a sua criação.  

Em Angola, no que respeita à confusão patrimonial, esta verifica-se em igual medida em sociedades 

unipessoais e pluripessoais: os sócios pagam despesas da sociedade utilizando as suas contas pessoais 

e quando precisam de fazer face a despesas pessoais utilizam o dinheiro que está na conta bancária da 

sociedade61. Do mesmo modo, os sócios recorrem com frequência à sociedade para celebrar contratos 

que apenas os beneficiam: a sociedade adquire uma casa e contrai um empréstimo bancário para o 

efeito, sendo essa casa utilizada para habitação do sócio. Também sucede que a sociedade seja 

constituída como um veículo desprovido de qualquer actividade: a sociedade celebra contratos com 

empresas que efectivamente exercem uma actividade comercial, para justificar o pagamento por parte 

desta empresa aos sócios daquela sociedade de comissões de angariação de negócios que, em muitos 

casos, os sócios não poderiam ter angariado por em relação a eles se encontrarem em conflito de 

interesses. São constituídos grupos de sociedades que têm por objectivo último limitar 

(consecutivamente) a responsabilidade pessoal dos sócios e esconder os beneficiários efectivos dos 

negócios realizados. Continuam a constituir-se sociedades de pluralidade fictícia: uma vez que as 

sociedades unipessoais comportam um regime que contém várias limitações (designadamente, as 

sociedades unipessoais não podem ser sócias de outras sociedades, e os contratos celebrados com o 

sócio único têm de o ser por escrito e devem estar disponíveis para consulta de qualquer interessado 

na sede da sociedade), as pessoas continuam a preferir constituir uma sociedade com dois sócios 

formais, mas que materialmente é uma sociedade unipessoal. Como uma determinada empresa foi 

contratada para realizar a auditoria externa de uma sociedade, os sócios daquela constituíram uma nova 

empresa que será contratada para prestar serviços de consultoria financeira a essa mesma sociedade 

                                                
60 SOFIA VALE, Empreendedorismo e governo societário em Angola, in Revista de direito comercial (coord. PEDRO PAIS DE 

VASCONCELOS), cit. pp. 665-708. 

61 VALE, SOFIA, Os sócios e a governação das sociedades em Angola, in Accionistas e governação (coord. PAULO CÂMARA), 
Almedina, Coimbra, 2019, pp. 331-372. 
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(formalmente são empresas distintas, mas os seus beneficiários últimos são os mesmos). O 

administrador de uma empresa pública vota favoravelmente a adjudicação de um contrato a uma 

sociedade anónima emitente de acções ao portador, cujo sócio maioritário e principal beneficiário é a 

sua esposa.  

Os exemplos supra representam algumas das inúmeras situações que configuram conflitos de 

interesses, fraude à lei e abuso de personalidade colectiva com que nos vamos deparando na prática. 

O corporate governance tem em vista conciliar os interesses dos diversos intervenientes na orgânica 

societária, a par dos de outras entidades que gravitam em torno da sociedade (designadamente, os 

credores sociais)62, evitando ou mitigando potenciais conflitos de interesses. Deste modo, quando as 

regras de corporate governance plasmadas em normas legais impositivas aplicáveis às sociedades 

comerciais que têm em vista a mitigação de conflitos de interesses, a prestação de contas e a promoção 

da transparência nos negócios são afastadas através de comportamentos dos sócios que configuram 

uma utilização abusiva da personalidade colectiva, esta situação de desvio poderá ser corrigida através 

da desconsideração da personalidade colectiva (seja em sentido próprio ou desconsideração inversa). 

E, deste modo, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser utilizada como forma de promover 

a boa governação das empresas angolanas. 

Entre nós, a desconsideração da personalidade jurídica apresenta-se como um instituto jurídico63 (e já 

não como uma mera construção doutrinária) que vem sendo densificado pela doutrina e pela 

jurisprudência64, mas que apenas foi acolhida pontualmente pelo direito positivo. O instituto da 

desconsideração opera numa base casuística, quando estão em causa situações abusivas, de fraude, 

de iniquidade, que exigem uma correcção, um levantamento do véu, para que sejam repostos os valores 

de justiça material no caso concreto. 

                                                
62 SOFIA VALE, A governação de sociedades anónimas em Angola, cit., pp. 33-80. 

63 JOSÉ TAVARES, Os princípios fundamentais do direito civil, I, Coimbra Editora, Coimbra, 1922, p. 57, para quem “as 
diferentes relações jurídicas coordenam-se e subordinam-se em relação a certos fins, de tal modo que se organizam em 
certos grupos […] mais ou menos compreensivos, segundo o elemento ou critério que servir de base à diferenciação e 
classificação. Formam-se assim grupos típicos de relações jurídicas […]. Cada grupo típico de relações jurídicas é o que se 
chama um instituto jurídico […]. A jurisprudência inglesa tem tido uma abordagem substancialmente mais restritiva, não 
considerando a desconsideração da personalidade jurídica como um instituto ou sequer como uma doutrina coerente, como 
se pode verificar no caso Prest vs Petrodel Resources, [2013] UKSC 34 (U.K. S.C.), para. 106, do Supreme Court do Reino 
Unido, disponível em https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2013-0004.html.  
64 Para MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades, I, pp. 419 e ss, a desconsideração é um “instituto de enquadramento”, 
na medida em que através dela se concretizam soluções que seriam conseguidas através de institutos jurídicos positivados 
(boa-fé, fraude à lei, abuso do direito, etc.), articulando-os e permitindo uma resposta melhor conseguida a problemas 
específicos. 

https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2013-0004.html
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Mais do que nos centrarmos em grupos de casos, que são reconduzíveis ao instituto da desconsideração 

da personalidade jurídica, valerá dar a este instituto uma enorme amplitude, permitindo-lhe acolher as 

variadas e inúmeras situações práticas que resultam da mesclagem da esfera da personalidade colectiva 

da sociedade com a esfera da personalidade pessoal dos seus sócios (sejam estes pessoas singulares 

ou pessoas colectivas). E tal amplitude importa que a desconsideração opere para que esta esfera social 

tenha repercussão na esfera dos sócios (o que sucede com a desconsideração tradicional) ou para que 

a esfera dos sócios se repercuta na esfera social (como ocorre com a desconsideração da personalidade 

jurídica em sentido inverso).  

A amplitude deste instituto deve ser tal, que seja capaz de abarcar casos em que não esteja exactamente 

em causa o levantamento efectivo da personalidade colectiva (mas tão somente a atribuição de 

responsabilidade ilimitada aos sócios de uma sociedade cujo tipo legal seja de responsabilidade 

limitada), ou em que entes sem personalidade jurídica (como é o caso de massas patrimoniais, tais como 

os fundos autónomos) possam também socorrer-se deste conceito. Vista como uma válvula de escape 

do sistema, a desconsideração da personalidade colectiva permitirá “um afastamento sempre que, por 

força de circunstâncias imprevisíveis, anómalas ou excepcionais, […] seja necessário  subverter as 

características essenciais, naturais ou típicas de determinada entidade”65. Assumimos aqui a 

desconsideração da personalidade jurídica como um instituto muito amplo, assente num conceito 

suficientemente vago e indeterminado, para ser dotado de uma enorme flexibilidade, apta a permitir a 

adequação do direito aos problemas que a realidade convoca, e que serão sempre novos. E fazemo-lo, 

porque acreditamos que sem esta ductilidade o julgador fica desprovido de um conceito operativo de 

extrema utilidade para assegurar a realização da justiça num concreto caso em que as esferas da 

personalidade colectiva e da personalidade individual dos sócios careçam de ser reorganizadas e 

articuladas de modo inovador. 

Na sequência do que antecede, creio que não se deve defender a utilização do instituto da 

desconsideração da personalidade jurídica apenas como último recurso (ou seja, quando no nosso 

ordenamento jurídico não existir um outro instituto que possa dar resposta ao problema, tal como o da 

boa-fé, abuso do direito e fraude à lei) e a título excepcional. Pelo contrário, parece-me sensato que o 

julgador possa lançar mão da desconsideração da personalidade jurídica (entendida com a amplitude e 

a flexibidade acima exposta) para, no caso concreto que tem em mãos, perscrutar a actividade 

desenvolvida pela sociedade, investigar se a sociedade está a ser utilizada para um fim contrário às 

razões e aos valores que justificaram a criação desta figura, e corrigir os desvios negativos que se 

                                                
65 CATARINA SERRA, Desdramatrizando…, p. 129. 
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verificarem. E, assim se entendendo, as consequências práticas do levantamento da personalidade 

jurídica devem ser determinadas pelo julgador tendo por base o princípio da proporcionalidade: o 

levantamento deve acontecer na estrita medida do necessário para repor os valores que a ordem jurídica 

pretende acautelar. 

Os tribunais são sensíveis às alterações axiológicas do nosso ordenamento jurídico, cada vez mais 

perpassadas por uma ética empresarial que tem ínsitos padrões de boa governação corporativa, que 

impõem que as sociedades que actuam no mercado angolano realizem negócios que têm em vista o 

desenvolvimento e o crescimento da sociedade, o não aproveitamento de oportunidades de negócio por 

parte dos administradores da sociedade66, a efectivação de uma gestão colegial (no caso de órgão de 

administração ser composto por várias pessoas67), a prestação de contas fidedignas, atempadas e 

transparentes, bem como a identificação dos sócios que são os beneficiários últimos das sociedades. 

Promove-se uma adequada utilização das pessoas jurídicas, designadamente, das sociedades, tendo 

em conta o fim para que foram concebidas (criação de um centro autónomo de interesses para o 

desenvolvimento de negócios) e as regras específicas que pautam o seu regime jurídico 

(estabelecimento da separação patrimonial sociedade-sócios). 

 

                                                
66 SOFIA VALE, Os deveres dos administradores das sociedades nos direitos angolano e português: estudo de direito 
comparado,cit., pp. 951 -1012. 
67 SOFIA VALE, Administradores e governação das sociedades em Angola, in Administradores e governação das sociedades 
(coord. Paulo Câmara), no prelo. 


