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INTRODUÇÃO 

1. DELIMITAÇÃO E OBJECTO DA INVESTIGAÇÃO  

Propomo-nos a estudar um tema que, tanto quanto sabemos, é escassamente 

aprofundado na doutrina angolana e ainda pouco versado na jurisprudência dos nossos 

tribunais. Mesmo além-fronteiras, ainda que não seja inédito nem recente, o tema 

agrega um conjunto alargado de problemas que estão longe de se encontrar 

definitivamente resolvidos. 

Este trabalho tem como objecto os acordos parassociais, versando especialmente sobre 

o âmbito de vinculação e de oponibilidade desses acordos. Assim colocado, o tema 

evidencia a sua transversalidade e, em consequência, convoca a necessidade da sua 

circunscrição a determinados núcleos problemáticos, de forma a permitir a sua 

recondução a questões que se deixem responder por uma tese. 

Parece-nos possível identificar três questões que, grosso modo, consubstanciam, 

conjuntamente ou não, o centro nevrálgico de qualquer estudo dedicado aos acordos 

parassociais: (1) quais os limites à validade dos acordos parassociais? (2) em que termos 

são as obrigações parassociais oponíveis à sociedade? (3) quais os mecanismos jurídicos 

de resposta ao incumprimento de obrigações assumidas num acordo parassocial? 

No direito angolano actual, o regime geral dos acordos parassociais encontra-se vertido 

no artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais1. O presente estudo tem como ponto de 

partida o regime aí plasmado. Contudo, como se verá, esta regulação não dá resposta às 

questões que se elegem como centrais neste trabalho; também não é suficiente para 

responder aos problemas concretos que a realidade empresarial angolana, quanto a esta 

matéria, vem concitando, com particular intensidade na última década. 

 

1 A Lei n.º 1/04, de 13 de Fevereiro, Lei das Sociedades Comerciais, foi publicada no Diário da República, I 

Série, n.º 13. 
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O tema é, pois, predominantemente tratado de jure constituto. Pretende-se que o estudo 

corresponda a uma reflexão sobre questões teóricas complexas, mas com vista a 

solucionar problemas concretos e determinados. Neste sentido, este é um tema de 

ciência do direito e que se debruça sobre questões que são intrinsecamente dogmáticas. 

Não estão, todavia, arredadas considerações de política legislativa – apresentaremos, no 

final, uma proposta de regime geral dos acordos parassociais –, nem considerações jus-

comparativas ou de perspectiva histórica. 

O interesse pela figura dos acordos parassociais não despontou no ordenamento 

angolano. Como se desenvolverá, registam-se as primeiras erupções desse interesse 

predominantemente no domínio da common law, no direito alemão e no direito italiano. 

Mas a expansão dos acordos parassociais para lá das fronteiras destes ordenamentos é 

uma questão há muito ultrapassada. O recurso a acordos parassociais, bem como a sua 

regulação em diplomas legais, é hoje uma realidade constatável na generalidade dos 

espaços jurídicos. Essa disseminação não é fruto nem reflexo de uma mera 

preponderância da anglofonia, ou dos esquemas contratuais aí tipicamente utilizados 

em operações societárias. É antes o produto da supremacia plurifuncional deste tipo de 

instrumentos contratuais. 

No espaço angolano, essa supremacia plurifuncional dita que os acordos parassociais 

ocupem hodiernamente um lugar cimeiro na prática societária. A promoção da 

utilização destes acordos e as motivações que lhes subjazem são essencialmente de 

ordem comercial e financeira e uma consequência natural do ambiente económico em 

que vivemos. Como se verá, a proliferação dos acordos parassociais deu-se 

essencialmente no contexto da busca de uma resposta às pesadas restrições ao 

investimento privado, designadamente, ao investimento privado estrangeiro em 

Angola em certos sectores considerados estratégicos. Essas restrições – hoje mais 

atenuadas com a entrada em vigor da actual Lei do Investimento Privado2 – consistem, 

grosso modo, na exigência de que cidadãos angolanos detenham uma determinada 

 

2 O actual regime jurídico do investimento privado é o plasmado na Lei n.º 10/18, de 26 de Junho, Lei do 

Investimento Privado, publicada no Diário da República, I Série, n.º 92, e no Decreto Presidencial n.º 

250/18, de 30 de Outubro, que aprovou o Regulamento da Lei do Investimento Privado, publicado no Diário 

da República, I Série, n.º 165. 
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percentagem do capital social das empresas promotoras do investimento e uma 

participação efectiva na sua gestão. Os acordos parassociais são utilizados, neste 

contexto, pelos investidores, como instrumentos de controlo e de correcção na 

distribuição do poder societário que necessariamente surge pela atribuição dos direitos 

de voto na proporção do capital social por eles detido. 

Não são estas as únicas razões que levam ao sucesso dos acordos parassociais no palco 

empresarial angolano. Possibilitando estes acordos, em geral, combater a 

inflexibilidade característica da regulação estatutária, são estes ainda utilizados como 

forma de protecção dos sócios minoritários, servindo para complementar alguns 

instrumentos de tutela de fonte legal de protecção das minorias previstos na Lei das 

Sociedades Comerciais, ou mesmo atribuir aos minoritários um efeito bloqueador, 

através da formação de um mecanismo de defesa contra os comportamentos abusivos 

da maioria, contra mudanças abruptas da estrutura maioritária ou como forma de 

assegurar a liquidez de uma reduzida participação no capital da sociedade. 

Estas funções não esgotam o preenchimento das razões que subjazem à celebração de 

acordos parassociais em Angola. Sem preocupações exaustivas, estes são ainda 

utilizados no âmbito de operações de financiamento societário (quando, por exemplo, a 

angariação de fundos próprios ou de capital alheio para uma sociedade se encontre 

titulada por acordos parassociais, de modo a assegurar e reforçar o compromisso de 

investimento assumido pelos sócios e por terceiros), ou para dotarem as obrigações 

societárias e parassocietárias de maior segurança em caso de incumprimento (hipótese 

em que os acordos parassociais servem de instrumento de especificação dos meios de 

tutela dos sócios).  

De forma mais ou menos evidente, os acordos parassociais são empregues na 

generalidade das estruturas societárias contemporâneas, sendo hoje raro o grande 

negócio ou a operação societária que não tenha subjacente ou seja acompanhada de um 

acordo parassocial. 

 

 



ACORDOS PARASSOCIAIS: VINCULAÇÃO E OPONIBILIDADE 

14 

 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE DIREITO COMPARADO 

Não sendo este um trabalho de direito comparado, o recurso – em diversos momentos 

da investigação – a bibliografia e a jurisprudência relativa a ordenamentos jurídicos 

estrangeiros justifica-se para uma melhor compreensão, explicação e ordenação 

dogmática do direito privado angolano relativo aos acordos parassociais3. Tendo 

presente o capítulo final deste trabalho – no qual serão apresentadas propostas de jure 

condendo de enunciados normativos referentes a acordos parassociais, no âmbito da 

reforma do direito das sociedades comerciais que se encontra em curso4 –, esta análise 

de elementos de direito estrangeiro é também justificada por oferecer apoio na escolha 

e elaboração das melhores soluções legislativas, tarefa que naturalmente se encontra 

facilitada quando as mesmas já foram testadas noutros ordenamentos5. 

A análise de tais elementos de direito estrangeiro não se dirige, pois, a nenhuma 

pretensão de formulação e demonstração de uma teoria assente na comparação entre 

institutos iguais ou similares em diferentes sistemas jurídicos. Do que se trata é do 

recurso ao direito comparado atenta a sua função heurística – por se mostrar 

“imprescindível à determinação do sentido e alcance das normas e institutos de direito 

nacional, sempre que estes reflitam princípios igualmente consagrados no Direito de 

outro ou outros países ou que hajam sido recebidos deles”6. 

 

3 Para uma enunciação dos principais objectivos e funções do direito comparado, cfr. H. PATRICK GLENN, The 

aims of comparative law, in Elgar encyclopedia of comparative law, Edward Elgar, Cheltenham 

UK/Northampton USA, 2006, pp. 57 e ss. Entre elas, a consideração do direito comparado como 

“instrument of learning and knowledge” (instrumento de aprendizagem e conhecimento), como 

“instrument of evolutionary and taxonomic science” (instrumento de ciência evolutiva e de classificação 

sistemática), e como tendo “pragmatic and utilitarian aims” (objectivos pragmáticos e utilitários). 

Também com interesse sobre a utilidade do direito comparado, veja-se o estudo clássico de MARC ANCEL, 

Utilité et méthodes du droit comparé, Editions Ides et Calendes, Neuchâtel, 1971. 
4 Cfr. IX infra. 
5 Como bem salienta H. PATRICK GLENN, The aims of comparative law, p. 61, o direito comparado surge, nesta 

tarefa, como um instrumento essencial: “As a practical consequence, it would be a primary instrument of 

domestic law reform through legislation, and the necessity of comparative research is a constant theme in 

the agenda of law reform agencies and ministries of justice” (na tradução portuguesa: “como consequência 

prática, seria um instrumento essencial para a reforma legislativa nacional, constituindo a pesquisa 

comparativa um tema constante da agenda da reforma legislativa empreendida pelas agências e pelos 

ministérios da justiça”). No mesmo sentido, HELMUT COING, Rechtsvergleichung als Grundlage von 

Gesetzgebung im 19. Jahrhundert (em português: direito comparado como base da legislação no século XIX), 

in Ius commune, vol. 7, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1978, pp. 168-178; BERNHARD GROSSFELD, 

The strength and weakness of comparative law, Clarendon Press, Oxford, 1990, p. 15. 
6 Cfr. DÁRIO MOURA VICENTE, Direito comparado, I, 3.ª edição, Almedina, Coimbra, 2014, p. 26. 
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Simplificadamente, no recurso ao direito comparado, a questão que se formulou, e para 

a qual se pretende obter resposta, é a seguinte: como é que diferentes ordenamentos 

tratam os acordos parassociais? Em especial, quais os limites estabelecidos, nesses 

ordenamentos, à validade e à eficácia de tais acordos, como é que resolvem os conflitos 

gerados pela sobreposição ou intersecção entre os planos da socialidade e da 

parassocialidade, e quais os remédios específicos para o incumprimento das obrigações 

parassociais? Neste exercício de comparação, e compreendido o enquadramento legal, 

jurisprudencial e doutrinário dos ordenamentos estrangeiros, e quando a questão foi 

neles situada à luz de determinadas modalidades de acordos parassociais, foi possível 

obter respostas. A eleição dessas modalidades foi norteada por um critério de expressão 

prática: consideraram-se as modalidades de cláusulas inseridas em acordos 

parassociais mais frequentes na prática jurídica desses ordenamentos e que obtiveram 

problematização mais intensa nos domínios jurisprudencial e doutrinário. 

Nesta fase, assoma também o problema da selecção dos ordenamentos jurídicos a 

comparar, de forma a maximizar os resultados da análise comparatística. 

Como se perceberá ao longo deste trabalho, o ordenamento jurídico português é o 

ordenamento jurídico estrangeiro a que se faz um recurso mais intenso. Esta é uma 

escolha que se afigura natural: o ordenamento jurídico angolano foi edificado na base 

do direito português7. Aquando da independência de Angola, por força de disposições 

transitórias, o direito português anterior à independência foi preservado. Desde então, 

foram, é certo, adoptadas novas leis e alterada substancialmente a arquitectura 

codificadora da legislação angolana. Mas, em muitos casos, essas leis inspiraram-se, no 

todo ou em parte, no direito português, acompanhando também a evolução deste8. Esta 

constatação surge, aliás, enquadrada na ideia segundo a qual, em razão de fenómenos 

de recepção com raízes historicamente marcadas, os sistemas jurídicos dos Estados 

 

7 Cfr. BRIAN Z. TAMANAHA, Understanding legal pluralism: past to present, local to global, in Sydney law review, 

vol. 30, no. 375, The University of Sidney Law School, Sidney, 2008, pp. 381-386. 
8 Expressamente neste sentido, cfr. Dário Moura Vicente, Direito comparado, I, p. 80, que dá como exemplos 

dessa inspiração no direito português a lei sobre as cláusulas contratuais gerais, de 2002, e a lei sobre as 

sociedades comerciais, de 2004. 
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membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) apresentam, em geral, 

traços de união que permitem configurá-los, numa perspectiva de direito comparado, 

como um grupo dotado de certa autonomia e coesão9 – o que sustenta a afirmação de 

que esses sistemas jurídicos constituem “um subgrupo no seio da família jurídica 

romano-germânica”10. A formação deste subgrupo justifica-se pela comunhão de 

institutos, valores e soluções para determinados problemas jurídicos, que é o produto 

dos fortes laços históricos, culturais e sociais que entre estes países se mantêm.  

Atento o nosso objecto de estudo, essa comunhão de institutos, valores e soluções – 

aqui, em particular, no campo do direito das sociedades comerciais – será fundamental 

para a descoberta de soluções jurídicas que buscamos. Parte-se da constatação de que a 

Lei das Sociedades Comerciais, apesar de se tratar de uma regulação inteiramente 

própria do ordenamento jurídico angolano, denota uma marcada influência do Código 

das Sociedades Comerciais português; mais concretamente, com respeito ao artigo 19.º 

da Lei das Sociedades Comerciais, este acolhe quase integralmente a redacção 

estabelecida no artigo 17.º do Código das Sociedades Comerciais português. Tal não 

significa que possa assumir-se acriticamente que na ordem jurídica angolana vigoram 

as mesmas soluções que se identificam na ordem portuguesa: haverá que conciliar a 

influência histórica do direito português com a autonomia e as particularidades da 

ordem jurídica angolana11. De outra forma, tal equivaleria, antes de mais, a 

desconsiderar a autonomia do direito angolano e, com isso, a soberania do Estado que o 

aprova. Sem prejuízo da semelhança da redacção dos preceitos que, nas ordens jurídicas 

portuguesa e angolana, versam sobre a disciplina geral dos acordos parassociais, as 

 

9 Cfr. DÁRIO MOURA VICENTE, Direito comparado, I, p. 82, que se refere até a um direito comum lusófono. 
10 Cfr. DÁRIO MOURA VICENTE, Direito comparado, I, p. 87, e, do mesmo autor, O lugar dos sistemas jurídicos 

lusófonos entre as famílias jurídicas, in Estudos em homenagem ao Professor Doutor Martim de 

Albuquerque, I, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, p. 429, considerando que o direito português e o direito 

angolano integram a mesma “comunidade jurídica”. Em convergência, ANTÓNIO MARQUES DOS SANTOS, As 

relações entre Portugal, a Europa e o mundo lusófono e as suas repercussões no plano jurídico, in Lusíada. 

Direito, II série, n.º 1, 2003, pp. 73 e ss. 
11 DÁRIO MOURA VICENTE, O lugar dos sistemas jurídicos lusófonos entre as famílias jurídicas, p. 406, refere 

expressamente que “à aproximação de sistemas jurídicos nacionais não são alheios certos riscos, entre os 

quais avulta o de as regras que os integram se distanciarem excessivamente das necessidades reais das 

sociedades em que se destinam a vigorar e do sentimento de justiça prevalecente entre os seus membros, 

em detrimento do princípio da adequação que deve nortear toda a regulação jurídica da vida social”. 
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conclusões a que se chegue a propósito do artigo 19.º da nossa Lei das Sociedades 

Comerciais só poderão ser tidas por válidas se alicerçadas dentro do quadro da concreta 

realidade jurídica, cultural e sócio-económica angolana.  

Desta forma, neste trabalho não se propugnará por uma transplantação12 acrítica de 

soluções vigentes noutras ordens jurídicas, designadamente, e como se verá no plano 

de jure condendo, ante as propostas de regulação dos acordos parassocias 

apresentadas13. Tem-se presente que a transplantação pode, prima facie, afigurar-se 

desejável: seja pela qualidade das soluções que se pretende importar, seja porque “é mais 

fácil e implica menos custos copiar uma regra existente do que reinventar a roda”, a isto 

acrescendo que, “para além de se poupar tempo e custos na elaboração de legislação, a 

experiência prática com o modelo estrangeiro estará frequentemente disponível sem 

tal representar qualquer custo adicional”14. Nesta ordem de justificações, haverá ainda 

que considerar outros dados: que a transplantação de soluções é catalisadora da 

harmonização do direito entre ordenamentos jurídicos próximos e até entre 

ordenamentos jurídicos de Estados que são partes em tratados internacionais que 

promovem ou impõem essa harmonização legislativa. Mas, como tem sido 

correctamente assinalado, importa não menosprezar os perigos de uma transplantação 

pouco criteriosa, designadamente, quando o ordenamento jurídico dador e o 

ordenamento jurídico receptor apresentam diferenças marcadas em termos 

 

12 Os fenómenos de “transplantação” ou “transplante” jurídico são muito antigos e mereceram a atenção 

de variados autores, em diversas épocas, sendo esta a expressão utilizada, entre outros, por JÖRG FEDTKE, em 

Legal transplants, in Elgar encyclopedia of comparative law, 2nd edition (editor JAN M. SMITS), Edward Elgar, 

Cheltenham, Northampton/UK, MA/USA, 2014, p. 550. O mesmo fenómeno é classificado por autores 

alemães, entre os quais FRANZ WIEACKER, História do direito privado moderno, 2.ª edição, Fundação Calouste 

Gulbenkian, Lisboa, 1980, como “recepção”, que trata em especial da “recepção do direito romano na 

Europa central e ocidental”, explicitando que esta “não constitui senão a expansão espacial deste fenómeno 

científico e social” (p. 11); no que concerne à Alemanha, atentas as suas condicionalidades políticas, 

jurídicas e culturais, “o resultado [da recepção] foi, por fim, uma supremacia quase completa de uma 

jurisprudência comum e europeia sobre a realidade social da vida jurídica alemã” (p. 12).  
13 JÖRG FEDTKE, Legal transplants, pp. 550-552, salienta que a transplantação de determinadas soluções 

vigentes num dado ordenamento jurídico para outro ordenamento jurídico pode resultar de uma decisão 

do legislador desse último ordenamento, mas também pode advir da actividade dos tribunais desse 

ordenamento ou mesmo através de práticas comerciais reiteradas que aí se realizam (p. 550). Veja-se ainda 

ALAN WATSON, An approach to comparative law, 2nd edition, University of Georgia Press, Athens and 

London, 1993, pp. 95-101. 
14 Cfr. JÖRG FEDTKE, Legal transplants, p. 550. 
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geográficos, económicos, sociais e culturais e, sobretudo numa visão política, quanto às 

estruturas de poder neles implicadas15.  

Para além do ordenamento português, o ordenamento jurídico alemão e o ordenamento 

jurídico italiano foram eleitos nesta análise comparatística pela extensão e 

profundidade do debate científico em torno dos vários aspectos do regime dos acordos 

parassociais, assim como pela pertença ao sistema continental. 

Noutra perspectiva, o ordenamento inglês e o ordenamento estado-unidense foram 

escolhidos para, por contraste com os ordenamentos do sistema continental, 

permitirem, essencialmente com base no labor dos respectivos tribunais, uma melhor 

compreensão das soluções nacionais. 

Por fim, pelas suas particularidades, é também especialmente considerado no exercício 

comparatístico o ordenamento jurídico brasileiro. Apesar de integrado, tal como o 

angolano, na família lusófona, o ordenamento brasileiro apresenta a particularidade 

de, no que à regulação dos acordos parassociais diz respeito, não seguir no encalço do 

artigo 17.º do Código das Sociedades Comerciais português. Adopta antes uma 

abordagem compreensiva dos acordos parassociais, que não se cinge aos acordos de 

voto, apresentando um invulgar desenvolvimento e detalhe, abordagem essa que é 

merecedora de uma análise mais aprofundada e elegível para, num exercício de jure 

condendo, ser considerada uma regulação de referência. 

 

3. O PLANO DA INVESTIGAÇÃO 

O iter da investigação decorre do quanto fica dito acerca da delimitação do objecto e dos 

aspectos metodológicos abordados. 

Para o Capítulo I elegeu-se a apresentação da noção de acordos parassociais, bem como 

a análise histórica e comparatística dos mesmos, à luz de vários ordenamentos 

 

15 Veja-se o estudo de OTTO KAHN-FREUND, On uses and misuses of comparative law, in Modern law review, vol. 

37, no. 1, The Modern Law Review Ltd., London, 1974, pp. 1-27, que alerta para os perigos dos transplantes 

entre ordenamentos assentes em diferentes estruturas de poder. 
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jurídicos. Após uma descrição da evolução dos acordos parassociais na ordem jurídica 

angolana, termina-se este capítulo com a análise da natureza e âmbito – objectivo e 

subjectivo – dos acordos parassociais. 

O Capítulo II é dedicado à função e à descrição da fenomenologia dos acordos 

parassociais. Tendo em conta uma classificação tripartida das cláusulas constantes dos 

acordos parassociais, são autonomizadas numa perspectiva problemática as cláusulas 

relativas ao exercício do direito de voto, à transmissão de participações sociais e à 

organização e funcionamento da sociedade. A realidade angolana, enquanto habitat 

onde proliferam os acordos parassociais, é merecedora de uma análise mais detalhada 

no que respeita às cláusulas inseridas em acordos parassociais que conforman projectos 

de investimento privado. Neste âmbito, é analisada a Lei do Investimento Privado de 

2018, após ser examinada a regulação relativa ao investimento privado até à Lei do 

Investimento Privado de 2015. 

O Capítulo III é inteiramente dedicado à relação entre o plano da socialidade e o plano 

da parassocialidade, em todos os seus aspectos: estrutura, traços distintivos, 

afastamentos e intersecções, e até potenciais sobreposições – detectadas, em particular, 

com a figura dos acordos parassociais omnilaterais. 

Pela sua relevância prática no tráfego comercial angolano, o Capítulo IV versa sobre os 

acordos parassociais anteriores à constituição de sociedade comercial. 

O Capítulo V é dedicado a um dos pontos nevrálgicos desta tese: a validade dos acordos 

parassociais. Após uma introdução com considerações gerais sobre os limites à validade 

dos acordos parassociais e os limites genéricos da autonomia privada, são examinados 

os limites específicos à validade dos acordos parassociais, percorrendo-se os limites 

plasmados nos n.os 2 e 3 do artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais. De seguida, 

discute-se a aplicabilidade das normas que regulam os estatutos aos acordos 

parassociais e avança-se no desenvolvimento da figura da fraude à lei e da sua 

aplicabilidade aos acordos parassociais. Termina-se o capítulo com a apresentação de 

soluções para o problema da contrariedade dos acordos parassociais aos estatutos 

sociais. 
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No Capítulo VI analisa-se outro núcleo problemático deste trabalho, e que se prende 

com a vinculatividade e a oponibilidade dos acordos parassociais. Em benefício da 

clarificação de conceitos e da terminologia utilizada, esclarece-se a polissemia da noção 

de oponibilidade erga omnes, bem como as suas valências e fragilidades no domínio dos 

acordos parassociais. Neste capítulo, a busca de soluções para os problemas sobre 

vinculatividade e oponibilidade dos acordos parassociais encontra apoio em princípios 

e institutos clássicos do direito privado, tais como o princípio da relatividade dos 

contratos, o contrato a favor de terceiro, o contrato com eficácia de protecção para 

terceiros e a eficácia externa das obrigações. São especialmente analisadas as 

implicações não indemnizatórias da oponibilidade das obrigações de contratos-

promessa e das obrigações de preferência com eficácia real inseridas em acordo 

parassocial. A segunda parte do capítulo corresponde a uma concretização dos temas 

atrás analisados, focando-se na eficácia dos acordos parassociais perante a sociedade, à 

luz do artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, no dever de respeito da 

sociedade pelos créditos decorrentes de acordo parassocial, bem como na consequência 

da violação de obrigações parassociais sobre a transmissibilidade de participações 

sociais. O capítulo termina com uma subconcretização destes temas no quadro dos 

acordos parassociais omnilaterais, os quais reclamam soluções distintas em função da 

extensão do seu âmbito subjectivo. 

O Capítulo VII versa sobre a relação entre o interesse social e os acordos parassociais. 

Depois de uma descrição das principais concepções de interesse social, passa-se à 

explicação do interesse social como fundamento da oponibilidade dos acordos 

parassociais à sociedade, tendo como base os dados normativos extraídos da Lei das 

Sociedades Comerciais, e que, numa visão de conjunto, se exprimem pelo dever de os 

administradores agirem de acordo com o interesse social. 

O Capítulo VIII trata do incumprimento dos acordos parassociais. Após se constatar a 

inaplicabilidade das sanções societárias ao incumprimento de acordos parassociais, e 

de se impor a consideração da autonomia privada na conformação do regime 

sancionatório dos acordos parassociais (em particular, das cláusulas penais), aborda-se 

a tutela indemnizatória, bem como outros mecanismos de reacção ao incumprimento: 
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a resolução do acordo parassocial, o recurso à acção de cumprimento e, em particular, o 

recurso à acção de execução específica regulada no artigo 830.º do Código Civil. 

O Capítulo IX – último capítulo – parte da análise do movimento de reforma do direito 

das sociedades comerciais. Perante os dados dessa reforma, aproveita-se o ensejo para, 

identificando algumas fragilidades no regime actualmente vigente, bem como no 

anteprojecto legislativo, apresentar uma proposta de aperfeiçoamento do regime dos 

acordos parassociais estabelecido no artigo 157.º do Anteprojecto do Código Comercial. 

A investigação encerra com uma síntese conclusiva acerca das principais notas de 

compreensão da figura dos acordos parassociais e com propostas que entendemos 

pertinentes para um mais aturado tratamento desta figura no âmbito da reforma da 

legislação comercial em curso. 
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CAPÍTULO I - PERFIL GERAL DOS ACORDOS 

PARASSOCIAIS 

1. NOÇÃO 

O artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais, que veio admitir expressamente entre 

nós a figura dos acordos parassociais, define-os, no seu n.º 1, como negócios jurídicos 

celebrados entre todos ou alguns sócios, nessa mesma qualidade. Esta definição legal é 

tributária da apresentada em 1942 por GIORGIO OPPO, o primeiro autor a propor a 

designação acordos parassociais para os “acordos celebrados pelos sócios […], exteriores 

ao acto constitutivo e aos estatutos […], para regular inter se ou ainda nas relações com 

a sociedade, com órgãos sociais ou com terceiros, um certo interesse ou uma certa 

conduta social”16. 

Sem dificuldade, intui-se da definição constante do artigo 19.º da Lei das Sociedades 

Comerciais que a admissibilidade dos acordos parassociais consente a convivência de 

dois tipos de situações jurídicas distintas atinentes à qualidade de sócio e integrantes 

do mesmo status socii17: por um lado, as situações jurídicas pertencentes ao plano da 

socialidade, de fonte legal e estatutária; por outro, as situações jurídicas integradas no 

plano da parassocialidade, com origem nos acordos parassociais, um tipo contratual 

distinto do contrato de sociedade18. Atenta a intervenção dos sócios num acordo 

parassocial na qualidade de sócios, tal equivale a dizer que os efeitos pretendidos por 

 

16 Cfr. GIORGIO OPPO, Contratti parasociali, Vallardi, Milano, 1942, p. 1. Também do mesmo autor, cfr. Le 

convenzioni parasociali tra diritto delle obbligazioni e diritto delle società, in Rivista di diritto civile, vol. 

33, Cedam, Padova, 1987, p. 517.  
17 A propósito do status socii, no direito angolano, GILBERTO LUTHER, A responsabilidade solidária do sócio e 

o direito de dar instruções nos grupos de sociedades, Casa das Ideias, Luanda, 2012, pp. 36 e ss. 
18 Neste sentido, cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, in Revista 

de direito das sociedades, ano 5, n.º 4, Almedina, Coimbra, 2013, pp. 779-780. 
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tais acordos, ainda que não vinculem a sociedade19, se hão-de repercutir na esfera da 

socialidade, integrando ou modificando a posição jurídica dos sócios intervenientes e 

até das próprias relações sociais, influenciando a própria dinâmica da sociedade a que 

respeitam20. Diz-se, por isso, que a parassocialidade é referencial – por ter por objecto 

situações jurídicas de socialidade – e derivada – por pressupor a qualidade de sócio21. 

Não obstante, e como bem sublinha MENEZES CORDEIRO, os acordos parassociais 

“distinguem-se, em abstracto, do próprio pacto social, uma vez que respeitam aos sócios 

que os celebrem, sem interferir no ente colectivo. E distinguem-se igualmente de 

quaisquer outros acordos que os sócios possam celebrar entre si, por o seu objecto 

respeitar a verdadeiras relações societárias”22. 

Tendo presente o enunciado normativo do artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais, 

é possível sintetizar os seguintes traços dos acordos parassociais: (i) são contratos, (ii) 

distintos do contrato de sociedade, (iii) celebrados entre todos ou alguns dos sócios de 

 

19 Incluindo o plano da eficácia da parassocialidade na própria definição de acordos parassociais, cfr. JORGE 

COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, II, 6.ª edição, Almedina, Coimbra, 2019, pp. 154-155, para 

quem “acordos parassociais são contratos celebrados entre todos e alguns sócios (ou entre sócios e 

terceiros), produtores de efeitos atinentes à posição dos pactuantes sócios (enquanto tais) e, 

eventualmente, atinentes também a outros pactuantes (terceiros) e à vida societária, mas que não 

vinculam a própria sociedade”. 
20 Assim, cfr. CAROLINA CUNHA, Anotação ao artigo 17.º, in Código das Sociedades Comerciais em comentário, 

I, 2.ª edição, Almedina, Coimbra, 2017, pp. 304 e ss. Na doutrina portuguesa, RAÚL VENTURA, Acordos de voto: 

algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais, in O direito, ano 124, I-II, Associação 

Promotora de O Direito, Lisboa, 1992, p. 31, foi dos primeiros autores a, no contexto dos traços distintivos 

dos acordos parassociais, chamar a atenção para a relação destes com a vida social, ainda que sem perderem 

a autonomia que lhes é própria. 
21 Cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, p. 782. Mais 

desenvolvidamente, sobre a natureza referencial e derivada da parassocialidade, cfr. ponto III, 3 infra. Em 

sentido próximo, apelando à “independência” e “acessoriedade” dos acordos parassociais, cfr. IRENEU 

MATAMBA, Os acordos parassociais e o seu regime jurídico no direito angolano: breve análise e comentários ao 

art. 19.º da Lei das Sociedades Comerciais, in Revista de estudos avançados, ano 1, n.º 2, Faculdade de Direito 

da Universidade Agostinho Neto, Luanda, 2013, p. 198. 
22 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Acordos parassociais, in Revista da Ordem dos Advogados, ano 61, vol. II, 

Lisboa, 2001, p. 529.  
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uma determinada sociedade, (iv) na qualidade de sócios, (v) através dos quais estes 

disciplinam as relações que se estabelecem entre si e a sociedade23. 

Estes traços são extraídos do sentido literal do preceito. Contudo, com o intuito de 

precisar a noção de acordos parassociais, a doutrina tem procurado evidenciar os seus 

elementos caracterizadores e, assim, desvelar a heterogeneidade que lhe está ínsita.  

Os acordos parassociais podem ser classificados em função dos mais diversos critérios: 

o da identidade e qualidade das partes (acordos parassociais omnilaterais, celebrados 

por apenas alguns sócios, celebrados por sócios e terceiros, acordos parassociais em que 

é parte a própria sociedade, etc.), o do momento da sua celebração (acordos parassociais 

celebrados antes da constituição da sociedade, aquando da celebração do contrato de 

sociedade ou já em vida da sociedade), o da duração do acordo (acordos parassociais a 

termo ou de duração indeterminada), o da autonomia ou dependência do acordo em 

relação a outro contrato, para além do contrato de sociedade (v.g., acordos parassociais 

dependentes de acordos laterais, também designados side agreements – os quais podem 

ser, eles próprios, acordos parassociais), e o do objecto da sua regulação e tipo de 

vínculos neles assumidos (acordos relativos ao exercício do direito de voto, acordos 

 

23 Salientando também que os acordos parassociais têm a natureza de contrato, cfr. IRENEU MATAMBA, Os 

acordos parassociais e o seu regime jurídico no direito angolano: breve análise e comentários ao art. 19.º da 

Lei das Sociedades Comerciais, p. 197. Não é, porém, exacta a afirmação do autor segundo a qual estamos 

perante contratos civis. Isto porque a Lei das Sociedades Comerciais é legislação objectivamente comercial 

e, como tal, perante o artigo 2.º do Código Comercial, deve ser qualificada como acto comercial. Sobre esta 

leitura do artigo 2.º do Código Comercial, que equipara toda a legislação comercial ao próprio Código 

Comercial para os efeitos da qualificação de um acto comercial, remete-se para o que foi escrito em SOFIA 

VALE, As empresas no direito angolano: lições de direito comercial, Edição de autor, Luanda, 2015, pp. 47 e 

ss. Os acordos parassociais são contratos comerciais e, mais precisamente, contratos de direito das 

sociedades comerciais. O que tem uma consequência importante: onde a Lei das Sociedades Comerciais não 

contiver solução para os problemas suscitados por acordos parassociais, a resposta a esses problemas 

deverá ser procurada nos termos do artigo 1.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais; onde o artigo 19.º 

deste diploma não resolver o problema, dever-se-á procurar a solução, subsidiariamente, na aplicação 

analógica de normas integrantes da Lei das Sociedades Comerciais, nas normas do Código Comercial, e, na 

sua falta, nas normas do Código Civil (artigo 3.º do Código Comercial), na medida em que sejam conformes 

com os princípios de direito das sociedades comerciais e com os princípios enformadores do tipo societário 

em questão. Para a leitura do artigo 2.º do Código Comercial, que se perfilha, cfr. FERNANDO OLAVO, Direito 

comercial, I, 2.ª edição, Livraria Petrony, Lisboa, 1974, p. 75, para quem “a referência feita ao Código 

[Comercial] pelo art.º 2.º deve considerar-se extensiva à legislação posterior de natureza mercantil”, 

ANTÓNIO FERRER CORREIA, Lições de direito comercial, I, policopiado, Coimbra, 1973, pp. 48 e ss., e, entre nós, 

JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA, Manual de direito comercial angolano, I, Cefolex, Luanda, 2009, pp. 10 e ss. 
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relativos à transmissão de participações sociais, acordos relativos à organização da 

sociedade, etc.)24.  

Sem abandonar os seus traços de fundo, a prática vem revelando uma concepção mais 

lata de acordo parassocial, com pretensões de aplicação da disciplina do artigo 19.º da 

Lei das Sociedades Comerciais a uma categoria de acordos parassociais que foge ao teor 

literal da norma. Este afastamento do teor literal da norma verifica-se sobretudo no 

plano dos sujeitos que neles são partes: abundam os casos em que, a par dos sócios, os 

acordos parassociais são celebrados também por terceiros e pela própria sociedade. 

Estas manifestações da praxis têm vindo a ser dominantemente acolhidas pela 

doutrina, que propugna pela aplicação da disciplina legal dos acordos parassociais a 

estas figuras, seja por via de uma recondução hermenêutica ainda ao campo de 

aplicação do preceito, seja pela consideração destes acordos como acordos parassociais 

atípicos, aos quais o artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais se deverá aplicar por 

via analógica25. 

Sem embargo do tratamento deste tema em sede própria, atenta a relevância que 

reveste26, antecipa-se o nosso entendimento (de resto, em linha com a generalidade da 

doutrina27) no sentido de que, para além de sócios actuando nessa qualidade, ou de 

futuros sócios28, também terceiros, sócios não actuando na qualidade de sócios ou até a 

própria sociedade podem ser partes em acordos que tenham por objecto situações 

 

24 Cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, Universidade Católica 

Portuguesa, Lisboa, 1998, pp. 45 e ss.; PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, 

Dissertação de mestrado, policopiado, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, 1996, p. 15; 

e MARIA DA GRAÇA TRIGO, Acordos parassociais: síntese das questões jurídicas mais relevantes, in Problemas de 

direito das sociedades, Almedina, Coimbra, 2003, p. 174. 
25 Apresentando desta forma as soluções preconizadas pela doutrina portuguesa dominante, cfr. CAROLINA 

CUNHA, Anotação ao artigo 17.º, p. 289. 
26 Cfr. I, 4 infra. 
27 Entre estes, cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 147; 

JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, II, pp. 154 e ss.; ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a 

parassocialidade no direito português, in Revista de direito das sociedades, vol. 1, n.º 1, Almedina, Coimbra, 

2009, p. 148. 
28 Alguns autores, como PAULO OLAVO CUNHA, Direito das sociedades comerciais, 7.ª ed., Almedina, Coimbra, 

2019, pp. 185-187, subtraem ao conceito de terceiro, para estes efeitos, os terceiros que aspirem a ser sócios 

(futuros sócios), considerando que, tratando-se de um futuro sócio (como sucede frequentemente com a 

celebração de acordos parassociais prévios à celebração do contrato de sociedade), estaremos ainda na 

presença de um acordo parassocial típico.  
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jurídicas de socialidade. Nesses casos, contudo, já não estaremos perante acordos 

parassociais em sentido técnico-jurídico, pelo que a disciplina do artigo 19.º da Lei das 

Sociedades Comerciais lhes será aplicável sempre que, com base num raciocínio 

analógico, a ratio que preside à regulamentação das situações legalmente previstas 

proceda quanto às situações legalmente omissas (artigo 10.º, n.º 2, do Código Civil)29. 

 

2. BREVE PERSPECTIVA HISTÓRICA E COMPARATÍSTICA 

A atenção concedida aos acordos parassociais surgiu com a manifestação e proliferação 

de acordos sobre o exercício do direito de voto, sobretudo em ordenamentos jurídicos, 

como o anglo-saxónico e o germânico, em que se acolhe uma concepção patrimonial do 

direito de voto30. Contudo, e ainda que tradicionalmente pouco permissivos 

relativamente aos acordos de voto, são também relevantes os contributos dos 

ordenamentos italiano, francês e português na problematização jurídica dos acordos 

parassociais. De forma transversal, constata-se que a afirmação da figura dos acordos 

parassociais nas experiências estrangeiras obedeceu a um percurso de três etapas: a 

primeira fase, que foi a fase do seu surgimento no tráfego jurídico mercantil; a segunda, 

que corresponde ao seu reconhecimento doutrinal e jurisprudencial, a propósito das 

convenções de voto; e, por fim, uma terceira fase, que foi a da sua consagração legal31. 

A este propósito, nota-se que o fenómeno dos acordos parassociais conheceu diferentes 

evoluções nos ordenamentos de matriz continental e nos ordenamentos de matriz 

anglo-saxónica. Foi, nomeadamente, nestes últimos que este fenómeno foi 

precursoramente conhecido e regulado, tendo, desde o primeiro momento, imperado 

uma visão marcadamente permissiva quanto à sua celebração. Nos ordenamentos 

 

29 Neste exacto sentido, cfr. ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, 

p. 148. 
30 Cfr. LUIGI FARENGA, I contratti parasociali, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 13 e ss.; LUCA SIMONETTI, Gli 

shareholders agreements in Inghilterra, in Sindacati di voto e sindacati di blocco (a cura di FRANCO BONELLI/PIER 

GIUSTO JAEGER), Giuffrè, Milano, 1993, pp. 438 e ss.; THOMAS JOYCE, Shareholders agreements: a U.S. perspective, 

in Sindacati di voto e sindacati di blocco (a cura di FRANCO BONELLI/PIER GIUSTO JAEGER), Giuffrè, Milano, 1993, 

pp. 355 e ss.; ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, p. 136, nota 3. 
31 Etapas históricas que são claramente delimitadas por PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de 

valores mobiliários, pp. 18-19. 
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jurídicos continentais, com diferentes intensidades e com evoluções a velocidades 

diferentes, a posição do ordenamento jurídico tendeu a ser comparativamente mais 

restritiva, tendo, contudo, ocorrido em todos eles um movimento progressivamente 

mais liberal.  

Esta génese histórica tem especial importância para se compreender a extensão com 

que os acordos parassociais são regulados na generalidade das ordens jurídicas, 

inclusive na ordem jurídica angolana. A atenção legal que é fornecida aos acordos 

parassociais foca-se quase exclusivamente no estabelecimento de limites à validade dos 

acordos de voto. Como se demonstra de seguida, é a esse propósito que as ordens 

jurídicas que escolhemos analisar abordam o tema dos acordos parassociais. E, com 

excepção do que é estabelecido na parte final do seu n.º 2, é também sobre os acordos de 

voto que o artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais se debruça essencialmente.  

Importa enfatizar, desde o primeiro momento, que a relevância prática dos acordos 

parassociais se estende muito para além dos acordos de voto. Adiante será apresentada, 

de forma mais detalhada, uma fenomenologia das cláusulas constantes dos acordos 

parassociais32. Mas não deve avançar-se para a análise do surgimento histórico da 

regulação legal dos acordos parassociais e para o estudo do seu regime nos 

ordenamentos que optamos por analisar sem salientar que os acordos parassociais 

podem desempenhar funções que nada têm que ver com a concertação de direitos de 

voto entre os sócios. Podem, nomeadamente, dizer respeito à transmissão de 

participações sociais (estabelecendo, entre outros, direitos de preferência, promessas 

ou limitações obrigacionais à transmissibilidade de participações sociais), ou incidir 

sobre questões relativas à organização da sociedade.  

Acresce que, ainda que a perspectivação histórica e jurídico-comparatística não 

substitua a elaboração dogmática e que a partir dela se não possam extrair indicações 

decisivas ou efectuar cegas transposições de conceitos para o direito angolano, estas 

perspectivas oferecem ferramentas úteis para a obtenção de um enquadramento para 

 

32 Cfr. II infra. 
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os problemas em análise. De facto, podemos aí encontrar sugestões para o seu 

enquadramento conceptual, com base na função dos conceitos que, numa dada ordem 

jurídica, visam responder a determinados problemas33. Tem, assim, especial 

importância olhar para os regimes vigentes nos ordenamentos jurídicos estrangeiros 

que mais se debruçaram sobre os acordos parassociais, o que se faz de seguida, 

atentando na evolução histórica interna de cada um destes ordenamentos.  

 

2.1. OS ORDENAMENTOS ANGLO-SAXÓNICOS: DIREITO INGLÊS E DIREITO ESTADO-

UNIDENSE 

Os países anglo-saxónicos foram pioneiros no recurso a acordos parassociais, 

documentando-se experiências neste sentido já no século XIX34. O papel precursor dos 

países da common law verifica-se sobretudo no que aos acordos de voto diz respeito, 

encontrando justificação numa concepção puramente patrimonial do direito de voto, 

sendo até triviais asserções como aquela segundo a qual o direito de voto de um sócio é 

um direito de conteúdo patrimonial que ele pode exercer como entender35 ou os sócios 

são livres de fazer o que entenderem com os seus votos, designadamente vendê-los a 

quem pagar mais36.  

A agilidade proporcionada por esta visão patrimonial do direito de voto foi o habitat 

ideal para o surgimento de manifestações de empreendedorismo e de iniciativas 

individuais no plano da parassocialidade, com particular incidência na figura dos 

acordos de voto (voting agreements) e dos acordos de atribuição de votos a um gestor 

 

33 Neste sentido, preconizando que o “princípio metódico de toda a comparação jurídica […] é o da sua 

funcionalidade”, cfr. KONRAD ZWEIGERT/HEIN KÖTZ, An introduction to comparative law, 3rd edition, Oxford 

University Press, Oxford, 2011, pp. 34-35. 
34 Cfr. LUCA SIMONETTI, Gli shareholders agreements in Inghilterra, in Sindacati di voto e sindacati di blocco (a 

cura di FRANCO BONELLI/PIER GIUSTO JAEGER), Giuffrè, Milano, 1993, pp. 433-447. 
35 Tradução livre da máxima “a shareholder’s vote is a right of property which he may use as he pleases”, 

citada por LUCA SIMONETTI, Gli shareholders agreements in Inghilterra, p. 435. 
36 Tradução livre do original “shareholders are free to do whatever they want with their votes, including 

selling them to the highest bidder”, do caso Hewlett v. Hewlett-Packard, 2002 WL 549137 (Court of 

Chancery of Delaware, New Castle County, April 8, 2002), disponível em 

https://casetext.com/case/hewlett-v-hewlett-packard-company-2.  

https://casetext.com/case/hewlett-v-hewlett-packard-company-2
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fiduciário (voting trusts)37: os primeiros são sobejamente conhecidos de qualquer ordem 

jurídica e correspondem, nos seus traços rudimentares, à hipótese em que dois ou mais 

sócios concertam, por acordo, o sentido do seu voto; os segundos, próprios dos sistemas 

de matriz anglo-saxónica, verificam-se sempre que os sócios celebram um acordo 

segundo o qual conferem a um gestor fiduciário (trustee) o seu direito de voto ou outros 

direitos atribuídos pelas suas acções e através do qual transferem as suas acções para 

esse gestor fiduciário38. À constituição destes trusts surge frequentemente acoplado um 

acordo de comparticipação (pooling agreement), segundo o qual as participações sociais 

dos sócios nele intervenientes passam a votar como um todo (as a unit), valendo 

conjuntamente para um determinado fim e não individualmente. Exerce-se, 

consequentemente, o direito de voto em bloco. Foi tal a intensidade da utilização destes 

mecanismos que se tornou natural a equiparação dos trusts assim erigidos a quase-

sociedades (quasi-partnerships), legitimando-se, desta forma, a aplicação dos remédios 

societários ao incumprimento dos acordos de voto entre sócios39. 

Importa notar que os sistemas de common law não foram apenas cenário do 

desenvolvimento de acordos de voto e seus congéneres: também os acordos relativos à 

transmissão de participações sociais encontraram nestes ordenamentos jurídicos fértil 

 

37 Cfr. STEPHEN M. BAINBRIDGE, Corporate law (concepts and insights), 3rd edition, Foundation Press, Eagan, 

2015, pp. 487-584, sobre a relevância destes acordos de voto nas sociedades de capital fechado. 
38 O estudo dos voting trusts rapidamente atravessou fronteiras, sendo abordado, em sede de acordos 

parassociais, por doutrina de outras ordens jurídicas. Veja-se, a título de exemplo, a apresentação da figura 

por LUIGI FARENGA, I contratti parasociali, pp. 16 e ss., e por PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de 

valores mobiliários, pp. 266 e ss., a propósito dos deveres fiduciários (fiduciary duties) anglo-saxónicos. 
39 Como, por exemplo, no direito inglês, decidiu a House of Lords no célebre caso Ebrahimi v. Westbourne 

Galleries Ltd, 1973, AC 360, disponível em https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com. Neste caso, dois 

parceiros de negócio de longa duração decidiram constituir uma sociedade comercial para a qual 

transferiram o negócio que vinham desenvolvendo, passando a deter cada um deles cinquenta por cento 

do capital social; os sócios optaram por ser remunerados através dos seus salários enquanto 

administradores, sendo-lhes distribuídos menos lucros. Posteriormente, o filho de um dos sócios juntou-

se à sociedade (sendo-lhe atribuído dez por cento do capital social e o cargo de administrador) e, na 

sequência de um desentendimento entre os sócios fundadores, um dos sócios fundadores e o seu filho 

votaram a destituição do cargo de administrador do outro sócio fundador. A House of Lords decidiu que, 

como o negócio que a sociedade tinha passado a deter era similar ao que tinha existido durante anos entre 

os dois sócios fundadores (e que assentava numa relação de confiança pessoal mútua e em acordos de voto), 

se estava perante uma quasi-partnership, não sendo justa e equitativa a destituição do cargo de 

administrador de um dos sócios fundadores, tendo determinado que a sociedade deveria ser dissolvida e o 

seu acervo patrimonial repartido entre todos os sócios. 



ACORDOS PARASSOCIAIS: VINCULAÇÃO E OPONIBILIDADE 

30 

 

campo de densificação e expansão. Basta pensar nos acordos parassociais para o 

estabelecimento de direitos de preferência (pre-emption rights), de direitos de 

arrastamento (drag along) ou de direitos de acompanhamento (tag along), que serão alvo 

de detalhada análise adiante e para a qual remetemos40.  

A autonomia dos sócios na celebração destes acordos (não só os acordos de voto, mas 

também acordos parassociais com outro conteúdo, como os relativos à transmissão de 

participações sociais ou à organização da sociedade) não é, contudo, irrestrita. São 

sancionadas pelo ordenamento situações em que se verifique uma quebra de deveres 

fiduciários41, fraudes ou prejuízos abusivos (unfair prejudice) desenvolvidos contra 

outros sócios, designadamente sócios minoritários42. 

A experiência norte-americana aproxima-se da inglesa. Cumpre salientar, em 

particular, pela sua extensão, o teor do Capítulo C, sob a epígrafe “Acordos de atribuição 

de votos a um gestor fiduciário e acordos de voto” (“Voting trusts and agreements”), da 

Lei Modelo das Sociedades por Acções (Model Business Corporation Act - MBCA), criada 

pela Ordem dos Advogados Americana (American Bar Association) em 195043 e 

posteriormente sujeita a revisões44. Note-se que a Lei Modelo das Sociedades por Acções 

 

40 Cfr II, 3.1 infra. 
41 Para uma análise, no direito estado-unidense, da violação de deveres fiduciários em prejuízo de sócios 

minoritários, cfr. Perlman v. Feldmann, 219 F 2d 173 (D. Conn. 1957), disponível em 

https://casetext.com/case/perlman-v-feldmann-4. 
42 No direito inglês, penalizando estas fraudes perpetradas contra outros sócios, cfr. “Part 30 (Protection of 

members against unfair prejudice)” do Companies Act 2006 (disponível em 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/section/17). Também o Bribery Act 2010 (disponível em 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents), no seu § 7, tem sido apontado como um limite 

ao conteúdo de acordos parassociais, ao sancionar o acordo que assenta na entrega ou no recebimento de 

vantagens patrimoniais ilícitas (bribe), em troca de uma determinada condução dos negócios societários, 

ou, na versão original, “to obtain or retain business for C, or to obtain or retain an advantage in the conduct 

of business for C”, cfr. § 7.1 (a) e (b) do Bribery Act 2010. 
43 A história do Model Business Corporation Act remonta a 1940, altura em que foi solicitado ao ABA’s 

Corporation Law Committee a preparação de um adequado Federal Corporate Act para utilizar em caso de 

existir uma necessidade séria de tal legislação (cfr. ERNST L. FOLK, Corporation statutes 1959-1966, in Duke 

law journal, no. 4, Duke University, Durham, 1966, disponível em 

https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2060&context=dlj, pp. 876-958), dada a 

dispersão, heterogeneidade e incerteza a que se assistia, nos diversos estados, na tarefa de regulação das 

sociedades comerciais.  
44 A versão actualizada (versão de 2016) encontra-se disponível em 

https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/business_law/corplaws/2016_mbca.a

uthcheckdam.pdf. 

https://casetext.com/case/perlman-v-feldmann-4
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/section/17
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents
https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2060&context=dlj
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/business_law/corplaws/2016_mbca.authcheckdam.pdf
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/business_law/corplaws/2016_mbca.authcheckdam.pdf
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é um instrumento despido de força vinculativa (soft law), que apresenta a virtualidade 

de servir de guia ou modelo regulatório básico, a nível federal, para o legislador de nível 

estadual45. 

Considerem-se, então, os §§ 7.30, 7.31 e 7.32 do Capítulo C. Logo no § 7.30, detecta-se a 

regulação dos acordos de atribuição de votos a um gestor fiduciário, cuja forma escrita 

se recomenda46. Na descrição destes, torna-se patente a divisão entre o exercício do 

direito de voto (que passa a competir a um terceiro) e a propriedade do voto (que se 

mantém nos sócios partes do acordo parassocial), embora as acções objecto do acordo 

sejam registadas em nome do gestor fiduciário. Este, por sua vez, elabora uma lista com 

o nome dos accionistas e o número de acções e deposita o acordo na sede da sociedade, 

o que afasta, desde logo, qualquer secretismo neste tipo de acordos47. Este diploma, 

atenta a natureza dos acordos de atribuição de votos a um gestor fiduciário, estabeleceu 

uma duração máxima de dez anos, ainda que as partes possam acordar, por escrito, na 

sua extensão por apenas mais dez anos48. 

Por sua vez, o § 7.31 regula os já conhecidos acordos de voto, com a particularidade de, 

na sua alínea (b), estabelecer a execução específica de tais acordos49. Diversamente do 

 

45 Cfr. WILLIAM H. CLARK JR., The relationship of the Model Business Corporation Act to other entity laws, in Law 

and contemporary problems, vol. 74, Duke University, Durham, 2011, pp. 57-78. 
46 De acordo com a alínea (a) do § 7.30, “One or more shareholders may create a voting trust, conferring on 

a trustee the right to vote or otherwise act for them, by signing an agreement setting out the provisions of 

the trust (which may include anything consistent with its purpose) and transferring their shares to the 

trustee. When a voting trust agreement is signed, the trustee shall prepare a list of the names and addresses 

of all owners of beneficial interests in the trust, together with the number and class of shares each 

transferred to the trust, and deliver copies of the list and agreement to the corporation’s principal office”. 
47 Segundo a primeira parte da alínea (b) do § 7.30, “A voting trust becomes effective on the date the first 

shares subject to the trust are registered in the trustee's name”. 
48 Cfr. a parte final da alínea (b) e a alínea (c) do § 7.30, de acordo com as quais “A voting trust is valid for 

not more than 10 years after its effective date unless extended under subsection (c)”, ou seja, “All or some 

of the parties to a voting trust may extend it for additional terms of not more than 10 years each by signing 

an extension agreement and obtaining the voting trustee’s written consent to the extension. An extension 

is valid for 10 years from the date the first shareholder signs the extension agreement. The voting trustee 

must deliver copies of the extension agreement and list of beneficial owners to the corporation’s principal 

office. An extension agreement binds only those parties signing it”. 
49 Dispõe o § 7.31 o seguinte: “(a) Two or more shareholders may provide for the manner in which they will 

vote their shares by signing an agreement for that purpose. A voting agreement created under this section 

is not subject to the provisions of section 7.30. / (b) A voting agreement created under this section is 

specifically enforceable”. 
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que sucede com os acordos de atribuição de votos a um gestor fiduciário, aqui, os 

acordos de voto apenas estão sujeitos a forma escrita, não ficando subordinados às 

formalidades previstas para os primeiros (como o depósito junto da sociedade). Veja-se 

que a ressonância dos acordos de atribuição de votos a um gestor fiduciário e dos 

acordos de voto nos direitos estaduais levou ao seu amplo acolhimento, ainda que 

alguns estados tenham efectuado ligeiras alterações à regulação proposta pela Lei 

Modelo das Sociedades por Acções50.  

Por fim, o § 7.32 da Lei Modelo das Sociedades por Acções veio admitir acordos 

parassociais nas sociedades fechadas, permitindo aos seus intervenientes uma maior 

liberdade contratual na adequação das normas societárias às suas necessidades 

pessoais na sociedade. O § 7.32 contempla acordos parassociais de variadíssimo 

conteúdo: atente-se na respectiva alínea (a), que dispõe no sentido da admissibilidade 

de determinados tipos de acordos (eficazes perante os seus intervenientes e perante a 

sociedade), ainda que se encontrem em desconformidade com outra disposição da Lei 

Modelo das Sociedades por Acções, designadamente, no que tange à distribuição de 

lucros ou divisão de competências entre órgãos51. 

 

50 É de assinalar a regulação estadual mais conhecida a esse propósito: o § 218, Capítulo 1, Título 8, do 

Código de Delaware (disponível em http://delcode.delaware.gov/title8/c001/sc07/), mais densificada que 

o Capítulo C da Lei Modelo das Sociedades por Acções, sem, contudo, se afastar da bissectriz por este 

proposta. 
51 Dispõe o § 7.31, na sua alínea (a), que: “An agreement among the shareholders of a corporation that 

complies with this section is effective among the shareholders and the corporation even though it is 

inconsistent with one or more other provisions of this Act in that it:  

eliminates the board of directors or restricts the discretion or powers of the board of directors; 

governs the authorization or making of distributions whether or not in proportion to ownership of shares, 

subject the limitations in section 6.40; 

establishes who shall be directors or officers of the corporation, or their terms of office or manner of 

selection or removal; 

governs, in general or in regard to specific matters, the exercise or division of voting power by or between 

the shareholders and directors or by or among any of them, including use of weighted voting rights or 

director proxies; 

establishes the terms and conditions of any agreement for the transfer or use of property or the provision 

of services between the corporation and any shareholder, director, officer or employee of the corporation 

or among any of them; 

transfers to one or more shareholders or other persons all or part of the authority to exercise the corporate 

powers or to manage the business and affairs of the corporation, including the resolution of any issue 

about which there exists a deadlock among directors or shareholders; 

http://delcode.delaware.gov/title8/c001/sc07/
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Atendendo precisamente a este particular aspecto, a alínea (b) determinou a 

necessidade de o acordo ser previsto nos próprios estatutos, ou de ser assinado ou 

aprovado por todos os sócios no momento da celebração do acordo, na medida em que 

poderá alterar a própria orgânica e estrutura da sociedade comercial, bem como propôs 

uma duração supletiva máxima de dez anos para tais acordos. Assume, ademais, 

particular importância o disposto na alínea (c) do § 7.32, a propósito da existência de 

acordos que restrinjam a transmissão de participações sociais e da necessidade de 

informar os compradores de tais participações dessa limitação, sob pena de estes, 

adquiridas as participações, porem termo (rescission) ao contrato com o vendedor52. É 

certo que cabe aqui estabelecer a distinção, neste cenário, entre acções tituladas (que, 

de acordo com a regra constante da referida alínea, devem conter nelas a referência de 

que a transmissão da acção representada por aquele título se encontra sujeita a um 

acordo parassocial, considerando-se, consequentemente, que o comprador teve 

conhecimento desse facto) e as acções escriturais (em que tal consideração não pode 

relevar, a menos que se prove que, antes ou na data da alienação das acções, tal 

informação foi veiculada ao comprador pelo vendedor). 

 

 

 

requires dissolution of the corporation at the request of one or more of the shareholders or upon the 

occurrence of a specified event or contingency; or 

otherwise governs the exercise of the corporate powers or the management of the business and affairs of 

the corporation or the relationship among the shareholders, the directors and the corporation, or among 

any of them, and is not contrary to public policy”. 
52 Nos termos da referida alínea (c), “The existence of an agreement authorized by this section shall be 

noted conspicuously on the front or back of each certificate for outstanding shares or on the information 

statement required by section 6.26(b). If at the time of the agreement the corporation has shares 

outstanding represented by certificates, the corporation shall recall the outstanding certificates and issue 

substitute certificates that comply with this subsection. The failure to note the existence of the agreement 

on the certificate or information statement shall not affect the validity of the agreement or any action 

taken pursuant to it. Any purchaser of shares who, at the time of purchase, did not have knowledge of the 

existence of the agreement shall be entitled to rescission of the purchase. A purchaser shall be deemed to 

have knowledge of the existence of the agreement if its existence is noted on the certificate or information 

statement for the shares in compliance with this subsection and, if the shares are not represented by a 

certificate, the information statement is delivered to the purchaser at or prior to the time of purchase of 

the shares. An action to enforce the right of rescission authorized by this subsection must be commenced 

within the earlier of 90 days after discovery of the existence of the agreement or two years after the time 

of purchase of the shares”. 
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2.2. DIREITO ALEMÃO 

O ordenamento jurídico alemão destaca-se por ter conhecido a problemática dos 

acordos parassociais relativamente cedo e por, desde o primeiro momento, nele ter 

dominado uma postura liberal quanto à validade dos acordos parassociais, 

particularmente dos acordos de voto, ao contrário do que sucedeu nos demais 

ordenamentos continentais (nomeadamente o italiano, o francês e o português). Esta 

posição maioritariamente favorável do direito alemão à validade das convenções de 

voto (Abstimmungsvereinbarungen) ou dos contratos de vinculação do direito de voto 

(Stimmrechtsbindungsverträge) assenta num princípio de liberdade de voto de acordo 

com o qual o sócio pode formar a sua vontade no momento da votação ou, por 

convenção, com influências exteriores relativamente ao sentido do seu voto. 

Esta ideia de liberdade de voto é tributária de uma genérica e incontestável aceitação no 

ordenamento jurídico germânico de negócios sobre o exercício do direito de voto, em 

particular, da cessão legitimadora do voto (Ligitimationsübertragung), regulada no § 

129, n.º 3, da Lei das Sociedades por Acções alemã (Aktiengesetz, abreviadamente AktG) 

de 1965, e do direito de voto dos bancos (Bankstimmrecht ou Depotstimmrecht), regulado 

no § 135 do mesmo diploma53. Esta atitude favorável levou a que a doutrina e a 

jurisprudência alemãs se abstivessem de discutir o problema da validade, em geral, das 

convenções de voto (preocupação a que, de resto, se assistia noutros ordenamentos 

jurídicos54) e dirigissem, desde cedo, a sua atenção ao tema dos limites à sua 

admissibilidade, aos efeitos produzidos nas relações inter partes e perante terceiros 

(incluindo a sociedade), bem como às consequências do incumprimento de acordos 

 

53 No direito alemão, cfr., por todos, ALFRED HUECK, Stimmbindungsverträge bei 

Personenhandelsgesellschaften, in FS Hans-Carl Nipperdey, Bd. I, Beck, München, 1965, pp. 401 e ss.; 

WOLFGANG ZÖLLNER, Die Schranken mitgliedschaftlicher Stimmrechtsmacht bei den privatrechtlichen 

Personenverbanden, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Munchen, 1963, pp. 121 e ss., 272, 441. Sobre 

o papel destes institutos afins no favorecimento da validade dos acordos de voto, cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, 

Acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 89. Com detalhe, sobre as figuras, cfr. NUNO 

TRIGO DOS REIS, As obrigações de votar segundo instruções de terceiro no direito das sociedades, in Revista 

de direito das sociedades, vol. 3, n.º 2, Almedina, Coimbra, 2011, pp. 432 e ss. 
54 Vejam-se os já citados ALFRED HUECK, Stimmbindungsverträge bei Personenhandelsgesellschaften, pp. 

401 e ss.; WOLFGANG ZÖLLNER, Die Schranken mitgliedschaftlicher Stimmrechtsmacht bei den 

privatrechtlichen Personenverbanden, pp. 357 e ss. 
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parassociais. Cumpre, neste sentido, destacar a histórica decisão do Tribunal Federal de 

Justiça alemão (Bundesgerichtshof), de 29 de Maio de 196755, em que, pela primeira vez, 

se determinou a execução forçada de uma vinculação de voto: tendo sido celebrado um 

contrato-promessa de cessão de participações sociais entre accionistas, entendeu o 

tribunal que desse acordo emergia para o sócio maioritário subscritor um dever 

acessório de votar favoravelmente em assembleia geral a autorização da cessão de 

quotas, reconhecendo, desta forma, a exequibilidade da vinculação de voto nesse 

sentido, à luz do então artigo § 894 do Código de Processo Civil (Zivilprozessordnung, 

abreviadamente ZPO56). 

No ordenamento jurídico alemão, até à Lei das Sociedades por Acções de 1965 não havia 

preceito legal expresso que regulasse as convenções de voto. Não obstante, na 

teorização dos limites a este tipo de acordos, a doutrina ergueu um conjunto de limites 

à validade dos mesmos, designadamente, os decorrentes do regime do § 317 do Código 

Comercial (Handelsgesetzbuch, abreviadamente HGB57) e do § 299 da Lei das Sociedades 

por Acções de 1937, segundo os quais, com o objectivo de proibir a compra de votos 

(Stimmkauf), era sancionado com pena de prisão até um ano ou pena de multa quem, 

com referência a uma futura votação, se comprometesse a votar em determinado 

sentido ou a abster-se, em troca de vantagens especiais, ou ainda quem prometesse ou 

concedesse a um terceiro tais vantagens com idêntico fim. Estes limites e proibições 

mantiveram-se no § 405, n.os 3, 6 e 7, da Lei das Sociedades por Acções de 1965 e 

encontram respaldo também no § 134 do Código Civil alemão (Bürgerliches Gesetzbuch, 

abreviadamente BGB), segundo o qual é nulo o negócio jurídico que viole uma proibição 

legal, e no § 138 do Código Civil alemão, que prescreve a nulidade do negócio jurídico 

 

55 Para uma análise desta decisão, cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Acordos parassociais sobre o exercício do direito 

de voto, p. 94. 
56 A versão inglesa actualizada do Código de Processo Civil (Zivilprozessordnung) alemão pode ser 

encontrada em https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html. 
57 A versão inglesa actualizada do Código Comercial (Handelsgesetzbuch) alemão está disponível em 

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_hgb/. 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_hgb/
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contrário aos bons costumes, conduzindo ao entendimento de que estamos na presença 

de uma lex plus quam perfecta58. 

Acresce que, com a entrada em vigor da Lei das Sociedades por Acções alemã de 1965, 

foram plasmados no seu § 136, 2, limites adicionais aos acordos de voto, nos seguintes 

termos: “É nulo um contrato através do qual um accionista se vincula a exercer o direito 

de voto segundo as instruções da sociedade, do órgão de administração ou do órgão de 

fiscalização da sociedade ou das instruções de uma empresa dependente. É também 

nulo um contrato pelo qual um accionista se vincula a votar as propostas do órgão de 

administração ou do órgão de fiscalização”59.  

 

2.3. DIREITO ITALIANO 

Numa perspectiva diametralmente oposta, a análise dos acordos parassociais na 

experiência italiana permite a identificação de três fases distintas, em que o tratamento 

daqueles foi sofrendo visível evolução: uma primeira fase, referente às primeiras 

décadas do século XX, sob a égide do Código Comercial italiano (Codice di Commercio) de 

1882; uma segunda fase, iniciada com a entrada em vigor do Código Civil italiano 

 

58 Uma vez que, para além da sanção aplicável à sua inobservância, determina a eliminação do acto que seja 

desconforme com o seu conteúdo, cfr. HARTMUT LÜBBERT, Abstimmungsvereinbarungen in den Aktien- und 

GmbH- Rechten der EWG-Staaten, der Schweiz und Großbritanniens, Nomos-Verlagsges, Baden-Baden, 1971, 

p. 151; MARIA DA GRAÇA TRIGO, Acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 99. A tradução 

inglesa do Código Civil (Bürgerliches Gesetzbuch) alemão pode ser obtida em https://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_bgb/. 
59 Tradução livre da língua alemã do enunciado do § 136, 2 AktG: “Ein Vertrag, durch den sich ein Aktionär 

verpflichtet, nach Weisung der Gesellschaft, des Vorstands oder des Aufsichtsrats der Gesellschaft oder nach 

Weisung eines abhängigen Unternehmens das Stimmrecht auszuüben, ist nichtig. Ebenso ist ein Vertrag nichtig, 

durch den sich ein Aktionär verpflichtet, für die jeweiligen Vorschläge des Vorstands oder des Aufsichtsrats der 

Gesellschaft zu stimmen”. A tradução inglesa pode encontrar-se em http://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_aktg/englisch_aktg.html#p0794. 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aktg/englisch_aktg.html#p0794
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aktg/englisch_aktg.html#p0794


ACORDOS PARASSOCIAIS: VINCULAÇÃO E OPONIBILIDADE 

37 

 

(Codice Civile) de 1942; e uma terceira fase, mais recente, a partir da reforma societária 

de 200360. 

Na primeira fase descrita, eram apresentadas pela doutrina e jurisprudência 

resistências à admissibilidade dos acordos parassociais, considerando-se inválidas as 

vinculações que lhes são próprias61. Esta resistência foi especialmente visível no que 

respeita aos acordos de voto: tendo por base uma concepção não patrimonial do direito 

de voto, considerava-se ser este incindível da participação social, não podendo, por isso, 

ser autonomamente objecto de negócios jurídicos.  

O direito de voto era, assim, entendido como um direito indisponível. Esta perspectiva 

restritiva e penalizadora do conhecido comércio de votos era suportada pela ideia de 

que, sendo o voto um dever e não um direito, o sócio não poderia privar-se de o exercer, 

rejeitando-se qualquer pré-determinação do voto, porquanto tal poderia implicar um 

conflito com o interesse social. Na verdade, a vontade da sociedade não poderia ser 

formada senão em sede de assembleia geral62, sob pena de se frustrar a função de debate 

e discussão que nela deve ter lugar63. O sócio deveria, de acordo com este entendimento, 

tomar parte na assembleia liberto de vínculos pré-constituídos, de forma a poder 

mudar de opinião e formar a sua vontade de modo totalmente livre64.  

Durante este período, contudo, fizeram-se sentir vozes discordantes, como a de 

ASCARELLI, a favor da validade dos acordos de voto, ainda que com algumas reservas. 

ASCARELLI pronunciou-se no sentido de que estes acordos seriam válidos se os 

 

60 Para uma análise da experiência italiana entre os autores portugueses, cfr. MÁRIO LEITE SANTOS, Contratos 

parassociais e acordos de voto nas sociedades anónimas, Edições Cosmos, Lisboa, 1996, pp. 153 e ss.; PAULO 

CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, pp. 18 e ss.; MARIA DA GRAÇA TRIGO, Acordos 

parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 45; ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade 

no direito português, p. 136, nota 3. 
61 Cfr. LUIGI FARENGA, I contratti parasociali, p. 317, nota 5. Fazendo uma análise completa de decisões dos 

tribunais italianos neste sentido, cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Acordos parassociais sobre o exercício do direito 

de voto, pp. 45 e ss.  
62 Cfr. ANTONIO NUZZO, Il vincolo di voto nella società per azioni, in Rivista delle società, a. 36, vol. I, Giuffrè, 

Milano, 1991, pp. 517-520 (cfr., em especial, nota 78 e bibliografia aí referenciada). 
63 Cfr. ANTONIO SCIALOJA, Nullità degli accordi vincolanti la libertà del voto nelle assemblee sociali, in Il foro 

italiano, vol. 37, Società Editrice Foro Italiano, Roma, 1912, pp. 181 e ss. 
64 Assim nos dá nota MÁRIO LEITE SANTOS, Contratos parassociais e acordos de voto nas sociedades anónimas, 

pp. 154 e ss. 
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accionistas transferissem as suas acções para o gerente do sindicato de voto, passando 

este a actuar como mandatário geral dos accionistas, ficando encarregado de exercer os 

respectivos direitos; seriam já considerados nulos os acordos que permitissem aos 

accionistas manter a posse das acções, vinculando-se apenas a exercer o direito de voto 

em determinado sentido65. O pensamento do autor veio a evoluir no sentido de uma 

progressiva admissibilidade destes últimos acordos, distinguindo os sindicatos de voto 

que deliberam por maioria e os que deliberam por unanimidade, considerando estes 

últimos válidos66. 

A importância que o tema revestiu nesta primeira fase levou a que se ponderasse a 

adopção de uma regulação legal expressa destas matérias nos trabalhos preparatórios 

do Código Civil italiano, que entrou em vigor em 1942. Hesitou-se, porém, na adopção 

de uma norma legal expressa no sentido de considerar nulos os acordos parassociais 

sobre o exercício do direito de voto67. Atenta esta preocupação, e tendo por base uma 

paulatina aceitação da validade dos vínculos de voto por parte da doutrina e da 

jurisprudência, delegou-se nos tribunais a tarefa de apreciação, com arrimo no caso 

concreto, da validade destas convenções. Para essa apreciação socorreram-se 

frequentemente os tribunais do artigo 2373 do Código Civil, que proíbe o sócio de 

exercer o seu direito de voto nas deliberações em que tenha um interesse conflituante 

com o interesse da sociedade. Nos termos deste preceito legal, seria anulável a 

deliberação em que um sócio tenha votado em conflito de interesses com a sociedade, 

caso esse voto tivesse contribuído de forma decisiva para a formação de vontade 

interna da sociedade. O julgador encontrou nesta norma um ponto de orientação para 

a decisão de casos concretos relativamente à validade de acordos sobre direito de voto: 

os acordos de voto inválidos seriam precisamente aqueles que deveriam merecer 

 

65 Cfr. TULLIO ASCARELLI, La liceità dei sindacati azionari, in Rivista del diritto commerciale e del diritto 

generale delle obbligazioni, a. 29, n. 5-6, pt. II, Vallardi, Milano, 1931, pp. 256-272. 
66 Cfr. TULLIO ASCARELLI, In tema di diritto di voto con azioni date in pegno e di sindacati azionari, in Il foro 

italiano, vol. 62, Società Editrice Foro Italiano, Roma, 1937, pp. 18-24.  
67 Cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 50. 
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censura por serem conflituantes com o interesse social e por serem aptos a contribuir 

decisivamente para o sentido de uma votação68.  

Neste período, a doutrina e a jurisprudência vieram ainda apoiar o entendimento de 

ASCARELLI acima descrito, ao considerar válidos os sindicatos de voto em que um dos 

accionistas era mandatado para exercer o seu direito de voto de acordo com o sentido 

apurado de forma unânime no sindicato69. Estes sindicatos cujo mecanismo decisório 

assentava na unanimidade, ainda que mantivessem incólume e respeitassem a posição 

individual dos sócios seus membros, apresentavam como virtualidades, para 

ASCARELLI, o facto de vincularem antecipadamente os sócios a um sentido de voto por 

eles querido. Assim, sempre que o voto emitido em assembleia geral fosse diferente do 

sentido de voto manifestado em sede de sindicato de voto, verificar-se-ia um 

incumprimento do acordo de voto, com as consequências no plano da responsabilidade 

civil daí advenientes70. 

Neste sentido, merece aqui destaque o caso decidido já durante a vigência do Código 

Civil italiano pelo Tribunal de Veneza (Corte d’Appello di Venezia), em sentença de 24 

de Julho de 1946, em que foi declarado nulo um acordo de voto porque, entre outras 

razões, o mesmo assentava num sindicato de voto que funcionava mediante 

deliberação por maioria, permitindo-se, desta forma, a formação de uma maioria 

fictícia em sede de assembleia geral71. É que, no caso em apreço, considerando os votos 

dos sócios vencidos no seio do sindicato de voto somados aos votos dos sócios vencidos 

em assembleia geral, tal seria suficiente para obter uma maioria em sede de assembleia 

geral. Em recurso da sentença, veio o Tribunal de Cassação (Corte di Cassazione)72 

confirmar a sentença, considerando que, mesmo que o sindicato de voto fosse legal pela 

 

68 Cfr. LUIGI FARENGA, I contratti parasociali, p. 317; MÁRIO LEITE SANTOS, Contratos parassociais e acordos de 

voto nas sociedades anónimas, p. 167. 
69 Cfr., por todos, LUIGI FARENGA, I contratti parasociali, p. 318, nota 6, bem como a bibliografia aí citada. 
70 Cfr. TULLIO ASCARELLI, Limiti di validità dei sindacati azionari, in Il foro italiano, vol. 73, Società Editrice 

Foro Italiano, Roma, 1950, p. 179. 
71 Sentença de 24 de Julho de 1946 da Corte d’Appello di Venezia, citada por MARIA DA GRAÇA TRIGO, Acordos 

parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 52. 
72 Sentença de 24 de Fevereiro de 1953, citada por MARIA DA GRAÇA TRIGO, Acordos parassociais sobre o 

exercício do direito de voto, p. 52. 
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sua finalidade (defesa contra manobras especulativas, para controlo e estabilização da 

orientação da sociedade, e para realizar projectos e operações financeiras de larga 

escala), seria sempre ilegal a forma de assegurar o modo de vinculação dos accionistas 

nesse sindicato, na medida em que não funcionava por unanimidade.  

A terceira fase da evolução no ordenamento jurídico italiano ficou marcada pela 

reforma do Código Civil no ano de 2003. Com esta reforma, os acordos parassociais 

passaram a estar expressamente previstos na lei, nos seus artigos 2341-bis e 2341-ter73. 

Nestes artigos, para além de ter sido introduzida a noção legal de acordos parassociais, 

regularam-se alguns aspectos do seu regime jurídico, tais como a sua estrutura 

funcional, a sua duração e a sua publicidade74. Neste âmbito, é visível a preocupação do 

legislador italiano com a proibição do comércio do voto, com o estabelecimento de 

sanções penais e administrativas, e com a preservação das competências dos órgãos 

sociais. Especialmente relevante é ainda o facto de o legislador italiano passar a tratar 

de forma expressa outros acordos parassociais para além dos acordos de voto.  

Mais particularmente, o artigo 2341-bis do Código Civil italiano passa a considerar 

como acordos parassociais: (i) aqueles que têm por objecto o exercício do direito de voto 

nas sociedades por acções ou nas sociedades por elas controladas, (ii) aqueles que 

introduzem limites à transmissibilidade das acções ou das participações das sociedades 

que elas controlam, e (iii) aqueles que têm por objecto o exercício, ainda que conjunto, 

de uma influência dominante sobre a sociedade. Seguidamente, é estabelecida, para 

todos estes acordos, uma regulação da sua duração, que se divide em duas regras. A 

primeira, consagra que os acordos parassociais não podem ter uma duração superior a 

cinco anos, estabelecendo ainda que se considera a sua duração reduzida a este período, 

se o exceder. A segunda, incide sobre os acordos em que os sócios não estipulam a sua 

duração: estes serão denunciáveis por qualquer dos sócios desde que com um pré-aviso 

de 180 (cento e oitenta) dias de antecedência.  

 

73 O Código Civil italiano está disponível em https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-

v/capo-v/sezione-iii-bis/art2341bis.html. 
74 Sobre estes aspectos, cfr. GIORGIO SEMINO, I patti parasociali nella riforma delle società di capitali: prime 

considerazioni, in Le società, n.º 2-bis, Ipsoa Editore, Assago, 2003, pp. 345 e ss. 

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-iii-bis/art2341bis.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-iii-bis/art2341bis.html
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De resto, o Código Civil estabelece actualmente, no seu artigo 2341-ter, uma exigência 

de informação dos acordos parassociais relativos a sociedades que recorram ao 

mercado de capitais de risco. Aí, os sócios participantes em acordos parassociais devem 

comunicar a existência desses acordos aos demais sócios no início de cada assembleia 

geral. Se o não fizerem, ficam inibidos de exercer o seu direito de voto, podendo as 

deliberações sociais ser anuláveis caso o preceito seja desrespeitado. Trata-se de um 

regime que demonstra a relevância externa dos acordos parassociais e ao qual se voltará 

posteriormente. 

 

2.4. DIREITO FRANCÊS 

Por seu turno, o direito francês revelou-se inicialmente pouco permissivo a esta figura: 

o acordo parassocial que tivesse por objecto o direito de voto era considerado nulo, visto 

ser este um dos ordenamentos onde a liberdade de expressão do voto em sede de 

assembleia geral era mais fortemente defendida. Para isto muito contribuiu o artigo 

10.º do Decreto de 31 de Agosto de 1937 (Décret du 31 août 1937, relatif aux échéances 

des effets de commerce), que dispunha: “são nulas e sem qualquer efeito as cláusulas que 

tenham por objecto ou por fim afectar o livre exercício do direito de voto nas 

assembleias gerais das sociedades comerciais”75. 

Esta disposição de teor restritivo foi, de acordo com as suas mais fortes críticas, 

introduzida na ordem jurídica francesa sem que fosse acompanhada de um debate 

sólido sobre a matéria em sede de trabalhos preparatórios, quedando a doutrina à 

margem desta intervenção legislativa76. Com efeito, esta era, desde os finais do século 

XIX e início do século XX, uma matéria tratada pela doutrina e testada nos tribunais 

 

75 Tradução livre da língua francesa do seguinte texto: “Seront nulles et de nul effet dans leurs dispositions, 

principales et accessoires, les clauses ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte au libre exercice du 

droit de vote dans les assemblées générales de sociétés commerciales”. As disposições ainda em vigor deste 

diploma estão disponíveis em 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000848875&dateTexte=20190

201. 
76 Cfr. ANDRÉ TUNC, Les conventions relatives au droit de vote et l’organisation des sociétés anonymes, in 

Revue générale de droit commun, Paris, 1942, p. 100. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000848875&dateTexte=20190201
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000848875&dateTexte=20190201
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franceses, fazendo estes uma apreciação casuística da validade dos acordos de voto em 

função do interesse social e da preservação do princípio da liberdade de voto77. De 

acordo com a orientação dominante, seriam somente nulos os acordos de voto que 

pudessem afectar, em concreto, o livre exercício do direito de voto do accionista78. Não 

surpreende, por isso, que desde cedo a doutrina tenha criticado o preceito por ser tão 

radical no juízo de invalidade genérico e pela desnecessidade da intervenção do 

legislador nesta matéria79.  

Posteriormente, no âmbito de um conjunto de reformas legislativas, a Lei n.º 66-537, 

de 24 de Julho de 1966, sobre Sociedades Comerciais80, que reformou a disciplina das 

sociedades comerciais, revogou o Decreto de 31 de Agosto de 1937 quanto à disciplina 

jurídica dos acordos parassociais. Apesar de este diploma não conter qualquer 

disposição a regular as convenções de voto, o n.º 3 do seu artigo 440.º teve especial 

relevo ao dispor que “serão punidos […] aqueles que acordem, garantam ou prometam 

vantagens para votar num determinado sentido ou para não participar na votação, bem 

como aqueles que tenham acordado, garantido ou prometido tais vantagens”81. Esta 

norma, actualmente presente no artigo L242-9 do Código Comercial (Code de 

 

77 Cfr. ANDRÉ TUNC, Les conventions relatives au droit de vote et l’organisation des sociétés anonymes, pp. 

434 e ss., e GASTONE COTTINO, Le convenzioni di voto nelle società commerciali, Giuffrè, Milano, 1958, p. 82. 
78 Cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, pp. 67-68. No estudo do 

tratamento desta matéria no ordenamento jurídico francês, a autora destaca que estes acordos seriam 

válidos se os accionistas se vinculassem a votar num determinado sentido em certa assembleia geral, 

porquanto a protecção dos direitos do accionista e a sua liberdade estariam acauteladas, sendo que esta 

situação apenas apresentaria a particularidade de se antecipar o seu sentido de voto e seria meramente 

temporária. Pelo contrário, já seria nulo o acordo em que o accionista se vinculasse para o futuro a votar 

sempre em determinado sentido. 
79 Encetam-se, então, esforços interpretativos no sentido de restringir a aplicação do preceito legal em 

causa, defendendo-se que o preceito apenas se aplicaria às sociedades anónimas e que o mesmo não seria 

aplicável às convenções relativas ao voto em conselho de administração. Sobre esta matéria cfr. novamente 

MARIA DA GRAÇA TRIGO, Acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, pp. 71-73. 
80 Loi n.º 66-537, du 24 juillet 1966, sur les sociétés commerciales, disponível em 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692245&categorieLien=cid. 
81 Tradução livre da língua francesa de parte do enunciado do artigo 440.º da Loi n° 66-537 du 24 juillet 

1966 sur les sociétés commerciales: “Seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 

60.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement: […] 3º Ceux qui se seront fait accorder, garantir ou 

promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux 

qui auront accordé, garanti ou promis ces avantages”. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692245&categorieLien=cid
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Commerce82), destina-se a combater o comércio de votos83 e teve impacto na orientação 

da jurisprudência, que se mostrou cada vez mais permissiva, admitindo a validade de 

acordos de voto, desde que estes respeitem as normas societárias imperativas, sejam 

conformes com o interesse social e não tenham carácter geral e permanente, 

garantindo-se, assim, a participação do accionista na vida societária e na definição dos 

objectivos sociais84. 

 

2.5. DIREITO BRASILEIRO 

Desde cedo que no ordenamento jurídico brasileiro se discutiu a admissibilidade dos 

acordos parassociais. O Decreto-Lei n.º 2.627/40, de 194085 (que disciplinava a 

sociedade por ações), por não incluir nenhuma disposição expressa sobre acordos 

parassociais mas conter um preceito relativo à transmissibilidade de acções 

nominativas, fez surgir a discussão na doutrina brasileira sobre a validade dos acordos 

de voto. Parte dos autores posicionava-se a favor da validade destes, com arrimo na 

ausência de uma proibição legal expressa. Admitiam, contudo, a necessidade de análise 

do caso concreto, considerando-se inválidos os pactos em que houvesse disposições 

contrárias aos interesses da sociedade, o comércio de voto ou a alienação permanente 

 

82 O Code de Commerce está disponível em 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006230420&cidTexte=LE

GITEXT000005634379. 
83 Assim, cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 73. 
84 Cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 74. Para uma visão 

sobre a evolução geral desta matéria no ordenamento jurídico francês, cfr. DIDIER MARTIN, Les conventions 

de vote en France, in Sindacati di voto e sindacati di blocco (a cura di FRANCO BONELLI/PIER GIUSTO JAEGER), 

Giuffrè, Milano, 1993, pp. 377 e ss. 
85 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2627.html. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2627.htm
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do direito de voto86. Outros autores87, apesar de não negarem a validade e eficácia do 

contrato entre as partes que o assinavam, consideravam serem os mesmos inoponíveis 

à sociedade. Assim, mesmo que, em incumprimento do acordo parassocial, fossem 

emitidos votos num certo sentido, os votos proferidos em desconformidade deveriam 

ser computados, restando aos sócios signatários do acordo parassocial lesados com o 

incumprimento demandar o faltoso para efeitos de ressarcimento de danos. Esta 

corrente favorável à validade de acordos parassociais prosperou de forma inevitável, 

mostrando-se como o reflexo visível do capitalismo e da influência americana na 

disseminação dos acordos parassociais. 

A Lei das Sociedades por Ações brasileira88 foi o primeiro diploma a conter uma 

disposição expressa sobre acordos de accionistas. Do artigo 118 desta lei resultava a 

validade deste tipo de contratos, consagrando-se ainda um regime jurídico totalmente 

inovador e pioneiro face às experiências de ordenamentos jurídicos estrangeiros, 

porquanto se determinou a eficácia dos acordos parassociais relativamente à sociedade 

e a terceiros, verificados que estejam determinados pressupostos, incluindo a 

 

86 Cfr., entre outros, a obra do redactor do anteprojecto da Lei das Sociedades por Ações, TRAJANO DE MIRANDA 

VALVERDE, Sociedade por ações, II, 2.ª edição, Forense, Rio de Janeiro, 1953, p. 59, em que o autor afirma que 

“não se pode de antemão condenar toda e qualquer convenção destinada a regularizar o exercício do direito 

de voto. A finalidade da convenção pode ser perfeitamente honesta, tender para a defesa da própria 

sociedade. O que é inadmissível, e assim decidiu a Corte de Paris, em julgamento exemplar, é o acordo pelo 

qual o acionista renuncia para sempre o exercício do direito de voto ou se obriga, para sempre, a votar ou a 

não votar nesse ou naquele sentido”. Também WALDEMAR FERREIRA, Tratado de direito comercial, IV, Saraiva, 

São Paulo, 1961, p. 22, se mostra favorável à admissibilidade deste tipo de acordos parassociais, ainda que 

reconhecendo os limites – de outra ordem – a que o conteúdo dos mesmos se encontrava sujeito. Nas suas 

palavras, “o ponto saliente do problema reside na verificação de ser, ou não, a matéria da proposição 

submetida a exame das assembléias contrária ao interesse da sociedade. Nessa hipótese, preceitua o art. 95 

do Decreto-lei 2.627, responderá por perdas e danos o acionista que, tendo em uma operação interesses 

contrários aos da sociedade, votar deliberação que determine, com o seu voto, a maioria necessária. Ainda 

assim válida será a deliberação, que poderá todavia ser anulada por outro dos vícios dos atos jurídicos. 

Incorrerá, de resto, nas penas do §2º do art. 117 do CP, o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou 

para outrem, negociar o seu voto nas deliberações da assembléia geral. Fora disso, não se pode arguir de 

ilícita qualquer convenção de voto, realizada acidentalmente ou estabelecida previamente, sem ofensa aos 

interesses da companhia, antes inspirada pelo propósito de seu desenvolvimento e execução de seu 

programa industrial ou mercantil. Inexiste dispositivo legal, em verdade, proibitivo de convenções prévias 

quanto à votação nas assembleias gerais”. 
87 Como FRANCISCO CAVALCANTI PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, Borsoi, Rio de Janeiro, 1965, p. 

312. 
88 Lei 6.404/76, de 1976, Lei das Sociedades por Ações, disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_0 

3/LEIS/L6404consol.htm. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_0%203/LEIS/L6404consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_0%203/LEIS/L6404consol.htm
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possibilidade de, com base nas condições previstas no acordo parassocial, os accionistas 

promoverem a execução específica das obrigações aí assumidas. 

Ainda que dissipadas as dúvidas relativamente à validade dos acordos parassociais com 

a entrada em vigor da Lei das Sociedades por Ações brasileira, fizeram-se sentir 

divergências doutrinárias acerca do próprio conteúdo e dos efeitos dos acordos 

parassociais. Por essa razão, o legislador brasileiro não permaneceu inerte, tendo posto 

fim às divergências, em 2001, através de uma disciplina mais detalhada dos acordos 

parassociais, por via de uma alteração significativa da redacção do artigo 118 da Lei das 

Sociedades por Ações brasileira, a qual visou sobretudo estabelecer um mecanismo de 

autotutela que proteja os accionistas participantes em acordos de voto contra votos em 

desconformidade com esse acordo.  

O regime estabelecido no ordenamento jurídico brasileiro apresenta um conjunto de 

relevantes e vincadas características que o tornam merecedor de atenção. Desde logo, 

formula uma abordagem compreensiva dos acordos parassociais: a regulação 

expressamente instituída não se cinge aos acordos de voto, antes incidindo sobre a 

compra e venda de acções, a preferência na aquisição de acções ou o exercício do direito 

de voto. Em segundo lugar, trata-se de um regime de invulgar desenvolvimento, 

instituindo uma regulação detalhada que se estende ao longo de onze parágrafos89. Ao 

 

89 Esta é a redacção actual do artigo 118 da Lei 6.404/76 com as alterações introduzidas pela Lei 

10.303/2001, que veio mudar a redacção do caput e acrescentou seis parágrafos ao artigo (§ 6.º ao § 11.º): 

“Art. 118. Os acordos de acionistas, sobre a compra e venda de suas ações, preferência para adquiri-las, 

exercício do direito a voto, ou do poder de controle deverão ser observados pela companhia quando 

arquivados na sua sede. 

§ 1º As obrigações ou ônus decorrentes desses acordos somente serão oponíveis a terceiros, depois de 

averbados nos livros de registro e nos certificados das ações, se emitidos. 

§ 2° Esses acordos não poderão ser invocados para eximir o acionista de responsabilidade no exercício do 

direito de voto (artigo 115) ou do poder de controle (artigos 116 e 117). 

§ 3º Nas condições previstas no acordo, os acionistas podem promover a execução específica das obrigações 

assumidas. 

§ 4º As ações averbadas nos termos deste artigo não poderão ser negociadas em bolsa ou no mercado de 

balcão. 

§ 5º No relatório anual, os órgãos da administração da companhia aberta informarão à assembléia-geral as 

disposições sobre política de reinvestimento de lucros e distribuição de dividendos, constantes de acordos 

de acionistas arquivados na companhia. 

§ 6º O acordo de acionistas cujo prazo for fixado em função de termo ou condição resolutiva somente pode 

ser denunciado segundo suas estipulações. 
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nível do conteúdo material da regulação instituída, a maior especificidade do regime 

dos acordos parassociais vigente na ordem jurídica brasileira prende-se com o 

estabelecido na parte final do seu proémio: os acordos parassociais (acordos de 

acionistas) “deverão ser observados pela companhia quando arquivados na sua sede”. 

Ainda que de forma algo ambígua, dado que não se determina imediatamente no que 

consiste esse dever de observância, encontra-se aqui uma singularidade: a 

determinação explícita de que os acordos parassociais não têm uma relevância 

meramente inter partes, podendo também influir na esfera da sociedade.  

O artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações brasileira desenvolve seguidamente esta 

eficácia externa dos acordos parassociais, explicitando que, nas condições previstas no 

acordo, os accionistas podem promover a execução específica das obrigações 

estabelecidas nos acordos parassociais. Essa eficácia externa tem um correlativo no 

estabelecimento de uma série de exigências de informação. Por um lado, está 

condicionada ao arquivamento dos acordos parassociais na sede da sociedade, sendo 

que a sociedade poderá solicitar a todo o momento às partes do acordo esclarecimento 

sobre as respectivas cláusulas; as partes do acordo devem indicar, no acto de 

arquivamento, um representante para receber ou prestar informações à sociedade. Por 

outro lado, quando o acordo parassocial disser respeito a uma sociedade aberta, os 

órgãos de administração informarão, no seu relatório anual, a assembleia geral sobre as 

disposições relativas à política de reinvestimento de lucros e distribuição de dividendos 

que constem de acordos parassociais arquivados na sociedade. 

 

§ 7º O mandato outorgado nos termos de acordo de acionistas para proferir, em assembléia-geral ou 

especial, voto contra ou a favor de determinada deliberação, poderá prever prazo superior ao constante do 

§ 1º do art. 126 desta Lei. 

§ 8º O presidente da assembléia ou do órgão colegiado de deliberação da companhia não computará o voto 

proferido com infração de acordo de acionistas devidamente arquivado. 

§ 9º O não comparecimento à assembléia ou às reuniões dos órgãos de administração da companhia, bem 

como as abstenções de voto de qualquer parte de acordo de acionistas ou de membros do conselho de 

administração eleitos nos termos de acordo de acionistas, assegura à parte prejudicada o direito de votar 

com as ações pertencentes ao acionista ausente ou omisso e, no caso de membro do conselho de 

administração, pelo conselheiro eleito com os votos da parte prejudicada. 

§ 10º Os acionistas vinculados a acordo de acionistas deverão indicar, no ato de arquivamento, 

representante para comunicar-se com a companhia, para prestar ou receber informações, quando 

solicitadas. 

§ 11º A companhia poderá solicitar aos membros do acordo esclarecimento sobre suas cláusulas”. 
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O artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações brasileira regula, ademais, de forma 

especialmente desenvolvida, a eficácia externa dos acordos parassociais que incidam 

sobre o exercício do direito de voto. Nomeadamente, estabelece-se aí que o presidente 

da assembleia geral ou do órgão em que tem lugar a deliberação não deve considerar os 

votos que sejam proferidos com infracção do acordado em sede parassocial. Ao que 

acresce que o não comparecimento à assembleia ou às reuniões dos órgãos de 

administração da sociedade, tal como as abstenções de voto (por qualquer parte do 

acordo parassocial ou por membros do conselho de administração eleitos nos termos de 

um acordo parassocial), assegura à parte prejudicada o direito de votar com as acções 

pertencentes ao accionista ausente ou omisso ou, se esse for o caso, votar pelo 

administrador eleito com os votos da parte prejudicada.  

Por fim, a eficácia externa dos acordos parassociais é cuidadosamente delimitada pelo 

artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações brasileira. Para além de o arquivamento 

junto da sociedade ser condição necessária dessa eficácia externa, estabelece o 

ordenamento jurídico brasileiro que (i) as obrigações ou ónus decorrentes desses 

acordos apenas serão oponíveis a terceiros depois de averbados nos livros de registo e 

nos certificados de acções, se emitidos, que (ii) esses acordos não poderão ser invocados 

para eximir o accionista de responsabilidade no exercício do direito de voto ou do poder 

de controlo, e que (iii) as acções assim averbadas não poderão ser negociadas em bolsa 

ou no mercado de balcão.  

A regulação instituída pelo artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações brasileira não se 

cinge, contudo, aos aspectos relacionados com a sua particularidade de estabelecer 

expressamente a eficácia externa dos acordos parassociais. Para além desse aspecto, é 

tratada a duração desses acordos sendo, em particular, estatuído que o acordo de 

accionistas cujo prazo for fixado através de termo ou condição resolutiva apenas pode 

ser denunciado segundo o que for estipulado no próprio acordo; e também uma maior 

permissividade relativamente à duração dos mandatos de voto, subtraindo os 

mandatos de voto estabelecidos no acordo parassocial ao prazo máximo de um ano que, 

em geral, é estabelecido pelo artigo 126 § 1 do mesmo diploma.  

Note-se que o artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações brasileira tem sido alvo de 

críticas pela doutrina brasileira, que a acusa de prematuridade e excesso de 
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regulamentação normativa, relembrando algumas vozes que mesmo em ordens 

jurídicas onde a prática societária se mostra mais avançada do que no Brasil os acordos 

parassociais não foram regulamentados com tal intensidade, pelo que teria sido 

preferível deixar à doutrina e à jurisprudência a tarefa de debater as fronteiras da 

admissibilidade e eficácia dos mesmos, procurando na praxis jurídica a correcta 

regulamentação da utilização dos acordos parassociais90. Não obstante, essas críticas 

parecem em larga medida infundadas: o preceito brasileiro fornece ao intérprete 

respostas onde o aplicador do direito de outras ordens jurídicas é deixado sem amparo. 

E também quanto ao seu conteúdo o regime brasileiro se mostra adequado. Como será 

adiante desenvolvido, sem o reconhecimento de alguns traços de eficácia externa aos 

acordos parassociais, os sócios signatários desses acordos seriam deixados numa 

situação de défice de protecção pela ordem jurídica. 

Independentemente da apreciação do mérito da solução legislativa brasileira, parece 

claro que o mero conhecimento deste preceito chama a atenção para uma questão 

fundamental: terão os acordos parassociais relevância que extravase as relações 

obrigacionais entre os accionistas que os celebram, e, se sim, em que medida e sob que 

condições? Ressalve-se que esta questão não encontra uma resposta negativa nas 

demais legislações de referência; como visto, até encontra um afloramento coincidente 

no artigo 2341-ter do Código Civil italiano. Perante a ausência de uma indicação clara 

do legislador (positiva ou negativa), a resposta será remetida para o intérprete. Importa, 

pois, procurar esta resposta no quadro dos demais ordenamentos jurídicos que nos 

servem de apoio e, em particular, no seio do ordenamento jurídico angolano.  

 

2.6. DIREITO PORTUGUÊS 

Em Portugal, a expressão acordo parassocial foi introduzida por FERNANDO GALVÃO 

TELES, em 195191, altura em que se assistia ainda a um genérico desinteresse da 

 

90 Cfr., neste sentido, CELSO BARBI FILHO, Acordo de acionistas, Del Rey, Belo Horizonte, 2003, p. 90; MODESTO 

CARVALHOSA, Acordo de acionistas, Saraiva, São Paulo, 2011, p. 45. 
91 Cfr. FERNANDO GALVÃO TELES, União de contratos e contratos para-sociais, in Revista da Ordem dos 

Advogados, ano 11, n.º 1-2, Lisboa, 1951, pp. 37-103. 
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doutrina e da jurisprudência pelo tema. A partir desta data, o estudo dos acordos 

parassociais iniciou-se e ganhou fôlego, com especial incidência no problema da 

validade dos acordos de voto. Antes do Código das Sociedades Comerciais actualmente 

em vigor em Portugal92, o tema era já (embora não amplamente) tratado pela 

jurisprudência e pela doutrina93.  

Na jurisprudência, a primeira referência documentada surge a propósito de um caso 

que, em 1954, chegou aos tribunais portugueses. Estava em causa um acordo celebrado 

por três sócios da Sociedade Industrial de Imprensa, SARL, através do qual, por um lado, 

se comprometiam a não vender as suas acções sem autorização dos restantes, e, por 

outro, consignavam compromissos de voto. Tendo um dos sócios signatários vendido 

as suas acções à Empresa Nacional de Publicidade, os restantes signatários exigiram que 

esta última abrisse mão daquelas acções e que o sócio incumpridor pagasse as devidas 

indemnizações. Tendo sido decidida a nulidade do acordo em primeira instância, foi 

depois proferido acórdão pelo Tribunal da Relação de Lisboa, em 18 de Maio de 1955, 

tendo-se o tribunal pronunciado pela ilicitude dos acordos de voto94, com fundamento 

na ideia de que, nestes, a liberdade de voto estaria restringida por conluios e 

maquinações de vontades. Esta decisão acabou por influenciar decisões 

subsequentes95. 

Não existindo qualquer disposição legal sobre o assunto, a decisão foi alvo de uma acesa 

discussão, assistindo-se a uma divisão da doutrina: contra a admissibilidade dos 

 

92 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/82, de 2 de Setembro, disponível em 

http://www.dgpj.mj.pt/DGPJ/sections/leis-da-justica/livro-v-leis-sobre/pdf2215/dl-262-

1986/downloadFile/file/DL_262_1986.pdf?nocache=1182251871.74. 
93 Cfr. RUI PINTO DUARTE, Regime dos acordos parassociais antes do Código das Sociedades Comerciais, 

inédito, 2016, pp. 1-6. 
94 Acórdão da Relação de Lisboa, de 18.05.1955, cfr. ALBANO CUNHA, Jurisprudência das Relações: acórdãos 

das Relações de Lisboa, Porto e Coimbra, Coimbra, 1955, pp. 506 e ss. 
95 Cfr. o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 31.07.1963, Relator: CURA MARIANO, Boletim do 

Ministério da Justiça, n.º 129, Lisboa, 1963, p. 264; e o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 

04.04.1967, Relator: CARVALHO JÚNIOR, Boletim do Ministério da Justiça, n.º 166, Lisboa, 1967, p. 421. 

http://www.dgpj.mj.pt/DGPJ/sections/leis-da-justica/livro-v-leis-sobre/pdf2215/dl-262-1986/downloadFile/file/DL_262_1986.pdf?nocache=1182251871.74
http://www.dgpj.mj.pt/DGPJ/sections/leis-da-justica/livro-v-leis-sobre/pdf2215/dl-262-1986/downloadFile/file/DL_262_1986.pdf?nocache=1182251871.74
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acordos de voto pronunciaram-se BARBOSA DE MAGALHÃES96, FERNANDO OLAVO97 

e PALMA CARLOS98; em sentido favorável à admissibilidade dos mesmos depuseram 

INOCÊNCIO GALVÃO TELLES e JOSÉ ALBERTO DOS REIS, emitindo ambos um parecer 

a propósito da decisão supra referida99. Na doutrina, merecem ainda destaque os 

estudos de VAZ SERRA no âmbito da preparação do Código das Sociedades Comerciais, 

que, fazendo um excepcional estudo comparatístico, encetou uma análise do direito 

alemão e do direito italiano e, com base neles, propôs textos com uma redacção muito 

próxima do actual artigo 17.º do Código das Sociedades Comerciais100. 

Foi, no entanto, por influência do direito comunitário, através do artigo 35.º constante 

da proposta da V Directiva do Direito das Sociedades (na versão da proposta de 1983)101, 

para o qual muito contribuiu o disposto na Lei das Sociedades por Acções alemã102, que 

veio a ser consagrada a admissibilidade dos acordos parassociais no ordenamento 

 

96 Cfr. BARBOSA DE MAGALHÃES, Indivisibilidade e nulidade total de um negócio jurídico de sindicato de voto, 

Parecer, Tipografia da Empresa Nacional de Publicidade, Lisboa, 1956. 
97 Cfr. FERNANDO OLAVO, Sociedades anónimas: sindicatos de voto, in O direito, ano 88, n.º 3, Lisboa, 1956, pp. 

187 e ss. 
98 Cfr. PALMA CARLOS, Anotação ao acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 4 de Abril de 1967, in O direito, 

ano 103, Lisboa, 1971, pp. 252-253. 
99 Cfr. INOCÊNCIO GALVÃO TELLES/JOSÉ ALBERTO DOS REIS, Pacto de preferência na venda de acções: redução do 

negócio jurídico: a necessidade primária da averiguação da vontade das partes: pareceres, Publicações do 

Tribunal da Relação de Lisboa, Lisboa, 1955. 
100 Cfr. ADRIANO VAZ SERRA, Assembleia geral, in Boletim do Ministério da Justiça, n.º 197, Lisboa, 1970, pp. 78 

e ss. 
101 Cfr. Jornal Oficial da Comunidade Europeia n.º C-5, 2-33 (20/II), de 9 de Janeiro de 2004. A Proposta de 

V Directiva do Direito das Sociedades determinava, no seu artigo 35.º, com clara inspiração da lei alemã, o 

seguinte: “São nulas as convenções pelas quais um accionista se compromete: a) A votar segundo 

instruções da sociedade ou do seu órgão de administração, direcção ou fiscalização; b) A votar aprovando 

sempre as propostas feitas por estes; c) Ou, em contrapartida de vantagens especiais, a exercer o direito de 

voto num determinado sentido ou, pelo contrário, abster-se”. 
102 Note-se, porém, que o artigo 17.º do Código das Sociedades Comerciais português procede a um 

importante desvio face ao modelo alemão, no que respeita à eficácia de tais acordos.  
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jurídico português, pela estatuição do artigo 17.º do Código das Sociedades Comerciais 

de 1986103, pondo assim termo à antiga e acesa discussão doutrinal e jurisprudencial.  

Salientam-se, a propósito do artigo 17.º do Código das Sociedades Comerciais 

português, duas características. A primeira é a de que o preceito se foca quase 

exclusivamente nos problemas relativos aos acordos de voto. A segunda é a de que, ao 

contrário do que, por exemplo, sucede nos ordenamentos italiano e brasileiro, se trata 

de uma regulação genérica dos acordos parassociais, que pretende aplicar-se aos 

acordos relativos a qualquer tipo societário e que, em coerência com a sua vocação 

aplicativa transversal, se encontra inserida na parte geral do Código das Sociedades 

Comerciais. Ambas as características, antecipe-se, irão marcar o regime dos acordos 

parassociais actualmente vigente no ordenamento jurídico angolano.  

No ordenamento jurídico português merece ainda alusão um conjunto de regras 

especiais atinentes à celebração de acordos parassociais.  

Comece-se pelo artigo 19.º do Código de Valores Mobiliários104, que contém regras 

especiais para os acordos parassociais das sociedades abertas. Assim, sempre que estes 

visem adquirir, manter ou reforçar uma participação qualificada em sociedade aberta 

ou assegurar ou frustrar o êxito de oferta pública de aquisição, devem ser comunicados 

à autoridade de supervisão portuguesa competente (a Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários, abreviadamente CMVM) por qualquer dos contraentes, no prazo de três 

dias após a sua celebração. Por sua vez, a CMVM determina a publicação, integral ou 

parcial, do acordo, na medida em que este seja relevante para o domínio sobre a 

 

103 Veja-se que o disposto no artigo 17.º continua intocável desde a sua consagração legal em 1986, 

dispondo o seguinte: “1- Os acordos parassociais celebrados entre todos ou entre alguns sócios pelos quais 

estes, nessa qualidade, se obriguem a uma conduta não proibida por lei têm efeitos entre os intervenientes, 

mas com base neles não podem ser impugnados actos da sociedade ou dos sócios para com a sociedade. 2- 

Os acordos referidos no número anterior podem respeitar ao exercício do direito de voto, mas não à 

conduta de intervenientes ou de outras pessoas no exercício de funções de administração ou de 

fiscalização. 3- São nulos os acordos pelos quais um sócio se obriga a votar: a) Seguindo sempre as 

instruções da sociedade ou de um dos seus órgãos; b) Aprovando sempre as propostas feitas por estes; c) 

Exercendo o direito de voto ou abstendo-se de o exercer em contrapartida de vantagens especiais”. 
104 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro, disponível em 

http://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/CodigodosValoresMobiliarios/Pages/Decreto-

Lei-n-48699-de-13-de-Novembro.aspx?v=. 

http://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/CodigodosValoresMobiliarios/Pages/Decreto-Lei-n-48699-de-13-de-Novembro.aspx?v
http://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/CodigodosValoresMobiliarios/Pages/Decreto-Lei-n-48699-de-13-de-Novembro.aspx?v
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sociedade. Note-se que serão anuláveis as deliberações sociais tomadas com base em 

votos expressos em execução dos acordos não comunicados ou não publicados nos 

termos referidos, salvo se se provar que a deliberação teria sido adoptada sem aqueles 

votos. 

No que respeita aos acordos parassociais celebrados entre accionistas de instituições de 

crédito, determina o artigo 111.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e 

Sociedades Financeiras105, no seu n.º 1, que “os acordos parassociais entre accionistas 

de instituições de crédito relativos ao exercício do direito de voto estão sujeitos a registo 

no Banco de Portugal, sob pena de ineficácia”, podendo, conforme resulta do n.º 2 desse 

mesmo artigo, “o registo […] ser requerido por qualquer das partes do acordo”. 

Por fim, refira-se ainda o artigo 81.º, n.os 1, 3 e 4, do Código das Sociedades Comerciais 

português, que estabelece a responsabilidade solidária dos sócios que, conjuntamente 

com outros a quem estejam ligados por acordos parassociais, tenham o direito de 

designar ou destituir administradores. 

 

2.7. O REGIME PORTUGUÊS COMO FONTE HISTÓRICA DO DIREITO ANGOLANO, E A 

NECESSIDADE DE CONCILIAR A INFLUÊNCIA HISTÓRICA DO DIREITO PORTUGUÊS 

COM A AUTONOMIA E AS PARTICULARIDADES DA ORDEM JURÍDICA ANGOLANA 

O direito das sociedades comerciais angolano recebeu, num primeiro momento, as 

fontes vigentes no ordenamento jurídico português, em vigor aquando da 

 

105 Aprovado pelo Decreto‐Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro, disponível em https://dre.pt/w 

eb/guest/pesquisa/-/search/448953/details/normal?q=Decreto-

Lei+n.%C2%BA%20298%2F92%2C%20de+31+de+dezembro. 
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independência da República de Angola, em 1975106. No concreto domínio do direito das 

sociedades comerciais, tal significa que, após a independência de Angola, continuaram 

a vigorar no nosso ordenamento jurídico os preceitos do Código Comercial de 1888 

relativos às sociedades comerciais, a Lei das Sociedades por Quotas, de 11 de Abril de 

1901, e alguns diplomas avulsos, como o Decreto n.º 4.118, de 18 de Abril de 1918, 

relativo às acções privilegiadas, o Decreto-Lei n.º 49.381, de 15 de Novembro de 1969, 

relativo à fiscalização das sociedades comerciais e à responsabilidade dos 

administradores107. Contudo, em nenhum destes diplomas se encontrava qualquer 

regulamentação sobre acordos parassociais.  

O primeiro diploma a regular os acordos parassociais na ordem jurídica angolana foi, 

assim, a Lei das Sociedades Comerciais, de 13 de Fevereiro de 2004, actualmente em 

vigor, através do seu artigo 19.º108.  

Não obstante tratar-se de uma regulação inteiramente própria do ordenamento 

jurídico angolano, este diploma denota uma marcada influência do Código das 

 

106 A este fenómeno de recepção não será alheio o facto de, à época, o direito comercial português constituir, 

em território angolano, uma “planificação unificada”; o desejo de que tal “planificação unificada” venha a 

existir ou subsista é referido como uma forte motivação para a “recepção” do direito estrangeiro no 

ordenamneto jurídico receptor. Cfr. FRANZ WIEACKER, História do direito privado moderno, p. 112. Em sentido 

próximo, e referindo-se às especificidades da ordem jurídica plural angolana, CARLOS FEIJÓ, A coexistência 

normativa entre o Estado e as autoridades tradicionais na ordem jurídica plural angolana, Almedina, Coimbra, 

2012, p. 155, esclarece: “O Estado é a realidade geopolítica social mais abrangente organizada sobre uma 

autoridade central. Nesse sentido, o processo de construção do Estado – State-building – não está totalmente 

separado do processo de consolidação, unificação e harmonização nacional – Nation-building. O 

reconhecimento das práticas e modos de vida das sociedades que integram a comunidade estatal é um 

processo entre outros para esse desiderato”. 
107 Sobre o regime jurídico-societário à data vigente no ordenamento jurídico português, cfr. ANTÓNIO 

MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades. I, Parte geral, 3.ª ed., Almedina, Coimbra, 2016, pp. 126 e ss. 
108 O artigo 19.º, sob a epígrafe “Acordos parassociais”, estabelece: “1- Os acordos parassociais celebrados 

entre todos ou entre alguns sócios, pelos quais estes, nessa qualidade, se obriguem a uma conduta não 

proibida por lei, apenas produzem efeitos entre os contraentes, não podendo, com base neles, ser 

impugnados actos da sociedade ou dos sócios para com a sociedade. 2- Os acordos referidos no número 

anterior podem respeitar ao exercício do direito de voto, mas não ao exercício de funções de administração 

ou de fiscalização. 3- São nulos os acordos pelos quais um sócio se obriga a votar, em determinado sentido: 

a) Seguindo sempre as instruções da sociedade ou de um dos seus órgãos; b) Aprovando sempre as 

propostas feitas por esses órgãos; c) Exercendo o direito de voto ou abstendo-se de o exercer em 

contrapartida de vantagens especiais”. 
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Sociedades Comerciais português109. No que diz respeito, em particular, ao artigo 19.º 

da Lei das Sociedades Comerciais, mostra-se claro que este acolhe quase integralmente 

a redacção estabelecida no artigo 17.º do Código das Sociedades Comerciais 

português110. Na verdade, a única diferença entre os dois preceitos prende-se com a 

parte final do n.º 2 do artigo 17.º do preceito português, que explicita que os acordos 

parassociais não podem respeitar “à conduta de intervenientes ou de outras pessoas no 

exercício de funções de administração ou de fiscalização”, onde o n.º 2 do preceito 

angolano, numa redacção mais clara e compreensiva, estabelece que os acordos 

parassociais não podem respeitar “ao exercício de funções de administração ou de 

fiscalização”.  

A influência do direito português na redacção do preceito não espanta: ambos os 

ordenamentos jurídicos fazem parte da família de sistemas lusófonos e entroncam, 

fundamentalmente, na mesma matriz comum111. É, por isso, inestimável a utilidade 

dos contributos do direito português para o estudo dos acordos parassociais em Angola, 

o que permite ao estudioso do direito angolano o recurso a um acervo amplo de obras 

doutrinais sobre a temática.  

 

109 No Relatório do Anteprojecto da Lei das Sociedades Comerciais, refere-se, a este propósito, que, “na 

elaboração deste projecto de lei sobre as sociedades comerciais, tomou-se como base a legislação de 

Portugal (Decreto-Lei nº 262/86, de 2 de Setembro de 1986, que aprova o Código das Sociedades 

Comerciais) e de Cabo Verde (Decreto-Legislativo nº 3/99, de 29 de Março de 1999, que aprova o Código das 

Empresas Comerciais)”. Vejam-se as notas sobre este relatório em TERESINHA LOPES, Revisão da legislação 

comercial, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, n.º 2, Faculdade de Direito da 

Universidade Agostinho Neto, Luanda, 2002, pp. 175 a 187, e, da mesma autora, Revisão da legislação 

comercial (continuação): sociedades comerciais, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho 

Neto, n.º 3, Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, Luanda, 2003, pp. 115 a 133. Remete-se 

ainda para o que foi dito em SOFIA VALE, As empresas no direito angolano: lições de direito comercial, pp. 517 e 

ss.  
110 No que tange à consagração legal da figura dos acordos parassociais, o Relatório do Anteprojecto da Lei 

das Sociedades Comerciais indica: “O artigo 19º introduz uma importante novidade, com a consagração 

legal dos chamados acordos parassociais ou de accionistas, que são acordos celebrados entre todos ou entre 

alguns sócios sobre matérias que, por não deverem integrar os contratos de sociedade – frequentemente 

por razões de confidencialidade – constam de documentos vinculativos para eles, mas que não podem ser 

impugnados actos da sociedade ou dos sócios para com a sociedade. A lei estabelece a aceitação desses 

acordos, dentro dos limites que fixa” – cfr. TERESINHA LOPES, Revisão da legislação comercial, pp. 175 e ss. 
111 Cfr. PAULO CÂMARA/BRUNO FERREIRA, A identidade lusófona da governação de sociedades, in A governação 

de sociedades anónimas nos sistemas lusófonos, Almedina, Coimbra, 2014, pp. 9 e ss.  
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Não obstante, deve ter-se sempre presente que (tanto a este propósito, quanto a 

propósito de qualquer outro problema jurídico) não se pode transplantar acriticamente 

soluções entre ordens jurídicas112. Nomeadamente, não pode assumir-se acriticamente 

que na ordem jurídica angolana vigoram as mesmas soluções que se identificam na 

ordem portuguesa, pois tal seria desconsiderar a fundamental autonomia do direito 

angolano e, com isso, a soberania do Estado que o aprova. 

Existem, aliás, três vectores metodológicos que alertam contra esta transposição 

acrítica.  

O primeiro prende-se com a relevância do sistema, na sua globalidade, na interpretação 

da lei. Mesmo que dois preceitos oriundos de dois ordenamentos jurídicos diferentes 

tenham redacções iguais ou semelhantes, tal não significa que estes devam ser 

interpretados da mesma forma. Isto, desde logo, porque na interpretação da lei 

assumem relevância dados provenientes de todo o sistema: como resulta do artigo 9.º, 

n.º 1, do nosso Código Civil, a interpretação deve ter “sobretudo em conta a unidade do 

sistema jurídico”. Daqui decorre que textos idênticos, interpretados no contexto de 

ordenamentos jurídicos diferentes, podem assumir significados interpretativos 

distintos.  

O segundo prende-se com as diferentes culturas jurídicas portuguesa e angolana. Sem 

pôr em causa que ambos os ordenamentos entroncam numa mesma matriz, as práticas 

de interpretação e de aplicação do direito dominantes em ambas as ordens jurídicas não 

coincidem integralmente113. Em suma, não só o ordenamento jurídico angolano é um 

ordenamento autónomo, dotado de uma legitimidade própria, como também a cultura 

 

112 Retoma-se aqui a ideia de JÖRG FEDTKE, em Legal transplants, pp. 550-552, analisada anteriormente (na 

Introdução supra).  
113 Neste sentido, cfr. JORGE BACELAR GOUVEIA, Direito constitucional de Angola: parte geral, parte especial, 

IDILP - Instituto do Direito de Língua Portuguesa, Lisboa, 2014, pp. 91 e ss.;  ELISA RANGEL NUNES/JORGE 

BACELAR GOUVEIA, Direito de Angola (coord. ELISA RANGEL NUNES, JORGE BACELAR GOUVEIA), Faculdade de Direito 

da Universidade Agostinho Neto, Luanda, 2014, p. 11, onde, no prefácio, os coordenadores salientam: “o 

Direito de Angola insere-se na orientação de vislumbrar as identidades de cada Direito da Língua 

Portuguesa, assim ressaltando, no contexto das semelhanças que também existem, as particularidades que 

é legítimo ter e até aprofundar”. Veja-se ainda ARMANDO MARQUES GUEDES, O estudo dos sistemas jurídicos 

africanos: Estado, sociedade, direito e poder, Almedina, Coimbra, 2004, pp. 136 e ss. 
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jurídica angolana é autónoma e diferenciada face a outra qualquer cultura jurídica, 

ainda que próxima ou mesmo influente114. Ora, quando se interpreta um preceito, 

interpreta-se sempre esse preceito no contexto de uma concreta cultura jurídica, não 

podendo a sua autonomia ser desconsiderada pelo intérprete.  

Por fim, na interpretação da lei deve dar-se especial atenção às consequências práticas 

que resultam dessa interpretação. Nomeadamente, o intérprete-aplicador não pode 

abstrair-se do resultado da aplicação da lei a que chegue. Quando tal resultado conduza 

a consequências perversas ou dissonantes face aos valores jurídicos fundamentais, o 

resultado interpretativo deve ser reequacionado pelo intérprete115. Sucede que, como é 

evidente, perante sociedades diferentes, a aplicação de um mesmo conteúdo normativo 

pode levar a resultados sociais ou económicos também eles diversos. Isto tem uma 

implicação fundamental: na interpretação do direito angolano deve o intérprete 

considerar as especificidades das realidades económicas e sociais angolanas, as quais 

são diferentes das mesmas realidades referentes a outros ordenamentos jurídicos116. 

Isto vale também, e de forma irrestrita, a propósito dos acordos parassociais e da 

interpretação do artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais.  

Tudo isto demonstra, em suma, que, sem prejuízo da semelhança da redacção dos 

preceitos que, nas ordens jurídicas portuguesa e angolana, versam sobre a disciplina 

geral dos acordos parassociais, as conclusões a que se chegue a propósito do artigo 19.º 

da nossa Lei das Sociedades Comerciais só poderão ser tidas por válidas se alicerçadas 

na realidade jurídica, cultural e sócio-económica angolana.  

 

2.8. A EVOLUÇÃO DOS ACORDOS PARASSOCIAIS NO CONTEXTO DA ORDEM 

 

114 Cfr. a propósito, tendo especial atenção à autonomia das culturas jurídicas das ex-colónias face às 

culturas jurídicas dos países anteriormente colonizadores, LAWRENCE M. FRIEDMANN, Legal culture and social 

development, in Law & society review, vol. 4, no. 1, Law and Society Association, Amherst, 1969, pp. 29 e ss.  
115 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil. I, Introdução, fontes do direito, interpretação da 

lei, aplicação da lei no tempo, doutrina geral, 4.ª edição, Almedina, Coimbra, 2012, pp. 727-728. 
116 Cfr. 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, também disponível em https://ssrn.com/abstract=2622480, pp. 3 e ss. 

https://ssrn.com/abstract=2622480
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JURÍDICA ANGOLANA 

Como resulta do que foi exposto no ponto anterior, o artigo 19.º da Lei das Sociedades 

Comerciais, hoje em vigor, foi o primeiro preceito a regular na ordem jurídica angolana 

os acordos parassociais. Por esta razão, não se pode apresentar uma evolução histórica-

legislativa, em sentido estrito, do enquadramento jurídico dos acordos parassociais em 

Angola.  

Não significa isto, porém, que as evoluções do ordenamento jurídico angolano não 

tenham qualquer expressão quanto a esta temática. Pelo contrário, constatamos que os 

acordos parassociais têm evoluído em duas grandes linhas.  

A primeira prende-se com o desenvolvimento verificado na constituição económica 

angolana117 e a sua repercussão no ambiente empresarial angolano. A constituição 

económica de Angola estabelecida pela Lei Constitucional de 1975 denotava um cunho 

marcadamente dirigista da economia, o qual deixava o direito comercial e o direito das 

sociedades comerciais para um âmbito de relevância secundária118. A planificação, 

directa ou indirecta, da economia deixava pouca margem à iniciativa económica 

privada e, assim, à actuação das sociedades comerciais119. Desta forma, apenas após a 

aprovação da Lei Constitucional de 1992 e, em especial, após o fim da Guerra Civil, em 

2002, se iniciou a construção de um verdadeiro direito comercial angolano, de feições 

modernas, movimento no qual se inseriu a aprovação da Lei das Sociedades 

Comerciais120. Contudo, seria com a Constituição da República de 2010 que a economia 

angolana se abriria definitivamente. Aí não só se consagra um sistema de economia de 

mercado, ainda que regulada pelo Estado (artigo 89.º da Constituição), como se 

reconhecem, em moldes amplos, os direitos de propriedade e a livre iniciativa 

 

117 Cfr. RAÚL ARAÚJO/ELISA RANGEL, Constituição da República de Angola anotada, I, Edição de Autor, Luanda, 

2014, pp. 23 e ss., JORGE BACELAR GOUVEIA, Direito constitucional de Angola, p. 124, e RAÚL ARAÚJO, Direito 

constitucional angolano, Centro de Estudos de Direito Público da Universidade Agostinho Neto, Luanda, 

2018, pp. 69 e ss. 
118 Cfr. OVÍDIO PAHULA, A evolução da constituição económica angolana, Casa das Ideias, Luanda, 2010, pp. 98 

e ss., e HELENA FERREIRA, Direito económico, in Direito de Angola (coord. ELISA RANGEL NUNES/JORGE BACELAR 

GOUVEIA), Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, Luanda, 2014, pp. 233 e ss. 
119 RAÚL ARAÚJO/ELISA RANGEL, Constituição da República de Angola anotada, I, pp. 443 e ss. 
120 Cfr. SOFIA VALE, As empresas no direito angolano: lições de direito comercial, pp. 17 e ss.  
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económica privada (artigos 37.º e 38.º da Constituição)121. Esta modificação 

constitucional, que não operou directas alterações no regime dos acordos parassociais, 

lançou as bases para uma economia mais vibrante, na qual os privados 

(paradigmaticamente, as sociedades comerciais) assumem um papel de maior 

destaque. Consequentemente, com o aumento da actividade das sociedades comerciais, 

dá-se um incremento da relevância prática dos acordos parassociais na realidade 

jurídica e económica angolana.  

A segunda grande linha de evolução dos acordos parassociais tem a ver com o facto de 

constatarmos o surgimento de diplomas sectoriais nos quais se inserem preceitos que 

regulam alguns aspectos dos acordos parassociais em determinados domínios da 

actividade económica.  

Assim, na Lei dos Valores Mobiliários122, hoje revogada, estabelecia-se um regime 

específico para os acordos parassociais que visavam adquirir ou reforçar uma 

participação qualificada em sociedade aberta ou frustrar o êxito de ofertas públicas de 

aquisição. Segundo o artigo 113.º, n.º 1, da Lei dos Valores Mobiliários, esses acordos 

deveriam ser comunicados à Comissão do Mercado de Capitais por qualquer um dos 

contraentes no prazo de três dias após a sua celebração. Seguidamente, caberia à 

Comissão do Mercado de Capitais determinar a publicação do acordo na medida em que 

este fosse relevante para a obtenção de uma posição de domínio sobre a sociedade 

(artigo 113.º, n.º 2, da Lei dos Valores Mobiliários). Concomitantemente, seriam 

anuláveis as deliberações sociais tomadas com base na execução de acordos que, 

devendo ser comunicados, não o fossem (artigo 113.º, n.º 3, da Lei dos Valores 

Mobiliários).  

Do mesmo modo, na Lei das Instituições Financeiras de 2005123, também hoje 

revogada, estabelecia-se uma norma específica sobre os acordos parassociais entre 

 

121 Cfr. CARLOS FEIJÓ, A Constituição económica da República de Angola, in Constituição da República de Angola: 

enquadramento dogmático: a nossa visão (coord. CARLOS FEIJÓ), III, Almedina, Coimbra, 2015, pp. 89-148, e 

OVÍDIO PAHULA, A iniciativa económica na constituição económica angolana: vantagens e oportunidades do 

investidor em Angola, in Revista da Ordem dos Advogados, n.º 4, Centro de Documentação e Informação da 

Ordem dos Advogados de Angola, Luanda, 2013, pp. 185-196. 
122 Lei n.º 12/2005, de 23 de Setembro, publicada no Diário da República, I Série, n.º 114. 
123 Lei n.º 13/2005, de 30 de Setembro, publicada no Diário da República, I Série, n.º 11. 
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accionistas de instituições financeiras que fossem relativos ao exercício do direito de 

voto. O artigo 79.º da Lei das Instituições Financeiras dispunha que esses acordos 

estariam sujeitos a registo no organismo de supervisão competente, sob pena de 

ineficácia (n.º 1), podendo esse registo ser requerido por qualquer das partes do acordo 

(n.º 2). Acresce que, quando estivessem em causa instituições financeiras bancárias e 

os acordos parassociais fossem anteriores ao registo da instituição, esses acordos 

deveriam ser remetidos ao Banco Nacional de Angola, juntamente com o pedido de 

registo da instituição, nos termos do artigo 50.º, n.º 1, alínea c), do referido diploma.  

Estes diplomas foram, entretanto, revogados. No entanto, no que diz respeito ao regime 

das instituições financeiras, encontramos hoje regime equivalente no artigo 92.º da Lei 

de Bases das Instituições Financeiras124, onde se estabelece a mesma exigência de 

registo como condição de eficácia dos acordos parassociais relativos ao direito de voto 

em instituições financeiras, e no artigo 58.º, n.º 1, alínea c), do mesmo diploma, onde se 

exige também a entrega ao Banco Nacional de Angola dos acordos parassociais aquando 

do registo da instituição. O mesmo vale no que diz respeito ao domínio do mercado de 

capitais, onde o Código dos Valores Mobiliários125 veio estabelecer, no seu artigo 123.º, 

um regime em tudo idêntico ao que era estabelecido no artigo 113.º da Lei dos Valores 

Mobiliários – em particular, ao determinar, no seu n.º 3, a anulabilidade das 

deliberações sociais tomadas com base em votos expressos em execução de acordos 

parassociais não comunicados ou divulgados nos termos exigidos no n.º 1 desse artigo, 

salvo se se provar que a deliberação teria sido adoptada sem esses votos. 

Assim, denota-se uma linha de continuidade na produção legislativa da ordem jurídica 

angolana em matéria de acordos parassociais. No centro dessa regulação jurídica, desde 

2004, permanece inalterado o artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais. Na periferia 

das regulações sectoriais, pouco após a publicação da Lei das Sociedades Comerciais, 

foram aprovados diplomas que estabeleceram regras específicas que, sem conflituarem 

com o regime societário geral, colocaram exigências suplementares aos acordos 

parassociais celebrados por accionistas de instituições financeiras e aos acordos 

 

124 Lei n.º 12/2015, de 17 de Junho, publicada no Diário da República, I Série, n.º 89. 
125 O Código de Valores Mobiliários, que revogou a Lei dos Valores Mobiliários, foi aprovado pela Lei n.º 

22/15, de 31 de Agosto, publicada no Diário da República, I Série, n.º 124. 
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parassociais que incidem sobre o exercício do direito de voto em sociedades abertas ou 

que visassem frustrar o êxito de ofertas públicas de aquisição. As recentes reformas 

legislativas relativas à regulação do sector financeiro e a renovação do enquadramento 

jurídico do mercado de capitais não alteraram estes preceitos.  

Importa, porém, dar conta de que se encontra em curso um movimento de regulação do 

direito comercial e societário angolano, no âmbito da Comissão da Reforma da Justiça e 

do Direito, preconizando a aprovação de um novo Código Comercial, onde se passe a 

incluir a matéria relativa às sociedades comerciais126. Encontra-se actualmente em 

cima da mesa a possibilidade de uma alteração que pode também incidir sobre o regime 

geral dos acordos parassociais. Tal não prejudica (aliás, encoraja) a oportunidade do 

estudo dos acordos parassociais no contexto do ordenamento angolano. Num contexto 

de iminente reforma do regime legal, impõe-se que o estudo não se cinja a uma análise 

meramente formalista da letra da lei, focando-se, ao invés, nas questões valorativas 

profundas que os acordos parassociais colocam, procurando também identificar a 

melhor forma de as regular. 

 

3. OS ACORDOS PARASSOCIAIS COMO CONTRATOS 

3.1. VINCULATIVIDADE E CARACTERIZAÇÃO 

Os acordos parassociais são actos que as partes pretendem colocar dentro do campo do 

direito, destinados à produção de efeitos jurídicos e dotados de vinculatividade 

 

126 O Anteprojecto do Código Comercial encontrava-se disponível em http://www.crjd-

angola.com/conteudos/documentos/957_20141204130059.pdf, até Maio de 2017, sendo agora possível 

consultá-lo apenas nos arquivos da Comissão da Reforma da Justiça e do Direito, em Luanda. 

http://www.crjd-angola.com/conteudos/documentos/957_20141204130059.pdf
http://www.crjd-angola.com/conteudos/documentos/957_20141204130059.pdf
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jurídica127. Formados por duas ou mais declarações negociais que produzem efeitos 

jurídicos conformes com a vontade manifestada, foi, desde cedo, assinalada a natureza 

contratual destes acordos128, devendo-se a GIORGIO OPPO a sua designação como 

“contratos parassociais”129. Face à falência do critério que repousa na ideia da 

pluralidade de partes enquanto elemento distintivo genético dos contratos130, 

reconhece-se a natureza contratual dos acordos parassociais por os efeitos destes 

diferenciarem duas ou mais pessoas: nas palavras autorizadas de MENEZES CORDEIRO, 

os contratos “fazem surgir, a cargo de cada interveniente, regras próprias, que devam 

ser cumpridas e que possam ser violadas, independentemente umas das outras”131. É, 

por definição, o que sucede nos acordos parassociais. 

Havendo duas ou mais declarações de vontade divergentes, tendentes a estabelecer 

uma regulamentação unitária de interesses, os acordos parassociais podem ser 

contratos bilaterais ou multilaterais, dependendo do número de declarações negociais 

 

127 Neste sentido, cfr. RAÚL VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades 

Comerciais, p. 23, referindo que “os intervenientes pretendem situar este acordo no campo do direito, isto 

é, pretendem que produza efeitos jurídicos”. O autor distingue-os, assim, dos gentlemen’s agreements, que 

são, nas palavras deste, “acordos colocados no campo da honra – o que, aliás, não se presume”. Sendo estes 

últimos acordos de cortesia ou acordos de honra caracterizados pela ausência de um enquadramento 

jurídico e consequente possibilidade de exequibilidade (enforcement) por uma instituição jurídica, 

designadamente, um tribunal (assim, cfr. CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, Contratos. I, Conceito, fontes, 

formação, 5.ª edição, Almedina, Coimbra, 2013, p. 28), nada obsta, contudo, que as partes de um pretenso 

acordo parassocial o pretendam colocar fora do direito, se daí não resultar a ofensa de normas legais 

imperativas (idem, p. 29). Tudo o resto (i.e., o apuramento dos desvios de vinculação ou não vinculação 

jurídica) é uma questão de interpretação das declarações emitidas, em conformidade com os cânones 

hermenêuticos aplicáveis (idem, p. 29). Acresce que, como bem salienta CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA (idem, 

p. 28), o critério que, na dúvida, deve ser usado para distinguir entre negócios com e sem eficácia jurídica é 

objectivo: o acordo revestirá eficácia jurídica se, segundo a concepção social dominante, como tal for 

considerado, ou seja, se a comunidade de referência lhe reconhecer eficácia jurídica. 
128 Entendendo que estão em causa contratos que “em termos muito genéricos – se caracterizam, 

simultaneamente, pela sua natureza em relação ao contrato de sociedade e por elementos de conexão com 

a vida societária”, cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Acordos parassociais: síntese das questões jurídicas mais 

relevantes, p. 169. Entre nós, cfr. JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA, Manual de direito comercial angolano, II, 

Cefolex, Luanda, 2012, pp. 117-120. 
129 Como, aliás, ficou plasmado no título da sua célebre monografia, cfr. GIORGIO OPPO, Contratti parasociali, 

p. 2. 
130 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil. II, Parte geral: negócio jurídico, 4.ª edição, 

Almedina, Coimbra, 2014, p. 90.  
131 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil. II, Parte geral: negócio jurídico, p. 91. 
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contrapostas que os componham132. Não equivalendo o número de declarações 

negociais contrapostas ao número de pessoas, tais declarações negociais tanto podem 

ser emitidas por dois ou mais contraentes, como por dois ou mais grupos de contraentes 

que se agrupam para a defesa de interesses comuns. Este último caso é frequente entre 

nós, nas operações de investimento privado estrangeiro, quando os acordos 

parassociais são subscritos por duas partes correspondentes, respectivamente, ao 

grupo de sócios nacionais e ao grupo de sócios estrangeiros.  

Do ponto de vista das obrigações que as partes assumem, é tradicional a distinção entre 

acordos parassociais sinalagmáticos e acordos parassociais não sinalagmáticos133, 

consoante dêem lugar a obrigações recíprocas (ficando as partes, em simultâneo, na 

situação de credores e devedores) ou, pelo contrário, apenas vinculem uma das partes à 

realização de uma prestação134. Nos contratos sinalagmáticos, a prestação de cada uma 

das partes depende de uma contraprestação da outra e a obrigação de cada uma das 

partes depende da contra-obrigação da outra, estabelecendo-se nexos de dependência 

quanto à sua constituição (os casos designados sinalagma genético: se uma das 

obrigações não se constituir, a outra não se constituirá) e quanto ao seu cumprimento 

(os casos designados sinalagma funcional: se uma das obrigações não for cumprida, a 

outra não terá de o ser)135. A ideia de sinalagmaticidade pode ser sintetizada da seguinte 

forma: um contrato é sinalagmático quando cada uma das partes realiza uma atribuição 

às demais (paradigmaticamente, sob a forma da vinculação à realização de uma 

prestação), fazendo-o se e para que as restantes partes lhe realizem simétricas 

atribuições patrimoniais136. 

Assim, consideram-se sinalagmáticos, a título de exemplo, os acordos em que os sócios 

convencionem uma distribuição de dividendos distinta da consagrada no pacto social; 

serão não sinalagmáticos os acordos em que apenas um dos sócios se comprometa a não 

 

132 Cfr. RAÚL VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais, p. 

21, e PAULO OLAVO CUNHA, Direito das sociedades comerciais, p. 185. 
133 Para esta distinção, cfr. FERNANDO GALVÃO TELES, União de contratos e contratos para-sociais, p. 82. 
134 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil. II, Parte geral: negócio jurídico, p. 92. 
135 Cfr. NUNO MANUEL PINTO DE OLIVEIRA, Princípios de direito dos contratos, Coimbra Editora, Coimbra, 2011, 

pp. 125-126. 
136 Sobre o conceito e o conteúdo do vínculo de sinalagma, cfr. MIGUEL BRITO BASTOS, O mútuo bancário: ensaio 

sobre a estrutura sinalagmática do contrato de mútuo, Coimbra Editora, Coimbra, 2015, pp. 81 e ss. 
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concorrer com a actividade desenvolvida pela sociedade enquanto for sócio desta. No 

primeiro dos casos, todos os sócios participantes no acordo parassocial se vinculam a 

reencaminhar para os demais os dividendos recebidos da sociedade na proporção aí 

estabelecida; fazem-no para participar de um esquema redistribuidor dos dividendos, 

que apenas consegue atingir o seu objectivo se todos os sócios participantes no acordo 

cumprirem o estabelecido. Ao invés, quando um sócio se vincula perante os demais a 

não concorrer com a actividade desenvolvida pela sociedade enquanto for sócio desta, 

sem que os demais sócios lhe atribuam qualquer compensação por essa vinculação de 

abstenção, a obrigação de não concorrência do sócio não terá qualquer contraprestação. 

O acordo parassocial não se caracterizará, consequentemente, como um contrato 

sinalagmático.   

Tendo o seu nomen iuris expressamente consagrado na lei, nomeadamente no artigo 

19.º da Lei das Sociedades Comerciais, os acordos parassociais são contratos 

nominados. A denominação legalmente atribuída aos acordos parassociais não tolhe 

pela flutuação terminológica a que se assiste na referência a estes: sobretudo no que se 

reporta aos negócios que tenham por objecto o direito de voto, fala-se de acordos137, 

convenções, contratos, sindicatos138, etc. Como bem refere RAÚL VENTURA, “chamar-

lhes acordos, convenções, contratos, não faz grande diferença, pelo menos desde que 

estes termos se ajustem à natureza jurídica do acto”139.  

A denominação legal é acompanhada da regulação legal dos acordos parassociais. Os 

acordos parassociais são, por isso, contratos típicos, encontrando-se o seu regime 

 

137 A expressão “acordos” é, aliás, a utilizada pelo legislador no artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais 

– assim, com referência ao artigo 17.º do Código das Sociedades Comerciais português, cfr. RAÚL VENTURA, 

Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais, p. 31. 
138 Com apoio nas línguas estrangeiras, generalizou-se entre nós a expressão “sindicatos de voto” (é 

indicativo, por exemplo, o título da obra coordenada por FRANCO BONELLI/PIER GIUSTO JAEGER, Sindacati di 

voto e sindacati di blocco, Giuffrè, Milano, 1993). Em língua portuguesa, a expressão é admissível e significa 

tão-só agrupamentos de sócios para o exercício do direito de voto. No entanto, e sem prejuízo do 

desenvolvimento das modalidades de acordos de voto em II infra, dir-se-á, com apoio nas palavras de RAÚL 

VENTURA (Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais, p. 31), que 

“reservamos [esta] expressão para algumas modalidades destes acordos, especialmente aquelas em que, 

duradouramente, os accionistas se agrupam para o exercício do direito de voto […], pois só nessa hipótese 

me parece haver um agrupamento justificativo de terminologia”. 
139 RAÚL VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais, p. 31. 
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previsto e consagrado no artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais, estabelecendo os 

seus n.os 2 e 3 limitações ao seu conteúdo140. Ora, desde que com respeito por estas 

limitações, as partes podem fazer uso da liberdade contratual que lhes assiste, 

conformando amplamente, no âmbito da sua liberdade de estipulação, o conteúdo dos 

acordos parassociais. Ainda que o nosso legislador tenha restringido a noção legal de 

acordo parassocial aos contratos celebrados entre todos ou alguns sócios (art. 19.º, n.º 

1, da Lei das Sociedades Comerciais), a prática jurídica tem-nos demonstrado que é 

bastante frequente a celebração deste tipo de acordos não só entre sócios, mas também 

com terceiros. Sem prejuízo da análise da delimitação subjectiva da parassocialidade, 

que exploraremos em sede própria141, antecipa-se o nosso afastamento face ao 

entendimento tradicional, de acordo com o qual só celebram acordos parassociais 

aqueles que são sócios entre si142. Aceita-se que estes acordos sejam celebrados por 

terceiros não-sócios e que tais acordos sejam considerados contratos parassociais 

atípicos. Reconhece-se, não obstante, que “a delimitação do âmbito subjectivo da 

parassocialidade não é uma questão apriorística; em causa estará sempre uma questão 

de regime: saber se o artigo […] se deve aplicar ou não a acordos celebrados entre sócios 

de determinada sociedade e outros intervenientes e, em caso afirmativo, qual a 

justificação metodológica de tal aplicação”143. Por outro lado, ainda no plano da 

atipicidade contratual, nada impede que as partes conformem o conteúdo dos acordos 

parassociais de tal modo que aos elementos típicos destes contratos se juntem 

elementos típicos de outros contratos e elementos totalmente originais144.  

 

140 Conforme ensina PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Contratos atípicos, Almedina, Coimbra, 1995, p. 208, a 

distinção entre contratos típicos e atípicos deve ser reservada para os casos em que o contrato tenha ou não 

tenha, na lei ou na prática, um modelo típico de disciplina própria. 
141 Cfr. I, 4 infra. 
142 Mais recentemente, neste sentido, cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a 

parassocialidade, pp. 781-782. 
143 Palavras de DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, p. 781, 

referindo-se ao artigo 17.º do Código das Sociedades Comerciais português . 
144 Neste sentido, cfr. MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades, I, Parte Geral, 3.ª ed., Almedina, Coimbra, 

2016, p. 711. Sobre o tema, refere PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Contratos atípicos, p. 378, que “entre o contrato 

francamente típico, ordenado no cerne do tipo, e o contrato que nem sequer é misto porque passou para 

além do horizonte de referência do tipo, existe toda uma infinidade de pontos intermédios de graduações 

interpolares”. 
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3.2. EM ESPECIAL: O PROBLEMA DA ESTRUTURA COMUTATIVA OU ASSOCIATIVA 

DOS ACORDOS PARASSOCIAIS 

Um critério classificatório especialmente caro à doutrina italiana é o que distingue, 

numa perspectiva funcional, os acordos parassociais de estrutura associativa dos 

acordos parassociais de natureza comutativa ou com posições correspectivas145. Nos 

termos desta dicotomia, serão associativos os acordos em que as partes se encontram 

em posições paralelas, emitindo declarações de vontade na mesma direcção e sentido, 

com vista à realização de um fim comum (como sucede, a título de exemplo, com o 

exercício concertado do direito de voto em assembleia geral)146. Por seu turno, nos 

acordos de estrutura comutativa, as partes apresentam-se em posições opostas, 

emitindo declarações de vontade de sentido contrário, permitindo a conciliação de 

interesses contrapostos147. Própria desta natureza comutativa é a função de troca que 

lhe subjaz, função essa que se caracteriza, nas palavras de FERREIRA DE ALMEIDA, “pela 

intersecção de dois factores: a bilateralidade de custos e de benefícios (isto é, de 

sacrifícios e de vantagens) para as partes e a divergência das finalidades típicas de cada 

uma delas”148. Terão, assim, carácter comutativo os acordos parassociais mediante os 

quais um ou vários sócios atribuem a outro ou outros um direito de preferência sobre 

as participações sociais por si detidas, mediante a obtenção de uma remuneração ou 

outra contrapartida.  

A operatividade deste critério não surge prejudicada pela ideia – tributária da tarefa 

pioneira de GIORGIO OPPO de ensaiar uma comparação entre a parassocialidade e a 

 

145 Cfr., por todos, LUIGI FARENGA, I contratti parasociali, pp. 62 e ss. Desenvolvidamente, para uma distinção, 

em geral, entre os contratos de natureza associativa e os contratos de naturerza comutativa, cfr. LUÍS DE 

LIMA PINHEIRO, Contrato de empreendimento comum (joint venture) em direito internacional privado, 

Almedina, Coimbra, 2003, pp. 47 e ss.; LUÍS DOMINGOS SILVA MORAIS, Empresas comuns joint ventures no 

direito comunitário da concorrência, Almedina, Coimbra, 2006, pp. 29 e ss.  
146 Assim, cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 27. 
147 Cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 27. 
148 Cfr. CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, Contratos. II, Conteúdo, contratos de troca, 2.ª edição, Almedina, 

Coimbra, 2016, p. 115. 
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socialidade149 – de que a distinção fundamental entre contratos parassociais e contratos 

sociais reside no carácter pessoal e individual dos primeiros, por oposição ao carácter 

social e organizacional dos segundos. De acordo com este entendimento, que obteve 

acolhimento generalizado na doutrina e jurisprudência italianas150, a matriz de 

individualidade dos acordos parassociais reflectir-se-ia no estabelecimento de vínculos 

entre sócios relativamente aos quais a própria sociedade permaneceria estranha. 

Noutras palavras: nos acordos parassociais firmar-se-iam relações obrigacionais entre 

sócios ou entre sócios e um órgão da sociedade, de forma recíproca e directa, sem 

mediação da sociedade151. De um desenvolvimento posterior deste entendimento 

resultou, pela pena de PROVINCIALI, a ideia de que o vínculo parassocial se enquadra 

num comum contrato de prestações sinalagmáticas, enquanto o contrato de sociedade 

se caracteriza por ser associativo e organizativo152. 

Mais recentemente, contudo, assiste-se ao acolhimento de teses compromissórias, 

como as de SANTONI153 ou de FARENGA154, que rejeitam a ideia de um défice 

organizativo nos contratos parassociais, admitindo que estes tanto podem visar uma 

interferência na organização societária (o caso dos designados sindicatos de voto) como 

influir apenas nas relações entre os sócios, deixando incólume o aspecto organizacional 

(o caso dos designados sindicatos de bloqueio, em que os sócios estipulam restrições à 

transmissão das participações sociais). Chega-se, desta forma, a um critério distintivo 

dos próprios acordos parassociais, que diferencia os acordos parassociais de estrutura 

 

149 Cfr. GIORGIO OPPO, Contratti parasociali, in Scritti giuridici. II, Diritto delle società, Cedam, Padova, 1992, 

pp. 43 e ss. 
150 Para uma análise pormenorizada da doutrina e jurisprudência italianas, cfr. PAULO CÂMARA, Acordos 

parassociais: estrutura e delimitação, in Estudos em memória do Prof. Doutor J. L. Saldanha Sanches, II, 

Coimbra Editora, Coimbra, 2011, pp. 798 e ss. 
151 Cfr. GIORGIO OPPO, Contratti parasociali, pp. 21 e ss. O tema em discussão em texto será também 

particularmente relevante no estabelecimento de fronteiras entre o plano da parassocialidade e da 

sociedade, um problema a analisar autonomamente em III infra. 
152 Cfr. RENZO PROVINCIALI, Contratti sociali e parasociali, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 

vol. 16, Giuffrè, Milano, 1962, pp. 1321 e ss.  
153 Cfr. GIUSEPPE SANTONI, Patti parasociali, Jovene, Napoli, 1985, pp. 1-146. 
154 Cfr. LUIGI FARENGA, I contratti parasociali, pp. 211-219, 224-225, 246-292. 
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associativa dos acordos parassociais de estrutura comutativa (di scambo)155. O que não 

significa, porém, que a estrutura associativa e a estrutura comutativa não possam 

coexistir no mesmo acordo parassocial, ainda que a estrutura associativa surja, por 

regra, a título principal, “exactamente porque a cooperação em torno de um objectivo 

comum [que nele se encontra definido], é, via de regra, o seu objectivo e característica 

principal”156. 

 

4. A DIMENSÃO SUBJECTIVA DA PARASSOCIALIDADE 

A delimitação do espaço da parassocialidade passa pela identificação do círculo de 

sujeitos envolvido no acordo, para que este mereça a qualificação de acordo parassocial. 

A este propósito, o n.º 1 do artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais caracteriza os 

acordos parassociais como acordos “celebrados entre todos ou entre alguns sócios”, 

exigindo ainda que os sócios aí actuem na qualidade de sócios. Em primeira linha, 

sublinhe-se que é inquestionável que a qualificação de um contrato como acordo 

parassocial pressupõe que nele sejam parte sócios, nessa qualidade. Contudo, é 

controvertido se pode ser também qualificado como acordo parassocial um contrato no 

qual participam sócios, na qualidade de sócios, e outros sujeitos. Questiona-se, assim, 

se é possível que os acordos parassociais sejam também celebrados entre sócios e a 

sociedade ou entre sócios e terceiros157.  

 

155 Usa-se a expressão comutativo, em vez de sinalagmático, por a primeira ser mais abrangente do que (e 

abranger) a segunda, tal como parece fazer LUIGI FARENGA, que fala, a propósito dos acordos parassociais, de 

contratos multilaterais de troca (contratti plurilaterali di scambo); cfr. I contratti parasociali, p. 121, onde 

pretende incluir no conceito de troca mais do que a correspectividade de obrigações. 
156 Cfr. CALIXTO SALOMÃO FILHO, O novo direito societário, Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p. 95. 
157 Com desenvolvimentos sobre o tema, veja-se, na doutrina angolana, o estudo de IRENEU MATAMBA, Os 

acordos parassociais e o seu regime jurídico no direito angolano: breve análise e comentários ao art. 19.º da 

Lei das Sociedades Comerciais, p. 198.  
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Adoptando a terminologia de PAULO CÂMARA, podemos identificar três teses 

mediante as quais a doutrina tem fornecido resposta a esta questão, a saber: (i) as teses 

minimalistas; (ii) as teses intermédias; e (iii) as teses maximalistas158. 

As teses minimalistas caracterizam-se por reduzir o perímetro da parassocialidade aos 

sócios, ou seja, aos acordos parassociais celebrados entre todos ou alguns sócios. A 

participação de um sujeito que não tenha a qualidade de sócio num contrato seria, 

assim, suficiente para o descaracterizar enquanto acordo parassocial. Esta tese foi 

preconizada por GIORGIO OPPO, que, numa primeira fase, sustentava que os negócios 

celebrados entre sócios e terceiros poderiam ser enquadrados como associações em 

participação, mas não como acordos parassociais159. O pensamento do autor viria, 

porém, a modificar-se, admitindo, já em 1987, a possibilidade de terceiros celebrarem 

acordos parassociais com sócios de uma determinada sociedade160.  

Na doutrina portuguesa, esta posição foi defendida por DIOGO COSTA GONÇALVES, 

autor que entende que da delimitação feita pelo artigo 17.º do Código das Sociedades 

Comerciais português se retira que a parassocialidade se encontra delimitada 

subjectivamente aos acordos celebrados por sócios entre si161. No entanto, entende o 

autor que tal não obsta a que existam negócios que tenham por objecto situações 

jurídicas societárias, mesmo que celebrados entre sujeitos que não são sócios da mesma 

sociedade. Todavia, esses negócios já não serão acordos parassociais em sentido 

 

158 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 171. 
159 Cfr. GIORGIO OPPO, Contratti parasociali, p. 9. 
160 Cfr. GIORGIO OPPO, Le convenzioni parasociali tra diritto delle obligazioni e diritto delle società, in Rivista 

di diritto civile, I, Cedam, Padova, 1987, pp. 517 e ss. No mesmo sentido, na doutrina alemã, PETER ULMER, 

Verletzung schuldrechtlicher Nebenabreden als Anfechtungsgrund im GmbH-Recht?, in Neue Juristische 

Wochenschrift, Heft 31, Frankfurt, 1987, p. 1850, também disponível em https://beck-

online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fNJW%2f1987%2fcont%2fNJW%2e1987%2eH31%2eNAME

INHALTSVERZEICHNIS%2ehtm; ULRICH NOAK, Gesellschaftervereinbarungen bei Kapitalgesellschaften, J. 

C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1994, p. 6. Na doutrina portuguesa é também o caso de ANTÓNIO PEREIRA 

DE ALMEIDA, Sociedades comerciais, valores mobiliários, instrumentos financeiros e mercados, I, Almedina, 

Coimbra, 2013, p. 206. 
161 Cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, pp. 780-782. O autor 

retira, assim, as notas essenciais da estrutura da parassocialidade, afirmando que esta é derivada 

(pressupondo a qualidade de sócio – que se adquire por outro título), referencial (o seu objecto é a 

socialidade) e integrada (as situações jurídicas em causa integram o mesmo status socii). 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fNJW%2f1987%2fcont%2fNJW%2e1987%2eH31%2eNAMEINHALTSVERZEICHNIS%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fNJW%2f1987%2fcont%2fNJW%2e1987%2eH31%2eNAMEINHALTSVERZEICHNIS%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fNJW%2f1987%2fcont%2fNJW%2e1987%2eH31%2eNAMEINHALTSVERZEICHNIS%2ehtm
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técnico-jurídico. A referência à qualidade de sócio por parte do mencionado preceito 

legal estabelece, portanto, uma relação entre a possibilidade de celebrar determinado 

negócio jurídico (um acordo parassocial) e a qualidade dos sujeitos intervenientes (os 

sócios). Neste sentido, acordos celebrados com o mesmo objecto de um acordo 

parassocial, mas no qual participem sujeitos que não sejam sócios, não serão, em 

virtude dessa participação, qualificados como acordos parassociais.   

Esta delimitação subjectiva surge mais alargada nas teses intermédias. Nestas, a 

parassocialidade não se reduz ao âmbito das relações entre os sócios, alargando-se às 

relações entre sócios e a sociedade162. Ainda assim, acordos nos quais participem 

terceiros não se qualificariam como acordos parassociais. 

Por fim, as teses maximalistas assentam na ideia de que a regulação típica dos acordos 

parassociais é essencialmente uma regulação restritiva, e na ideia de que a 

desqualificação de acordos parassociais dos acordos em que, ao lado de sócios, 

intervenham também terceiros significaria uma isenção desses acordos da necessidade 

de cumprir as exigências que se colocam aos acordos parassociais. Perante isto, 

formula-se a questão: fará sentido que os acordos celebrados entre os sócios e a 

sociedade e os acordos celebrados entre sócios e terceiros não fiquem sujeitos às 

limitações que a lei estabelece para os acordos parassociais? Concretizando, a propósito 

do ordenamento jurídico angolano: fará sentido que os acordos celebrados entre sócios 

que se reconduzam a alguma das situações elencadas nas alíneas do artigo 19.º, n.º 3, 

da Lei das Sociedades Comerciais sejam nulos, como decorre expressamente desse 

preceito, mas, inversamente, que os acordos com o mesmo conteúdo do qual sejam 

também parte terceiros possam ser válidos?  

Para melhor analisar este problema devem formular-se duas questões.  

 

162 Assim nos dá nota PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 173, que cita 

MATHIAS HABERSACK, Unwirksamkeit “zustandsbegründender” Durchbrechungen der GmbH-Satzung sowie 

darauf gerichteter schuldrechtlicher Nebenabreden, in Zeitschrift für Unternehmens- und 

Gesellschaftsrecht, vol. 23, no. 2, Mediengruppe, Frankfurt am Main, 1994, p. 357, como fundador desta 

concepção. 
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A primeira reporta-se a saber quais os requisitos dos quais a lei faz depender a aplicação 

directa das normas relativas a acordos parassociais. Tecnicamente, essa questão 

corresponde à identificação dos essentialia dos acordos parassociais. 

A segunda prende-se com a validade dos negócios que não preenchem esses requisitos, 

nomeadamente com a aplicação das normas que o ordenamento jurídico estabelece 

para os acordos parassociais a contratos que não preencham aqueles requisitos. Na 

verdade, a observância dos elementos essenciais de uma classe de negócios não implica 

a invalidade dos negócios que os extravasem163. Mesmo que os contratos celebrados 

sejam atípicos, nada impede que as partes os possam celebrar. Isso mesmo decorre 

expressamente do artigo 405.º, n.º 1, do Código Civil, quando estabelece a liberdade de 

as partes celebrarem contratos diferentes dos legalmente tipificados. Assim, à partida, 

não existe um obstáculo a que sócios celebrem com outros sujeitos acordos cujo 

conteúdo seja idêntico ao de acordos parassociais. 

Questão diferente será a de saber se, apesar de não existir nenhum obstáculo de 

princípio à celebração desses contratos, esses devem observar os mesmos requisitos 

que a lei coloca aos acordos parassociais. Uma vez aceite que não existe nenhum 

obstáculo de princípio à celebração de acordos que não preencham os essentialia de um 

tipo contratual, poder-se-á questionar se o regime a que a lei sujeita expressamente 

determinado tipo de contratos não poderá ser estendido, por analogia, a esses contratos 

não abrangidos pelo tipo. 

Perante esta distinção, parece claro que a resposta à questão da dimensão subjectiva dos 

acordos parassociais deve ser dada em duas fases. Em primeiro lugar, há que interpretar 

o artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais, procurando saber quais são os requisitos 

que expressamente a lei estabelece para a sua aplicação. A este propósito há que lembrar 

que, nos termos do artigo 9.º, n.º 2, do Código Civil, a interpretação não se pode afastar 

 

163 Sobre a distinção entre essentialia e requisitos de validade, cfr. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Contratos 

atípicos, pp. 77 e ss. Nos termos aí expostos, são essentialia os requisitos necessários à qualificação de um 

contrato como pertencendo a determinado tipo contratual. Desta forma, o não preenchimento de um 

“requisito essencial” de um tipo contratual não leva à invalidade do mesmo, apenas o descaracteriza como 

pertencendo ao tipo contratual de referência. Diferentemente, os requisitos de validade dos contratos, a 

serem desrespeitados, geram uma situação de contrariedade à lei, nos termos do artigo 280.º, n.º 1, do 

Código Civil, sendo, consequentemente, nulos os contratos em causa.  
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da letra da lei ao ponto de não ter com ela um “mínimo de correspondência verbal”. E 

quanto à delimitação da sua dimensão subjectiva, o artigo 19.º, n.º 1, da Lei das 

Sociedades Comerciais é expresso: este apenas considera acordos parassociais acordos 

“celebrados entre todos ou entre alguns sócios”. Daqui decorre que os requisitos 

estabelecidos no artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais apenas se aplicam 

directamente, isto é, por subsunção, aos acordos celebrados entre sócios.  

Contudo, como se referiu anteriormente, o facto de o artigo 19.º, n.º 1, da Lei das 

Sociedades Comerciais apenas se aplicar aos acordos celebrados entre sócios não 

prejudica que estes sócios celebrem, ao abrigo da sua liberdade contratual, com 

terceiros ou com a sociedade, acordos de conteúdo idêntico. Afinal, o preceito em 

questão estabelece apenas essentialia dos parassociais e não requisitos de validade 

negocial164. 

Posto isto, levanta-se a questão já anteriormente suscitada, na qual reside o ponto de 

partida das teses maximalistas sobre o âmbito subjectivo dos acordos parassociais: fará 

sentido afirmar que estes acordos, apenas por não serem celebrados exclusivamente 

entre sócios, fiquem isentos de observar os requisitos estabelecidos na parte final do 

artigo 19.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais e nas alíneas do n.º 3 do mesmo 

preceito?  

Para responder a esta questão de forma metodologicamente correcta, importa ter 

presente que a aplicação não se cinge a um processo mecânico, meramente subsuntivo. 

As regras jurídicas podem, nomeadamente, ser aplicadas por analogia quando as suas 

razões justificativas procedam relativamente a situações que exorbitam a sua previsão 

normativa165.  

Assim, para se responder à questão colocada, é necessário aferir da intencionalidade 

normativa subjacente às proibições constantes do artigo 19.º da Lei das Sociedades 

 

164 Neste sentido, DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, pp. 780 e ss. 
165 Em conformidade com o disposto no artigo 10.º, n.º 2, do Código Civil. Cfr. JOSÉ LAMEGO, Elementos de 

metodologia jurídica, Almedina, Coimbra, 2016, pp. 115-116, que explica que “a integração de lacunas 

patentes [as que, na terminologia de LARENZ, se verificam quando a lei não contém regra nenhuma para um 

determinado tipo de casos, mas deveria conter se se tiver em conta a respectiva teleologia], quer as 

normativas quer as de regulação, faz-se por via da analogia – seja analogia particular (analogia legis), seja a 

analogia global (analogia juris)”. 
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Comerciais. Apenas se essa intencionalidade for indissociável da qualidade de sócio de 

todos os participantes no acordo se chegará forçosamente à conclusão de que as 

limitações estabelecidas por este preceito são exclusivas dos acordos celebrados entre 

sócios. Inversamente, se entendermos que as razões justificativas dessas proibições não 

são dependentes da qualidade de sócio das partes do acordo, estará aberta a porta para 

a aplicação do regime dos acordos parassociais a acordos nos quais intervenham 

terceiros ou a própria sociedade.  

Ora, a intencionalidade destas proibições prende-se, como refere MENEZES CORDEIRO, 

com a necessidade de evitar que se estabeleça uma orgânica paralela à da sociedade166. 

A admissibilidade de acordos parassociais ao arrepio de tais proibições permitiria aos 

sócios deslocar o centro de decisões sociais para fora da orgânica societária, dessa forma 

torneando o princípio da tipicidade societária167. Assim sendo, torna-se claro que essa 

justificação não é particular dos acordos entre sócios. Também nos acordos entre sócios 

e terceiros ou entre sócios e a sociedade haverá a possibilidade de deslocar o centro 

deliberativo para fora dos canais sociais tipicamente definidos. Aliás, nesses casos, essa 

razão justificativa procederá até por maioria de razão.  

Daqui retira-se a seguinte conclusão: o regime do artigo 19.º da Lei das Sociedades 

Comerciais aplica-se também a acordos celebrados entre sócios e outros sujeitos. 

Consequentemente, concordamos com aqueles que entendem que se deve alargar o 

perímetro da parassocialidade, no sentido de nele se incluírem os acordos celebrados 

entre sócios e sociedade e entre sócios e terceiros. Trata-se de uma posição que tem 

vindo a ganhar cada vez mais apoio na doutrina, podendo hoje considerar-se 

maioritária a propósito do artigo 17.º do Código das Sociedades Comerciais português, 

do qual, como vimos, o nosso artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais bebe. Nesse 

 

166 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades, I, p. 708. 
167 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades, I, pp. 708 e 709. No mesmo sentido, entre nós, 

veja-se IRENEU MATAMBA, Os acordos parassociais e o seu regime jurídico no direito angolano: breve análise 

e comentários ao art. 19.º da Lei das Sociedades Comerciais, pp. 211-212, e, mais genericamente, sobre o 

princípio da tipicidade das sociedades comerciais, cfr. GILBERTO LUTHER, A responsabilidade solidária do 

sócio e o direito de dar instruções nos grupos de sociedades, Casa das Ideias, Luanda, 2012, pp. 23 e ss. 
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sentido, podem citar-se os entendimentos de RAUL VENTURA168, GRAÇA TRIGO169, 

PAULO CÂMARA170 ou ANA FILIPA LEAL171.  

A esta conclusão não obsta o facto de o artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 

Comerciais delimitar o conceito de acordo parassocial, referindo-se apenas aos acordos 

celebrados entre sócios. Neste sentido, deve relembrar-se, como ensina INOCÊNCIO 

GALVÃO TELLES, que “a lei não é feita para resolver problemas académicos […] e se tem 

a vã pretensão de os resolver vale apenas como uma opinião entre outras, não 

vinculando o intérprete”172. Por esta razão, tem-se também entendido que as definições 

legais não vinculam o intérprete173. Assim, perante a noção de que os valores 

subjacentes à regulação dos acordos parassociais reclamam a aplicação desse regime a 

acordos nos quais não participam apenas sócios, nessa qualidade, deve entender-se que 

o legislador angolano exprimiu imperfeitamente o seu pensamento ao redigir o artigo 

19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais174.  

Perante a redacção desse preceito, o que se poderá fazer é distinguir entre acordos 

parassociais típicos e acordos parassociais atípicos, consoante nestes acordos 

participem, por um lado, apenas sócios nessa qualidade, ou, por outro, sócios nessa 

qualidade e outros sujeitos (designadamente, terceiros, a própria sociedade, ou sócios 

não actuando enquanto tal)175. Aos primeiros aplicar-se-á directamente o regime do 

artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais. Aos segundos, esse mesmo regime será 

 

168 Cfr. RAÚL VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais, pp. 

19 e ss. 
169 Cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 147. 
170 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, pp. 173-175. 
171 Cfr. ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, pp. 148-149. 
172 Cfr. INOCÊNCIO GALVÃO TELLES, Direito das sucessões: noções fundamentais, Coimbra Editora, Coimbra, 

1996, p. 58. 
173 Veja-se, neste sentido, RUI PINTO DUARTE, Tipicidade e atipicidade dos contratos, Almedina, Coimbra, 

2000, p. 74. 
174 Em linha com esta conclusão, ainda que com argumentação distinta, cfr. IRENEU MATAMBA, Os acordos 

parassociais e o seu regime jurídico no direito angolano: breve análise e comentários ao art. 19.º da Lei das 

Sociedades Comerciais, p. 199. 
175 Também assim, cfr. IRENEU MATAMBA, Os acordos parassociais e o seu regime jurídico no direito 

angolano: breve análise e comentários ao art. 19.º da Lei das Sociedades Comerciais, pp. 199-200. 
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aplicável por analogia176 – admitindo-se, não obstante a heterogeneidade das partes 

(sócios e não sócios), a aplicação directa desse regime na regulação das relações entre os 

sócios que são parte do acordo. 

Importa, contudo, salientar que existe um requisito subjectivo mínimo para a 

qualificação de um acordo como parassocial, ou de um grau mínimo da 

parassocialidade, nomeadamente o facto de neste participar pelo menos um sócio177. 

Esta é uma decorrência do facto de para a qualificação de um contrato como parassocial 

ser necessária a actuação de um sócio nessa qualidade. Aliás, no que concerne aos 

acordos de voto (aqueles que são regulados pelo artigo 19.º da Lei das Sociedades 

Comerciais), apenas se um dos participantes no acordo for um sócio é possível que o 

 

176 Neste sentido, cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 

147; RAÚL VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais, p. 20; 

e ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, p. 148. Posição distinta é a 

de PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, pp. 173-174. O autor afirma que a 

delimitação subjectiva que encontramos no n.º 1 do artigo 17.º do Código das Sociedades Comerciais 

(correspectivo do artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais angolana) não vale para o n.º 3 do mesmo 

preceito legal. Assim, o autor entende que o legislador, no n.º 1, ao referir-se a “acordos parassociais 

celebrados entre todos ou alguns sócios”, acabou por assumir a possibilidade de existirem acordos 

parassociais para além dos que são celebrados entre eles. Caso contrário, a formulação seria pleonástica (o 

autor aproveita assim uma das possíveis interpretações avançadas por RAUL VENTURA, Acordos de voto: 

algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais, p. 19, que admite o entendimento segundo 

o qual, de todos os possíveis acordos parassociais, o preceito contempla apenas uma espécie). O legislador 

quis, nesta medida, fazer aplicar os n.os 1 e 2, não a todos os acordos parassociais, mas apenas aos acordos 

parassociais celebrados entre todos ou alguns sócios. No n.º 3 já não se faz esta restrição, pelo que este 

número seria aplicável a todos os acordos parassociais. A justificação avançada por PAULO CÂMARA é, na sua 

essência, a mesma que nós encontramos para aplicar analogicamente a norma: não faria sentido que, por 

exemplo, no caso da alínea a) do n.º 3 – e perante um acordo parassocial entre um sócio e a sociedade –, a 

sociedade ficasse investida na possibilidade de dirigir instruções ao sócio no exercício do seu direito de 

voto. A nuance reside, portanto, neste caso, na aplicação directa (conforme entendimento veiculado por 

PAULO CÂMARA) ou analógica (em conformidade com a nossa posição) do n.º 3, sendo claro que não haveria 

razões para aplicar a norma proibitiva apenas aos acordos parassociais celebrados entre os sócios. Diferente 

é a posição de RAÚL VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades 

Comerciais, pp. 19-20, para quem o entendimento de que o legislador apenas regulou uma das categorias 

de acordos parassociais tem mero relevo dogmático (já que confere base ao entendimento de que podem 

existir outros acordos parassociais). Para efeitos práticos, entende este autor, a distinção não tem utilidade, 

já que o preceito só se aplica (pelo menos directamente) àqueles acordos que descreve. No mesmo sentido, 

considerando que o artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais é também aplicável a acordos nos quais 

participem terceiros, entre nós, IRENEU MATAMBA, Os acordos parassociais e o seu regime jurídico no direito 

angolano: breve análise e comentários ao art. 19.º da Lei das Sociedades Comerciais, p. 198. 
177 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 176. A propósito desta 

questão, cfr. também, em sentido convergente, ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no 

direito português, p. 149. 
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acordo interfira com o exercício de direitos sociais e que, assim, ponha em causa a 

estruturação orgânica da sociedade.  

A delimitação da dimensão subjectiva dos acordos parassociais suscita, desta forma, 

uma segunda questão, nomeadamente a de saber em que se traduz a actuação de um 

sócio enquanto sócio e como se distingue esta de actuações de um sujeito que é titular 

de participações sociais, mas que, ao celebrar um determinado contrato, não actua 

enquanto sócio. Para o efeito, será necessário que a matéria regulada no acordo tenha 

uma ligação à socialidade178. Pode, assim, dizer-se, com DIOGO COSTA GONÇALVES, 

que os acordos parassociais se caracterizam pela sua referencialidade: estes têm por 

objecto situações jurídicas de socialidade179. Tal sucederá fundamentalmente quando o 

acordo diga respeito às situações jurídicas que integram o status socii. Em causa estarão, 

desde logo, os direitos e deveres dos sócios, elencados, em geral, nos artigos 22.º e 23.º 

da Lei das Sociedades Comerciais, mas também direitos específicos que sejam 

atribuídos pela lei a propósito do tipo societário em questão, ou direitos especiais que 

sejam estatutariamente previstos (nos termos do artigo 26.º da Lei das Sociedades 

Comerciais). Para além disso, estarão incluídos neste conceito contratos cujos efeitos 

incidam sobre a própria participação social, como sejam contratos tendentes à 

alienação ou oneração de participações sociais. Inversamente, não serão acordos 

parassociais aqueles que sejam celebrados por sócios mas que não digam respeito à sua 

posição de socialidade180. Exemplificando: não se qualificará como acordo parassocial 

um contrato mediante o qual os sócios contraentes actuem no exercício da sua 

actividade profissional, por exemplo, enquanto prestadores de serviços, ou no exercício 

de uma actividade comercial estranha à sociedade.  

Será, assim, neste pressuposto referente à actuação de um sócio enquanto tal no acordo 

que residirá o núcleo conceptual dos acordos parassociais: os acordos parassociais serão 

acordos sobre a actuação de um sócio enquanto tal ou sobre o exercício dos direitos ou 

deveres que o status socii lhe atribui. Tendo isto presente, e conjugando esta afirmação 

 

178 Cfr. ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, p. 149. 
179 Cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, p. 782. 
180 Cfr. RAUL VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais, p. 

20; DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, p. 781. 
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com o facto, atrás salientado, de que nada obsta a que os acordos parassociais tenham 

como parte sujeitos que não são sócios, ou que não actuem como tal, chega-se à 

conclusão de que a presença de um sócio nessa qualidade é não apenas condição 

necessária, mas também condição suficiente para se reconhecer um negócio jurídico 

como parassocial181. 

Em síntese, no que diz respeito à dimensão subjectiva dos acordos parassociais, 

podemos concluir que os acordos parassociais típicos apenas têm sócios (ou futuros 

sócios), actuando nessa qualidade, como partes. Para além destes, existe uma vastidão 

de acordos parassociais atípicos, em que um ou mais sócios (ou futuros sócios) 

celebrem, nessa qualidade, contratos com (i) a sociedade, (ii) terceiros ou (iii) outros 

sócios que aí não intervenham na qualidade de sócios182. 

  

 

181 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 175. 
182 Podemos encontrar semelhante esquematização em MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos parassociais 

sobre o exercício do direito de voto, p. 147; ainda ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade 

no direito português, pp. 149-150. 
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CAPÍTULO II - FUNÇÃO E FENOMENOLOGIA DOS 

ACORDOS PARASSOCIAIS 

 

INTRODUÇÃO  

Os acordos parassociais, hoje considerados “uma prática mais do que consistente”183 ou 

até “uma banalidade”184, tornaram-se importantes instrumentos na condução dos 

destinos das empresas e dos seus grupos, acompanhando de perto a vida das sociedades 

desde o momento em que são constituídas até à sua dissolução. A proliferação dos 

acordos parassociais na prática societária chega a criar uma verdadeira 

estandardização das respectivas cláusulas185, o que permite, como se verá adiante, 

detectar uma marcada fenomenologia das cláusulas inseridas nos acordos parassociais.  

Ao contrário do que sucede com a esfera da socialidade, não existe um núcleo intangível 

de situações jurídicas integrantes da esfera da parassocialidade186. Note-se, aliás, que 

muitos dos conteúdos que são regulados por acordos parassociais poderiam igualmente 

integrar o conteúdo do contrato de sociedade187. Cabe, então, perguntar o que explica a 

 

183 Cfr. GIANLUCA RIOLFO, Dall’evoluzione giurisprudenziale e normativa: recenti spunti per una riflessione 

critica sulla questione della validità dei patti di sindacato, in Contratto e impresa, vol. 16, n.º 1, Cedam, 

Padova, 2000, p. 83. 
184 Cfr. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, A participação social nas sociedades comerciais, 2.ª edição, Almedina, 

Coimbra, 2006, p. 65. 
185 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 18. Também neste sentido, 

HORST BAUMANN/WILHELM REISS, Satzungsergänzende Vereinbarungen: Nebenverträge im 

Gesellschaftsrecht: eine rechtstatsächliche und rechtsdogmatische Untersuchung, in Zeitschrift für 

Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (ZGR), vol. 18, n. 2, Gruyter, Berlin/New York, 1989, p. 159.  
186 Nas palavras de DIOGO COSTA GONÇALVES (Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, p. 783), 

“integram a esfera da socialidade as situações jurídicas que correspondem ao núcleo intangível da 

qualidade de sócio e sem o qual não se adquire tal status”. Sobre a distinção entre os planos da socialidade e 

da parassocialidade, cfr. III infra. 
187 Afirmando que, “para lá de um núcleo relativamente nítido marcado por imposições ou proibições 

normativas, existe uma vasta e nebulosa zona partilhada no que respeita às matérias que tanto podem ser 

versadas pelos estatutos da sociedade como pelos acordos parassociais”, cfr. CAROLINA CUNHA, Anotação ao 

artigo 17.º, p. 301. 
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opção pela inclusão de determinadas situações jurídicas na esfera da parassocialidade, 

uma vez que a decisão de inclusão obedece essencialmente a um juízo de conveniência, 

e não tanto a um juízo de necessidade188. Este juízo de conveniência está intimamente 

ligado ao conjunto muito diversificado de funções (ou plurifuncionalidade189) que os 

acordos parassociais assumem no mundo societário190. 

Na eleição da matéria a incluir na esfera parassocial, exige-se a ponderação da específica 

funcionalidade das estipulações parassociais em causa, de forma a aquilatar do impacto 

que estas terão na organização e condução do negócio societário. Sem pretensões de 

exaustividade, dir-se-á que entre as principais funções dos acordos parassociais se 

contam (i) a personalização das sociedades de capitais, (ii) a garantia de coordenação e 

controlo da sociedade, (iii) a protecção de minorias, (iv) o financiamento do 

investimento, e (v) a especificação dos meios de tutela dos sócios191. Veremos, de 

seguida, com mais pormenor, em que consistem tais funções.  

Relativamente à função de personalização das sociedades de capitais, note-se que a 

relevância prática dos acordos parassociais assume maior acuidade em sociedades de 

natureza marcadamente capitalista, especialmente nas sociedades anónimas. Com 

efeito, as sociedades anónimas são caracterizadas pelo relativo apagamento do 

elemento pessoal a favor do elemento patrimonial, pois a estrutura legal e estatutária 

deste tipo societário está desenhada para funcionar como um mecanismo de captação 

 

188 Como salienta DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, p. 784. No 

mesmo sentido, cfr. CAROLINA CUNHA, Anotação ao artigo 17.º, p. 302; na doutrina inglesa, cfr., por todos, 

GRAHAM MUTH/SEAN FITZGERALD, Shareholders’ agreements, 5th ed., Sweet & Maxwell, London, 2009, pp. 6 e 

ss. 
189 Falando da “polivalência funcional” dos acordos parassociais, cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e 

transmissão de valores mobiliários, p. 111; no mesmo sentido, referindo-se à “plurifuncionalidade” destes, 

cfr. ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, p. 140; ADELAIDE MENEZES 

LEITÃO, Acordos parassociais e corporate governance, in Estudos em homenagem a Miguel Galvão Teles, II, 

Almedina, Coimbra, 2012, p. 575. Desenvolvidamente, sobre as múltiplas funções dos acordos parassociais 

no âmbito das economias de mercado, cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Acordos parassociais: síntese das questões 

relevantes, p. 169. 
190 Para uma delineação esquemática dessa diversidade de funções, cfr. IRENEU MATAMBA, Os acordos 

parassociais e o seu regime jurídico no direito angolano: breve análise e comentários ao art. 19.º da Lei das 

Sociedades Comerciais, pp. 202-203. Sublinhando a “infinitude do seu objecto”, cfr. IRENEU MATAMBA, Os 

acordos parassociais no ordenamento jurídico angolano: análise e perspectivas, Dissertação de mestrado, 

policopiado, Universidade do Minho - Escola de Direito, Braga, 2018, pp. 17 e ss.  
191 Assim, cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, pp. 788-790. 
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de capital: veja-se o mecanismo de responsabilidade limitada, a atribuição do direito de 

voto em função do número de acções detidas e o princípio da livre transmissibilidade 

das acções, responsável pela grande liquidez deste tipo de participações sociais. 

Historicamente, as sociedades anónimas surgem associadas à ideia do (possível) 

anonimato dos seus accionistas (nomeadamente, nos casos em que a participação 

destes fosse representada por acções tituladas ao portador); contudo, a evolução dos 

tempos veio demonstrar a “impraticabilidade e até a falácia deste modelo de total 

anonimato”192, e foram-se procurando diferentes vias de personalização das sociedades 

anónimas. Os acordos parassociais respondem a esta conveniência, servindo aqui de 

instrumento de invasão do intuitus personae no âmbito do intuitus pecuniae, sendo até 

sugestiva a expressão de GARRIGUES193, ao considerar estes acordos uma manifestação 

do “direito vivo” das sociedades. 

Mediante a celebração de acordos parassociais, os sócios podem configurar a vida da 

sociedade de acordo com os seus interesses e de acordo com a real composição do capital 

social194, conquistando geralmente um papel mais relevante na determinação da vida 

da sociedade, não ficando remetidos à posição de meros investidores195. Diz-se, por isso, 

com PAULO CÂMARA, que os acordos parassociais não visam apenas e 

instrumentalmente completar os estatutos; eles têm um fim em si mesmos, que é o de 

dotar de juridicidade a vontade e os desígnios das partes consignatárias196. Os acordos 

parassociais tornaram-se de tal modo essenciais na adaptação dos tipos societários às 

 

192 Cfr. MARIA JOÃO TOMÉ, Algumas notas sobre as restrições contratuais à livre transmissibilidade de acções, 

in Direito e justiça, vol. 4, Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 1990, p. 213; ANA FILIPA LEAL, Algumas 

notas sobre a parassocialidade no direito português, p. 138. 
193 Cfr. JOAQUÍN GARRIGUES, Sindicatos de accionistas, in Temas de derecho vivo, Editorial Tecnos, Madrid, 1978, 

p. 16. 
194 Cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, p. 788. 
195 PAULO CÂMARA associa dois corolários da personalização das sociedades de capitais: (i) evitar que outro 

tipo de sócios entre na sociedade, ou (ii) garantir a presença na sociedade de certa categoria de sócios (cfr. 

Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 85). 
196 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 81. 
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conveniências dos sócios197 que se afigura plausível a ideia de que hoje “uma sociedade 

dificilmente pode funcionar com regularidade sem a intervenção de tais pactos”198. 

Os acordos parassociais podem também constituir valiosos mecanismos de 

coordenação e controlo societário, sobretudo em casos de grande dispersão de capital, 

pois quanto maior for essa dispersão, maior será o risco de diluição do poder da 

sociedade anónima199. Neste sentido, o acordo parassocial servirá como meio de 

garantir um nível de controlo que a detenção das participações sociais dos sócios 

individualmente considerados não permite.  

Por um lado, o acordo pode funcionar como mecanismo de controlo defensivo, cujo 

objectivo é a manutenção da estrutura de sócios entretanto instalada, contra quaisquer 

mudanças de controlo não desejadas, bem como garantir a orientação dos destinos da 

sociedade, designadamente das suas políticas de gestão plurianuais. Nestes casos, os 

acordos parassociais instituem geralmente uma disciplina do direito de voto e 

restrições à transmissão de participações sociais, e servem também para delinear 

estratégias de negócio e planos de investimento ou desinvestimento200. Por outro lado, 

os acordos parassociais podem servir como mecanismo de controlo ofensivo, apto a 

provocar mudanças no controlo societário, ou mesmo tomadas de controlo201. Nesta 

última hipótese, o acordo parassocial é a base de regulação de toda a operação da 

tomada de controlo. O sucesso da operação dependerá, em grande medida, do conteúdo 

da regulamentação inscrita no acordo parassocial, bem como da manutenção do 

segredo entre as partes envolvidas202. 

 

197 Cfr. ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, p. 140. 
198 Cfr. MÁRIO LEITE SANTOS, Contratos parassociais e acordos de voto nas sociedades anónimas, p. 10. 
199 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 87. 
200 Cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, p. 788. 
201 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, pp. 92 e 93. Para uma descrição 

dos traços da tomada de controlo das sociedades, cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Da tomada de sociedades 

(takeover): efectivação, valoração e técnicas de defesa, in Revista da Ordem dos Advogados, ano 54, vol. III, 

Lisboa, 1994, pp. 761 e ss. 
202 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, pp. 93-95. 
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As sociedades anónimas angolanas não se caracterizam pela grande dispersão de 

capital típica das sociedades dos sistemas de matriz anglo-saxónica, que tem motivado 

os seus sócios à celebração de acordos parassociais de coordenação e controlo societário. 

De facto, a Comissão do Mercado de Capitais203 efectuou já um levantamento de 

empresas angolanas que pretendem vir a cotar-se em bolsa e que reúnem condições 

para o efeito, mas, até ao momento, a Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA)204 

só se encontra a comercializar dívida, não se verificando ainda a negociação de 

participações sociais205. 

Não obstante, a necessidade de mecanismos de controlo criados através de acordos 

parassociais impõe-se, por outras razões, no palco empresarial angolano. Como se verá 

infra206, existem restrições ao investimento privado estrangeiro em certos sectores 

considerados estratégicos. Esses limites eram, porém, mais intensos na vigência da Lei 

do Investimento Privado de 2015, pois exigia-se, em certos sectores de actividade 

económica, que o projecto de investimento estrangeiro surgisse em parceria com 

 

203 Os primeiros estudos sobre a criação do mercado de valores mobiliários começaram em 1997, quando 

o Ministro das Finanças instituiu o Núcleo do Mercado de Valores Mobiliários, que, em 2005, conduziu à 

criação da Comissão do Mercado de Capitais (CMC). Tendo como missão a regulação, a supervisão, a 

fiscalização e a promoção do mercado de valores mobiliários e das actividades que envolvam todos os 

agentes que nele intervenham, directa ou indirectamente, a CMC foi instituída pelo Decreto n.º 9/05, de 18 

de Março, entretanto revogado pelo Decreto Presidencial n.º 54/13, de 6 de Junho, publicado no Diário da 

República, I Série, n.º 106, que aprovou o novo Estatuto Orgânico da Comissão do Mercado de Capitais. 
204 Em 2014, constituiu-se a Bolsa de Valores e Derivados de Angola, SGMR, S.A., sociedade que passou a 

administrar o mercado da bolsa e o mercado de balcão organizado; em Dezembro de 2014, procedeu-se à 

abertura do mercado de títulos de dívida pública, e, um ano depois (em 2015), do mercado de títulos de 

dívida corporativa. 
205 Para maiores desenvolvimentos, cfr. SOFIA VALE/LEONILDO MANUEL, Os títulos do tesouro no mercado 

financeiro angolano, in Direito dos valores mobiliários e dos mercados de capitais (coord. ANTÓNIO MANUEL 

BARRETO MENEZES CORDEIRO), no prelo, pp. 4-8. Estando actualmente em curso um processo de privatização 

de várias empresas públicas e de domínio público angolanas, tem-se discutido na doutrina a possibilidade 

de essas empresas serem transformadas em sociedades anónimas para, posteriormente, as respectivas 

acções serem alienadas em bolsa a entidades privadas, como refere LEONILDO MANUEL, A privatização de 

empresas através do mercado de acções: que desafios?, in Revista de direito comercial (coord. PEDRO PAIS DE 

VASCONCELOS), Lisboa, 2018, disponível em https://www.revistadedireitocomercial.com/privatizacao-de-

empresa-via-mercado-de-accoes-que-desafios, pp. 771 e ss. A discussão deve, hoje, ser feita à luz do Regime 

Jurídico das Privatizações e Reprivatizações, estabelecido pela Lei de Bases das Privatizações (Lei n.º 10/19, 

de 14 de Maio, publicada no Diário da República, I Série, n.º 64). Os artigos 13.º e 15.º desse diploma 

contribuem para dissipar as dúvidas que estavam na base dessa discussão: por um lado, determina-se que 

“a empresa pública a privatizar é transformada em sociedade anónima” (artigo 13.º, n.º 1); por outro lado, 

estabelece-se que “a privatização realiza-se apenas através de concurso público ou de oferta na bolsa de 

valores” (artigo 15.º, n.º 1). 
206 Cfr. II, 5 infra. 

https://www.revistadedireitocomercial.com/privatizacao-de-empresa-via-mercado-de-accoes-que-desafios
https://www.revistadedireitocomercial.com/privatizacao-de-empresa-via-mercado-de-accoes-que-desafios
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cidadãos angolanos, e que estes detivessem uma determinada percentagem do capital 

social das empresas promotoras do investimento e uma participação efectiva na sua 

gestão. Como então assinalámos, a captação de investimento privado estrangeiro não 

se conseguia sem antes garantir aos investidores estrangeiros uma correcção na 

distribuição do poder societário que necessariamente surge pela distribuição dos 

direitos de voto na proporção do capital social detido, bem como a manutenção de uma 

estrutura accionista que cumpra, em vida da sociedade, as exigências legais relativas ao 

investimento privado estrangeiro207.  

Ainda no âmbito da utilização de acordos parassociais como instrumentos de 

coordenação e controlo societário, importa salientar o papel que estes assumem na 

constituição e disciplina de parcerias público-privadas (comummente designadas PPP). 

Através da constituição de sociedades de fim específico mediante parcerias público-

privadas, à luz da Lei das Parcerias Público-Privadas208, uma entidade privada (o 

parceiro privado) estabelece uma vinculação duradoura, perante o parceiro público, 

através da qual assegura o desenvolvimento de uma actividade destinada à satisfação 

de uma necessidade colectiva, ficando a responsabilidade pelo financiamento e 

exploração, no todo ou em parte, a cargo do parceiro privado. Os contratos que 

consubstanciam uma parceria público-privada209 incluem, designadamente, contratos 

 

207 Cfr. SOFIA VALE, Empreendedorismo e governo societário em Angola, in Revista de direito comercial (coord. 

PEDRO PAIS DE VASCONCELOS), Lisboa, 2018, disponível em 

https://www.revistadedireitocomercial.com/empreendedorismo-e-governo-societario-em-angola, p. 

686. 
208 Lei n.º 11/19, de 14 de Maio, publicada no Diário da República, I Série, n.º 64. Este diploma veio revogar 

a Lei n.º 2/11, de 14 de Janeiro, com vista a “tornar mais dinâmico e actualizado o enquadramento jurídico-

legal das PPP’s no País […] [de forma a que estas] se configurem como uma via alternativa, exequível e 

abrangente, […] abrindo a operadores deste sector [privado] a participação na esfera da prestação pública” 

(preâmbulo). Sobre a relevância do tema, em particular, a propósito do anteprojecto da Lei n.º 2/11, de 14 

de Janeiro, que começou a ser desenhado em 2004, veja-se SOFIA VALE, Em defesa das parcerias público-

privadas: análise do projecto de decreto-lei angolano, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade 

Agostinho Neto, n.º 5, Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, Luanda, 2004, pp. 111-140, e 

CARLOS FEIJÓ, O direito das parcerias em Angola (momento actual e perspectivas), in Revista da Faculdade de 

Direito da Universidade Agostinho Neto, n.º 7, Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, 

Luanda, 2006, pp. 59-86. 
209 Referindo que, “em Angola, a PPP trata-se não de um tipo contratual mas de um tipo procedimental”, 

cfr. CARLOS FEIJÓ, A contratação pública como instrumento de política económica: passado, presente e 

futuro, in Revista comemorativa do aniversário da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto e 

da 1ª licenciatura em direito (coord. ELISA RANGEL NUNES), n.º 2, no prelo, p. 34. 

https://www.revistadedireitocomercial.com/empreendedorismo-e-governo-societario-em-angola
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de concessão relativos a obras ou serviços públicos, contratos de fornecimento 

contínuo, contratos de prestação de serviços, contratos de gestão e contratos de 

colaboração relativos à utilização de estabelecimentos ou infra-estruturas já 

existentes210. Ora, é frequente a celebração de acordos parassociais entre os accionistas 

públicos e privados para, atendendo à representatividade de cada um deles no capital 

social da sociedade-veículo, bem como ao plano e à estratégia de negócios do concreto 

modelo de parceria, regular o equilíbrio de poderes entre as entidades públicas e 

privadas.  

A literatura estrangeira refere-se à protecção dos sócios minoritários como outra das 

funções primordiais dos acordos parassociais211, ideia que procede igualmente no 

ordenamento jurídico angolano. Neste sentido, os acordos parassociais, enquanto 

mecanismos negociais de protecção dos sócios minoritários, servem para 

complementar alguns instrumentos de tutela de fonte legal de protecção das minorias 

previstos na Lei das Sociedades Comerciais212. Os sócios minoritários, à partida, não 

têm uma voz determinante na forma de condução dos negócios societários, sendo 

geralmente atingidos pelas decisões do grupo em controlo, podendo estas ser 

 

210 Em detalhe, sobre a constituição de sociedades mediante parcerias público-privadas, cfr. o nosso estudo 

As empresas no direito angolano: lições de direito comercial, pp. 453 e ss. Sobre os acordos parassociais no 

domínio das parcerias entre entidades privadas e públicas, cfr. MÁRIO LEITE SANTOS, Contratos parassociais e 

acordos de voto nas sociedades anónimas, pp. 8 e 9, dando conta, em particular, de um acordo parassocial 

celebrado em Itália com esta conformação, em 1958, entre a Mediobanca - Banca di Credito Finanziario 

S.p.A. (uma grande instituição financeira italiana que, à data, agregava os mais importantes grupos 

industriais e financeiros transalpinos) e o Estado; este acordo foi alvo de apreciação jurisdicional nos anos 

80, a propósito da obrigatoriedade de comunicação de acordos de voto celebrados por instituições 

financeiras à CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), entidade responsável pela tutela do 

mercado de valores mobiliários italiano. 
211 Na doutrina portuguesa, cfr. ARMANDO MANUEL TRIUNFANTE, A tutela das minorias nas sociedades 

anónimas: direitos de minoria qualificada, abuso de direito, Coimbra Editora, Coimbra, 2004, pp. 317 e ss.; 

MÁRIO LEITE SANTOS, Contratos parassociais e acordos de voto nas sociedades anónimas, p. 7; PAULO CÂMARA, 

Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, pp. 99 e ss.; ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a 

parassocialidade no direito português, p. 141; DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a 

parassocialidade, p. 789. Na doutrina italiana, cfr., por todos, ALESSANDRO CERRAI/ALBERTO MAZZONI, La tutela 

del socio e delle minoranze, in Rivista delle società, a. 38, n.º 1-2, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 61-71. Na 

doutrina anglo-saxónica, cfr. o estudo de ALEX ELSON, Shareholders’ agreements, a shield for minority 

shareholders of close corporations, in The business lawyer, vol. 2, no. 2, American Bar Association, 

Chicago, 1967, pp. 449-457. 
212 A mesma ideia é afirmada por vários autores portugueses, com referência ao Código das Sociedades 

Comerciais português: cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 101; ANA 

FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, p. 141. 
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coincidentes ou não com os seus interesses213. Cedo se foi reconhecendo, porém, que, 

com a associação de forças para a representação de uma voz comum, seria possível aos 

sócios minoritários ganhar um maior grau de influência nas decisões societárias, 

falando-se, a propósito destas associações, de sindicatos de minoria (sindacati di 

minoranza). Note-se, contudo, que, na maior parte dos casos, a celebração de acordos 

parassociais entre sócios minoritários não lhes permite aceder ao controlo da 

sociedade, mas confere-lhes um efeito bloqueador, que serve como verdadeiro 

mecanismo de defesa contra os comportamentos abusivos da maioria (aqui se 

encontrando, aliás, a génese dos sindicatos de bloqueio214). 

É assaz exacta, por isso, a asserção de que o principal objectivo dos acordos parassociais 

negociados pelos sócios minoritários é o de “eliminar a tirania da maioria”215. Para além 

do efeito bloqueador que pode resultar da celebração de acordos parassociais entre 

sócios minoritários, estes acordos podem ainda garantir a protecção dos sócios 

minoritários face a uma mudança da estrutura maioritária, prevenir possíveis 

expropriações pela maioria e assegurar a liquidez comercial de uma reduzida 

participação no capital da sociedade216. Também não será de afastar – embora menos 

verificável na nossa prática jurídica – que, mediante compromisso com a maioria, os 

sócios minoritários consigam garantir uma determinada representação no órgão de 

administração217. Os acordos parassociais entre sócios minoritários podem ainda, sem 

corresponder necessariamente a um acordo de bloqueio, dar corpo aos designados 

agrupamentos de sócios, em que os sócios actuam em conjunto, de forma a perfazer a 

percentagem de capital social necessária ao exercício de determinado direito218.  

 

213 Sobre os principais perigos que os sócios minoritários enfrentam, cfr. ALEX ELSON, Shareholders’ 

agreements, a shield for minority shareholders of close corporations, pp. 450-451. O autor alerta para o facto 

de estes perigos serem mais visíveis em sociedades comerciais fechadas do que em sociedades abertas 

devido à menor liquidez das participações sociais.  
214 Sobre estes, cfr. III infra. 
215 Cfr. ALEX ELSON, Shareholders’ agreements, a shield for minority shareholders of close corporations, p. 

452. 
216 Cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, p. 789. 
217 Cfr. MÁRIO LEITE SANTOS, Contratos parassociais e acordos de voto nas sociedades anónimas, p. 8. 
218 Cfr. RAÚL VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais, pp. 31 e 

32. Mais detalhadamente sobre os agrupamentos de sócios, cfr. ponto III infra. 
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Fala-se de uma função de financiamento dos acordos parassociais sempre que a 

angariação de fundos próprios (capital social, reservas livres, prestações 

suplementares, empréstimos subordinados, etc.219) para uma sociedade se encontre 

titulada por acordos parassociais220, de modo a assegurar e reforçar o compromisso de 

investimento assumido pelos sócios. Conquanto o figurino mais comum seja o da 

regulação em acordos parassociais da aportação de capitais próprios à sociedade pelos 

sócios, nada obsta a que intervenham terceiros credores em acordos parassociais que 

disciplinem (ou complementem a disciplina) o financiamento da sociedade através de 

capitais alheios. Nesta hipótese, verificável sobretudo em cenários de implementação 

de projectos de investimento privado, de reestruturações empresariais, bem como em 

períodos de dificuldades financeiras ou de tesouraria, não é de afastar que a própria 

sociedade possa, na qualidade de entidade financiada, integrar o âmbito subjectivo do 

acordo parassocial, a ele se vinculando perante os terceiros credores. 

Por fim, cabe mencionar a específica aptidão dos acordos parassociais para dotarem as 

obrigações societárias e parassocietárias de maior segurança face ao seu possível 

incumprimento, i.e., enquanto instrumento de especificação dos meios de tutela dos 

sócios. É frequente que as partes incluam na esfera da parassocialidade a definição das 

sanções associadas à violação das obrigações emergentes da lei, do contrato de 

sociedade ou do acordo parassocial. Muitas vezes, aliás, reproduzem-se regras que já 

 

219 Sobre as diferentes modalidades e formas de aportação de capital próprio à sociedade, cfr.  ANA 

PERESTRELO DE OLIVEIRA, Manual de corporate finance, 2.ª edição, Almedina, Coimbra, 2015, pp. 39 e ss. No 

âmbito do financiamento através de capitais próprios ou de instrumentos híbridos, sublinha-se a análise 

de MÁRIO LEITE SANTOS, Contratos parassociais e acordos de voto nas sociedades anónimas, pp. 9 e 10, que refere 

a utilização de acordos parassociais para a montagem de grandes operações de engenharia financeira, em 

que as entidades financiadoras participam temporariamente no capital social das sociedades comerciais 

com o objectivo de proceder ao respectivo saneamento financeiro, ou de apoiar o lançamento de uma nova 

actividade ou empreendimento. Actualmente, estas operações conhecem diversas modalidades, sendo que 

o leveraged buyout (LBO) é uma das mais exploradas, consistindo, em traços gerais, na operação de aquisição 

de controlo sobre uma empresa com recurso a empréstimos. Muito frequentemente, os activos da empresa 

adquirida (target) são utilizados para garantir os empréstimos. Sobre este tema, cfr. ANA PERESTRELO DE 

OLIVEIRA, idem, pp. 22 e ss.; JOSÉ DIOGO HORTA OSÓRIO, Da tomada de controlo de sociedades (takeovers) por 

leveraged buy-out e sua harmonização com o direito português, Almedina, Coimbra, 2001; THERESE H. 

MAYNARD, Mergers and acquisitions: cases, materials, and problems, 3rd edition, Wolters Kluwer Law & 

Business, New York, 2013, pp. 12 e ss. e 72 e ss. 
220 Cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, p. 789; MÁRIO LEITE 

SANTOS, Contratos parassociais e acordos de voto nas sociedades anónimas, p. 8. 
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constam no contrato de sociedade, mas reforçadas por cláusulas penais ou pela sujeição 

dos litígios sociais ou parassociais a foro arbitral ou a processos de mediação221. O 

intuito é claro: contrariar o risco moral associado ao incumprimento222.  

O juízo de conveniência que norteia a decisão de inclusão de uma determinada matéria 

no plano da socialidade ou da parassocialidade não se basta com a consideração destas 

múltiplas funções que os acordos parassociais podem revestir e com a função que, em 

concreto, relevará para o caso sujeito a regulação. Dir-se-á que se afigura essencial a 

consideração, nesse juízo de conveniência, de outros factores de ponderação: a forma e 

publicidade, a alterabilidade, a eficácia e o âmbito subjectivo dos acordos 

parassociais223. 

Ao contrário do que sucede com os acordos parassociais, cuja validade não depende da 

observância de forma especial (artigo 219.º do Código Civil), o contrato de sociedade 

deve ser celebrado por escrito particular com as assinaturas reconhecidas 

presencialmente ou por escritura pública (artigo 8.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 

Comerciais, com a redacção que lhe foi dada pelo artigo 3.º, n.º 1, da Lei da Simplificação 

do Processo de Constituição das Sociedades Comerciais224) e inscrito no registo 

comercial (artigo 20.º da Lei das Sociedades Comerciais). A liberdade de forma inerente 

aos acordos parassociais é frequentemente apontada na nossa prática empresarial 

como uma das características que tem promovido a sua vasta utilização pelos sócios das 

sociedades comerciais angolanas, que, com enorme facilidade, promovem a 

modificação das vinculações parassociais a que inicialmente se haviam submetido.  

 

221 Contudo, como salienta DIOGO COSTA GONÇALVES (Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, p. 

789), “não é necessário que haja uma reprodução [das cláusulas do contrato de sociedade]; basta que o 

intérprete-aplicador, face ao caso concreto, chegue à conclusão que um dos fins do acordo parassocial foi, 

precisamente, o de especificar os meios de tutela a observar em caso de conflito”. 
222 Cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, p. 789. 
223 Desenvolvendo em detalhe cada um dos critérios de ponderação que entram no juízo de conveniência 

associado à escolha pela parassocialidade, cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a 

parassocialidade, pp. 785-787. 
224 Lei n.º 11/15, de 17 de Junho, publicada no Diário da República, I Série, n.º 89. 
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No que respeita à publicidade dos acordos parassociais, estes demarcam-se do contrato 

de sociedade pela sua tendencial confidencialidade225 (com excepção das comunicações 

obrigatórias de tais acordos, que são impostas pelo artigo 123.º do Código dos Valores 

Mobiliários ou pelos artigos 58.º, n.º 1, alínea c), e 92.º da Lei de Bases das Instituições 

Financeiras). É, aliás, este possível carácter secreto que legitima a utilização de 

expressões como o “manto de silêncio” das relações societárias226 na referência aos 

acordos parassociais. Tendencialmente, as partes destinarão à parassocialidade o 

conteúdo que pretendam oculto ou de difícil acesso por qualquer interessado227. Note-

se que muitos dos acordos parassociais celebrados têm uma vida longa e de sucesso sem 

que alguma vez sejam conhecidos por terceiros (o que também explica as dificuldades 

sentidas pela doutrina em estudar um fenómeno tão disseminado na prática, que acaba 

por ser bastante mais conhecido dos escritórios de advogados). Pelo contrário, o 

contrato de sociedade encontra-se sujeito à publicidade própria dos actos sociais: depois 

de subscrito o documento particular com as assinaturas reconhecidas presencialmente 

(ou a escritura pública, nos casos em que a lei ainda o imponha228), o contrato de 

sociedade deve ser inscrito no registo comercial (artigo 20.º da Lei das Sociedades 

Comerciais e artigo 13.º do Código do Registo Comercial229), ficando um exemplar 

actualizado do mesmo arquivado na respectiva conservatória (artigo 23.º, n.º 1, do 

Regulamento do Registo Comercial230), podendo, assim, qualquer terceiro interessado 

aceder ao conteúdo actualizado do contrato de sociedade. 

 

225 Sublinhe-se que o carácter reservado do pacto não significa a celebração de um mero compromisso de 

honra (gentlemens’ agreement), cfr. VASCO DA GAMA LOBO XAVIER, A validade dos sindicatos de voto no direito 

português constituído e constituendo, in Revista da Ordem dos Advogados, ano 45, n.º 3, Lisboa, 1985, p. 642; 

CAROLINA CUNHA, Anotação ao artigo 17.º, p. 292. 
226 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 21. 
227 Cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, p. 785. 
228 Com a entrada em vigor da Lei da Simplificação do Processo de Constituição de Sociedades Comerciais, 

procurou-se desformalizar o processo de constituição das sociedades por quotas e anónimas, ficando a 

escritura pública reservada para os casos em que haja lugar à transmissão de bens imóveis (de ou para a 

sociedade) ou para os casos de transformação (artigo 3.º, n.º 3), prevendo-se que a utilização de escritura 

pública para os demais actos da vida de uma sociedade comercial é facultativa (artigo 3.º, n.º 1). 
229 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 42 644, de 13 de Agosto de 1966, publicado no Boletim Oficial, I Série, n.º 

33. 
230 Aprovado pelo Decreto n.º 42 645, de 13 de Agosto de 1966, publicado no Boletim Oficial, I Série, n.º 33. 
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Deve ainda ponderar-se a alterabilidade dos acordos parassociais e do contrato de 

sociedade. Os acordos parassociais regem-se, nesta sede, pelo princípio pacta sunt 

servanda (artigo 406.º, n.º 1, do Código Civil), sendo necessário o acordo de todos os 

contraentes para modificações ou para revogar qualquer estipulação contratual. Por 

seu turno, a modificação do contrato de sociedade não está sujeita ao consenso de todos 

os sócios. Com efeito, em direito societário, a necessidade de dotar as estruturas legais 

societárias de grande praticabilidade, capazes de se adaptar com agilidade às rápidas 

mudanças do ambiente sócio-económico, veio exigir a preclusão da regra da 

unanimidade, sob pena de se atribuir um direito de veto aos sócios, o que conduziria a 

impasses irresolúveis ou a soluções compromissórias muitas vezes inúteis ou 

inviáveis231. Evolui-se, assim, para a regra da maioria (ainda que, por vezes, qualificada) 

 

231 Estes impasses que podem surgir por necessidade de cumprimento da regra da unanimidade são 

conhecidos na literatura anglo-saxónica como deadlocks. Sobre estes, cfr. F. HODGE O’NEAL, Preventive law: 

tailoring the corporate form of business to ensure fair treatment of all, in Mississippi law journal, vol. 49, 

University of Mississippi School of Law, Mississippi, 1979, p. 540. 
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na alteração das estipulações estatutárias232. O reconhecimento de um princípio 

cogente de modificabilidade do pacto social não evita, contudo, o peso do processo 

deliberativo e da forma a que as alterações estatutárias estão sujeitas233. Este processo 

deliberativo é tão mais complexo quanto mais estrutural for a modificação societária 

em causa. Neste contexto, percebe-se a opção dos sócios pela regulação em acordos 

parassociais de matérias transitórias, de conteúdo mutável ou cuja alteração se 

antecipe como certa, como sucede com disposições acordadas pelos sócios relativas à 

fase de investimento ou à fase de desinvestimento, à assunção de compromissos 

dependentes ou condicionados à verificação de certos eventos ou pressupostos 

negociais. Nestes casos, pretende-se obviar o processo moroso que uma alteração 

estatutária sempre requereria. A par da opção pela parassocialidade na regulação das 

 

232 O artigo 90.º da Lei das Sociedades Comerciais, que regula as alterações estatutárias, manda atender ao 

disposto para cada tipo societário. Assim, no que respeita ao contrato de sociedade por quotas, ao abrigo do 

disposto no artigo 295.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, as deliberações que aprovem alterações 

do contrato da sociedade, incluindo as relativas à fusão, cisão e transformação da sociedade, só podem ser 

aprovadas por maioria de três quartos dos votos correspondentes ao capital social (i.e., de setenta e cinco 

por cento dos votos correspondentes ao capital social) ou por número ainda mais elevado de votos, se 

exigido pelo contrato de sociedade. Acresce que a deliberação de alteração do contrato de sociedade, quando 

envolva o aumento das prestações impostas aos sócios pelo contrato de sociedade, para ser válida e eficaz 

em relação a todos os sócios, requer o consentimento de todos os sócios, sob pena de tal aumento ser 

ineficaz em relação aos sócios que não tenham consentido (artigo 91.º, n.º 2, da Lei das Sociedades 

Comerciais). Por outro lado, é permitido estipular no contrato de sociedade que este só pode ser alterado, 

no todo ou em parte, com o voto favorável de determinado ou de determinados sócios, enquanto se 

mantiver ou mantiverem na sociedade (artigo 295.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais); neste caso, 

atribui-se um direito especial a um sócio, pelo que o voto favorável estatutariamente exigido desse sócio, 

caso não seja obtido, torna a deliberação social ineficaz (nos termos do artigo 60.º da Lei das Sociedades 

Comerciais). Já nas sociedades anónimas, a regra para alteração dos estatutos que verse sobre as matérias 

referidas no n.º 2 do artigo 403.º da Lei das Sociedades Comerciais (i.e., fusão, cisão, transformação e 

dissolução da sociedade) é a da maioria de dois terços dos votos emitidos, quer a assembleia reúna em 

primeira convocação, quer reúna em segunda convocação (artigo 406.º, n.º 3, da Lei das Sociedades 

Comerciais). Só assim não será, em segunda convocação, quando na assembleia geral estejam presentes ou 

representados accionistas que detenham, pelo menos, metade do capital social: nestes casos, a deliberação 

sobre qualquer das matérias para as quais o artigo 406.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais exija uma 

maioria de dois terços dos votos emitidos pode ser aprovada pela maioria absoluta dos votos emitidos 

(artigo 406.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais). Aqui também é aplicável o artigo 91.º, n.º 2, da Lei 

das Sociedades Comerciais: sempre que a deliberação de alteração do contrato de sociedade envolva o 

aumento das prestações impostas aos sócios pelo contrato de sociedade, é necessário o consentimento de 

todos os sócios, sob pena de tal aumento ser ineficaz em relação aos sócios que não tenham consentido. 

Note-se, por fim, que a atribuição de eficácia retroactiva às alterações estatutárias requer a deliberação 

unânime de todos os sócios, limitando-se às relações entre estes (artigo 91.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 

Comerciais). 
233 De acordo com o artigo 90.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais, a alteração do contrato de sociedade 

está sujeita à mesma forma do acto de constituição da sociedade. 
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matérias deste jaez, assiste-se simultaneamente ao atenuamento da rigidez da 

modificação de acordos parassociais, estipulando-se mecanismos de alteração em que 

não se exige o consenso de todas as partes, como sucede com a aprovação de alterações 

por maioria dos sujeitos do acordo234. Na esfera da socialidade serão, por seu turno, 

tendencialmente reguladas as situações jurídicas de carácter mais standard e perene, 

desligadas da identidade dos sócios que integram a sociedade e, por conseguinte, aptas 

a sobreviver à saída de cada um deles. 

À opção pela esfera da parassocialidade não será alheia a particular eficácia dos acordos 

parassociais. É entendimento tradicional que a socialidade e a parassocialidade se 

distinguem no plano da eficácia, por aquela gozar de eficácia erga omnes e esta de mera 

eficácia inter partes235. Esta ideia encontra aparente suporte no artigo 19.º, n.º 1, da Lei 

das Sociedades Comerciais, ao estatuir que tais acordos “apenas produzem efeitos entre 

os contraentes, não podendo, com base neles, ser impugnados actos da sociedade ou dos 

sócios para com a sociedade”. A eficácia arvora-se como factor de ponderação para a 

opção pela regulação no plano parassocial; todavia, tratando-se de um tema nuclear 

deste estudo, aproveita-se o ensejo para antecipar (sem prejuízo do que se desenvolverá 

posteriormente236) uma outra leitura do cerne normativo da eficácia da 

parassocialidade, de acordo com a qual o artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 

Comerciais não estabelece a ineficácia dos acordos parassociais para com a sociedade, 

mas apenas a inimpugnabilidade dos actos da sociedade ou dos actos dos sócios para 

com a sociedade que se encontrem em contrariedade com o conteúdo do acordo 

parassocial237. E, como se verá, mesmo esta regra da inimpugnabilidade conhece 

limitações assinaláveis, designadamente quando a sociedade é também parte no acordo 

parassocial, quando os acordos parassociais se encontrem sujeitos a comunicação e 

 

234 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, pp. 90-92; ANA FILIPA LEAL, 

Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, p. 140, nota 16; CAROLINA CUNHA, Anotação 

ao artigo 17.º, p. 291. 
235 Cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, p. 790. 
236 Cfr. VI infra. 
237 Neste mesmo sentido, a propósito do artigo 17.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais português, 

cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 420; DIOGO COSTA GONÇALVES, 

Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, pp. 790-792. 
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registo obrigatórios junto das autoridades reguladoras ou quando se prove ter a 

sociedade conhecimento da celebração e do conteúdo desses ditos acordos. 

Por fim, no que respeita ao âmbito subjectivo de aplicação, reserva-se aos acordos 

parassociais o conteúdo obrigacional ao qual não possam, ou não se pretenda que 

estejam vinculados, todos os sócios238. A ideia de que a parassocialidade promove um 

encurtamento da base subjectiva societária é meramente tendencial: nesta constatação 

não entram em linha de conta realidades que fomentam uma aproximação da base 

subjectiva da parassocialidade à socialidade, como seja a celebração de acordos 

parassociais omnilaterais239 ou a aposição de cláusulas de transmissibilidade do acordo 

parassocial aos novos sócios. A par desta tendencial redução da base subjectiva 

societária, cabe notar que nos acordos parassociais podem ainda ser partes terceiros, 

membros de órgãos sociais e até a própria sociedade240, ao contrário do que sucede no 

contrato de sociedade. A opção pela parassocialidade apresenta, destarte, como 

vantagem a possibilidade de conformação do espectro de sujeitos vinculados ao acordo 

parassocial, em contraste com a esfera da socialidade, “entendida como realidade 

jurídica despersonalizada, aplicável independentemente da identidade dos sócios”241. 

Independentemente do factor que mais intensamente influa na eleição da 

parassocialidade para a regulação de determinada matéria, não são despiciendos os 

perigos da actual disseminação de acordos parassociais enquanto instrumentos que 

complementam os estatutos (nas palavras de GIORGIO OPPO, enquanto meios de 

“integração ou superação da regulamentação legal e estatutária das relações 

sociais”242). Sendo certo que o quadro normativo das sociedades comerciais é 

primariamente regulado pela lei, pelos estatutos e pelas deliberações sociais, nada obsta 

a que, ao abrigo da sua autonomia privada, os sócios decidam não regular, de forma 

exaustiva, nos estatutos ou por via de deliberações sociais, os aspectos respeitantes à 

 

238 Cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, p. 787. 
239 Sobre os problemas suscitados pela celebração de acordos omnilaterais e que merecem tratamento 

autónomo, cfr. III, 5 infra. 
240 No sentido da admissibilidade de acordos parassociais celebrados por não-sócios, cfr. I, 4 supra. 
241 Cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, p. 787. 
242 Cfr. GIORGIO OPPO, Contratti parasociali, p. 1. 
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vida e às relações sociais, relegando-os para a sede parassocial. Contudo, é em virtude 

desta função complementadora dos acordos parassociais243 que, dada a rigidez e 

insuficiência das formas societárias do catálogo geral para corresponder às 

necessidades do tráfego mercantil, assuntos relevantes da vida das sociedades, em vez 

de serem tratados no seio dos órgãos societários (mormente no âmbito de discussão e 

votação em assembleia geral), são debatidos na negociação ou na execução de acordos 

parassociais, assumindo-se estes como sucedâneos dos normais mecanismos 

decisórios244. Assiste-se, consequentemente, a uma entorse do sistema legal no qual 

assenta a constituição e o funcionamento das sociedades comerciais: os acordos 

parassociais não se encontram sujeitos ao controlo da legalidade por parte do notário 

ou do conservador e alteram a distribuição interna dos poderes societários (sendo 

exemplo disso a erosão que se verifica actualmente nos poderes da assembleia geral). É 

neste contexto que cumpre à doutrina a tarefa de determinação dos concretos limites a 

que ficam sujeitos estes instrumentos negociais, produto da autonomia privada dos 

sócios e, eventualmente, de terceiros245. 

Entre nós, estes perigos de entorse do sistema legal através da celebração de acordos 

parassociais tornam-se evidentes em constelações de casos amplamente conhecidos da 

prática jurídica. Pense-se, por exemplo, na proibição de constituição de sociedades 

unipessoais, actualmente revogada, mas vigente no ordenamento jurídico angolano até 

 

243 Chamando a atenção para esta função complementadora, JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Direito das sociedades: 

parte geral, 7.ª edição, policopiado, Porto, 2017, p. 198, nota 422, sublinha que «esta autonomia ou 

separação entre “social” e “parassocial” constitui um princípio meramente tendencial, que está longe de ser 

absoluto, aparecendo frequentemente as duas realidades amalgamadas ou entretecidas: assim, se o “social” 

pode ter um significado “parassocial” – pense-se nas chamadas “cláusulas estatutárias parassociais”, que 

retratam o caso de certas cláusulas previstas nos estatutos sociais que revestem a natureza de verdadeiras 

cláusulas parassociais –, o “parassocial” pode também ter projeções diretas no plano do “social” – como 

sucede, designadamente, no caso dos acordos parassociais omnilaterais, dos acordos parassociais que 

antecipam a celebração do próprio contrato social (v.g., em simultâneo com um contrato-promessa de 

sociedade), ou dos acordos parassociais que preparam ou regulam a alteração dos estatutos sociais». 
244 Cfr. ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, p. 139. 
245 Cfr. ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, p. 141. 
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2012246,247. Antes da vigência da Lei das Sociedades Unipessoais, era frequente o recurso 

a um segundo sócio para a constituição de uma sociedade por quotas, sócio este que, por 

acordo parassocial, se obrigava a, de forma mediata, exercer de modo condicionado os 

seus direitos sociais (v.g., votando sempre no sentido indicado pelo outro sócio e/ou 

renunciando a lucros cuja distribuição lhe poderia caber). É, aliás, interessante notar 

que o legislador teve em conta esta realidade, ao permitir, no prazo de um ano a contar 

da data de entrada em vigor deste diploma, que o sócio maioritário excluísse o sócio 

minoritário quando este detivesse uma participação inferior a 15% (artigo 29.º da Lei 

das Sociedades Unipessoais)248.  

Acusando com nitidez a sua plurifuncionalidade, o conteúdo dos acordos parassociais 

caracteriza-se pela sua enorme heterogeneidade249, falando-se, a este propósito, de uma 

“infinita variedade de acordos parassociais”250  e da impossibilidade de encontrar 

padrões estruturais e funcionais comuns a todos os fenómenos de parassocialidade251. 

Em bom rigor, não se trata de uma variedade infinita de acordos parassociais, mas sim 

de uma heterogeneidade considerável de cláusulas parassociais de fenomenologia 

 

246 A Lei n.º 19/12, de 11 de Junho, Lei das Sociedades Unipessoais, publicada no Diário da República, I Série, 

n.º 110, de 11 de Junho, que entrou em vigor em 2012, veio permitir a constituição de sociedades 

unipessoais de dois tipos: sociedades por quotas e sociedades anónimas (artigo 2.º da Lei das Sociedades 

Unipessoais), mantendo-se o regime de responsabilidade limitada para ambos os tipos (artigos 3.º e 4.º da 

Lei das Sociedades Comerciais). 
247 Este diploma configurou um grande avanço na modernização do nosso ordenamento jurídico, como é 

reconhecido no artigo 1.º da Lei das Sociedades Unipessoais, ao referir-se que o diploma teve em vista o 

“enquadramento de uma das formas de constituição de micro, pequenas e médias empresas, bem como de 

outras actividades civis, de modo a permitir o livre comércio e o desenvolvimento do empreendedorismo”. 
248 Cfr. SOFIA VALE, As empresas no direito angolano: lições de direito comercial, p. 396.  
249 MÁRIO LEITE SANTOS (Contratos parassociais e acordos de voto nas sociedades anónimas, pp. 15-16) 

relembra, a este propósito, os problemas complexos que advêm de um fenómeno com tão diversas 

manifestações, e que a doutrina se tem esforçado por individualizar enquanto categoria jurídica autónoma, 

fazendo-o mais pela via da identificação da sua função do que pela análise da sua estrutura e conteúdo. 
250 Cfr. FRANCESCO GALGANO, La società per azioni, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico 

dell’economia, VII, Cedam, Padova, 1981, p. 94. 
251 Cfr. LUIGI FARENGA, I contratti parasociali, p. 63. 
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diversa que, na prática societária angolana, se conjugam habitualmente num único 

acordo parassocial, pelo que será nesta praxis que nos devemos centrar252.  

Atenta a fenomenologia do clausulado constante dos acordos parassociais, é usual, para 

uma melhor compreensão dos mesmos, o recurso à classificação tripartida, 

relativamente difundida na doutrina, oferecida por MENEZES CORDEIRO253, que 

assenta no respectivo conteúdo e função: temos, assim, (i) acordos parassociais 

relativos ao exercício do direito de voto, (ii) acordos parassociais relativos à transmissão 

de participações sociais, e (iii) acordos parassociais relativos à organização da 

sociedade. 

Outras classificações são igualmente admissíveis e operativas. São diversos os critérios 

em que tais classificações assentam (nomeadamente, a identidade das partes, a duração 

do acordo, a relação do acordo com outro contrato e os efeitos por ele produzidos)254. 

Neste âmbito, merecem destaque as classificações apresentadas por GIORGIO OPPO255 

e por LUIGI FARENGA256.  

GIORGIO OPPO apresenta-nos uma classificação tripartida, apoiada nos diferentes 

níveis de incidência do acordo parassocial na esfera societária. Este critério tem a 

vantagem de tornar clara a conexão que existe entre o contrato de sociedade e o acordo 

parassocial, pelos efeitos que este se destina a produzir sobre aquele. De acordo com 

GIORGIO OPPO, inserem-se no primeiro nível de incidência os acordos parassociais 

 

252 No mesmo sentido, mas tratando especificamente da interpretação das cláusulas contratuais, MANUEL 

CARNEIRO DA FRADA refere que, «como a experiência mostra – e é nela, e menos em hipóteses “académicas” 

que nos devemos centrar – perante os problemas concretos, verifica-se que a linguagem dos contratos é 

muito mais aberta ou inconclusa do que se poderia supor. […] O preceito contratual não vive 

abstractamente, desligado de uma intencionalidade concreta, e preso a um mundo de significações ideais, 

sem conexão com o mundo real a que se quer aplicar» (Sobre a interpretação do contrato, in O direito, ano 

144, n.º 3, Almedina, Coimbra, 2012, p. 501). 
253 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Acordos parassociais, pp. 540-541, e, do mesmo autor, Direito das 

sociedades, I, pp. 704 e ss. Acompanhando esta classificação tripartida, cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Acordos 

parassociais: síntese das questões jurídicas mais relevantes, p. 171; ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a 

parassocialidade no direito português, pp. 141-143. 
254 Para um desenvolvimento das classificações assentes nestes critérios, cfr. RAÚL VENTURA, Acordos de 

voto: algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais, pp. 27 e ss.; MARIA DA GRAÇA TRIGO, Acordos 

parassociais: síntese das questões relevantes, p. 171.  
255 Cfr. GIORGIO OPPO, Contratti parasociali, p. 43. Seguindo de perto esta classificação na doutrina 

portuguesa, cfr. FERNANDO GALVÃO TELES, União de contratos e contratos para-sociais, pp. 76-82; RAÚL 

VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais, p. 28. 
256 Cfr. LUIGI FARENGA, I contratti parasociali, pp. 62 e ss. 
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que restringem os seus efeitos e a sua acção aos sócios contraentes, representando para 

a sociedade, para os outros sócios e para terceiros um puro facto que não lhes é favorável 

nem desfavorável – os acordos de relação (v.g., sempre que os sócios regulem em 

acordos parassociais uma distribuição de lucros e perdas resultantes do exercício da 

actividade social em proporção diversa da constante dos estatutos). No segundo nível 

de incidência, encontram-se os acordos parassociais destinados a garantir à sociedade 

vantagens particulares, sobretudo a aportação de capitais próprios pelos sócios – os 

acordos de atribuição (como a concessão de crédito à sociedade ou a reintegração do 

capital social em caso de perdas); nestes casos, a prática aconselha a fugir de uma 

regulação estatutária destas matérias, de forma a evitar os inconvenientes da 

publicidade obrigatória a que os estatutos estão sujeitos, a viabilizar a modificação 

futura de tais vinculações sem uma correspondente alteração estatutária, ou mesmo 

para evitar pretensões de terceiros credores sociais que, por via de uma acção sub-

rogatória (artigo 606.º do Código Civil), possam demandar os sócios vinculados. No 

terceiro nível, encontram-se os acordos parassociais com incidência directa sobre o 

ente social – os acordos de organização (v.g., os pactos destinados a exercer influência 

na condução dos negócios da sociedade, assentes em sindicatos de voto), provocando 

geralmente uma invasão da esfera dos direitos da sociedade e da competência dos seus 

órgãos257.  

Posteriormente, LUIGI FARENGA, em desenvolvimento da classificação proposta por 

GIORGIO OPPO e tendo por base um afastamento da tese da natureza individual do laço 

parassocial defendida por este último autor258, pretendeu demonstrar que era possível 

encontrar elementos organizativos em certo tipo de acordos parassociais. Ofereceu, por 

isso, uma classificação dual entre (i) contratos parassociais que incidem sobre a 

organização social e (ii) contratos parassociais que não incidem sobre a organização 

social259. Com esta distinção pretendia o autor referir-se, respectivamente, àqueles 

acordos parassociais que influíam na organização da sociedade e àqueles acordos que 

 

257 De acordo com JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Direito das sociedades: parte geral, p. 195, esta classificação de 

GIORGIO OPPO, que o autor segue, é ainda hoje a mais difundida entre a doutrina. 
258 Analisando desenvolvidamente este afastamento, cfr. PAULO CÂMARA, Acordos parassociais: estrutura e 

delimitação, p. 799. 
259 Cfr. LUIGI FARENGA, I contratti parasociali, pp. 62 e ss. 



ACORDOS PARASSOCIAIS: VINCULAÇÃO E OPONIBILIDADE 

96 

 

surgiam apenas para regular as relações entre os sócios, mantendo intocado o aspecto 

organizacional da sociedade.  

É certo que, em razão da variedade de conteúdo e das funções assinaladas aos acordos 

parassociais (ou melhor, aos diversos tipos de cláusulas inseridas nos acordos 

parassociais), o seu agrupamento em classes oferece particulares vantagens de 

simplificação e sistematização260. Entre os possíveis critérios de classificação, que 

podem alcançar-se tomando por base pontos de vista diversos, afigura-se, como 

referido anteriormente, mais operativa a classificação tripartida apresentada por 

MENEZES CORDEIRO, por pôr em relevo e permitir atender aos objectivos pretendidos 

pelos sócios na celebração dos vários tipos de acordos parassociais, bem como por 

facultar uma compreensão mais clara do alcance que os acordos parassociais podem ter 

na organização das sociedades comerciais. 

 

1. ACORDOS PARASSOCIAIS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO 

Os acordos parassociais relativos ao exercício do direito de voto têm por função 

disciplinar esse mesmo exercício. Pelas palavras de SEMINO, trata-se do acordo, com ou 

sem a previsão de instrumentos de garantia da sua execução, pelo qual o sócio se 

compromete, perante outros sócios ou terceiros, a votar (ou a não votar) de modo 

predeterminado em assembleia geral, seja pessoalmente, seja através de terceiro261. 

Encontrando-se o voto na génese da formação da vontade social e sendo este a máxima 

expressão da vontade do sócio no seio da sociedade comercial, não surpreende que os 

principais estudos de acordos parassociais incidam sobre acordos de voto. 

Sendo certo que, numa visão tradicional, os acordos assim referidos se reportam ao 

exercício de direito de voto, pelos sócios, em assembleia geral, poderá questionar-se se 

no perímetro dos acordos de voto se incluem também aqueles acordos relativos ao 

exercício do direito de voto em órgãos sociais pelo sócio que exerça um cargo social (v.g., 

 

260 Cfr. FERNANDO GALVÃO TELES, União de contratos e contratos para-sociais, p. 76. 
261 Cfr. GIORGIO SEMINO, I patti parasociali nella riforma delle società di capitali: prime considerazioni, p. 

346. 
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um acordo relativo ao sentido do voto do sócio que é também administrador da 

sociedade, na tomada de uma deliberação pelo conselho de administração). A 

consideração (acertada, prima facie) de que nestes casos estamos ainda perante acordos 

parassociais de voto esbarra com dois potenciais obstáculos incontornáveis. 

O primeiro obstáculo é o de que acordos com este conteúdo poderão ser nulos, por 

violação do disposto no n.º 2 do artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais, sempre 

que se reportem “ao exercício de funções de administração ou de fiscalização”262. O 

segundo obstáculo prende-se com a delimitação subjectiva dos acordos parassociais, 

nos termos já abordados263: o requisito subjectivo mínimo da parassocialidade exige 

que pelo menos um sócio, actuando nessa qualidade, seja parte no acordo parassocial; 

não se detectará, por isso, um grau mínimo da parassocialidade se, v.g., no acordo forem 

parte apenas um sócio não actuando nessa qualidade (mas actuando na qualidade de 

administrador) e um terceiro ou a própria sociedade. 

Os acordos de voto, vulgarmente designados convenções de voto, têm como principal 

objectivo “obter ou reforçar a influência do credor da vinculação sobre a sociedade na 

qual se exercem os votos vinculados”, sendo que, “se o credor é um terceiro não sócio, o 

acordo de voto permite-lhe adquirir essa influência; se é a própria sociedade, o acordo 

reforça as orientações dos órgãos de administração. Se o acordo for celebrado entre 

sócios, vinculando-se um deles perante outro ou outros sócios, estes últimos vêm 

aumentando o seu poder de influenciar a formação da vontade social; se os sócios se 

obrigarem reciprocamente, será reforçado o poder que cada um deles já possuía na 

assembleia de sócios através do seu próprio direito de voto”264. Neste último caso, 

parece claro que, se dois ou mais sócios celebram acordos de voto, é porque pretendem 

obter um resultado que isoladamente não obteriam ou receiam não obter265.  

 

262 Sobre os limites à validade de acordos parassociais constantes desta norma, cfr. V, 3.1 infra. 
263 Cfr. I, 4 supra. 
264 Cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, pp. 24-25. 
265 Cfr. RAÚL VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais, p. 

33. 
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Na delimitação dos traços essenciais desta modalidade de acordos parassociais, dir-se-

á que os acordos de voto supõem que, pelo menos, uma das partes tenha legitimidade 

para exercer o direito de voto e uma regulação do exercício e/ou sentido desse voto266. 

Veja-se que da disciplina do exercício do direito de voto tanto pode resultar a vinculação 

dos sócios partes no acordo parassocial a emitir o seu voto num determinado sentido, 

como se podem vincular os mesmos a, simplesmente, não votar267. Assim, de acordo 

com a disciplina de voto acordada, as partes tanto poderão estar obrigadas a uma 

prestação de facere (votar em determinado sentido) como a uma prestação de non facere 

(não votar de todo ou não votar em determinado sentido)268. 

Os acordos sobre o exercício do direito de voto conhecem as mais diversas formulações. 

Com apoio numa tipologia de convenções de voto emergente da praxis jurídica, a 

doutrina tem recorrido a vários critérios classificatórios relativamente difundidos: (i) 

segundo um critério de ordem temporal, distinguem-se os acordos relativos ao 

exercício do direito de voto numa concreta deliberação social (ficando estipulado desde 

logo na própria convenção o sentido do voto – os designados acordos ocasionais ou 

pontuais), dos que pretendem vigorar por um período de tempo prolongado (os 

designados acordos duradouros ou sindicatos de voto)269 e dos acordos que vinculam à 

realização de uma reunião em separado e antes de qualquer assembleia geral (com o fim 

de concertar o voto)270; (ii) por sua vez, a propósito dos sindicatos de voto, é usual 

distinguir-se aqueles que têm por objectivo a formação de uma maioria suficiente para 

impedir a aprovação de determinadas deliberações sociais (os chamados sindicatos de 

bloqueio ou sindicados de defesa) dos que têm por objectivo influenciar a condução dos 

 

266 Neste sentido, cfr. RAÚL VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades 

Comerciais, p. 27. 
267 Note-se que a disciplina relativa ao voto não tem de ser assumida por todos aqueles que sejam partes no 

acordo. A título de exemplo, se o acordo for celebrado entre um ou mais sócios e terceiros, então, apenas os 

sócios poderão obrigar-se a uma disciplina de voto; não obstante, ainda que todos os participantes sejam 

sócios, não é indispensável que todos se vinculem à disciplina de voto. 
268 Cfr. RAÚL VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais, p. 

29. 
269 Cfr. RAÚL VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais, p. 

34; MARIA DA GRAÇA TRIGO, Acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, pp. 23 e ss.; ANA FILIPA 

LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, p. 142. 
270 Cfr. ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, pp. 142-143. 
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destinos da sociedade, através de maiorias suficientes para a aprovação de 

determinadas deliberações sociais (geralmente designados sindicatos de maioria, 

controlo ou comando)271; (iii) em função do número de partes vinculadas, é possível 

distinguir entre acordos unilaterais e acordos plurilaterais, conforme apenas uma das 

partes ou todas se obriguem ao exercício do direito de voto272; (iv) em função da 

identidade das partes, podemos ainda distinguir a celebração de convenções de voto 

entre sócios da mesma sociedade, entre sócios e a sociedade (representada pelo seu 

órgão executivo), entre sócios e membros de órgãos sociais ou entre sócios e terceiros273 

 

271 Cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 25. Em detalhe, sobre 

as diferentes modalidades de sindicatos de voto, cfr. II, 2 infra. 
272 Cfr. RAÚL VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais, p. 29. O 

autor dá também conta de uma hipótese intermédia que passa pela organização dos sócios em dois ou mais 

grupos: “o acordo especifica os accionistas componentes de cada grupo [...], e por vezes indica o accionista 

de cada grupo que, para esses efeitos, representará todos os outros, e as suas cláusulas são redigidas como 

se os sujeitos do acordo fossem os dois grupos. Na realidade, os sujeitos do acordo são todos e cada um dos 

accionistas agrupados e entre todos eles se estabelecem as respectivas relações jurídicas”. Esta situação é, 

de resto, muito frequente entre nós no âmbito do investimento privado estrangeiro, sendo usual a 

celebração de acordos parassociais em que surgem agrupados os sócios nacionais e os sócios estrangeiros, 

como se fossem apenas duas partes. Sobre a expressão desta modalidade de acordos em Angola, cfr. II, 5 

infra. 
273 Cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 24.  
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(terceiros que são frequentemente credores financiadores dos sócios ou da 

sociedade274). 

Estas distinções não esgotam, contudo, as classificações que têm vindo a ser 

formuladas pela doutrina275. Por outro lado, note-se que a análise dos acordos 

parassociais com base na classificação tripartida supra apresentada276 não importa uma 

visão estanque ou compartimentada da figura: diversos são os casos em que, em virtude 

da heterogeneidade morfológica do conteúdo dos acordos parassociais, deparamos com 

acordos de voto relativos à transmissão de participações sociais ou mesmo à 

organização da sociedade. Esta combinação é, aliás, facilmente verificável, v.g., numa 

cláusula parassocial em que se concerta o sentido de voto na deliberação para 

consentimento da sociedade, à luz dos artigos 252.º e 253.º da Lei das Sociedades 

Comerciais, na cessão da quota de um sócio contraente. 

 

274 Neste específico cenário, é frequente assistirmos à obrigação de os sócios membros do sindicato 

votarem segundo instruções de terceiros (em regra, instituições de crédito financiadoras), terceiros esses, 

de resto, também partes no acordo parassocial, e cuja participação se admite à luz da ampliação da base 

subjectiva da parassocialidade defendida em I, 4 supra. Conforme tem sido entendido pela doutrina mais 

autorizada (cfr., por todos, NUNO TRIGO DOS REIS, As obrigações de votar segundo instruções de terceiro no direito 

das sociedades, pp. 496 e ss.), as obrigações de voto constituídas em benefício de terceiro são válidas e 

representam já uma forma de exercício de liberdade de voto, sendo de afastar o entendimento de acordo 

com o qual assim se belisca o princípio da autonomia societária e se põe em causa o interesse social (pois 

não estando este terceiro sujeito a limites obrigacionais ao exercício do direito de voto idênticos àqueles 

que vigoram para o sócio, por força da conclusão do contrato de sociedade, o poder de emitir instruções 

para o exercício do direito de voto colocaria em perigo o interesse da sociedade). Não se olvidam, porém, os 

dois principais problemas subjacentes às vinculações de voto assumidas perante terceiros. O primeiro, 

circunscrito às obrigações de voto de conteúdo indeterminado, reporta-se à tutela material da autonomia 

privada do sócio, suscitando-se o problema da analogia com a norma que determina a irrenunciabilidade 

antecipada aos direitos (artigo 809.º do Código Civil); neste âmbito, deve destacar-se, como limite à 

inexigibilidade de cumprimento de acordos de voto celebrados nestas circunstâncias, que “não é de aceitar 

que o devedor esteja obrigado a um resultado que possa comprometer a própria situação legitimante da 

obrigação de voto”, como aquela em que “o dever de emitir um voto colocasse em causa a substância da 

participação social (como poderia suceder numa deliberação de fusão, de cisão, de transformação ou de 

aumento de capital)” (idem, p. 148). Por outro lado, detecta-se o perigo, através da execução específica da 

obrigação de voto (que se admite), de o terceiro impor os seus fins à sociedade, quando tais efeitos 

conduzam à modificação dos estatutos ou à afectação do núcleo essencial do estado de sócio (idem, p. 147). 
275 Veja-se, por exemplo, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO (Direito das sociedades, I, pp. 704 e ss.), que opta por 

uma divisão tripartida dos principais tipos de acordos referentes ao exercício do direito de voto. 

Apresentando ainda outras distinções, cfr. RAÚL VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código 

das Sociedades Comerciais, p. 30. 
276 Cfr. II supra. 
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Nesta dissecção dos traços gerais da figura dos acordos de voto assume particular 

relevância a distinção, tributária de RAÚL VENTURA, entre estipulações quanto à 

orientação ou sentido do voto e estipulações quanto à emissão do voto277. Quanto à 

primeira modalidade, note-se que a orientação de voto pode ficar acordada no 

momento da celebração do acordo parassocial, ficando aí estipulada (orientação de voto 

imediata). Neste caso, surgem geralmente identificadas as assembleias que estão 

sujeitas a voto concertado ou são estabelecidos critérios que permitem determinar as 

concretas assembleias que são objecto do acordo (v.g., todas as assembleias em que se 

vote a distribuição dos lucros)278. Ao invés, podem os participantes do acordo decidir a 

orientação de voto em momento posterior ao da celebração do acordo, designadamente, 

em reunião a realizar previamente entre eles antes de a assembleia geral ter lugar 

(orientação de voto diferida). A orientação de voto imediata surge tipicamente nos 

acordos ocasionais que têm em vista deliberações determinadas, enquanto a orientação 

de voto diferida corresponde à opção mais usual nos acordos duradouros. 

Por sua vez, no que concerne à regulação da emissão do voto, esta tanto pode ficar a 

cargo de cada um dos obrigados pelo acordo que tenha legitimidade para votar (o que, 

na verdade, significa nada estipular quanto a esta matéria), como depender da eleição 

de um representante comum a todos os sócios vinculados ao acordo de voto – neste 

caso, geralmente ligado a um sindicato de voto ou, mais concretamente, nos sistemas 

de matriz anglo-saxónica, a voting trusts279. Frequentemente, mecanismos desta índole 

evoluem para figurinos mais sofisticados, como seja, conforme se desenvolverá 

adiante280, a formação de uma sociedade gestora de participações sociais, que será a 

única titular das participações sociais da sociedade-alvo, e em que no plano da 

parassocialidade os sócios da sociedade gestora de participações sociais regulam 

sobretudo o voto desta sociedade, enquanto sócia única da sociedade-alvo. 

 

277 Cfr. RAÚL VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais, p. 

45. 
278 Cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 25. 
279 Cfr. F. HODGE O’NEAL, Preventive law: tailoring the corporate form of business to ensure fair treatment 

of all, p. 542. 
280 Cfr. II, 2.6 infra. 
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Por fim, cabe distinguir os acordos de voto de figuras ou institutos afins nos quais 

também se procura conformar o conteúdo da declaração de voto do sócio, e a propósito 

dos quais surgem igualmente, amiúde, discussões em torno da sua validade281. 

É o caso das instruções de voto ou da representação voluntária dos sócios no exercício 

do direito de voto. De facto, no caso de os sócios não poderem comparecer à assembleia 

geral, podem fazer-se representar por terceiros e, ainda assim, participar na assembleia 

geral e emitir o seu voto. O mandatário exerce o direito do sócio em nome e em 

representação deste, vinculando-se a respeitar as instruções sobre o exercício do direito 

de voto emitidas pelo sócio282. A representação voluntária dos sócios encontra-se 

expressamente admitida na lei angolana, embora com distinções em função do tipo de 

 

281 Sobre os problemas da validade dos acordos que tenham por objecto o direito de voto, cfr., 

desenvolvidamente, V, 3.2 infra. 
282 Cfr. RAÚL VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais, p. 

31. 
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sociedade283. Com efeito, a permissão da intervenção de terceiros, como representantes 

dos sócios no exercício do direito de voto, é tanto maior quanto maior for, no tipo legal 

considerado, o predomínio do elemento capitalístico sobre o elemento pessoal284. 

Note-se que, atento o contexto empresarial angolano, a ampla utilização de cartas 

mandadeiras afigura-se essencial como forma de promover a participação de 

accionistas, especialmente estrangeiros, em assembleia geral, considerando que, entre 

nós, não se encontra ainda consagrada a possibilidade do exercício de direito de voto 

por correspondência electrónica. A representação voluntária dos sócios em assembleia 

geral não abrange, logicamente, os casos de representação orgânica de sócios que sejam 

pessoas colectivas – o que não impede, contudo, que o vínculo de representação legal 

também se possa verificar nas pessoas colectivas, com procuradores ou mandatários 

por elas designados285. A representação voluntária dos sócios em assembleia geral 

também não se confunde com as obrigações de votar segundo instruções de terceiro, 

pois, neste caso, não se verifica nenhuma concessão de poderes de representação a um 

terceiro: é o sócio que exerce pessoalmente o seu direito de voto, no sentido instruído 

por um terceiro286. 

É possível a miscigenação da representação voluntária dos sócios com a regulação 

parassocial. Pense-se, por exemplo, no caso em que foi celebrado um acordo parassocial 

sobre o exercício do direito de voto, instituindo-se um sindicato de voto, funcionando a 

procuração como forma de garantir o cumprimento da obrigação de votar em sentido 

pré-determinado no acordo parassocial. Nestes casos, “a investidura de um terceiro 

para o exercício do direito de voto em nome do accionista serve como meio idóneo à 

satisfação da finalidade das partes presentes nos casos de assunção de vinculações de 

voto perante terceiros”287. 

A importância que a representação voluntária assume no tráfego parassocial, para 

protecção dos interesses dos intervenientes nos acordos parassociais, leva a que se 

discuta em que termos o instrumento de representação para o exercício do voto é 

livremente revogável pelo sócio. É certo que, nestas situações, os problemas conhecidos 

a propósito da irrevogabilidade da procuração (com apoio no disposto no n.º 3 do artigo 

265.º do Código Civil) não deixam de colocar-se também quanto à procuração para o 

exercício do direito de voto. Assim, conquanto a regra seja a da livre revogabilidade do 
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instrumento de representação (o que se explica por razões de tutela do representado, 

que não pode ficar eternamente vinculado pela autorização concedida ao terceiro para 

agir em seu nome), se a procuração for conferida no interesse do procurador ou de 

terceiro (como sucede no caso supra exposto), esta apenas poderá cessar por revogação 

bilateral ou por justa causa (artigo 265.º, n.º 3, do Código Civil). 

Sem pretensões de antecipar questões que merecem um tratamento autónomo a 

propósito da atribuição de poderes de representação voluntária no âmbito de um 

sindicato de voto288, diga-se, entretanto, que o alcance prático de uma procuração para 

o exercício do direito de voto, ainda que irrevogável, facilmente pode ser posto em causa 

(ao abrigo do estabelecido no artigo 401.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais, ao 

sócio representado continua a ser possível comparecer na assembleia geral e nela 

exercer pessoalmente o seu voto, assim esvaziando de efeito útil o instrumento de 

representação anteriormente outorgado289).  

Outra figura congénere dos acordos parassociais de voto é o agrupamento de sócios. 

Este mecanismo tem aplicação naquelas situações em que o exercício de um direito é 

condicionado à titularidade de uma certa percentagem do capital social290. Muitos 

sócios, individualmente considerados, ficam excluídos desse exercício, sempre que o 

número de quotas ou acções dos quais sejam titulares não permita a representatividade 

na percentagem do capital social em causa. Para ultrapassar esse constrangimento sem 

prejudicar o bom funcionamento da sociedade, a lei permite que os sócios actuem em 

conjunto, agrupando-se de forma a perfazer a percentagem de capital social necessária. 

 

288 Cfr. II, 2.6 infra. 
289 Como salienta NUNO TRIGO DOS REIS (cfr. As obrigações de votar segundo instruções de terceiro no direito das 

sociedades, pp. 455 e ss.), a presença do sócio na assembleia geral conduz a uma frustração da finalidade da 

procuração e do interesse do representado. Se os poderes concedidos se reportavam apenas a uma 

assembleia geral, a procuração extinguir-se-á por caducidade; se a procuração instituía uma relação de 

representação duradoura para várias assembleias gerais, então o representante pode exercer o direito de 

voto nas assembleias gerais seguintes (salvo se o sócio revogar entretanto a procuração, com base em justa 

causa). 
290 Cfr. RAÚL VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais, pp. 

31 e 32. 
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A organização dos sócios em agrupamentos pode dar-se em várias situações. Veja-se, a 

título de exemplo, para o exercício do direito de voto na assembleia geral sempre que os 

estatutos condicionem o voto à titularidade de um certo número de acções (artigo 399.º, 

n.º 6, da Lei das Sociedades Comerciais)291, para a solicitação de informações sobre a 

sociedade (no âmbito do direito colectivo à informação, cujo pedido deve ser dirigido ao 

órgão de administração nos termos do artigo 323.º da Lei das Sociedades Comerciais)292, 

para exigir anualmente uma auditoria externa à gestão da sociedade (artigo 236.º, n.º 

7, da Lei das Sociedades Comerciais), ou para propor acção de indemnização contra 

gerentes ou administradores, com vista a obter, a favor da sociedade, a reparação do 

prejuízo que esta tenha sofrido, quando a mesma o não tenha feito (acção ut singuli, no 

âmbito do artigo 82.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). Estes agrupamentos de 

sócios, pese embora não se confundam com os acordos parassociais, estão 

frequentemente associados na sua génese à celebração de acordos parassociais pelos 

sócios agrupados. 

 

1.1. SINDICATOS DE VOTO: ENQUADRAMENTO 

A expressão sindicatos de voto reporta-se aos agrupamentos de sócios para o exercício 

do direito de voto, resultantes de “acordos celebrados entre sócios ou accionistas de 

uma sociedade pelos quais estes se comprometem reciprocamente a exercer 

concertadamente o direito de voto correspondente às participações sociais de que são 

titulares”293. É comum a distinção entre sindicatos de defesa e sindicatos de maioria294, 

conforme o resultado pretendido na tomada de deliberações sociais: sempre que os 

 

291 A ratio do preceito legal é facilmente perceptível e de grande utilidade prática para as sociedades cotadas 

em bolsa. No artigo 399.º, n.º 6, da Lei das Sociedades Comerciais, a limitação da participação na assembleia 

geral só surge caso os sócios assim estipulem no contrato de sociedade. O objectivo será sempre o de reduzir 

o número de participantes na assembleia, de modo a evitar que esta se torne impraticável. Por outro lado, 

conseguir-se-á também reservar a participação no órgão a quem, pelo número de acções detidas, tenha um 

interesse efectivo na condução da sociedade. Sobre a correspectiva norma no direito societário português, 

cfr. RAÚL VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais, p. 32. 
292 O objectivo da norma é o de “evitar a devassa da sociedade por accionistas que pouco ou nada investiram 

nela”, cfr. ALEXANDRE DE SOVERAL MARTINS, Anotação ao artigo 291.º, in Código das Sociedades Comerciais em 

comentário (coord. JORGE COUTINHO DE ABREU), V, Almedina, Coimbra, 2012, p. 215. 
293 Cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 23. 
294 Cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os Acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 25. 
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participantes do acordo procuram impedir que uma determinada deliberação social 

seja aprovada, inviabilizando a maioria (em regra, qualificada) exigida para tal, estamos 

perante um sindicato de defesa ou sindicato de bloqueio. Nesta modalidade de 

sindicatos tem-se em vista, fundamentalmente, defender os interesses de uma minoria 

de sócios. Ao invés, nos sindicatos de maioria, de controlo ou de comando, as partes 

pretendem organizar o controlo da sociedade, obtendo, na votação, a maioria 

necessária para que seja aprovada uma determinada deliberação social.  

Os sindicatos de voto, tributários dos voting trusts anglo-saxónicos295 e especialmente 

desenvolvidos na doutrina alemã (sob a designação consórcios de voto – 

Konsortialverträge ou Poolverträge296) e na doutrina italiana (sob a designação 

sindicatos de voto – sindacati di voto297), são aqueles que justificam uma maior atenção 

da doutrina, pela sua clara natureza associativa. O estudo da figura convoca o 

tratamento de várias questões, como (i) a natureza jurídica dos sindicatos de voto, (ii) 

os mecanismos decisórios dos sindicatos de voto, (iii) os pactos de consulta prévia, (iv) 

os mecanismos de garantia de cumprimento dos acordos de voto e, (v) em particular, a 

designação de um representante comum pelos membros do sindicato.  

 

1.2. NATUREZA JURÍDICA DOS SINDICATOS DE VOTO 

Não oferece dúvida a qualificação dos sindicatos de voto como contratos associativos: 

torna-se patente que “as partes se encontram em posições paralelas, emitindo 

declarações de vontade, com vista à realização de um fim comum”298. Tal não significa, 

contudo, que o regime aplicável a este figurino seja o das sociedades civis. Para chegar 

 

295 Sobre estes, cfr. I, 2.1 supra. 
296 Cfr., por todos, HARTMUT LÜBBERT, Abstimmungsvereinbarungen in den Aktien- und GmbH- Rechten der 

EWG-Staaten, der Schweiz und Großbritanniens, pp. 142 e ss. 
297 Cfr., por todos, a obra coordenada por FRANCO BONELLI/PIER GIUSTO JAEGER, Sindacati di voto e sindacati di 

blocco. 
298 Cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 240. 
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a tal conclusão, basta atentar na definição de sociedade civil, sob a forma de um 

contrato de sociedade, constante do artigo 980.º do Código Civil. 

O papel das sociedades civis deve ser sempre ponderado, norma a norma299. As 

sociedades civis dão corpo a um quadro elementar de colaboração entre duas ou mais 

pessoas para a prossecução de um fim económico comum. São, assim, requisitos 

essenciais desta figura (i) a contribuição com bens ou serviços pelos sócios, (ii) o 

exercício em comum de uma actividade económica que não seja de mera fruição, e (iii) 

o seu fim lucrativo. Ainda que os sindicatos de voto se caracterizem por instituir uma 

relação negocial duradoura (ou raramente efémera), estes elementos não são, atento o 

figurino gerado pela praxis comercial, detectáveis. Como bem salienta GRAÇA TRIGO, 

nos sindicatos de voto não existe qualquer contribuição com bens ou serviços; em regra, 

também não se encontra uma actividade que os sócios sindicados se proponham 

realizar, nem qualquer organização formal do sindicato, nem a prossecução de qualquer 

escopo lucrativo300. Esta análise situa-se, por isso, a montante da problemática da 

personificação das sociedades civis simples e do critério que lhe subjaz301. Por outro 

lado, temos também dificuldade em reconduzir os sindicatos de voto a uma 

associação302: estes devem considerar-se emergentes de um contrato atípico de 

associação303, que não dependa da organização societária e ao qual, eventualmente, se 

aplicarão as regras (ou algumas regras) da sociedade304. 

Admite-se, não obstante, que um sindicato de voto possa atingir um grau de 

complexidade em que se justifique falar da verdadeira constituição de um ente jurídico, 

e, em particular, de uma sociedade. É o que sucede nas hipóteses recorrentemente 

 

299 Assim, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil. IV, Parte geral, pessoas, 5.ª ed., Almedina, 

Coimbra, 2019, pp. 906 e ss. 
300 Cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 241. 
301 Sobre o problema da personificação das sociedades civis simples, em particular, na ordem jurídica 

alemã e na ordem jurídica portuguesa, cfr. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Teoria geral do direito civil, 8.ª edição, 

Almedina, Coimbra, 2015, pp. 187 e ss. 
302 Acompanhamos MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 

241. 
303 Cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 242. 
304 Sobre o papel do contrato atípico de associação, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil, IV, 

pp. 689 e ss. 
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abordadas da constituição de uma nova sociedade cujos sócios serão os contraentes do 

acordo parassocial305, em regra, uma sociedade holding (sociedade gestora de 

participações sociais), na qual os sócios vinculados pelo acordo de voto omnilateral 

entram para a nova sociedade com as respectivas participações sociais, passando esta a 

ser a nova e exclusiva titular dessas mesmas participações306. E será a nova sociedade, 

na sua qualidade de sócia única, a exercer o direito de voto, de acordo com o sentido 

deliberado pelo órgão estatutariamente competente para o efeito307. 

Em princípio, todos os possíveis riscos de inadimplemento das obrigações assumidas 

no âmbito do sindicato de voto ficam acautelados com esta solução. Contudo, os 

membros do sindicato deverão ponderar se estão dispostos a abdicar do status de sócio 

na sociedade visada, visto que é esse o resultado da transmissão da respectiva 

participação social para a sociedade holding308. Conquanto através da constituição de 

uma sociedade holding fique garantida a unidade de voto, continua a ser importante 

assegurar a vigência do acordo parassocial que esteve na base da constituição daquela: 

pense-se na hipótese em que os sócios da sociedade holding (partes no acordo 

parassocial e membros do sindicato de voto) transmitam a sua participação social 

 

305 Cfr. RAÚL VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais, p. 

53; PAULO CÂMARA, Acordos parassociais: estrutura e delimitação, p. 40. 
306 Importa referir que, na prática jus-societária angolana, os grupos de sociedades são tradicionalmente 

grupos de facto e raramente são grupos de direito, encabeçados por holdings. Tal circunstância ocorre 

porque as holdings foram sujeitas a uma apertada regulação pela, hoje revogada, Lei das Instituições 

Financeiras, onde eram consideradas instituições financeiras não bancárias sujeitas à supervisão da CMC. 

Com a actual Lei de Bases das Instituições Financeiras (que entrou em vigor em 2015), as holdings passaram 

a ser livremente constituídas, sem ficarem submetidas à autoridade de um regulador, e, por essa razão, 

vemos actualmente mais grupos empresariais a organizarem-se como holdings. Sobre os grupos 

empresariais de facto, entre nós, veja-se GILBERTO LUTHER, A responsabilidade solidária do sócio e o direito de 

dar instruções nos grupos de sociedades, pp. 185 e ss. Esta situação é tão corrente na prática societária 

angolana que, no artigo 553.º, n.º 3, do Anteprojecto do Código Comercial, se estabelece que “As sociedades 

em relação de grupo podem revestir as seguintes formas: a) Grupos de facto; b) Grupos constituídos 

por contrato”, dedicando-se os artigos 564.º (Responsabilidade da sociedade dominante) e 565.º (Deveres e 

responsabilidades dos órgãos de administração) a regular os grupos empresariais de facto – cfr. COMISSÃO 

DA REFORMA DA JUSTIÇA E DO DIREITO, Anteprojecto do Código Comercial. 
307 Cfr. RAÚL VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais, p. 

53. 
308 Cfr. RAÚL VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais, p. 53. 

Note-se que o autor alerta ainda para outros factores que poderão pesar nesta ponderação de constituição 

de uma sociedade holding, como o regime fiscal aplicável ou os custos inerentes à constituição e 

manutenção de uma nova sociedade. 
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relativa à sociedade holding; nestes casos, a sua desvinculação ao acordo parassocial é 

automática. 

Ora, importa reposicionar a questão, diminuindo-lhe o protagonismo que se lhe alvitra: 

o sócio que transmite a sua participação social na sociedade holding, sócia única da 

sociedade visada, (já) não é titular de qualquer participação na sociedade visada; nestes 

termos, não se vislumbra um problema da desvinculação do sócio ao acordo parassocial 

enquanto se mantém sócio da sociedade visada; ao invés, o problema que se suscita não 

difere daqueloutro, bem mais geral, tratado adiante, relativo à sorte do acordo 

parassocial em caso de transmissão das participações sociais dos sócios partes no 

acordo309. Ainda assim, é frequente que a constituição da nova sociedade holding surja 

acompanhada da estipulação, também no plano parassocial, de cláusulas de 

intransmissibilidade da participação social na nova sociedade310. 

 

1.3. MECANISMOS DECISÓRIOS DO SINDICATO DE VOTO 

Um dos temas especialmente abordados a propósito dos sindicatos de voto prende-se 

com os mecanismos decisórios do sindicato ou, noutras palavras, a distribuição do 

poder de decisão pelos membros deste311, quando seja necessário tomar decisões em 

vida do sindicato. A questão releva quando o acordo parassocial que o constitui nada 

estabeleça sobre essa matéria (sob pena de valer o que as partes convencionaram) nem 

institua ou sirva de base à formação de uma nova pessoa colectiva (como uma sociedade 

holding, caso em que as regras reguladoras do ente colectivo respondem, em princípio, 

a esta questão). Cabe aqui distinguir a esfera interna da esfera externa do sindicato: a 

 

309 Cfr. II, 3 infra. 
310 Cfr. RAÚL VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais, p. 

53. 
311 No direito italiano, a questão assume uma coloração especial, ao preconizar-se uma vincada distinção 

entre sindicatos que deliberam por maioria e sindicatos que deliberam por unanimidade para efeitos de 

admissibilidade dos mesmos. Neste sentido, é usual que não se reconheça validade aos sindicatos que 

deliberam por maioria, por estes comportarem a criação de maiorias fictícias, assim subvertendo a base do 

princípio maioritário – cfr., por todos, MAURO BERNARDINI, Rivisitando la giurisprudenza sui sindacati di voto, 

in Contratto e impresa, n.º 3, Cedam, Padova, 1988, p. 720.  
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primeira reporta-se à pretensa formação de vontade do sindicato (v.g., a decisão dos 

sócios sindicados para apuramento do sentido de voto a adoptar na próxima assembleia 

geral da sociedade visada), a segunda ao exercício do direito de voto dos sócios 

sindicados, em conformidade com a orientação de voto concertada e em cumprimento 

da obrigação por eles assumida no acordo parassocial. 

Na sequência do que se concluiu no ponto antecedente, considera-se a aplicação aos 

sindicatos de voto das regras sobre voto e maiorias que disciplinam as associações, as 

quais estão plasmadas na Lei das Associações Privadas312 e no Código Civil. Afigura-se 

justificada a aplicação destas regras por analogia, não sendo obstáculo o facto de 

daqueles não resultar um novo ente jurídico e, em particular, serem desprovidos de 

uma estrutura orgânica, atentas as pistas oferecidas pelo disposto no artigo 195.º, n.º 1, 

da Lei das Associações Privadas. Assim, importa relembrar que, nas associações, as 

deliberações são formadas por maioria, vigorando, como regra geral, a maioria absoluta 

de votos dos associados (artigo 175.º, n.º 2, do Código Civil). Veja-se, ainda, que o voto 

dos associados, de acordo com as regras supletivas, é exercido per capita, i.e., cada 

 

312 Lei n.º 6/12, de 18 de Janeiro, Lei das Associações Privadas, publicada no Diário da República, I Série, n.º 

12. 
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associado tem um voto313. Isto é visível pela leitura do artigo 175.º do Código Civil, que 

aponta para uma maioria pessoal (i.e., representativa de pessoas), por oposição às 

maiorias reais (ou seja, relativas ao capital detido por cada votante)314. 

É, todavia, certo que os sindicatos que dispensem a unanimidade têm “escasso alcance, 

assumindo na prática a natureza de um pacto de consulta prévia, dado que o accionista 

nunca se verá obrigado a votar na Assembleia no sentido que lhe tenha sido imposto 

pelo grupo e em contradição com o seu próprio pensamento e vontade”315. Note-se que, 

como excepção a estas decisões pela maioria, encontramos as hipóteses em que se 

discutam alterações ao acordo parassocial constitutivo do sindicato de voto. Aqui, deve 

prevalecer a regra da unanimidade, atento o disposto no artigo 406.º, n.º 1, do Código 

Civil: tal como em qualquer contrato nascido da autonomia privada das partes (artigo 

405.º do Código Civil), quaisquer modificações a serem introduzidas no mesmo 

requerem o consentimento de todas as partes envolvidas. 

 

313 Suscitam reservas entendimentos que consideram inadequada a aplicação aos sindicatos de voto da 

regra da votação per capita quando a sociedade visada pelo acordo parassocial seja uma sociedade por 

quotas ou anónima. É o caso de MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos parassociais sobre o exercício do direito de 

voto, pp. 244-245. A autora defende a repartição dos votos pelos sócios sindicados na proporção do peso 

destes no capital social da sociedade visada (por quotas ou anónima). São várias as razões que sustentam 

um afastamento desta solução e que nos levam a propugnar a aplicação da regra geral do voto per capita 

resultante do regime jurídico das associações. Em primeiro lugar, porque a mesma assenta numa ideia de 

contribuição dos sócios para o sindicato na proporção do peso do seu voto na sociedade visada. Ora, essa 

contribuição não se verifica, pelo menos, nos sindicatos de voto rudimentares – contrariamente ao que 

sucede, em palcos mais sofisticados, no caso de constituição de uma nova sociedade (v.g., uma sociedade 

holding, como analisado anteriormente), em que a entrada dos sócios na nova sociedade corresponde 

precisamente à participação social detida na sociedade visada, assim se modelando o peso do direito de voto 

destes na nova sociedade. Em segundo lugar, com arrimo na ideia de separação entre a esfera da socialidade 

e a da parassocialidade e na quebra do dogma da acessoriedade, importa assinalar a independência do 

acordo parassocial face ao contrato de sociedade, não surgindo este como uma extensão ou decalque da 

sociedade – especialmente quando o acordo parassocial não seja omnilateral e, por isso, o sindicato não seja 

integrado por todos os sócios da sociedade visada. De outra forma, promover-se-ia – ainda que numa base 

pro rata – uma “distorção do peso do voto”, como sucedería no caso em que um sócio com uma quota de 

30% seria sempre determinante para a tomada de uma decisão no seio do sindicato de voto, apesar de, no 

seio da assembleia geral, o seu voto não revestir tal expressividade. Nada tendo sido estipulado, deve 

entender-se que os sócios sindicados não pretenderam importar da sociedade visada o peso do seu voto, e 

muito menos distorcer nessa importação o peso relativo do seu voto. Finalmente, em terceiro lugar, um 

entendimento como o de GRAÇA TRIGO introduziria sérias entropias no mecanismo decisório do sindicato 

sempre que deste fizessem parte não sócios. 
314 Assim, sobre o artigo 175.º do Código Civil português, cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito 

civil, IV, p. 824. 
315 Cfr. MÁRIO LEITE SANTOS, Contratos parassociais e acordos de voto nas sociedades anónimas, p. 171. 
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 1.4. PACTOS DE CONSULTA PRÉVIA 

Um dos principais traços dos sindicatos de voto é a sua duração prolongada. É assaz 

frequente que os participantes do acordo reservem para momento ulterior a definição 

do sentido dos seus votos, “talvez em função de circunstâncias que venham ainda a 

ocorrer ou prevendo novo e complementar acordo, ou condicionando o sentido do voto 

a alguma das referidas circunstâncias”316. Intui-se, por isso, que neste tipo de acordos 

duradouros não existe um incentivo, por parte dos sócios contraentes, a deixar 

estipulado ab initio o sentido de voto nas deliberações sujeitas a voto concertado. 

Consequentemente, tornou-se usual a opção dos subscritores do acordo parassocial 

pelo diferimento da determinação do sentido de voto, mediante a celebração de pactos 

de consulta prévia (patti di consultazione)317, de acordo com os quais os sócios 

sindicados se vinculam a reunir antes de cada assembleia geral (com uma antecedência 

a determinar convencionalmente), para concertar o sentido dos seus votos em 

concretas deliberações sociais a tomar futuramente318. Noutro cenário, resulta não 

raras vezes a constituição de uma comissão composta por sócios, que fica encarregue 

de determinar o sentido de voto dos sócios, ou mesmo a nomeação de um chefe do 

sindicato (seja este sócio ou um terceiro) com essas funções de determinação do sentido 

de voto (sendo esta escolha frequentemente acompanhada da atribuição de poderes de 

 

316 Cfr. RAÚL VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais, p. 

45. 
317 Sobre estes, cfr., por todos, NATALINO IRTI, I patti di consultazione, in Sindacati di voto e sindacati di blocco 

(a cura di FRANCO BONELLI/PIER GIUSTO JAEGER), Giuffrè, Milano, 1993, pp. 75 e ss. 
318 Os pactos de consulta prévia aqui abordados distinguem-se daqueles outros, também muito usuais no 

tráfego mercantil, em que, por via de um acordo parassocial celebrado entre sócios (frequentemente, 

omnilateral) e a sociedade ou entre sócios e membros dos órgãos sociais, se cria ou promove uma estrutura 

orgânica paralela à estrutura orgânica da sociedade visada. Pense-se nos casos em que de um acordo 

parassocial celebrado entre sócios e os membros dos órgãos de administração resulta o dever de os 

administradores consultarem uma comissão de sócios constituída para o efeito antes da tomada de uma 

deliberação, em sede de conselho de administração, sobre determinada matéria. Pela forma como põem em 

causa a estrutura orgânica da sociedade visada (um elemento do tipo societário) e dada a consequente 

subtracção ou desequilíbrio de competências entre órgãos que fomentam, acordos com este teor suscitam 

algumas dúvidas relativamente à sua admissibilidade. Em detalhe, sobre os limites à admissibilidade 

destes acordos, cfr. V, 3.1 infra. 
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representação na assembleia, com o objectivo de garantir maior eficácia ao 

sindicato)319. 

É típico dos pactos de consulta prévia (i) a identificação das deliberações relativamente 

às quais deverá existir uma consulta prévia, (ii) a regulação do conteúdo e efeitos dessa 

consulta prévia, e (iii) a determinação dos mecanismos de decisão do sindicato para 

apuramento do sentido do voto. 

No que respeita à identificação das deliberações relativamente às quais deverá existir 

uma consulta prévia, a circunscrição convencionalmente operada pelos sócios refere-

se geralmente às deliberações sociais atinentes às matérias mais relevantes da vida 

societária e da condução dos negócios sociais (os designados pontos essenciais ou key 

issues), tais como a transformação, fusão, cisão e aumento ou redução do capital social.  

Os pactos de consulta prévia apresentam uma morfologia variável quanto ao seu 

conteúdo e efeitos. Em simetria com as fases do procedimento colegial320, são 

configuráveis dois tipos de acordos: acordos para discussão e acordos sobre o exercício 

do direito de voto321.  

Os primeiros, menos frequentes, reportam-se aos casos em que os sócios subscritores 

do acordo parassocial se obrigam, previamente à tomada de uma deliberação em 

assembleia geral, a discutir temas relacionados com essa deliberação, tendo em conta 

as propostas de deliberação já apresentadas por outros sócios, ou mesmo para 

apresentarem conjuntamente uma proposta de deliberação social ao presidente da 

mesa da assembleia geral. Pense-se, por exemplo, nos casos de designação de 

administrador, em que um grupo de sócios, após uma reunião prévia, decide apresentar 

 

319 Cfr. RAÚL VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais, p. 46; 

ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, pp. 142-143.  
320 Cfr. PEDRO MAIA, Voto e corporate governance, Tese de doutoramento apresentada na Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra, policopiado, Coimbra, 2010, p. 232, referindo que o método colegial 

se compõe de diversos elementos, cuja função específica não é, contudo, homogénea: (i) a reunião dos 

membros do órgão, (ii) o direito de apresentação de propostas de deliberação por cada um dos membros 

presentes, (iii) o debate (em que cada um dos membros presentes poderá usar da palavra, seja para 

sustentar as suas propostas, seja para criticar as propostas apresentadas por outros), e (iv) o exercício do 

direito de voto. 
321 Expressamente neste sentido, cfr. NATALINO IRTI, I patti di consultazione, p. 78. 
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apenas uma pessoa para a administração da sociedade (cujos dados ficarão disponíveis 

aos sócios, à luz do artigo 321.º, n.º 1, alínea c), da Lei das Sociedades Comerciais), assim 

evitando a diluição de votos, em assembleia geral, por vários candidatos ao cargo de 

administrador. A obrigação assumida pelos sócios na celebração de um acordo para 

discussão tem um mero conteúdo procedimental, informativo e cognoscitivo322, não se 

gerando para os sócios sindicados, após essa consulta prévia, uma obrigação de votar 

num determinado sentido. 

Poder-se-á perguntar, então, o que justifica a obrigação de uma consulta prévia, se da 

mesma não resulta qualquer vinculação para os sócios. Veja-se, como resposta, que a 

discussão ou o debate ínsito a uma consulta com este teor, ainda que não modele nem 

vincule os sócios a uma orientação do voto, pode, em abstracto, dada a mútua persuasão 

e o esclarecimento acerca dos méritos de cada proposta de deliberação, interferir com o 

direito de voto dos sócios. Como bem salienta PEDRO MAIA a propósito do papel do 

debate em assembleia geral (entendimento que também procede para o debate aquando 

da consulta prévia), “o debate tanto pode modificar o sentido de voto para que os 

participantes […] tendiam anteriormente, como pode, inclusivamente, suscitar a 

modificação das propostas de deliberação já apresentadas — em virtude de os 

respectivos proponentes se terem persuadido, no decurso do debate, de que a sua 

melhor formulação seria outra —, como pode ainda suscitar a apresentação de novas 

propostas de deliberação — por determinado ou determinados membros do órgão 

verificarem que nenhuma das restantes propostas apresentadas exprimia a sua 

opinião”323. É certo, contudo, que nestas hipóteses já não estamos na presença de um 

acordo de voto.  

Por outro lado, os pactos de consulta prévia mais comuns são verdadeiros acordos sobre 

o exercício do direito de voto, porquanto os sócios contraentes se obrigam a exercer o 

seu voto, em assembleia geral da sociedade visada, de acordo com a orientação decidida 

no seio do sindicato, resultante da consulta prévia324. Veja-se que, nos casos em que a 

 

322 Cfr. NATALINO IRTI, I patti di consultazione, p. 79. 
323 Cfr. PEDRO MAIA, Voto e corporate governance, p. 237. 
324 Nada estipulando os sócios contraentes relativamente a este tema, remete-se para as considerações 

tecidas acima relativamente aos mecanismos decisórios supletivos do sindicato de voto (cfr. II, 2.3 supra). 
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decisão para apuramento do sentido do voto tomada no seio do sindicato dependa de 

unanimidade (e não de uma maioria, como defendemos ser a regra supletiva), há quem 

aponte a forma como estes acordos para exercício do direito de voto, sempre que não 

exista o acordo de todos os sócios, facilmente se degradam em meros acordos para 

discussão por não se (conseguir) definir um sentido de voto que vincule os membros do 

sindicato. Note-se, não obstante, que o espaço para debate e discussão terá conduzido a 

um esclarecimento dos sócios acerca dos méritos de cada proposta de deliberação, 

podendo, nesta medida, interferir com o sentido em que os sócios exercerão o seu 

direito de voto. 

 

1.5. MECANISMOS DE GARANTIA DE CUMPRIMENTO DOS ACORDOS DE VOTO 

Os membros do sindicato preocupam-se em zelar e garantir o efectivo cumprimento 

dos acordos de voto325. Com o objectivo de assegurar maior eficácia ao sindicato, torna-

se comum o recurso a mecanismos complementares. Entre eles, destacam-se (i) a 

criação de uma nova sociedade, (ii) a colocação das participações sociais em regime de 

compropriedade e (iii) a designação de um representante comum dos sócios sindicados. 

Dada a sua intensa utilização na prática societária angolana e a miríade de questões que 

levanta, este último mecanismo será merecedor de tratamento em ponto autónomo. 

No que respeita à criação de uma segunda sociedade (que poderá ser ou não uma 

sociedade holding), note-se que os sócios desta são os subscritores do acordo 

parassocial. Este mecanismo mereceu já a nossa atenção, remetendo-se, por isso, para 

as considerações anteriores326. Não obstante, vale apontar que, numa solução mais 

mitigada, poderão ainda os sócios sindicados optar por, em vez de alienar as suas 

participações na sociedade visada à nova sociedade, atribuir-lhe tão-só poderes de 

representação, exercendo a nova sociedade o direito de voto inerente às participações 

sociais daqueles em assembleia da sociedade visada, ou, de forma mais onerosa para os 

sócios, constituir direito de usufruto sobre as mesmas a favor da nova sociedade. Neste 

 

325 Cfr. ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, p. 142, nota 25. 
326 Cfr. II, 2 supra. 
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último caso, importa relembrar que a constituição de usufruto sobre participações 

sociais, após a celebração do contrato de sociedade, está sujeita à forma exigida e às 

limitações estabelecidas para a transmissão daquelas (artigo 25.º, n.º 1, da Lei das 

Sociedades Comerciais) e que, sendo o usufrutuário titular de um direito de uso e de 

fruição (artigo 1349.º do Código Civil), os poderes da sociedade usufrutuária excederão, 

em muito, os do exercício do direito de voto em assembleia da sociedade visada (em 

particular, entre os diversos direitos do usufrutuário, veja-se que é a ele que a sociedade 

visada tem de entregar os lucros correspondentes ao tempo de duração do seu direito). 

Configura-se também a possibilidade de colocação das participações sociais em regime 

de compropriedade entre todos os sócios membros do sindicato durante o período de 

tempo em que vigorar o acordo de voto, sendo o direito de voto exercido através de 

representante comum, nos termos dos artigos 244.º e 245.º (sociedades por quotas) e 

334.º (sociedades anónimas) da Lei das Sociedades Comerciais327. O representante 

comum (que se distingue, neste mecanismo, de um mandatário dos sócios328) pode 

exercer perante a sociedade todos os poderes inerentes à participação social em 

contitularidade, salvo actos que importem alienação, oneração ou extinção da 

participação social, aumento de obrigações, renúncia ou redução dos direitos dos sócios 

(excepto quando a lei, o testamento, o tribunal ou todos os contitulares atribuírem ao 

representante comum poderes de disposição, caso em que a atribuição desses poderes 

pelos contitulares deve ser comunicada à sociedade por escrito), como prescreve o 

artigo 245.º, n.os 6 e 7, da Lei das Sociedades Comerciais. O representante comum pode 

ser logo designado no acordo parassocial ou posteriormente eleito pelos participantes 

no sindicato. Esta designação deve, todavia, estar em linha com o disposto no artigo 

245.º da Lei das Sociedades Comerciais, que determina que pode ser representante 

 

327 Cfr. GIUSEPPE SBISÀ, Sindacati di voto e rappresentanza in assemblea, in Sindacati di voto e sindacati di blocco 

(a cura di FRANCO BONELLI/PIER GIUSTO JAEGER), Giuffrè, Milano, 1993, pp. 137 e ss. 
328 Para uma análise da distinção entre o representante comum dos contitulares de acções e os mecanismos 

de representação voluntária do sócio, cfr. GIUSEPPE SBISÀ, Sindacati di voto e rappresentanza in assemblea, p. 

138. O autor considera que o representante comum dos contitulares “deve ser considerado um órgão da 

comunhão, assimilável ao representante legal de um ente colectivo […], mas não sendo discutível que se 

trata de um mandato conjunto obrigatório […] imposto no interesse da sociedade e do mercado” (idem, p. 

139). 
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comum qualquer contitular ou o cônjuge de qualquer deles (n.º 1), só podendo a 

nomeação recair sobre um terceiro se o contrato de sociedade o autorizar 

expressamente ou permitir que os sócios se façam representar por terceiro nas 

deliberações sociais (n.º 2). Como salienta PAULO OLAVO CUNHA, a propósito do 

regime similar do Código das Sociedades Comerciais português, “a lógica é a sociedade 

permanecer fechada”329. Note-se, por fim, que o regime da contitularidade de 

participações sociais contém regras próprias relativas à decisão dos contitulares sobre 

o exercício dos seus direitos: dispõe o artigo 246.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 

Comerciais que, tendo por base o voto per capita, as deliberações dos contitulares devem 

ser aprovadas por maioria, nos termos do n.º 1 do artigo 1407.º do Código Civil (que, por 

sua vez, remete para o regime das sociedades civis, plasmado no artigo 985.º, n.º 4, do 

Código Civil), salvo se aquelas deliberações tiverem por objecto a alienação, oneração ou 

extinção da quota, aumento das obrigações, renúncia ou redução dos direitos dos 

sócios, caso em que é exigido o consentimento de todos os contitulares. 

 

1.6. SEGUE: A DESIGNAÇÃO DE UM REPRESENTANTE COMUM 

Mais atenção merece a designação de um representante comum dos sócios sindicados 

para participar e votar na assembleia geral da sociedade visada. Esta concessão de 

poderes é, em regra, acompanhada da outorga de uma procuração e do depósito das 

participações dos sócios membros junto do sindicato, do director do sindicato ou ainda 

junto de uma sociedade fiduciária330. Entre os mecanismos de garantia do 

cumprimento de acordos de voto, este é, na prática societária angolana, o mecanismo 

mais utilizado, por ser menos gravoso para o sócio membro do sindicato (não importa 

a cessão a terceiros da generalidade dos direitos sociais inerentes às participações 

sociais, nem mesmo a cessão do direito de voto, por o representante se obrigar a votar 

de acordo com as instruções do representado) e por apresentar, à partida, maior 

 

329 Cfr. PAULO OLAVO CUNHA, Direito das sociedades comerciais, p. 660. 
330 Cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 26. 
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flexibilidade na cessação dos seus efeitos, ao bastar-se com a prática de um acto 

unilateral do representado: a revogação da procuração. A representação no exercício do 

direito de voto é, como se analisou anteriormente331, expressamente admitida na lei 

angolana, embora se estabeleçam distinções em função do tipo legal de sociedade, 

verificando-se que a permissão da intervenção de terceiros como representantes é tanto 

maior quanto maior for, no tipo legal considerado, o predomínio do elemento 

capitalista sobre o elemento pessoal.  

Conforme se deixou já antever, a representação voluntária assume uma coloração 

especial na intersecção com a regulação parassocial. Neste âmbito, é frequente que as 

partes consignatárias do acordo de voto, ao pretenderem garantir que o voto 

concertado seja emitido em sentido unitário, optem pela eleição de um representante 

comum dos sócios sindicados332. A representação de vários sócios por um só 

mandatário é permitida no nosso ordenamento jurídico: veja-se, no que tange às 

sociedades anónimas, o disposto no artigo 401.º da Lei das Sociedades Comerciais, que 

admite estes casos de “pedidos de representação”; contudo, o conteúdo destes pedidos 

(mais exigente do que o de uma simples carta mandadeira) deve obedecer ao disposto 

no n.º 3 do referido artigo333, e estes apenas são válidos para uma assembleia 

especificada, quer ela reúna em primeira ou em segunda convocação. Este preceito vem 

regular uma prática muito comum nos Estados Unidos da América, conhecida como 

luta pelas procurações (proxy fight334), que se traduz na recolha de numerosas 

procurações junto dos sócios por certas entidades (sobretudo, investidores 

institucionais, tais como instituições financeiras), exercendo estas o direito de voto por 

 

331 Cfr. II, 2 supra. 
332 Cfr. RAÚL VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais, p. 

46. 
333 Decorre do n.º 3 do artigo 401.º da Lei das Sociedades Comerciais que “O pedido de representação 

deve, pelo menos, conter: a) a identificação da assembleia por referência ao local, dia e hora da reunião 

e à ordem de trabalhos; b) as indicações sobre a consulta de documentos por accionistas; c) a indicação 

precisa do representante ou dos representantes; d) o sentido em que o representante deve exercer o voto, 

na falta de instruções do representado; e) a menção de que, surgindo circunstâncias imprevistas, o 

representante se obriga a votar no sentido que, em seu juízo, melhor satisfaça os interesses do 

representado”.  
334 Cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 160. 
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eles335. Pelo facto de criar “situações fictícias de poder no interior da sociedade”336, a lei 

procurou rodear este instituto de especiais cautelas, permitindo o seu funcionamento 

de modo restritivo. A figura da luta pelas procurações (proxy fight), ainda que possibilite 

a obtenção de resultados semelhantes aos da celebração de um acordo de voto, e ainda 

que facilite a representação conjunta de sócios sindicados, não se confunde com um 

acordo de voto, nem sequer o pressupõe337. 

A importância que a representação voluntária assume no tráfego parassocial, em 

protecção dos interesses dos intervenientes nos acordos parassociais, conduz-nos à 

discussão sobre os termos em que uma procuração para o exercício do voto é livremente 

revogável pelo sócio. Referiu-se já que a regra é a da livre revogabilidade do instrumento 

 

335 Cfr. CAROLINA CUNHA, Anotação ao artigo 381.º, in Código das Sociedades Comerciais em comentário, VI, 2.ª 

edição, Almedina, Coimbra, 2019, p. 109. 
336 A doutrina associa as maiores preocupações a esta permissão legal. Como descreve CAROLINA CUNHA, a 

propósito de regime similar no ordenamento jurídico português (cfr. Anotação ao artigo 381.º, p. 109), esta 

figura «não só reforça e concentra o poder de voto nas mãos de uns poucos como – na medida em que se 

trata geralmente de procurações “em branco” – permite às entidades representantes usar esse poder para 

os seus propósitos e a seu bel-prazer, enquanto os representados nem determinam, nem ao menos 

conhecem o sentido dos votos que são emitidos em seu nome». 
337 Desde logo, porque o mecanismo de representação conjunta de accionistas tem sobretudo em vista a 

representação de accionistas abstencionistas. Assim, cfr. CAROLINA CUNHA, Anotação ao artigo 381.º, pp. 109 

e ss. Aliás, a este propósito, PEDRO MAIA (cfr. Voto e corporate governance, pp. 1064 e ss.) refere que a 

relevância deste mecanismo (plasmado, no ordenamento jurídico português, no artigo 381.º do Código das 

Sociedades Comerciais) não respeita aos casos em que um accionista, por qualquer razão circunstancial, 

não pode ou não lhe convém ir à assembleia; antes assume, ou pode assumir, relevância quanto aos 

accionistas que, na falta de representação, não iriam – nunca iriam – à assembleia. Neste caso, a 

representação permite levar para a assembleia fracções de capital social, porventura muito significativas 

no seu conjunto, que, não fora a representação, sempre estariam ausentes da assembleia, visto os 

respectivos titulares não terem interesse em participar pessoalmente na assembleia por o custo de tal 

participação ser sempre muito superior a qualquer benefício que dela pudesse advir. Não se trata, pois, de 

accionistas que não podem ir à assembleia, mas de accionistas que não querem ir à assembleia. Poder-se-á, 

então, perguntar, segundo o autor, por que razão a apatia racional que demove o pequeno accionista (até 

mesmo para defender um interesse próprio) de participar na assembleia não demove, por maioria de razão, 

alguém de pretender representar esse accionista. O que nos leva a concluir que a representação de 

accionistas apenas será viável se o representante já não sofrer da apatia racional que atinge o pequeno 

accionista, o que pressupõe que aquele tenha um interesse próprio na representação. Este interesse próprio 

não advirá, em regra, de qualquer remuneração por parte do accionista ao representante; o interesse 

próprio que o representante poderá satisfazer através da representação resultará do exercício, em si 

mesmo, do direito de participação na assembleia – o que, aliás, se torna evidente pelo regime decorrente do 

n.º 5 do artigo 401.º da Lei das Sociedades Comerciais (similarmente, no ordenamento jurídico português, 

o artigo 381.º, n.º 4, do Código das Sociedades Comerciais), revelador de que o representante prossegue um 

interesse (também) próprio com o exercício do voto (e que este seja exercido em determinado sentido): “Se 

o accionista, consentindo na representação solicitada, der instruções sobre o sentido do voto, pode o 

solicitante recusar a representação […]”. Por conseguinte, “quem solicita a representação, em rigor, solicita 

o voto num determinado sentido” (cfr. PEDRO MAIA, idem, p. 1066). 
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de representação (artigo 265.º, n.º 2, do Código Civil)338, embora, sendo a procuração 

também conferida no interesse do procurador ou de terceiro, esta apenas poderá cessar 

por revogação bilateral ou por justa causa (artigo 265.º, n.º 3, do Código Civil). Tendo 

como pano de fundo os acordos de voto, cabe perguntar se, tendo sido concedidos 

poderes de representação para o exercício do direito de voto a outro sócio sindicado, ou 

até ao director do sindicato (que, não raras vezes, é um terceiro), se detecta 

cumulativamente um interesse deste ou de terceiro que determine a irrevogabilidade 

da procuração. 

A resposta a esta questão parece-nos positiva. Basta relembrar, com apoio no 

entendimento de JANUÁRIO DA COSTA GOMES, que, para se concluir pelo interesse do 

procurador ou de terceiro, é forçoso descortinar um direito subjectivo de que este ou 

estes sejam titulares e que tal direito seja exercido ou, por qualquer forma, favorecido 

através da realização do acto pelo procurador. E veja-se que tal direito subjectivo não 

tem a sua génese na concessão de poderes de representação, não sendo explicado por 

esta: decorre antes de uma outra relação entre representante e representado, relação 

essa que, por regra, determina a concessão de poderes de representação ou que, não a 

determinando, pode vir a condicionar ou a regular significativamente os termos do agir 

por conta de outrem, nomeadamente quanto ao seu aspecto consequencial, traduzido 

na repercussão dos efeitos na esfera do representado339.  

Detectando-se também um “interesse primário” do representante ou de terceiro340, a 

revogabilidade da procuração pelo representado, na ausência de justa causa, depende 

do acordo do representante ou de terceiro. Ainda que a procuração caduque com a 

 

338 Cfr. II, 2 supra. 
339 Cfr. JANUÁRIO DA COSTA GOMES, Contrato de mandato, in JANUÁRIO DA COSTA, Contrato de mandato, in Direito 

das obrigações, III, (coord. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO), Associação de Estudantes da Faculdade de Direito de 

Lisboa, Lisboa, 1991, p. 281. 
340 A expressão é utilizada por PEDRO LEITÃO PAIS DE VASCONCELOS, A procuração irrevogável, Almedina, 

Coimbra, 2002, pp. 80 e ss. (que o contrapõe ao “interesse secundário” do representante), para se referir ao 

interesse juridicamente relevante do procurador que é objecto de tutela autónoma e que influencia o 

regime jurídico da procuração, que deverá “ser próprio, específico, objectivo e directo na execução do 

negócio que constitui a relação subjacente, de tal modo que o procurador tenha uma posição própria no 

âmbito da relação de representação, uma posição autónoma da posição da pessoa que representa” (idem, p. 

85). 
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cessação da relação subjacente e justificante do interesse do representante ou de 

terceiro341, o representante interessado terá, até lá, uma situação jurídica própria que, 

no limite, pode fazer valer contra o interesse do sócio representado342. 

Contudo, em muitos casos, a fragilidade da posição do representado é ilusória. Por um 

lado, porque muitas são as vozes no sentido de que não ficam sob a alçada da 

irrevogabilidade as procurações com âmbito geral, nem mesmo as procurações ditas 

irrevogáveis. É o caso de GRAÇA TRIGO, que entende que, nas hipóteses em que a 

procuração não define a reunião ou reuniões da assembleia geral em que o 

representante irá votar, as matérias da deliberação, nem o sentido de voto 

(aproximando-se de uma “procuração em branco”) 343, esta não será irrevogável, 

argumentando a existência de um princípio geral segundo o qual os “sócios não 

podem – salvo casos especiais previstos na lei – perder totalmente o controle 

sobre o direito de voto de que são titulares”344. 

Por outro lado, deve considerar-se um outro mecanismo apto a quebrar o alcance 

prático de uma procuração irrevogável para o exercício do direito de voto. É que, ao 

abrigo do disposto no artigo 401.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais, o sócio 

representado continua a poder comparecer na assembleia geral e nela exercer 

pessoalmente o seu voto, assim esvaziando de efeito útil o instrumento de 

 

341 Cfr. NUNO TRIGO DOS REIS, As obrigações de votar segundo instruções de terceiro no direito das sociedades, 

p. 420. 
342 Cfr. NUNO TRIGO DOS REIS, As obrigações de votar segundo instruções de terceiro no direito das sociedades, 

p. 420. 
343 Veja-se que, à luz do nosso ordenamento jurídico societário, é possível a outorga de uma procuração 

geral para o exercício do direito de voto. Atente-se na representação de accionistas na assembleia geral, em 

que a lei se basta com uma carta subscrita pelo accionista e dirigida ao presidente da mesa da assembleia, 

com identificação do representante (artigo 400.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais); nas sociedades 

por quotas, já se exige a indicação do representante, a duração e o âmbito dos poderes conferidos (artigo 

277.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). Deste modo, facilita-se o instituto da representação 

voluntária no âmbito das sociedades anónimas. Desde que estes requisitos estejam cumpridos e que o 

conteúdo da procuração seja determinável à luz do disposto no artigo 280.º, n.º 1, do Código Civil, o sócio 

representado é livre de conferir uma procuração geral ou especial. 
344 Cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 161, afirmando 

que, “nos casos de designação de representante comum com poderes indefinidos, consideramos que a 

procuração será sempre livremente revogável, ainda que, porventura, se prove a existência de interesse do 

representante ou de terceiros (os demais sócios indicados)”. 
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representação anteriormente outorgado e desonerando de qualquer outra diligência ou 

burocracia o representado que mude de ideias quanto à participação pessoal na 

assembleia (a revogação da procuração dita irrevogável é, assim, eficaz). Veja-se que 

esta possibilidade tem sido entendida (à luz de disposição normativa similar no 

ordenamento jurídico português345) como uma forma de afastar os entraves que 

poderiam decorrer da aplicação do regime da irrevogabilidade (como aquele constante 

do artigo 1170.º, n.º 2, do Código Civil), preterindo-se os interesses do representante 

com base na primazia que assume a defesa da participação pessoal e directa do 

accionista na assembleia geral346. Esta disposição normativa tem ainda a vantagem de 

eliminar eventuais dúvidas quanto à possibilidade de a presença do representado em 

assembleia geral valer como uma declaração tácita de revogação347,348. 

 

2. ACORDOS PARASSOCIAIS RELATIVOS À TRANSMISSÃO DE PARTICIPAÇÕES 

SOCIAIS 

2.1. ACORDOS PARASSOCIAIS RELATIVOS À TRANSMISSÃO DE PARTICIPAÇÕES 

SOCIAIS: ENQUADRAMENTO 

Uma modalidade muito frequente de acordos parassociais é aquela em que se regula a 

transmissão de participações sociais. A morfologia da regulação plasmada nesses 

 

345 Cfr. artigo 381.º, n.º 1, alínea b), do Código das Sociedades Comerciais português, de acordo com o qual 

“a concessão de representação é revogável, importando revogação a presença do representado na 

assembleia”. 
346 Cfr. CAROLINA CUNHA, Anotação ao artigo 381.º, p. 109. 
347 Cfr. CAROLINA CUNHA, Anotação ao artigo 381.º, p. 109, nota 17. 
348 Neste contexto, vários  autores – entre eles, com amplas referências bibliográficas estrangeiras, NUNO 

TRIGO DOS REIS (cfr. As obrigações de votar segundo instruções de terceiro no direito das sociedades, p. 421) –  têm 

ensaiado a possibilidade de um representante com competência exclusiva para votar, com base na ideia da 

outorga de uma “procuração supressiva”, que possa ficar imune à sua revogação por via da presença do 

sócio em assembleia geral. Através da procuração supressiva, o dominus confere ao representante a 

competência para a realização de actos jurídicos em nome do representado, deixando este de poder exercer 

pessoalmente aquela competência (tendo, assim, o representante legitimidade para o exercício de uma 

competência jurígena excludente da do dominus). Contudo, vários são os argumentos apresentados contra 

a admissibilidade da procuração supressiva, embora a questão “se jogue no contexto mais geral da validade 

das restrições negociais das faculdades de disposição de bens” (ibidem); ainda assim, em defesa da validade 

da procuração supressiva tem-se argumentado que a mesma “não chega a atingir a faculdade de direito 

substantivo, mas apenas impõe certo modelo de exercício de competência jurígena” (ibidem). 
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acordos apresenta diversas configurações de cláusulas parassociais, em função das 

múltiplas finalidades que lhes subjazem.  

Na prática societária angolana, destaca-se a aposição de cláusulas de proibição de 

transmissão de participações sociais, de criação de limites adicionais à transmissão de 

participações sociais, de reiteração dos limites consagrados no contrato de sociedade à 

transmissão de participações sociais, ou mesmo de cláusulas que impõem a 

transmissão de participações sociais. É sobre estas diferentes cláusulas que nos 

debruçaremos de seguida349.  

 

 2.2. CLÁUSULAS QUE PROÍBEM OU LIMITAM A TRANSMISSÃO DE PARTICIPAÇÕES 

SOCIAIS 

No que respeita às cláusulas que proíbem ou limitam a transmissão de participações 

sociais, haverá, antes de mais, que salientar que, num quadro geral, tais cláusulas 

assumem uma relevante função – ainda que instrumental –, que é a de servirem de 

“complemento natural” 350 dos acordos de voto (sendo, não raras vezes, estipuladas 

conjuntamente com estes). Ao proibirem ou ao estipularem condições mais restritivas 

quanto à transmissão das participações sociais, as partes munem-se de verdadeiros 

mecanismos de eficácia dos acordos de voto: é que, destarte, assegura-se que as 

vinculações assumidas nos acordos de voto não são postas em causa pelo simples facto 

de um sócio transmitir as suas participações sociais a outra pessoa que não seja parte 

nesse acordo parassocial351. Ainda que sem desconsiderar as hipóteses em que a 

transmissão das participações sociais não dita necessariamente a ausência de 

 

349 Remete-se, não obstante, para o que sobre o tema já desenvolvemos no estudo As empresas no direito 

angolano: lições de direito comercial, pp. 579 e ss.   
350 Assim lhes chama RAÚL VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades 

Comerciais, p. 85. 
351 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 47. Também ALEXANDRE DE 

SOVERAL MARTINS, a este propósito, se refere à pretensão de “dar maior eficácia ao acordo de voto” (Notas 

sobre os acordos parassociais relativos à transmissão de acções, in Estudos em homenagem do Prof. Doutor J. L. 

Saldanha Sanches, II, Coimbra Editora, Coimbra, 2011, p. 33). 
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vinculação do adquirente das mesmas ao pacto parassocial352, por regra, como bem 

refere PAULO CÂMARA, “basta pensar que com a transmissão da posição de uma parte 

do acordo parassocial se destrói o vínculo contratual que impendia sobre o alienante, 

por caducidade”353. Estas cláusulas que proíbem ou limitam a transmissão de 

participações sociais são, por seu turno, completadas por outros mecanismos que 

asseguram as vinculações nelas contidas: surgem associadas ao depósito das 

participações sociais (neste caso, acções) ou até à transferência das participações sociais 

para uma terceira entidade354 – assim se impedindo ou dificultando a transmissão das 

participações sociais pelos sócios partes no acordo parassocial, o que permite satisfazer 

o desiderato último, que é o de assegurar o cumprimento das convenções de voto355. 

A criatividade das partes é profícua no que tange às cláusulas que proíbem ou limitam 

a transmissão de participações sociais, existindo inúmeros exemplos de cláusulas deste 

tipo consagradas em acordos parassociais na nossa praxis societária. Numa tentativa de 

sistematização, poder-se-á avançar com as classificações que procuram ordenar as 

principais manifestações destes mecanismos negociais. Dentro das cláusulas de 

intransmissibilidade, distinguem-se: (i) as cláusulas de intransmissibilidade absoluta, 

pelas quais se estabelece a proibição de transmissão das participações sociais, e (ii) as 

cláusulas de intransmissibilidade relativa, que são aquelas pelas quais apenas se criam 

limitações à regra geral de livre transmissibilidade, sujeitando a transmissão à prévia 

verificação de certos requisitos objectivos e/ou subjectivos. 

Estas limitações à transmissão convencionadas no acordo parassocial tanto podem 

acrescer àquelas que já resultam da lei356, como podem resultar de limitações previstas 

 

352 Tema que será tratado adiante (cfr. VI, 9 infra). 
353 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 47. 
354 Estes acordos são tradicionalmente designados pactos de bloqueio (não se confundindo com os acordos 

de voto tendentes ao impedimento da tomada de uma deliberação, de forma a bloquear o tratamento de 

algum aspecto da vida societária). Adoptando esta designação, veja-se, por todos, ALEXANDRE DE SOVERAL 

MARTINS, Notas sobre os acordos parassociais relativos à transmissão de acções, p. 31.  
355 Cfr. ALEXANDRE DE SOVERAL MARTINS, Notas sobre os acordos parassociais relativos à transmissão de 

acções, pp. 33-34. 
356 Será, designadamente, o caso em que, no âmbito das sociedades por quotas, são estipuladas no acordo 

parassocial limitações que acrescem àquelas que já decorrem do artigo 251.º, n.º 3, da Lei das Sociedades 

Comerciais. 
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na lei mas cuja aplicabilidade dependa da sua inclusão no contrato de sociedade (e em 

que, à partida, aí não tenham sido incluídas357), ou mesmo reiterar os limites 

consagrados no contrato de sociedade, de modo a reforçar o que dele consta. Esta última 

modalidade justificar-se-á sempre que se pretenda assegurar a estabilidade das 

limitações à transmissão de participações sociais: é que, estando o acordo parassocial 

sujeito a regras diferentes daquelas que regulam o contrato de sociedade – 

designadamente, quanto à sua modificabilidade –, será, em princípio, necessário o 

consentimento de todos os sujeitos intervenientes no acordo parassocial para o mesmo 

poder ser alterado (artigo 406.º, n.º 2, do Código Civil), diversamente do que sucede com 

o contrato de sociedade, para cuja alteração não é necessária a unanimidade dos 

sócios358.  

Para além da diferenciação entre cláusulas de intransmissibilidade absoluta e relativa, 

haverá ainda que distinguir as cláusulas de intransmissibilidade total ou parcial, 

consoante a proibição se estenda à totalidade das participações sociais detidas pelo 

sócio vinculado ao acordo, ou apenas a parte delas. Refira-se ainda a distinção entre 

cláusula de intransmissibilidade temporária ou perpétua, de acordo com a extensão 

temporal da interdição359. Note-se, contudo – e como se verá adiante, a propósito da 

validade deste tipo de cláusulas –, que em causa estão obrigações de não exercício do 

direito de alienar participações sociais, ou obrigações de não exercer esse direito, salvo 

se reunidas determinadas condições contratualmente prefixadas, e não a perda ou 

extinção do direito de alienar participações sociais360. 

 

 

 

357 É o que sucede, quanto às sociedades anónimas, com a inclusão no acordo parassocial das limitações à 

transmissão constantes do artigo 350.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais (que, em primeira linha, se 

dirigem à sua inserção nos estatutos da sociedade). 
358 Cfr. ALEXANDRE DE SOVERAL MARTINS, Notas sobre os acordos parassociais relativos à transmissão de 

acções, p. 33. 
359 Para uma distinção nestes termos, cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores 

mobiliários, pp. 196 e ss.; ALEXANDRE DE SOVERAL MARTINS, Anotação aos artigos 271.º a 372.º-B, pp. 518-555. 
360 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 198. Sobre a diferença entre 

negócio abdicativo e obrigação de não exercício de direito, cfr. FRANCISCO PEREIRA COELHO, A renúncia 

abdicativa no direito civil, Coimbra Editora, Coimbra, 1995, pp. 32 e ss. 
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2.3. PREFERÊNCIAS E PROMESSAS NA TRANSMISSÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS. 

EM ESPECIAL, A ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULAS DE DRAG ALONG E DE TAG ALONG 

As principais cláusulas parassociais transmissivas não se cingem a cláusulas de 

transmissibilidade negativa. São também concebíveis acordos parassociais de 

transmissibilidade positiva, pelos quais se obrigue o sócio, parte no acordo parassocial, 

a transmitir a outros sujeitos partes no acordo, ou a terceiros, a sua participação social. 

Hipóteses clássicas deste tipo de convenções são a consagração de direitos de 

preferência e de promessas de alienação ou de aquisição no acordo parassocial. 

No que respeita à constituição, por via negocial, de direitos de preferência, importa 

começar por assinalar que, em termos genéricos, e na sua perspectiva civilística, o pacto 

de preferência é a convenção pela qual alguém assume a obrigação de dar preferência a 

outrem na venda de determinada coisa (artigo 414.º do Código Civil). Quando 

transposta para o domínio parassocial, regista-se, então, uma especificidade no objecto 

da preferência convencional361: o sócio parte no acordo parassocial vincula-se a dar 

preferência a outras partes no acordo (sócios ou não) ou a terceiros, conforme o 

estipulado no acordo, aquando da transmissão de parte ou da totalidade da sua 

participação social. Haverá que salientar, não obstante, que a estipulação convencional 

de preferências não é matéria exclusiva do domínio extra-social ou parassocial. Com 

efeito, basta considerar o artigo 350.º, n.º 2, alínea b), da Lei das Sociedades Comerciais, 

o qual dispõe que o contrato de sociedade de uma sociedade anónima pode estabelecer 

um direito de preferência dos outros accionistas e as condições do respectivo exercício, 

no caso de alienação de acções nominativas. Importa assinalar que, pelo simples facto 

de a lei permitir a sua estipulação, em causa não está um direito de preferência de 

natureza legal estabelecido no contrato de sociedade a favor dos restantes 

 

361 Referindo-se expressamente à especificidade do objecto da cláusula parassocial de preferência, cfr. 

PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 202. 
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accionistas362, mas antes um direito de preferência convencional363 (ideia que, de resto, 

também procede se esse direito de preferência não for convencionado no contrato de 

sociedade, mas inserido em acordo parassocial). 

São conhecidas muitas variações das cláusulas inseridas em acordos parassociais pelas 

quais se estabelece a constituição de direitos de preferência (por regra, com eficácia 

obrigacional) a favor de outras partes do acordo parassocial. No elenco das cláusulas de 

preferência mais conhecidas – ainda que muitas delas constituam “preferências 

impróprias”, por não comungarem de todas as características dos direitos de 

 

362 Neste sentido, cfr. ALEXANDRE DE SOVERAL MARTINS, Notas sobre os acordos parassociais relativos à 

transmissão de acções, p. 47. 
363 Questão diversa é a de saber se, ainda que apenas estipulado em acordo parassocial, tal direito de 

preferência convencional se insere numa dimensão social ou numa dimensão parassocial. A questão 

floresceu perante o entendimento de que, por contraposição às cláusulas de consentimento que protegiam 

apenas o interesse da sociedade, as cláusulas de preferência protegeriam, para além disso, um interesse 

individual do sócio – o que, assim, lhes conferia relevância parassocial. A questão foi especialmente versada 

pela doutrina italiana (cfr. GIORGIO OPPO, Contratti parasociali, pp. 40 e ss.; LUIGI FARENGA, I contratti 

parasociali, pp. 155 e ss.). No ordenamento jurídico português também se tem admitido que, ainda que 

afastada a natureza legal do direito de preferência, o mesmo não resulta de um mero pacto de preferência, 

apresentando antes natureza social: as cláusulas de preferência “constituem conteúdo próprio do contrato 

de sociedade e não um pacto de preferência ligado apenas materialmente ao contrato de sociedade” (cfr. 

RAÚL VENTURA, Sociedade por quotas, p. 613). Também JORGE COUTINHO DE ABREU (Direito de preferência em 

cessão de quotas, in II Congresso Direito das Sociedades em Revista, Almedina, Coimbra, 2012, p. 149) refere 

que as cláusulas de preferência têm tipicamente natureza societária, sendo conteúdo dos estatutos das 

sociedades, dispondo sobre interesses, organização e funcionamento societários, e não se reduzem, 

portanto, aos “civilísticos pactos de preferência” – sem prejuízo, porém, da aplicação subsidiária deste 

regime às cláusulas de preferência. E assim é porque a cláusula de preferência se dirige à satisfação dos 

interesses da própria sociedade – desde logo, porque, protegendo esses interesses, se dificulta a entrada de 

novos sócios ou a modificação das relações de poder dentro da sociedade. Acresce que, de acordo com este 

entendimento, se a cláusula de preferência não significasse mais do que um mero pacto de preferência 

entre os accionistas, a supressão desse direito carecia do consentimento de todos os que foram parte do 

mesmo; contudo, não é isso que resulta do disposto no artigo 328.º, n.º 3, do Código das Sociedades 

Comerciais português (equivalente ao artigo 350.º, n.º 3, da nossa Lei das Sociedades Comerciais), o qual 

determina que “as limitações à transmissibilidade de acções podem ser atenuadas ou extintas mediante 

alteração do contrato, nos termos gerais” (cfr. ALEXANDRE DE SOVERAL MARTINS, Notas sobre os acordos 

parassociais relativos à transmissão de acções, p. 48). É certo que “não quer isto dizer que não exista também 

uma relação entre, por um lado, os titulares do direito de preferência e, pelo outro, os obrigados a dar 

preferência. Simplesmente, isso revela-se como funcional relativamente ao interesse da sociedade” (idem, 

p. 49, com referência a esta ideia já apresentada por VINCENZO MELI, La clausola di prelazione negli statuti delle 

società per azioni, Edizioni Scientifiche, Napoli, 1991, p. 52). Contudo, surgem algumas vozes contra este 

entendimento que se identifica como dominante no ordenamento jurídico português. É o caso de JOÃO 

LABAREDA, Das acções das sociedades anónimas, Associação de Estudantes da Faculdade de Direito de Lisboa, 

Lisboa, 1988, p. 295, afirmando estar em causa “um verdadeiro pacto de preferência inserido no próprio 

pacto social”. 
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preferência364 – podemos encontrar as opções de primeira recusa (first option ou right 

of first refusal, de origem anglo-saxónica, também referida abreviadamente, na gíria, 

como ROFR) ou as preferências com vínculo de preço.  

Mediante a estipulação de uma opção de primeira recusa, o sócio que pretenda vender 

parte ou a totalidade da sua participação social tem o dever de fazer uma oferta de 

venda, em primeiro lugar, aos restantes sócios (ou outros beneficiários) partes no 

acordo, independentemente de ter ou não já uma proposta de terceiro – aproximando-

se, assim, na perspectiva do preferente adquirente, das designadas opções de compra 

(call options), embora com a particularidade de a eficácia desta opção se verificar em 

momento específico, que é o momento em que o sócio decide alienar a sua 

participação365. Apenas se os sócios a favor de quem foi constituída essa opção 

recusarem a oferta, pode o sócio alienante vender a terceiros. A opção de primeira 

recusa distingue-se da opção de primeira negociação (right of first offer ou right of first 

negotiation, de origem anglo-saxónica, também abreviadas na gíria, respectivamente, 

como ROFO ou ROFN), a qual obriga o sócio que pretenda vender parte ou a totalidade 

da sua participação social a encetar primeiramente negociações com os restantes sócios 

(ou outros beneficiários) partes no acordo, antes de negociar a alienação das ditas 

participações a terceiros. 

Já nas cláusulas pelas quais se estipulam preferências com vínculo de preço, dá-se a 

fixação prévia do preço das participações sociais para efeitos de exercício futuro do 

direito de preferência por parte dos sócios (ou outros beneficiários) partes no acordo 

parassocial. Essa fixação é feita com referência ao valor contabilístico (ou a outros 

 

364 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 206. O autor classifica como 

preferências impróprias aquelas cláusulas que, pelas variações que introduzem, já não podem ser 

consideradas preferências em sentido técnico-jurídico e de acordo com o desenho legal português, também 

consagrado entre nós (artigo 414.º do Código Civil).  
365 Cfr. F. HODGE O’NEAL, Preventive law: tailoring the corporate form of business to ensure fair treatment 

of all, p. 547. 
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critérios de avaliação) das participações sociais a alienar366. Como se percebe, a 

regulação convencional antecipada da fixação do preço afasta este tipo de cláusulas dos 

típicos pactos de preferência367. 

É também comum a inserção de cláusulas de promessa de alienação de participações 

sociais, por regra, sem eficácia real, em sede parassocial. O tema dispensa, aqui, 

particulares referências ou desenvolvimentos, atendendo ao seu tratamento clássico 

no âmbito do direito civil. Neste contexto, importa, contudo, esclarecer que os 

contratos transmissivos celebrados em cumprimento dos contratos-promessa que os 

fundam e antecedem não se integram já no domínio da parassocialidade: é que “os 

contratos parassociais assumem-se, de facto, como antecedentes lógicos dos 

mecanismos de transmissibilidade, não se confundindo com estes”, sendo “a 

transmissão de participações sociais um puro exercício de direito social, não relevando 

enquanto manifestação de parassocialidade”368. Também dentro da figura geral, de 

contornos tradicionais e conhecidos dos esquemas civilísticos, das cláusulas de 

prometibilidade, se identifica um complexo de modalidades que importa destacar369. É 

o caso das cláusulas de arrastamento (drag along) e das cláusulas de acompanhamento 

(tag along). 

Pelas primeiras, conferem-se poderes de arrastamento (em regra, a um sócio 

maioritário), i.e., uma posição potestativa através de cujo exercício o seu beneficiário 

pode, quando vender as suas acções, obrigar os restantes sócios partes no acordo 

 

366 É, por regra, a preferências com vínculo de preço que correspondem as cláusulas conhecidas no espaço 

anglo-saxónico por pre-emptions clauses (cfr. CHARLES WORTH/GEOFFREY MORSE, Company law, 15th edition, 

Sweet & Maxwell, London, 1995, pp. 261 e ss.). Para um estudo desenvolvido sobre as modalidades de 

fixação contratual do preço das participações sociais em acordos transmissivos, cfr. FERNANDEZ DEL POZO, El 

precio en las cláusulas restrictivas de la libre transmisibilidad de acciones o participaciones, Civitas, Madrid, 

1994, pp. 17 e ss.  
367 Cfr. PAULO CÂMARA/MIGUEL BRITO BASTOS, O direito da aquisição de empresas: uma introdução, in 

Aquisição de empresas, Coimbra Editora, Coimbra, 2011, p. 50, e CATARINA MONTEIRO PIRES, Aquisição de 

empresas e de participações acionistas: problemas e litígios (reimpressão), Almedina, Coimbra, 2019, pp. 

83-91. 
368 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 209. 
369 Sobre estas diferentes modalidades, SOFIA VALE, As empresas no direito angolano: lições de direito 

comercial, pp. 595 e ss.  
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parassocial a alienar as suas acções nas mesmas condições e ao mesmo adquirente370. À 

estipulação deste tipo de cláusulas subjaz a necessidade de evitar que a saída do capital 

de uma sociedade seja atrasada ou impedida pelo simples facto de algum outro sócio se 

mostrar indisponível para alienar a sua participação, em hipóteses em que o terceiro 

adquirente só esteja interessado em adquirir uma participação superior à detida pelo 

titular do direito de arrastamento. Este tipo de cláusulas comporta, todavia, um risco 

evidente, que é o de potenciar actuações abusivas do titular do direito do arrastamento: 

este, motivado por eventuais e atractivas contrapartidas laterais (kickbacks) por parte 

do terceiro adquirente, poderá provocar a venda da sua participação a um preço abaixo 

do preço de mercado e, consequentemente, impor essas condições artificialmente 

desfavoráveis aos outros sócios adstritos ao arrastamento. De forma a prevenir essas 

situações, é frequente que aos sócios adstritos ao arrastamento sejam conferidos 

direitos de preferência, de forma a poderem, querendo, adquirir as acções pelo mesmo 

preço371. 

Por seu turno, as cláusulas de acompanhamento (tag along) conferem poderes, em 

regra, a um sócio minoritário, i.e., uma posição potestativa através da qual o seu 

beneficiário pode exigir que, quando algum ou alguns sócios (desde que partes no 

acordo parassocial) venderem as suas acções, as suas participações sociais sejam 

alienadas nas mesmas condições e ao mesmo adquirente. É uma cláusula que tem em 

vista a protecção dos sócios minoritários, já que permite que estes vendam as suas 

participações sociais em semelhantes condições372. Não obstante, há que reconhecer 

que este mecanismo contratual coloca nas mãos de um sócio (geralmente, maioritário), 

cuja presença na sociedade é determinante para os outros sócios, uma decisão sobre o 

 

370 Cfr. PAULO CÂMARA/MIGUEL BRITO BASTOS, O direito da aquisição de empresas: uma introdução, p. 52. Sobre 

as características desta cláusula, cfr. NICOLA DE LUCA, Validità delle clausole di trascinamento (“drag-

along”), in Banca borsa e titoli di credito: rivista di dottrina e giurisprudenza, vol. 62, n.º 2, Giuffrè, Milano, 

2009, pp. 174-186; MARIA ISABEL SÁEZ  LACAVE/NURIA BERMEJO GUTIÉRREZ, Inversiones específicas, 

oportunismo y contrato de sociedad, in InDret: revista para el análisis del derecho, n.º 1, Barcelona, 2007, 

disponível online em http://www.indret.com/pdf/415_es.pdf, pp. 15 e ss. 
371 Cfr. PAULO CÂMARA/MIGUEL BRITO BASTOS, O direito da aquisição de empresas: uma introdução, p. 52. 
372 Cfr. GRAHAM MUTH/SEAN FITZGERALD, Shareholders’ agreements, 5th edition, Sweet & Maxwell, London, 

2009, p. 122.  

http://www.indret.com/pdf/415_es.pdf
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momento e as condições de alienação da sua participação social e, indirectamente, das 

participações dos restantes sócios afectos ao acordo373. 

Tanto as cláusulas de arrastamento como as de acompanhamento suscitam questões 

relativamente à real eficácia do dever de contratar nelas plasmado. Dir-se-á que, em 

primeira linha, se afigura claro que, através do exercício do direito potestativo pelos 

beneficiários de um direito de arrastamento ou de um direito de acompanhamento, a 

outra parte se encontra numa situação de sujeição reconduzível à posição jurídica do 

promitente adstrito à celebração do contrato definitivo, no âmbito do regime do 

contrato-promessa. Donde segue que, em caso de incumprimento da obrigação de 

celebrar o contrato de aquisição com outrem (no caso das cláusulas de arrastamento) 

ou com o sócio parte no acordo parassocial (no caso das cláusulas de 

acompanhamento), tal convocará a aplicação do artigo 830.º, n.º 1, do Código Civil374. 

Esta ideia merece, não obstante, algumas precisões. A primeira é a de que, no caso das 

cláusulas de arrastamento, a obrigação de contratar constituída no momento do 

exercício do direito potestativo é uma obrigação de (o sócio promitente) contratar com 

outrem (o futuro adquirente, que, por regra, não é parte no acordo parassocial), o que 

determina a aplicação do regime do contrato a favor de terceiro, decorrente do disposto 

nos artigos 443.º e seguintes do Código Civil – o que em nada compromete ou prejudica 

a prometibilidade (e o regime que se lhe aplica) que enforma a cláusula de 

arrastamento375. Em caso de incumprimento da obrigação de contratar, não será, pois, 

de afastar o recurso à execução específica (artigo 830.º, n.º 1, do Código Civil, desde que 

preenchidos os respectivos pressupostos) pelo terceiro adquirente. A segunda é a de 

que, nas hipóteses de direito de acompanhamento, a eficácia deste se esgota no dever 

de os sócios adstritos à satisfação desse direito não alienarem as suas participações 

sociais sem conceder prioridade na alienação – ainda que essa ocorra simultaneamente, 

 

373 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, pp. 208-209. 
374 Cfr. PAULO CÂMARA/MIGUEL BRITO BASTOS, O direito da aquisição de empresas: uma introdução, pp. 52 e ss. 
375 A aplicação deste regime não é prejudicada pelo facto de o terceiro adquirente, com quem o sócio 

adstrito ao arrastamento deverá celebrar o contrato de alienação, à data da celebração do acordo 

parassocial, ser um sujeito indeterminado. Com efeito, “o momento da constituição da obrigação é o 

momento do exercício do direito potestativo conferido pelo acordo parassocial, no qual esta surge já como 

o seu devedor determinado” (PAULO CÂMARA/MIGUEL BRITO BASTOS, O direito da aquisição de empresas: uma 

introdução, p. 53, nota 104). 
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em alienação conjunta – das participações sociais de que seja titular o sócio beneficiário 

do direito de acompanhamento. 

Tendo isto presente, pode concluir-se, quanto às cláusulas de acompanhamento, que 

em causa não está a assunção de um dever – ou de outra situação jurídica passiva – de 

contratar por parte do sócio adstrito à satisfação do acompanhamento; trata-se, 

outrossim, de um dever de não contratar com o terceiro adquirente se determinadas 

condições não se verificarem (i.e., a alienação prévia ou conjunta, a esse terceiro, das 

participações sociais do sócio beneficiário do acompanhamento). Reconhecendo a 

natureza meramente obrigacional de uma cláusula com este conteúdo, em caso de 

incumprimento de um direito de acompanhamento, em nada fica afectada a produção 

de efeitos do contrato celebrado entre o sócio adstrito e o terceiro adquirente: em jogo 

estarão apenas os mecanismos típicos do incumprimento, designadamente, a 

responsabilidade civil, e já não consequências no plano da eficácia negocial376.  

 

2.4. VALIDADE DOS ACORDOS PARASSOCIAIS LIMITATIVOS DA 

TRANSMISSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS 

O artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais nada refere sobre a admissibilidade e os 

limites à licitude dos acordos parassociais relativos à transmissibilidade de 

participações sociais. O silêncio do legislador quanto a esta matéria não permite, 

todavia, concluir que será válida toda e qualquer cláusula parassocial reguladora da 

transmissão de participações sociais. E assim é porque esse silêncio apenas se verifica 

no que concerne aos aspectos da regulação parassocietária, mas já não no que concerne 

aos planos da regulação legal e da regulação estatutária: vejam-se, por exemplo, as 

 

376 PAULO CÂMARA/MIGUEL BRITO BASTOS, O direito da aquisição de empresas: uma introdução, p. 53. Note-se que 

este direito de acompanhamento pode ter na sua base e surge, em acordos parassociais, frequentemente 

associado a cláusulas de domínio (mais conhecidas, em inglês, por ownership clauses) e cláusulas de 

mudança de controlo (conhecidas por change of control clauses). A arquitectura desta associação entre 

cláusulas é de simples explicação: sempre que se verifique o evento relevante determinado nessas cláusulas 

(no caso das cláusulas de domínio, a transmissão de participações sociais por parte do sócio obrigado a não 

as transmitir; no caso das cláusulas de mudança de controlo, a verificação de uma alteração do controlo 

societário), o sócio beneficiário de um direito de acompanhamento poderá exigir, entre outros mecanismos 

de protecção que tenham sido convencionados, também a alienação das suas participações sociais, como 

forma de saída (opting out) da sociedade. 
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limitações legais à estipulação de restrições à cessão de quotas (artigo 251.º, n.º 3, 

primeira parte, da Lei das Sociedades Comerciais), bem como a existência de um 

numerus clausus quanto às hipóteses de restrições estatutárias à transmissibilidade de 

acções (artigo 350.º da Lei das Sociedades Comerciais). Ora, tendo presente o disposto 

no artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais (onde é expressamente determinado 

que apenas serão válidos os acordos parassociais pelos quais os sócios, nessa qualidade, 

“se obriguem a uma conduta não proibida por lei”), dir-se-á que, à partida, e tendo 

presente as pistas fornecidas por estes dados normativos, não pode o pacto parassocial 

constituir um meio para instituir mecanismos que escapam às proibições legais de 

restringir a transmissão de participações sociais.  

A questão sobre a validade das cláusulas sobre transmissão de participações inseridas 

em acordos parassociais não se colocará sempre que estas repitam uma regulação já 

constante de lei societária ou que esta admita constar do contrato de sociedade. Tendo 

isso presente, dir-se-á que a resolução dessa questão passa por, numa perspectiva 

genérica (transversal aos diferentes tipos societários), diferenciar dois tipos de 

problemas. Por um lado, importa analisar a admissibilidade da estipulação de cláusulas 

que proíbam, em absoluto, a transmissão de participações sociais; por outro, caberá 

saber da admissibilidade da estipulação de limitações à transmissão para além ou mais 

restritivas do que as previstas na lei (ou no contrato de sociedade, em relação àquelas 

limitações que a lei enuncie e expressamente remeta para regulação estatutária). 

Trataremos do problema em termos gradativos, iniciando a análise pelas restrições 

mais severas à transmissibilidade para, posteriormente, analisar os esquemas 

negociais em que as restrições não são tão apertadas.  

No que respeita ao primeiro problema, dir-se-á que não são válidos os acordos 

parassociais que proíbem de forma absoluta a transmissão de participações sociais (ou 

que conduzam, na prática, à intransmissibilidade destas), ao corresponderem a 

negócios de causa abdicativa que provocam a extinção do direito à transmissibilidade, 
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beliscando aquilo que é o status socii377. É, aliás, neste sentido que aponta o 

entendimento dominante sobre o tema378. Este entendimento tem na sua base a ideia 

de indisponibilidade do direito à livre transmissibilidade, amparando-se num estreito 

paralelismo (por recurso a uma analogia) com o regime dos sindicatos de voto – ou, mais 

rigorosamente, com o impedimento da limitação absoluta do direito de voto (cujas 

pistas, neste sentido, nos são oferecidas pelo disposto nas alíneas a) e b) do artigo 19.º, 

n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais, que se abordará desenvolvidamente adiante379). 

Não será de excluir que tal impedimento represente o afloramento de um traço geral do 

regime dos acordos parassociais, no sentido de que pelo acordo parassocial se pode 

limitar um direito, mas já não a ponto de esvaziar esse direito. Isto porque “o legislador 

quer vincar a ideia de que o sócio, apesar do contrato parassocial, ainda é sócio – 

mantendo um núcleo minimamente significativo na sua esfera societária”380. 

Acresce que este entendimento encontra ainda respaldo na ideia de que o acordo 

parassocial que determina uma proibição, em moldes absolutos e sem definição 

temporal, de transmissão de participações sociais agride o princípio fundamental, 

vigente no domínio das sociedades anónimas, da livre transmissibilidade das acções. 

Este princípio encontra-se vertido no artigo 350.º da Lei das Sociedades Comerciais: 

extrai-se dele a existência de um numerus clausus quanto às hipóteses de limitações 

estatutárias à transmissibilidade de acções, impedindo-se que os sócios, por via 

estatutária, proíbam ou dificultem a transmissão de acções, salvo nos casos aí 

 

377 Expressamente neste sentido, cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 

198. Não serão de admitir, por exemplo, proibições à transmissibilidade de acções sem que a vigência dessa 

proibição se encontre circunscrita no tempo. Porém, tal não obsta – precisamente por não ser uma 

proibição absoluta de transmissão de participações sociais – a que seja convencionada em acordo 

parassocial a obrigação de não alienação das participações sociais por certo período de tempo considerado 

razoável (assim, cfr. RAÚL VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades 

Comerciais, p. 85). Oferecendo outro exemplo, dir-se-á que também não são de admitir cláusulas que 

condicionem a transmissão a factos de carácter inverosímil. 
378 Assim, cfr., por todos, PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, pp. 302 e ss. 
379 Cfr. V, 3.2 e 3.3 infra. 
380 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, pp. 305 e ss. Em apoio do que 

defende (e do que aqui se defende), o autor faz referência às soluções legislativas de sistemas jurídicos 

estrangeiros, como na Bélgica, Itália ou França, onde a proibição da limitação absoluta à transmissibilidade 

de participações sociais é mais evidente. 
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indicados, atenta a regra da livre transmissibilidade das acções381. Esta regra explica-se 

enquanto decorrência dos traços estruturais deste tipo societário – que se identifica, 

desde logo, por o substrato de capital se sobrepor ao substrato pessoal que caracteriza 

outros tipos de sociedades382. 

De outra perspectiva, dir-se-á: o esbatimento do intuitus personae, com a consequente 

(e típica) fungibilidade dos sócios das sociedades anónimas, revela-se através da livre 

transmissibilidade das acções. Por sua vez, esta livre transmissibilidade (ou, mais 

amplamente, esta predominância do substrato de capital) encontra justificação, a um 

tempo, no facto de neste tipo societário os sócios serem tratados como meros 

investidores383 e, como tal, se tornar necessário atrair o investimento através da 

garantia aos accionistas de liquidez dos seus títulos no mercado, e, a outro tempo, por 

servir de contrapeso da ausência da consagração de um poder genérico de exoneração 

dos accionistas384. 

Cabe, porém, fazer duas ressalvas quanto às valências e aos contributos do princípio da 

livre transmissibilidade das acções plasmado no artigo 350.º, n.º 1, da Lei das 

Sociedades Comerciais neste contexto. A primeira é a de que este princípio não permite 

sustentar, por si só, a conclusão de que existem limites à licitude dos acordos 

parassociais que restringem a transmissibilidade de participações sociais, porquanto, a 

ser esse o (exclusivo) argumento, o mesmo seria imprestável no que respeitasse a outros 

tipos societários que não sociedades anónimas. A segunda é a de que, a ser determinante 

esse princípio para os efeitos a que se alude, sempre se poderia argumentar que, ainda 

assim, tal princípio não impediria a validade de cláusulas de intransmissibilidade em 

 

381 Cfr. MARIA JOÃO VAZ TOMÉ, Algumas notas sobre as restrições contratuais à livre transmissibilidade de 

acções, p. 212. Sobre a relevância desta regra no domínio parassocial, cfr. MÁRIO LEITE SANTOS, Contratos 

parassociais e acordos de voto nas sociedades anónimas, pp. 21 e ss. Remete-se também para o que já 

escrevemos sobre os fundamentos da livre transmissibilidade das acções em As empresas no direito 

angolano: lições de direito comercial, pp. 589 e ss. 
382 Como sucede com as sociedades em nome colectivo, onde o paradigma da sociedade de pessoas atinge o 

seu grau máximo, situando-se estas, por isso, no pólo oposto ao das sociedades anónimas. Expressando 

inequivocamente este entendimento, cfr. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, A participação social, p. 38. 
383 Cfr. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, A participação social, p. 39. 
384 Cfr. MARIA JOÃO VAZ TOMÉ, Algumas notas sobre as restrições contratuais à livre transmissibilidade de 

acções, p. 212. 
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acordos parassociais, uma vez que, dada a mera eficácia inter partes dos acordos 

parassociais, o sócio parte no acordo parassocial nunca ficaria impedido de transmitir 

a sua participação a um terceiro: caso transmitisse, o negócio de transmissão seria 

válido, pese embora as eventuais consequências no plano da responsabilidade civil 

perante os sujeitos partes no acordo parassocial que tenham, por essa razão, ficado 

lesados385. Desta forma, o fundamento da regra da livre transmissibilidade de 

participações sociais (permitir a saída do sócio da sociedade) não seria posto em causa. 

Contudo, esta leitura menos atenta não procede. Desde logo, porque tal passaria por 

sustentar a validade de uma disposição negocial naquilo que – pressupondo essa 

validade – são as consequências da sua violação386. Ainda quanto às valências do 

princípio da livre transmissibilidade das acções no que respeita à validade de cláusulas 

com este conteúdo, importa, por fim, fazer o exercício inverso (e simétrico): quanto às 

hipóteses de limitação da transmissão das acções que se encontram previstas no n.º 2 

do artigo 350.º da Lei das Sociedades Comerciais, parece não existirem dúvidas de que 

essas hipóteses, ainda que não incluídas no contrato de sociedade, podem ser inseridas 

em acordos parassociais.  

No que respeita ao segundo problema formulado, entendemos que não suscita reservas 

a ideia de que, fundadas na autonomia privada e na liberdade contratual (artigo 405.º, 

n.º 1, do Código Civil), as cláusulas parassociais que introduzam limites à transmissão 

para além ou mais restritivas do que as previstas na lei ou no contrato de sociedade são 

válidas – ainda que as mesmas pudessem ser consideradas inválidas, se incluídas no 

contrato de sociedade (designadamente, porque fora do elenco de limitações 

apresentado no artigo 350.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais)387. Em bom rigor, 

esta ideia emerge de uma resposta ao problema mais amplo – que será desenvolvido em 

 

385 Sobre a eficácia inter partes dos acordos parassociais, cfr. VI infra. 
386 Cfr. MARIA JOÃO VAZ TOMÉ, Algumas notas sobre as restrições contratuais à livre transmissibilidade de 

acções, p. 303. 
387 Temos, como exemplos destas cláusulas, aquelas pelas quais se limita a transmissibilidade de acções ao 

portador (note-se que a lei só permite limitar a transmissibilidade de acções nominativas – vide artigo 

350.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais), ou a inalienabilidade das acções nominativas durante certo 

período de tempo – cfr. ALEXANDRE DE SOVERAL MARTINS, Notas sobre os acordos parassociais relativos à 

transmissão de acções, p. 32. 
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capítulo posterior sobre os limites à validade de acordos parassociais388 –, que é o de 

saber se, para além dos limites genéricos à autonomia privada, os acordos parassociais 

estão ainda sujeitos aos limites típicos do contrato de sociedade (maxime, os limites 

contidos no artigo 350.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais)389. Mais 

particularmente, tendo presente o texto do artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais 

– onde é expressamente determinado que apenas serão admitidos os acordos 

parassociais pelos quais os sócios, nessa qualidade, “se obriguem a uma conduta não 

proibida por lei” –, haverá que saber se o pacto parassocial pode constituir um meio para 

realizar fraude à lei (por aplicação analógica das normas que limitam a autonomia 

estatutária, nos termos do artigo 280.º, n.º 1, do Código Civil)390.  

Ora, diversamente do que se concluiu a propósito da validade de cláusulas de 

intransmissibilidade absolutas, será de defender, quanto a estas cláusulas, uma certa 

impermeabilização da parassocialidade aos valores societários. É que, contrariamente 

ao que tem sido o entendimento dominante, não se acolhe a ideia de que os acordos 

parassociais são meros elementos complementadores da vida societária e instrumentos 

que necessariamente estão funcionalmente ligados ao contrato de sociedade e que, 

como tal, devem ser alvo do mesmo tipo de restrições deste. Prima facie, os acordos 

parassociais não estão sujeitos às regras imperativas do direito das sociedades, na 

medida em que essas regras sejam exclusivamente dirigidas às cláusulas do contrato de 

sociedade – como sucede com a hipótese do artigo 350.º da Lei das Sociedades 

Comerciais: o elemento literal é suficiente para concluirmos que aquele se dirige 

expressamente às restrições constantes do pacto social, e não às restrições extra-

 

388 Cfr. V infra. 
389 Delimitando a questão desta forma, cfr. ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito 

português, p. 157. 
390 Fraude que, como salienta ALEXANDRE DE SOVERAL MARTINS (Notas sobre os acordos parassociais relativos à 

transmissão de acções, p. 34), “é mais facilmente detectável quando o pacto parassocial tem como partes 

todos aqueles que outorgaram no contrato de sociedade e contém cláusulas que seriam ilícitas se 

integradas neste último”. Sobre a questão das cláusulas extra-estatutárias contrárias ao contrato de 

sociedade, cfr. FRANÇOIS-XAVIER LUCAS, Les transferts temporaires de valeurs mobilières: pour une fiducie de 

valeurs mobilières, L. G. D. J., Paris, 1997, pp. 102 e ss. 
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estatutárias391. Note-se, porém, que saber se as normas contidas na Lei das Sociedades 

Comerciais se dirigem apenas às cláusulas do pacto social ou se dirigem a qualquer 

contrato com ele relacionado é uma questão de interpretação da lei no caso concreto: 

apenas quando este último seja o resultado desse exercício de interpretação do 

enunciado normativo em questão será admissível subsumir o acordo parassocial ao 

regime das normas imperativas societárias; tal não obsta, todavia, a que, não sendo esse 

o resultado, as regras imperativas de direito societário se apliquem, por analogia, aos 

acordos parassociais, sempre que se detecte uma intensa similitude de rationes entre a 

situação dos casos regulados e a que estaria subjacente à regulação do caso não regulado 

(artigo 10.º, n.º 2, do Código Civil)392. 

Tendo por base este critério aqui apresentado, afigura-se facilitada a resolução do 

concreto problema que agora nos ocupa: o artigo 350.º da Lei das Sociedades Comerciais 

– ou, mais correctamente, a tipicidade das limitações aí contidas – versa expressamente 

sobre as cláusulas do contrato de sociedade e não sobre os instrumentos negociais que 

com este se conexionam. À partida, essa tipicidade de limitações não se dirige aos 

acordos parassociais. Porém, num segundo grau de análise, haverá ainda que saber se 

se justifica a aplicação analógica das regras que determinam essa tipicidade. Ora, essa 

aplicação analógica será, quanto a esta concreta disposição normativa, de afastar. E não 

é por não procederem necessariamente, no caso omisso, as razões justificativas da 

regulamentação dos casos regulados. O âmago da questão situa-se, outrossim, a 

montante desse exercício de analogia. Assim é porque as limitações constantes do 

artigo 350.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais decorrem de normas excepcionais, 

não se admitindo, por isso, a sua aplicação analógica (artigo 11.º do Código Civil). 

A excepcionalidade dessas regras explica-se uma vez compulsado o fundamento que 

subjaz ao numerus clausus de limitações contido no artigo 350.º da Lei das Sociedades 

Comerciais. Em linha com o entendimento dominante393, o fundamento desse 

numerus clausus encontra-se na eficácia das cláusulas restritivas face a terceiros. Se 

 

391 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 311, nota 700, dando conta 

de idêntica solução defendida na Alemanha. 
392 Cfr. ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, p.  159. 
393 Cfr., por todos, PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 311. 
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não, veja-se: as limitações tipificadas no artigo 350.º, n.º 2, da Lei das Sociedades 

Comerciais são apenas aplicáveis às acções nominativas, e decorre do artigo 350.º, n.º 

3, da Lei das Sociedades Comerciais a obrigatoriedade de as cláusulas que restringem a 

transmissão serem inscritas nos títulos e nas contas de registo, sob pena da sua 

inoponibilidade a adquirentes de boa-fé. Tal significa que, se o adquirente se encontrar 

de má-fé, a limitação à transmissão ser-lhe-á sempre oponível, ainda que não inscrita 

nos títulos e nas contas de registo; se se encontrar de boa-fé, não lhe será oponível se a 

inscrição de tal limitação não constar do título ou das contas de registo. Donde decorre, 

de forma a reforçar estas limitações estatutárias, um esquema semelhante ao vigente 

no domínio dos direitos reais394, e que deve ser considerado excepcional395. Desta 

forma, não devem as ditas restrições às limitações à transmissão de acções ser 

transpostas para o domínio parassocial; neste, vale, quanto a este aspecto, o princípio 

contrário, que é o da atipicidade dessas restrições. 

Identificam-se, aliás, dados externos no nosso ordenamento jurídico que se mostram 

favoráveis à admissibilidade de acordos parassociais limitativos (mas não em absoluto) 

da transmissão de participações sociais. Um desses dados é-nos oferecido pelo disposto 

no artigo 123.º, n.º 1, do Código dos Valores Mobiliários. Determina este preceito que 

todos “os acordos parassociais que visem adquirir, manter ou reforçar uma 

participação qualificada em sociedade aberta ou assegurar ou frustrar o êxito de oferta 

pública de aquisição, devem ser comunicados ao Organismo de Supervisão do Mercado 

de Valores Mobiliários”. Ora, se em causa poderão estar acordos parassociais pelos quais 

se vise, entre outros, manter ou reforçar uma participação qualificada ou frustrar o 

êxito de uma oferta pública de aquisição, este preceito também tem em vista a regulação 

(de aspectos específicos) de acordos limitativos da transmissão de participações sociais, 

não se podendo inferir do enunciado da norma que esses acordos limitativos apenas 

 

394 Não se enveredará aqui, porém, pela problemática, bem mais profunda, que é a das participações sociais 

(maxime, das acções) enquanto objecto possível de direitos reais, bem como, nessa senda, da 

admissibilidade, quanto a estas, da constituição de direitos reais de aquisição (PAULO CÂMARA, 

Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 310, nota 699; JOÃO LABAREDA, Das acções nas 

sociedades anónimas, pp. 295 e ss.). 
395 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, pp. 310 e ss. 
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podem incluir ou reproduzir limitações que não estejam para além ou sejam mais 

restritivas do que aquelas previstas na lei societária396. 

Este problema tem sido também tratado nos nossos tribunais. Merece especial 

referência uma decisão do Tribunal Supremo, de 12 de Fevereiro de 2016397, que foi 

pioneira na abordagem do tema entre nós. Em causa estava um pedido de providência 

cautelar deduzido por três sociedades comerciais, accionistas da Unitel, SA (detendo, 

em conjunto, 75% do capital social dessa sociedade), com vista a impedir que outra 

sociedade accionista da Unitel, S.A. transmitisse, gratuita ou onerosamente, as acções 

de que era titular. Este pedido fundava-se numa obrigação assumida em acordo 

parassocial celebrado antes do investimento das accionistas na Unitel, SA, resultando 

deste acordo o seguinte: (i) que as cláusulas do acordo parassocial sobrepor-se-iam aos 

estatutos, em caso de divergência entre ambos; (ii) que o acordo parassocial limitava e 

proibia a transmissão de acções por qualquer accionista e conferia direito de 

preferência às outras accionistas e à sociedade, nos casos em que uma das accionistas 

pretendesse transmitir as suas acções; (iii) que, se fosse alienada uma sociedade 

associada das accionistas parte do acordo parassocial, e essa sociedade detivesse acções 

da Unitel, SA (designadamente, por as mesmas lhe terem sido transmitidas pela 

accionista parte no acordo parassocial), as accionistas que controlavam essa sociedade 

associada deveriam garantir que elas próprias, antes da alienação, voltariam a ser 

titulares das acções da Unitel, SA. Em suma, o que pretendiam as accionistas da Unitel, 

SA, partes no acordo parassocial, era impedir a entrada de entidades estranhas ao elenco 

de accionistas inicial, excepto se estas entidades fossem associadas de qualquer delas; 

com base nisto, alegaram as accionistas autoras o carácter intuitu personae do acordo 

parassocial. O litígio emergiu do facto de uma das accionistas partes no acordo 

parassocial ter decidido pela sua fusão com uma sociedade comercial de direito 

brasileiro, o que significa que, ainda que a accionista da Unitel, SA se mantivesse 

formalmente a mesma, ela passaria, em virtude da fusão, a ser integralmente detida 

 

396 A mesma ideia é desenvolvida por ALEXANDRE DE SOVERAL MARTINS, no contexto do ordenamento jurídico 

português, em Notas sobre os acordos parassociais relativos à transmissão de acções, p. 33. 
397 Cfr. Acórdão do Tribunal Supremo da República de Angola, Câmara do Cível, Administrativo, Fiscal e 

Aduaneiro, Processo n.º 1376/14, de 12 de Fevereiro de 2016, Relatora: LISETE SILVA, disponível para 

consulta na Secretaria do Tribunal Supremo. 
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pela sociedade resultante da fusão. Entendeu o Tribunal Supremo que esta integração 

das acções da Unitel, S.A. – que são um activo de uma das sociedades participantes da 

fusão – na sociedade resultante da fusão é apta a, num juízo necessariamente 

perfunctório e típico de uma tutela cautelar, configurar uma violação do acordo 

parassocial, por estar em curso uma alienação, proprio sensu, das acções da Unitel, S.A. 

a uma terceira entidade, bem como a violação do direito de preferência da sociedade e 

das restantes accionistas. Por isso, o Tribunal Supremo decidiu que estavam verificados 

os requisitos para o deferimento da providência cautelar peticionada, devendo a 

accionista requerida abster-se de transmitir, gratuita ou onerosamente, as acções da 

Unitel, S.A. que detinha, por via da fusão projectada. Esta decisão do Tribunal Supremo, 

ainda que apenas em sede de tutela cautelar, é reveladora da abertura dos nossos 

tribunais no sentido, acima defendido, da admissibilidade de acordos parassociais 

limitativos da transmissão de participações sociais – designadamente, mediante a 

estipulação de obrigações de não-transmissão de participações sociais e de direitos de 

preferência a favor da sociedade e dos sócios que sejam partes no acordo parassocial. 

 

3. ACORDOS PARASSOCIAIS RELATIVOS À ORGANIZAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DA SOCIEDADE 

Seguindo a classificação de acordos parassociais acolhida neste estudo, temos, como 

última categoria de cláusulas inseridas em acordos parassociais, aquelas que visam a 

organização e o funcionamento da sociedade, com o principal desiderato de conferir 

estabilidade e unidade à direcção da vida da sociedade398. Estes compreendem uma 

categoria muito ampla, que absorve as regulações que se referem tanto às relações de 

natureza comercial, como às de natureza financeira da sociedade, seja no plano de uma 

estratégia ou de negócios com projecção externa, seja no plano da organização e do 

funcionamento interno da sociedade. Podem, por isso, descortinar-se as mais diversas 

cláusulas, como aquelas relativas à eleição dos membros do órgão de administração, à 

 

398 Como já havíamos desenvolvido em As empresas no direito angolano: lições de direito comercial, p. 123. 
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obrigação de subscrição de aumentos de capital ou realização de outros investimentos, 

à definição dos princípios orientadores da política empresarial a seguir, ao 

estabelecimento de relações preferenciais com a sociedade, bem como as referentes às 

soluções a adoptar em caso de saneamento financeiro da sociedade399. Estes acordos, 

principalmente concentrados na actividade económica da sociedade, revelam-se 

essenciais em diferentes fases da vida societária, porquanto as obrigações neles 

estabelecidas são, muitas vezes, a garantia da viabilidade económica da sociedade. Isto 

justifica que nesses acordos sejam também partes credores (maxime, financiadores), 

perante os quais os sócios assumem, em regra, a obrigação de votar segundo as 

instruções desses credores400.  

Este tipo de acordos parassociais implica quase sempre um misto de acordos relativos 

ao exercício de direito de voto e de acordos relativos ao regime da transmissão das 

participações sociais. É, designadamente, o que sucede sempre que “as partes adoptam 

um plano para a empresa e comprometem-se a pô-lo em prática: ficam implicadas 

votações concertadas em assembleia geral, indicações ou eleições de administradores 

de confiança e, até, influências extra-societárias”401, ou sempre que, com vista à boa 

execução desse plano, as partes assumem o compromisso de enfrentar um concorrente, 

não lhe alienando acções ou, sendo o concorrente um sócio, isolando-o na assembleia 

geral. Nesta linha, é também frequente que do acordo parassocial resulte a constituição 

de obrigações de não-concorrência, ficando as partes adstritas, entre outras 

vinculações, a não adquirir participações sociais ou a não exercer cargos de 

administração em sociedades que exerçam actividades concorrentes.  

Por outro lado, também as matérias de governo das sociedades (corporate governance) 

poderão ser intensamente reguladas por estipulações parassociais. Basta pensar nas 

cláusulas pelas quais se altera a distribuição interna das competências e dos poderes 

 

399 Cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 30. 
400 Cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 30; MÁRIO LEITE 

SANTOS, Contratos parassociais e acordos de voto nas sociedades anónimas, p. 8; ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, 

Manual de corporate finance, Almedina, Coimbra, 2015, pp. 320 e ss.  
401 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades, I, p. 705. 
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societários, retirando ou condicionando a tomada de decisões por parte de 

determinados órgãos ou estruturas da sociedade402. O exemplo mais evidente concerne 

aos acordos relativos à composição dos órgãos sociais, em que geralmente é acordada 

uma repartição dos órgãos societários pelas diferentes partes envolvidas no acordo 

parassocial: uma das partes indicará certas pessoas para membros de um ou mais 

órgãos sociais, e outras partes farão o mesmo quanto a outros órgãos, vinculando-se 

todas a votar concertadamente na deliberação para designação dos membros dos 

órgãos sociais quanto aos nomes apresentados pelos sócios partes no acordo 

parassocial403. 

Os acordos parassociais permitem, assim, introduzir alguma flexibilidade nas 

estruturas rígidas resultantes da lei e dos estatutos e que, mais recentemente, têm sido 

igualmente postuladas pelos códigos de conduta de governo das sociedades404. De resto, 

neste domínio da regulação parassocial de aspectos do corporate governance poder-se-á 

ainda identificar acordos parassociais sobre a remuneração dos membros dos órgãos 

sociais405, ou acordos que, na prática, introduzem desvios à orgânica que é privativa de 

determinado tipo societário (desde que dentro dos limites legalmente admissíveis, 

maxime, desde que não se desvirtue, por via de uma organização a latere, diferente da 

plasmada no pacto social, o princípio da tipicidade vertido no artigo 1.º, n.º 3, da Lei das 

Sociedades Comerciais406). 

Por fim, no seio desta categoria de acordos parassociais merecem ainda referência os 

acordos parassociais que regulam o acesso à informação societária. O objectivo 

principal destes acordos é alargar o direito à informação legal e estatutariamente 

 

402 Cfr. ADELAIDE MENEZES LEITÃO, Acordos parassociais e corporate governance, p. 577. 
403 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades, I, p. 705. 
404 Neste contexto, note-se, com ADELAIDE MENEZES LEITÃO (Acordos parassociais e corporate governance, p. 

589), que também “as próprias regras de corporate governance, entretanto codificadas, devem ser 

consideradas como um padrão de boa conduta que norteia os limites dos acordos parassociais”. 
405 Desenvolvidamente, cfr. LUÍS BRITO CORREIA, Os administradores das sociedades anónimas, Almedina, 

Coimbra, 1993, p. 569. Entre nós, sobre a temática da remuneração de administradores, SOFIA VALE, Board 

of directors’ remuneration under the laws of Angola, in Estudos em homenagem a Agostinho Pereira de 

Miranda, Almedina, Coimbra, 2019, pp. 499-517. 
406 Cfr. ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, p. 162. 
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previsto e regulado407. O pacto de consulta é a solução negocial que mais se destaca, 

correspondendo, numa perspectiva ampla, ao acordo pelo qual os sócios se vinculam, 

em certos termos e condições, a estabelecer contactos entre si e a trocar informação 

antes de exercer determinado direito social408. Numa visão menos holística da figura, o 

mais comum é associar os pactos de consulta à troca de informação com vista à 

preparação do exercício do direito de voto409. Esse direito de voto, por sua vez, poderá 

ser, ou não, de exercício concertado: o pacto de consulta não vincula o exercício do 

direito de voto, apenas pretende antecipar (e preparar) a discussão a ter lugar em 

assembleia geral, limitando-a a alguns membros e transferindo-a para um espaço 

diferente da assembleia – o que explica a descrição deste fenómeno como assembleia 

sombra. 

No que respeita ao conteúdo da obrigação constituída pelo pacto de consulta, há que 

reter que em causa estão tão-só deveres de informação, mas estes poderão ser de 

geometria variável: podem consistir na obrigação de o sócio emitir ou divulgar um 

parecer ou uma opinião ou poderão consistir na obrigação de os sócios debaterem o 

sentido de voto, com o intuito de se apurar aquele sentido que vinculará os demais 

sócios que sejam parte no acordo parassocial. Os deveres de verdade e de completude 

relativo às informações e ao debate instruído são transversais aos pactos de consulta. 

 

407 Cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 30. 
408 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 98. 
409 Cfr. NATALINO IRTI, I patti di consultazione, pp. 75 e ss. Estas informações podem ter os mais variados 

conteúdos e reportar-se a diferentes aspectos da vida societária: “pode perfeitamente corresponder a um 

interesse atendível dos sócios o de trocarem informação antes da consumação da alienação de acções, 

informação essa que poderá abarcar quer dados relativos aos destinos de gestão da sociedade (o que será 

relevante para a consolidação da decisão de transmissão), quer também no tocante a eventuais propostas 

de aquisição subscritas pelos restantes sócios, interessados em que o domínio da sociedade não caia nas 

mãos de terceiros” (cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 99). 
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Constituirá incumprimento tanto a simples não-consulta, como a transmissão de 

informação falsa ou incompleta410.  

Por outro lado, no universo de acordos parassociais relativos ao acesso à informação 

societária, avultam ainda as designadas cláusulas de aviso. Através destas, os sócios 

vinculam-se a informar as restantes partes do acordo parassocial, ou mesmo a 

sociedade (quando esta não seja parte do acordo), sempre que se verifique (ou se preveja 

a verificação de) um determinado evento – por exemplo, a aquisição de uma 

participação social acima de um patamar definido, também ele fixado no acordo. Estas 

cláusulas de aviso, inseridas, por regra, em expedientes sociais dirigidos à defesa da 

sociedade contra investidas de controlo, têm sobretudo em vista a coadjuvação entre as 

partes do acordo no desenvolvimento de alguma estratégia (v.g., uma estratégia de 

defesa anti-OPA)411. 

 

4. ACORDOS PARASSOCIAIS E INVESTIMENTO PRIVADO  

A matéria dos acordos parassociais encontra particularidades no domínio do 

investimento privado em Angola. Trata-se de uma matéria especialmente relevante 

para a nossa realidade jurídico-societária, na medida em que uma parte muito 

significativa das sociedades comerciais de maior dimensão foi e é constituída 

justamente com recurso a investimento privado estrangeiro412.  

Essas particularidades podem ser analisadas numa perspectiva descritiva e numa 

perspectiva normativa. Pela primeira, analisam-se as modalidades de cláusulas 

 

410 Como afirma NATALINO IRTI, I patti di consultazione, p. 81, em causa está, por regra, “uma obrigação de 

consultar, mas nenhuma obrigação de voto nasce dessa consulta. O escopo constitutivo da consulta gera 

deveres de verdade e completude, pelo que a consulta incompleta ou falsa constitui incumprimento do 

pacto”. É certo, como salienta o autor, que “o bem devido por força do pacto de consulta é, em princípio, 

infungível e insubstituível”, o que justifica as pesadas cláusulas penais que frequentemente são associadas 

a estas obrigações (tradução livre do texto original em língua italiana). Por outro lado, também RAFAEL 

TORINO, I contratti parasociali, Giuffrè, Milano, 2000, p. 456, constata que “do pacto não nasce, só por si, 

qualquer vinculação ao exercício do direito de voto” (tradução livre do original em língua italiana).  
411 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 98. 
412 Pioneiro em apontar a premência do estudo dos acordos parassociais face à realidade empresarial 

angolana, cfr. IRENEU MATAMBA, Os acordos parassociais e o seu regime jurídico no direito angolano: breve 

análise e comentários ao art. 19.º da Lei das Sociedades Comerciais, p. 194. 
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inseridas em acordos parassociais mais frequentes nesse domínio; pela segunda, as 

exigências decorrentes da lei que possam configurar condições ou limites de validade 

de tais cláusulas parassociais. Sem prejuízo da apresentação do quadro geral de tais 

particularidades, focar-nos-emos naquelas que são as modalidades de acordos 

parassociais mais utilizadas no campo do investimento privado. Fá-lo-emos à luz do 

regime de investimento privado actualmente vigente, e que está plasmado na Lei do 

Investimento Privado de 2018, mas sem deixar de abordar o tema à luz do regime 

jurídico anterior, decorrente da Lei do Investimento Privado de 2015 (hoje revogada), 

tendo em conta o volume considerável de sociedades constituídas em território 

angolano, ladeadas por acordos parassociais, ao abrigo desse regime413. Já as 

particularidades atinentes às condições ou limites de validade desses acordos serão 

desenvolvidas adiante, também à luz do regime de investimento privado actual e do 

regime que o antecedeu, em capítulo especificamente dedicado aos limites à validade 

dos acordos parassociais414. 

Como ponto de partida, importa esclarecer que estas particularidades encontram, no 

direito angolano, uma explicação. Mais intensamente do que se verifica na generalidade 

dos ordenamentos jurídicos próximos ao nosso, estas particularidades derivam do 

facto de na ordem jurídica angolana contarmos com um conjunto de regimes 

reguladores do investimento privado que, como denominador comum, visam 

assegurar que os nacionais angolanos possam beneficiar da riqueza produzida pelo 

exercício de actividades económicas em Angola. Como se verá, essas particularidades 

eram mais intensas na vigência do anterior regime de investimento privado, plasmado 

 

413 Os dados estatísticos mais recentes de que dispomos indicam que, não obstante o contexto económico-

financeiro desfavorável com que Angola depara, o número de empresas em actividade em 2017 era de 

49.376 (INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, Anuário de estatísticas das empresas 2014-2017, p. 14), um 

número claramente superior às 39.884 empresas em actividade em 2014 (INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTATÍSTICA, Estatística do ficheiro de unidades empresariais 2011-2014, p. 15). Para efeitos do conceito de 

empresa subjacente a este estudo, foram consideradas empresas privadas (sociedades anónimas, 

sociedades por quotas e empresários em nome individual), empresas públicas e de domínio público e outras 

(associações e fundações – estas não são por nós incluídas no conceito de empresa entendida em sentido 

subjectivo, como já referimos em SOFIA VALE, As empresas no direito angolano: lições de direito comercial, p. 

178). 
414 Cfr. V infra. 
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na Lei do Investimento Privado de 2015. Tal não significa, contudo, que nos dias de hoje 

essa necessidade de proteger os nacionais angolanos não exista, o que justifica que, em 

alguns sectores do investimento privado, essa protecção se faça ainda sentir com 

veemência. 

Como facilmente se percebe, está sobretudo em causa, o imperativo de não excluir os 

nacionais angolanos dessa riqueza em caso de investimento privado externo ou 

estrangeiro em Angola415. Para tal, cabe ter presente a assumida importância do 

investimento estrangeiro em território angolano: após a independência de Angola, 

rapidamente se constatou a baixa capacidade técnica existente no país e a reduzida 

qualificação dos trabalhadores angolanos. Por essa razão, o investimento estrangeiro é, 

desde então, encarado como uma inevitabilidade para colmatar estas lacunas, 

reconhecendo-se a necessidade do recurso a capitais, equipamento e tecnologia 

provenientes do estrangeiro416.  

Neste contexto, afigura-se coerente que estes regimes apresentem, como nota de fundo, 

um favorecimento ou tratamento preferencial dos empresários nacionais face aos 

empresários estrangeiros. Por isso, ainda que, em geral, a legislação societária e 

financeira (designadamente, a Lei das Sociedades Comerciais, a Lei de Bases das 

Instituições Financeiras ou o Código de Valores Mobiliários) não diferencie entre sócios 

angolanos e sócios estrangeiros, ou entre investidores angolanos e investidores 

estrangeiros, em legislação extravagante encontram-se vários regimes que se fundam 

nessa diferenciação.  

 

415 Sobre a noção de investimento externo, define-o o art. 3.º, alínea e), da Lei do Investimento Privado de 

2018, como a “realização de projectos de investimento por via de utilização de capitais titulados por não 

residentes cambiais, podendo estes, para além de meios monetários, adoptar, igualmente, a forma de 

tecnologia e conhecimento ou de bens de equipamentos e outros”. Esta definição transita do art. 4.º, alínea 

h), da Lei do Investimento Privado de 2015, para o regime actual. Cfr. o que escrevemos em SOFIA 

VALE/ARNOLD FERREIRA, O regime jurídico do investimento privado em Angola de 1975 aos nossos dias, in Revista 

de direito das sociedades, ano VIII, n.º 4, Almedina, Coimbra, 2016, pp. 882 e ss. Em geral, e com interesse 

para o tema, sobre os critérios a utilizar para a definição de investimento estrangeiro, veja-se também o 

estudo de JOSÉ AUGUSTO FONTOURA COSTA, Direito internacional do investimento estrangeiro, Juruá Editora, 

Curitiba, 2010, p. 32, no qual se refere, a propósito da legislação brasileira, que podem ser usados para 

classificar os investimentos como estrangeiros um de dois critérios, a saber, ou o critério da nacionalidade 

do investidor ou o critério da movimentação transfronteiriça de activos. 
416 Neste sentido, cfr. SOFIA VALE/ARNOLD FERREIRA, O regime jurídico do investimento privado em Angola de 

1975 aos nossos dias, pp. 855 e ss., onde se dá nota dessa preocupação logo após a independência, não 

obstante a existência de uma economia planificada pelo Estado. 
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4.1. O INVESTIMENTO PRIVADO ATÉ À LEI DO INVESTIMENTO PRIVADO DE 2015 

O regime jurídico do investimento privado em Angola sofreu várias alterações desde a 

independência (ocorrida a 11 de Novembro de 1975) até aos dias de hoje417. Pese embora 

não se justifique, neste estudo, o desenvolvimento dos regimes que ao longo do tempo 

se têm vindo a suceder, importa identificar o fio condutor da estratégia legislativa em 

matéria de investimento privado, de forma a perceber o quadro legal actualmente em 

vigor418.  

Para tal, cabe assinalar que, logo após a independência, procurou-se adequar as 

condições em que os investidores privados poderiam actuar em Angola, tendo sido 

publicada a Lei n.º 10/79, de 22 de Junho, que veio autorizar os investimentos 

estrangeiros em Angola para dar resposta às necessidades de captação dos meios 

financeiros, técnicos e humanos essenciais ao desenvolvimento da economia nacional 

nos primeiros anos de independência de Angola. Todavia, fruto da ideologia político-

 

417 Assume-se como ponto de partida o momento da independência nacional, mas a história do 

investimento privado em Angola é anterior a esse momento. Já no tempo colonial havia legislação 

específica que regulava as condições em que o investimento privado poderia ser realizado em território 

angolano. Relevam aí os seguintes diplomas: (i) a Lei n.º 1956, de 17 de Maio de 1937, Lei do 

Condicionamento Industrial, que regulava as actividades económicas que exigiam uma autorização prévia 

do Governo Colonial para que pudessem ser desenvolvidas; (ii) o Decreto-Lei n.º 44.016, de 8 de Novembro 

de 1961, sobre a Promoção da Integração Económica Nacional, que estabelecia um programa de acção 

destinado a fomentar a integração económica em todos os territórios sob jurisdição portuguesa; (iii) o 

Decreto-Lei n.º 44.652, de 27 de Outubro de 1962, pelo qual foram criados incentivos e apoios do Estado à 

iniciativa privada visando a modernização e industrialização dos territórios, tendo sido instituído o Fundo 

de Fomento Económico, promovendo-se a reorganização do sistema de crédito e a estrutura bancária, com 

vista à coordenação dos mercados monetário e financeiro da metrópole e das províncias ultramarinas; e 

(iv) o Decreto-Lei n.º 46.666, de 29 de Novembro de 1965, que aprovou o Novo Regime do Condicionamento 

Industrial, que determinou que a autorização para a instalação de determinadas indústrias de grande porte 

em Angola continuava a ser objecto de condicionamento, atribuindo-se a competência para essa 

autorização ao Governador-Geral. Desenvolvidamente sobre o regime que vigorava antes da 

independência, cfr. SOFIA VALE/ARNOLD FERREIRA, O regime jurídico do investimento privado em Angola de 1975 

aos nossos dias, pp. 853-855. Especificamente sobre o processo de industrialização, nesta fase, dos 

territórios sob jurisdição portuguesa, cfr. JOSÉ M. BRANDÃO DE BRITO, O condicionamento industrial e o processo 

português de industrialização após a II Guerra Mundial, Tese de doutoramento, policopiado, Universidade 

Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Economia, Lisboa, 1987. 
418 Sobre esta evolução histórica, com mais detalhe, cfr. NUNO CHAVES, Evolução histórica das empresas no 

direito angolano, in As empresas no direito comercial angolano: o que há de novo em 2017? (coord. SOFIA 

VALE), Revista de direito comercial (coord. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS), Lisboa, 2017, pp. 545 e ss., disponível 

em 

https://static1.squarespace.com/static/58596f8a29687fe710cf45cd/t/5a02f13ae4966b0fcdefd628/15

10142271818/2017-16.pdf. 

https://static1.squarespace.com/static/58596f8a29687fe710cf45cd/t/5a02f13ae4966b0fcdefd628/1510142271818/2017-16.pdf
https://static1.squarespace.com/static/58596f8a29687fe710cf45cd/t/5a02f13ae4966b0fcdefd628/1510142271818/2017-16.pdf
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económica vigente durante a Primeira República (1975-1991), a economia angolana 

era fortemente centralizada no Estado, havendo pouco espaço para o investimento no 

sector privado. Tal determinou que, não obstante a evolução legislativa sobre 

investimento privado verificada durante esse período (com a publicação da Lei n.º 

13/88, de 16 de Julho, depois revogada pela Lei n.º 15/94, de 23 de Setembro), o ponto 

de viragem desse avanço se tenha dado após o fim da Guerra Civil, em 2002. Isto porque, 

uma vez finda a Guerra Civil, tornou-se imperiosa a reconstrução do país, o que esteve 

na base da adopção de medidas visando a criação de um clima mais favorável ao 

investimento privado, tanto estrangeiro como nacional. Concomitantemente, o 

contexto económico propiciou esse investimento, uma vez que abrandou a galopante 

inflação que Angola vivia, permitindo a estabilização da moeda e a criação de condições 

para o desenvolvimento da economia nacional. 

Nesta altura, as medidas de favorecimento do investimento privado foram tomadas 

através da aprovação de um pacote legislativo de fôlego, no qual se destaca a Lei n.º 

05/02, de 16 de Abril (a Lei de Delimitação de Sectores da Actividade Económica)419, que 

ainda hoje vigora, a Lei n.º 11/03, de 13 de Maio (Lei de Bases do Investimento 

Privado)420, e a Lei n.º 14/03, de 18 de Julho (Lei do Fomento do Empresariado Privado 

Nacional)421,422. À aprovação deste pacote legislativo seguiu-se, em 2004, a publicação 

da Lei das Sociedades Comerciais423, diploma que veio modernizar o processo de 

constituição e de funcionamento dos veículos societários de que os investidores 

dispõem para o desenvolvimento das suas actividades. 

O regime do investimento privado em Angola teve de se adaptar à estrutura de 

repartição de poderes delineada na Constituição da República de Angola, aprovada em 

2010, que trouxe significativas alterações ao nível da estrutura dos órgãos de soberania 

do Estado: eliminou-se a figura do Primeiro-Ministro e o Conselho de Ministros deixou 

 

419 Publicada no Diário da República, I Série, n.º 30. 
420 Publicada no Diário da República, I Série, n.º 37. 
421 Publicada no Diário da República, I Série, n.º 56. 
422 Para uma análise desenvolvida sobre estes diplomas, cfr. SOFIA VALE/ARNOLD FERREIRA, O regime jurídico 

do investimento privado em Angola de 1975 aos nossos dias, pp. 869-875. 
423 Lei n.º 1/04, de 13 de Fevereiro, publicada no Diário da República, I Série, n.º 13, e ainda em vigor. 
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de ser um órgão com poderes autónomos, passando o Presidente da República a 

cumular funções como Titular do Poder Executivo. Neste sistema marcadamente 

presidencialista, os Ministros passaram a ser órgãos auxiliares do Presidente da 

República424, actuando com base em competências delegadas por este425. Por esta razão, 

foi necessário adaptar grande parte da legislação angolana em vigor a esta mudança de 

figurino – onde se inclui a legislação sobre investimento privado. É neste contexto que 

se justifica a aprovação da Lei n.º 20/11, de 20 de Maio426, Lei do Investimento Privado, 

que veio revogar a Lei n.º 11/03, de 13 de Maio. 

Cabe, contudo, assinalar que, comparando a Lei n.º 20/11, de 20 de Maio, com a sua 

antecessora, a Lei n.º 11/03, de 13 de Maio, constatamos que, no essencial, ambas têm 

uma estrutura muito semelhante, havendo apenas um rearranjo do ponto de vista das 

entidades competentes para a aprovação dos projectos de investimento de maior valor, 

tendo em conta as referidas alterações constitucionais427. Haverá, não obstante, que 

salientar que a Lei n.º 20/11, de 20 de Maio, veio confirmar a aposta do Executivo 

angolano na promoção do investimento privado: no seu preâmbulo declara-se que o 

investimento privado “continua a ser uma aposta estratégica do Estado, para a 

mobilização de recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos, com vista ao 

desenvolvimento económico e social do País, ao aumento da competitividade da 

 

424 Esta reorganização foi consagrada no Decreto Legislativo Presidencial n.º 1/10, de 5 de Março, 

Organização e Funcionamento dos Órgãos Essenciais Auxiliares do Presidente da República, publicado no 

Diário da República, I Série, n.º 42, alterado parcialmente por diversos diplomas legais que se foram 

sucedendo, e no Decreto Presidencial n.º 6/10, de 24 de Fevereiro, Delegação Genérica de Poderes pelo 

Presidente da República nos Ministros de Estado e nos Ministros, publicado no Diário da República, I Série, 

n.º 35. Estes diplomas foram revogados pelo Decreto Legislativo Presidencial n.º 8/19, de 19 de Junho, 

publicado no Diário da República, I Série, n.º 81, relativo à aprovação da organização e funcionamento dos 

Órgãos Auxiliares do Presidente da República e republicação do Decreto Legislativo Presidencial n.º 3/17, 

de 13 de Outubro, que aprova a Organização e Funcionamento dos Órgãos Auxiliares do Presidente da 

República, com as alterações que lhe foram feitas pelo Decreto Legislativo Presidencial n.º 1/18, de 11 de 

Janeiro, pelo Decreto Legislativo Presidencial n.º 10/18, de 6 de Setembro, e pelo Decreto Legislativo 

Presidencial n.º 3/19, de 22 de Abril, e revogação do Decreto Presidencial n.º 6/10, de 24 de Fevereiro, e do 

Decreto Legislativo Presidencial n.º 5/12, de 15 de Outubro. 
425 Desenvolvidamente sobre estas alterações, cfr. JORGE BACELAR GOUVEIA, Direito constitucional de Angola, 

pp. 124 e ss., e CARLOS FEIJÓ, O poder executivo na Constituição da República de Angola: uma perspectiva 

jurídico-administrativa, in Constituição da República de Angola: enquadramento dogmático: a nossa visão 

(coord. CARLOS FEIJÓ), III, Almedina, Coimbra, 2015, pp. 199-240. 
426 Publicada no Diário da República, I Série, n.º 94. 
427 Como se concluiu já em SOFIA VALE/ARNOLD FERREIRA, O regime jurídico do investimento privado em 

Angola de 1975 aos nossos dias, pp. 875-882. 
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economia, ao crescimento da oferta de emprego e à melhoria das condições de vida das 

populações”. Adicionalmente, identifica-se como principal desiderato da Lei n.º 20/11, 

de 20 de Maio, o de que os projectos de investimento privado contribuam para “o 

progresso da pessoa humana angolana e para o desenvolvimento económico e social 

sustentável do País” (artigo 6.º da Lei n.º 20/11)428. 

Este ambiente favorável ao investimento privado, que se apresenta mais vincado a 

partir de 2003, fez com que Angola beneficiasse de significativos investimentos 

estrangeiros e nacionais. De uma óptica além-fronteiras, Angola passou a ser vista 

como o país de eleição dos investidores estrangeiros; a nível interno, todos se sentiam a 

fervilhar de espírito empreendedor, sendo a criação de novas empresas e a 

implementação de novos negócios um tema recorrente429,430.  

Mas este cenário não durou, sem mácula, até aos dias de hoje. Em finais de 2014, a crise 

económica veio introduzir uma nova dinâmica empresarial em Angola, que perturbou 

 

428 Detalhadamente sobre o regime plasmado na Lei n.º 20/11, remete-se para o que escrevemos em SOFIA 

VALE, As empresas no direito angolano: lições de direito comercial, pp. 460 e ss. 
429 Vejam-se os dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística, já expostos em SOFIA VALE, 

Empreendedorismo e governo societário em Angola, p. 669, e que, muito sumariamente, revelam o seguinte: 

(i) 30% das empresas que se encontravam em actividade foram constituídas entre 2006 e 2014; (ii) as 

empresas privadas constituíam o grosso do tecido empresarial angolano; e (iii) das empresas em actividade 

em 2014, 0,2% eram empresas do Estado, 0,2% cooperativas, 2,2% sociedades anónimas, 36,7% 

empresários em nome individual e 60,6% sociedades por quotas. A este propósito, interessa também o 

estudo de MARIA LUÍSA ABRANTES, Breve reflexão sobre o investimento estrangeiro e o caso de Angola, edição de 

autor, Luanda, 2016, pp. 276 a 307, onde a autora apresenta os dados dos projectos de investimento 

aprovados em Angola desde 1990 até 2015, que comportam o seguinte número de projectos: 1990 – 2 

projectos; 1991 – 4 projectos; 1992 – 14 projectos; 1993 – 7 projectos; 1994 – 30 projectos; 1995 – 53 

projectos; 1996 – 54 projectos; 1997 – 42 projectos; 1998 – 75 projectos; 1999 – 35 projectos; 2000 – 35 

projectos; 2001 – 31 projectos; 2002 – 28 projectos; 2003 – 100 projectos; 2004 – 267 projectos; 2005 – 296 

projectos; 2006 – 468 projectos; 2007 – 636 projectos; 2008 – 604 projectos; 2009 – 669 projectos; 2010 – 

579 projectos; 2011 – 183 projectos; 2012 – 115 projectos; 2013 – 179 projectos; 2014 – 218 projectos; 2015 

– 108 projectos. 
430 Neste período era recorrente o estabelecimento de parcerias entre investidores nacionais e investidores 

estrangeiros alicerçadas em variados tipos contratuais, que poderiam não importar a submissão de 

projectos de investimento privado perante a Agência Nacional para o Investimento Privado - ANIP. Sobre 

a validade de tais parcerias pronunciou-se o Tribunal Supremo, no Acórdão de 15.12.2016, da Câmara do 

Cível, Administrativo, Fiscal e Aduaneiro, Processo n.º 1726/11, Relatora: JOAQUINA DO NASCIMENTO, 

disponível na Secretaria Judicial do Tribunal Supremo: “a capacidade de exercício das pessoas colectivas, 

sobretudo das sociedades comerciais, não se mede pelo facto de serem elas angolanas ou não. […] 

Outrossim, a capacidade de exercício de uma sociedade estrangeira não é conferida, ou melhor, 

reconhecida, pela alegada intervenção da ANIP. […] um contrato de parceria ou de colaboração para a 

promoção do produto em questão […] trata-se de um acto isolado, que não foi realizado no âmbito do 

exercício de uma actividade comercial regular e permanente”. 
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o optimismo até aí sentido. Essa dinâmica derivou da queda do preço do petróleo no 

mercado internacional, fazendo Angola entrar numa fortíssima crise económica.  

Neste novo contexto, o Executivo angolano viu-se na necessidade de redefinir a sua 

política para os investidores privados, o que culminou na aprovação da Lei do 

Investimento Privado de 2015431 (complementada pela aprovação do Regulamento do 

Procedimento para a Realização do Investimento Privado432) – diploma que, por 

introduzir alterações tão profundas ao modelo de investimento anteriormente gizado, 

veio aportar um novo paradigma ao regime jurídico do investimento privado. Com 

efeito, o regime do investimento privado consagrado na Lei n.º 20/11, de 11 de Agosto, 

apresentava-se desajustado face à dinâmica económica que o país, desde finais de 2014, 

começou a viver433. As inovações de regime assentaram essencialmente em duas linhas 

de fundo: a um tempo, criando condições de maior abertura para a realização de 

investimento estrangeiro em Angola, de forma a atrair know how externo – o que levou 

à publicação das Linhas Mestras da Política Nacional para o Investimento Privado434; a 

outro tempo, direccionando os investimentos para os sectores considerados 

prioritários, com vista à diversificação e ao aumento da competitividade da economia 

nacional, fortemente dependente das receitas petrolíferas – o que levou à publicação 

das Linhas Mestras da Estratégia para a Saída da Crise435. 

 

431 Publicada no Diário da República, I Série, n.º 115. 
432 Aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 182/15, de 30 de Setembro, publicado no Diário da República, I 

Série, n.º 134. 
433 Sobre as vicissitudes da economia angolana em finais de 2014, cfr. ALBERTO ZANGUI, Perspectiva de 

evolução das empresas no direito angolano, in As empresas no direito comercial angolano: o que há de novo 

em 2017? (coord. SOFIA VALE), Revista de direito comercial (coord. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS), Lisboa, 2017, 

pp. 609 e ss., disponível em 

https://static1.squarespace.com/static/58596f8a29687fe710cf45cd/t/5a02f13ae4966b0fcdefd628/15

10142271818/2017-16.pdf. Numa visão prospectiva, veja-se o estudo de ALVES DA ROCHA, As perspectivas 

de crescimento económico de Angola até 2020, Working paper n.º 02, Centro de Estudos e de Investigação 

Científica da Universidade Católica de Angola, Luanda, 2014, disponível em http://www.ceic-

ucan.org/wp-content/uploads/2014/12/AS-PERSPECTIVAS-DE-CRESCIMENTO-ECON%C3%93MICO-

DE-ANGOLA-AT%C3%89-20202.pdf, passim. 
434 As Linhas Mestras da Política Nacional para o Investimento Privado foram aprovadas pelo Decreto 

Presidencial n.º 181/15, de 30 de Setembro, publicado no Diário da República, I Série, n.º 134. 
435 As Linhas Mestras da Estratégia para a Saída da Crise Derivada da Queda do Preço do Petróleo no Mercado 

Internacional foram aprovadas pelo Decreto Presidencial n.º 40/16, de 24 de Fevereiro, publicado no Diário 

da República, I Série, n.º 28. 

https://static1.squarespace.com/static/58596f8a29687fe710cf45cd/t/5a02f13ae4966b0fcdefd628/1510142271818/2017-16.pdf
https://static1.squarespace.com/static/58596f8a29687fe710cf45cd/t/5a02f13ae4966b0fcdefd628/1510142271818/2017-16.pdf
http://www.ceic-ucan.org/wp-content/uploads/2014/12/AS-PERSPECTIVAS-DE-CRESCIMENTO-ECON%C3%93MICO-DE-ANGOLA-AT%C3%89-20202.pdf
http://www.ceic-ucan.org/wp-content/uploads/2014/12/AS-PERSPECTIVAS-DE-CRESCIMENTO-ECON%C3%93MICO-DE-ANGOLA-AT%C3%89-20202.pdf
http://www.ceic-ucan.org/wp-content/uploads/2014/12/AS-PERSPECTIVAS-DE-CRESCIMENTO-ECON%C3%93MICO-DE-ANGOLA-AT%C3%89-20202.pdf
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Grosso modo, as cinco grandes alterações introduzidas pela Lei do Investimento Privado 

de 2015 consistiram (i) na criação de parcerias obrigatórias entre investidores 

estrangeiros e investidores angolanos, em variados sectores da economia, (ii) na 

abolição de um valor mínimo para o investimento privado, (iii) na extinção da Agência 

Nacional para o Investimento Privado - ANIP e passagem de todas as competências 

relativas à aprovação de projectos de investimento para as Unidades Técnicas de Apoio 

ao Investimento Privado dos ministérios - UTAIP, (iv) na criação de uma taxa especial 

de imposto de aplicação de capitais para as empresas que beneficiam de investimento 

privado, e (v) num novo modelo de atribuição de benefícios fiscais e aduaneiros436. 

Atento este quadro legislativo, foi no estabelecimento de parcerias obrigatórias entre 

investidores estrangeiros e investidores angolanos que a matéria dos acordos 

parassociais se tornou particularmente relevante com a Lei do Investimento Privado de 

2015437. 

O artigo 9.º, n.º 1, da Lei do Investimento Privado de 2015 determinava que “o 

investimento estrangeiro em Angola […] apenas é permitido no caso de ocorrer em 

parceria com cidadãos angolanos, com empresas de capital público ou empresas 

angolanas, em que aqueles detenham pelo menos 35% do capital e participação efectiva 

na gestão reflectida no acordo de accionistas”. Essa obrigatoriedade de estabelecimento 

de parcerias estendia-se a variados sectores da economia, a saber: construção civil, 

energia e águas, hotelaria e turismo, transportes e logística, telecomunicações e 

tecnologias de informação, e meios de comunicação social (artigo 9.º, n.º 1). Desta 

disposição normativa decorriam duas condições essenciais para o estabelecimento das 

 

436 Detalhadamente sobre cada uma destas alterações, cfr. SOFIA VALE/ARNOLD FERREIRA, O regime jurídico do 

investimento privado em Angola de 1975 aos nossos dias, pp. 882-889. Para uma análise transversal da Lei 

do Investimento Privado de 2015, cfr. também o estudo de MICHEL FRANCISCO, Investimento estrangeiro, in As 

empresas no direito comercial angolano: o que há de novo em 2017? (coord. SOFIA VALE), Revista de direito 

comercial (coord. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS), Lisboa, 2017, pp. 556 e ss., disponível em 

https://static1.squarespace.com/static/58596f8a29687fe710cf45cd/t/5a02f13ae4966b0fcdefd628/15

10142271818/2017-16.pdf. 
437 Ainda que a expressão utilizada na Lei do Investimento Privado de 2015 não seja a de parcerias 

obrigatórias, note-se que o artigo 9.º desse diploma refere-se, na sua epígrafe, à “obrigatoriedade de 

parcerias”. 

https://static1.squarespace.com/static/58596f8a29687fe710cf45cd/t/5a02f13ae4966b0fcdefd628/1510142271818/2017-16.pdf
https://static1.squarespace.com/static/58596f8a29687fe710cf45cd/t/5a02f13ae4966b0fcdefd628/1510142271818/2017-16.pdf
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parcerias: (i) que o cidadão ou empresa verdadeiramente angolana438 fosse titular de, 

pelo menos, 35% do capital social da empresa, e (ii) que o sócio angolano tivesse uma 

participação efectiva na gestão da empresa.  

O cariz proteccionista destas exigências era evidente: a consagração destas medidas 

seguiu os propósitos de incentivar o empreendedorismo nacional, de assegurar a 

participação de pessoas (singulares e colectivas) angolanas no investimento privado, de 

garantir que os nacionais angolanos não são excluídos dos rendimentos gerados por 

esse investimento e de não permitir que sectores estratégicos da actividade económica 

– os quais, embora não correspondam a sectores sujeitos a reserva do Estado439, 

representam um peso considerável na produção de riqueza do país – sejam dominados 

por pessoas não nacionais. Haverá que ter presente que estas exigências dirigidas à 

protecção dos nacionais angolanos no contexto de investimento privado não decorriam 

apenas da Lei do Investimento Privado de 2015, podendo encontrar-se outras medidas 

 

438 De acordo com o artigo 4.º, alínea c), da Lei do Investimento Privado de 2015, é “empresa angolana” a 

“sociedade unipessoal ou pluripessoal, legal e regularmente constituída, com sede em território nacional, 

onde pelo menos 51% do capital social seja propriedade de cidadãos angolanos”. Este conceito de empresa 

verdadeiramente angolana vem recuperar aquele que havia sido introduzido pela Lei do Fomento do 

Empresariado Privado Nacional (Lei n.º 14/03, de 18 de Julho, publicada no Diário da República, I Série, n.º 

56, que ainda hoje se mantém em vigor). Neste conceito incluem-se, por um lado, os cidadãos angolanos 

que sejam empresários em nome individual, e, por outro lado, as empresas angolanas em que, pelo menos, 

51% do capital social seja detido por cidadãos angolanos (artigo 19.º, n.º 1, da Lei do Fomento do 

Empresariado Privado Nacional). Sobre o conceito de empresários verdadeiramente angolanos veja-se o 

que escrevemos em Empreendorismo e governo societário em Angola, pp. 675 e ss. 
439 Nos termos previstos na Lei de Delimitação de Sectores da Actividade Económica, a que já nos referimos 

anteriormente. 
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legislativas que concretizavam, e que concretizam, estes incentivos de protecção dos 

empresários angolanos440.  

Em face deste aparente princípio do tratamento preferencial dos nacionais 

angolanos441, importa perceber a relevância dos acordos parassociais no contexto de 

operações de investimento privado durante a vigência da Lei do Investimento Privado 

de 2015. 

 

440 Entre outros diplomas, veja-se a Lei do Fomento do Empresariado Privado Nacional, que se refere a 

“direitos reais, de concessão, de exploração, de preferência, de prioridades, de privilégios e demais 

benefícios” a entidades angolanas (artigo 7.º, n.º 2); o artigo 52.º, n.º 1, da Lei n.º 9/16, de 16 de Junho, Lei 

dos Contratos Públicos, segundo o qual “as peças do procedimento podem conter regras destinadas a 

promover a contratação preferencial de pessoas singulares ou colectivas nacionais e a priorizar a produção 

nacional”; o artigo 6.º do Despacho n.º 127/03, de 25 de Novembro, que institui o Quadro Geral Regimental 

da Contratação de Serviços e Bens a Empresas Nacionais por Empresas do Sector Petrolífero, o qual 

determina que “na contratação e subcontratação, para fornecimento de bens ou prestação de serviços de 

apoio às actividades petrolíferas, as empresas angolanas, estatais e/ou privadas, gozam de direito de 

preferência, desde que a respectiva proposta não seja economicamente superior em mais de 10%, 

relativamente ao proposto por outras empresas”; o artigo 109.º, n.º 2, da Lei n.º 31/11, de 23 de Setembro, 

que aprova o Código Mineiro, o qual, relativamente à atribuição de direitos de prospecção e de exploração 

de minerais, determina expressamente que “no estabelecimento de parcerias comerciais deve ser dada 

preferência a parceiros ou empresas nacionais, nos termos da legislação em vigor”; o artigo 32.º, n.º 1, da 

Lei n.º 6-A/04, de 8 de Outubro, Lei dos Recursos Biológicos Aquáticos, do qual decorre que “as pessoas 

angolanas têm preferência na concessão de direitos de pesca”. Desenvolvidamente sobre estas disposições 

normativas, cfr. SOFIA VALE, Empreendedorismo e governo societário em Angola, pp. 673 e ss. 
441 Não se detecta, neste tratamento preferencial, uma colisão frontal com preceitos constitucionais. Basta, 

para tal, considerar que o artigo 25.º, n.º 2, alínea h), da Constituição admite que se reservem legalmente 

determinados direitos e deveres “exclusivamente aos cidadãos angolanos”. Além disso, o artigo 21.º, alínea 

d), da Constituição assume como uma das tarefas fundamentais do Estado angolano “promover o bem-

estar […] e a elevação da qualidade de vida do povo angolano”, sendo que essa tarefa pode ser realizada 

através de mecanismos que assegurem que nacionais participam no capital de sociedades e que, desta 

forma, a riqueza assim gerada pela economia angolana seja efectivamente aplicada na elevação da 

qualidade de vida do povo angolano. Em linha com estas directrizes constitucionais, no preâmbulo da Lei 

n.º 14/15, de 11 de Agosto, associava-se a aposta no investimento privado “ao crescimento da oferta de 

emprego e à melhoria das condições de vida das populações”. De resto, a preocupação de atender 

preferencialmente aos interesses dos nacionais angolanos manifestou-se já na Lei do Fomento do 

Empresariado Privado Nacional (à qual fizemos referência supra), na qual se assume expressamente o 

desiderato de “atenuar as condições desfavoráveis e de desigualdade na concorrência entre investidores 

nacionais e estrangeiros, bem como contribuir para a constituição, consolidação e fortalecimento da 

participação dos cidadãos angolanos na titularidade e gestão das riquezas nacionais, numa economia 

aberta e de mercado livre” (artigo 7.º, n.º 1, do referido diploma). Ainda que neste diploma se faça referência 

a incentivos fiscais (artigo 23.º), incentivos financeiros (artigo 24.º), subsídios (artigo 25.º), 

financiamentos (artigo 26.º), capital de risco promocional (artigo 27.º), fundos privados sob gestão 

concertada (artigo 28.º), apoio técnico (artigo 30.º) e direitos e privilégios especiais (artigo 31.º), o certo é 

que todo este normativo se apresenta como excessivamente programático, sendo apenas concretizado por 

legislação avulsa referente a actividades económicas específicas (cfr. SOFIA VALE, Empreendedorismo e 

governo societário em Angola, p. 675). 
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Antes disso, haverá que conhecer a composição do tecido empresarial angolano, o pano 

de fundo da celebração desses acordos parassociais. O nosso tecido empresarial, que se 

mantém semelhante ao existente durante a vigência da Lei do Investimento Privado de 

2015, é sobretudo constituído por sociedades por quotas – o tipo societário preferido 

para a constituição de negócios de menor dimensão (quando comparado com o tipo 

sociedade anónima), porque apresenta uma estrutura menos exigente (por exemplo, a 

não obrigatoriedade de capital social mínimo ou de órgão de fiscalização) e de natureza 

marcadamente familiar (por exemplo, a obrigação de consentimento da sociedade para 

a transmissão das participações sociais a terceiros, que não sejam familiares directos 

dos sócios ou outros sócios).  

Em segunda linha, surgem os empresários em nome individual, que desenvolvem a sua 

actividade sem recurso a um veículo de natureza societária442. No seu conjunto, as 

sociedades por quotas e os empresários em nome individual representavam, em 2014, 

97,3% do nosso tecido empresarial443. Os dados estatísticos mais recentes de que 

dispomos, correspondentes a 2017, indicam que 50% do nosso tecido 

empresarial corresponde a empresários em nome individual e 47% a sociedades 

por quotas444. Este figurino é, pois, a espinha dorsal do empreendedorismo angolano. 

Face a estes dados, importa chamar a atenção para o facto de, entre nós, as sociedades 

por quotas serem utilizadas tanto para o desenvolvimento de pequenos negócios, como 

 

442 O que importa a grande desvantagem de não terem a sua responsabilidade limitada perante os credores 

ao património adstrito ao seu negócio. Poder-se-ia contrapor, alegando que em certos tipos societários 

(designadamente, as sociedades em nome colectivo e as sociedades em comandita) essa responsabilidade 

limitada também não existe. Deve, contudo, assinalar-se que esses tipos de veículo societário que 

importam responsabilidade ilimitada para os seus sócios desapareceram completamente do nosso tecido 

empresarial. Por essa razão, se preconiza no artigo 145.º, n.º 2, do Anteprojecto do Código Comercial a 

abolição das sociedades em nome colectivo e das sociedades em comandita (cfr. COMISSÃO DA REFORMA DA 

JUSTIÇA E DO DIREITO, Anteprojecto do Código Comercial). 
443 Sobre estes dados, cfr. SOFIA VALE, Empreendedorismo e governo societário em Angola, p. 670. 
444 Como já referimos em SOFIA VALE, Os sócios e a governação das sociedades em Angola, in Accionistas e 

governação (coord. PAULO CÂMARA), no prelo, p. 3. 
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para negócios de grande dimensão em sectores de actividade onde a lei não impõe o tipo 

sociedade anónima445,446.  

Atenta a fisionomia do nosso tecido empresarial, os acordos parassociais no âmbito de 

operações de investimento privado são com maior frequência acordos laterais à 

constituição de sociedades por quotas. Durante a vigência da Lei do Investimento 

Privado de 2015, foram especialmente importantes os acordos parassociais celebrados 

no âmbito das referidas parcerias obrigatórias (exigidas no seu artigo 9.º, n.º 1) no 

contexto da prática de operações de investimento privado estrangeiro em Angola 

(designado legalmente como “investimento externo” de que entidades estrangeiras são 

titulares), das quais resultava a criação de sociedades comerciais que integrem sócios 

estrangeiros e sócios nacionais. 

Estas parcerias obrigatórias diziam respeito a uma ligação de base associativa entre 

sócios nacionais e sócios estrangeiros. Note-se que as parcerias obrigatórias foram 

 

445 Não raras vezes, uma sociedade por quotas encabeça um grupo empresarial de facto, constituída por 

membros da mesma família, e cuja única actividade efectiva é a gestão de participações sociais. Outras 

vezes, conseguimos perceber que, pelo facto de os parceiros do negócio serem apenas dois, o veículo 

societário escolhido para o desenvolvimento da actividade acaba por ser uma sociedade por quotas, uma 

vez que em Angola só é possível constituir uma sociedade anónima ou com um sócio (sociedade anónima 

unipessoal) ou com um mínimo de cinco sócios (art. 304.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). Por essa 

razão, a eliminação do número mínimo de sócios para a constituição de sociedades anónimas em Angola é 

também uma das soluções preconizadas no âmbito do Anteprojecto do Código Comercial (cfr. COMISSÃO DA 

REFORMA DA JUSTIÇA E DO DIREITO, Anteprojecto do Código Comercial).  
446 Por isso, eram as sociedades por quotas que estavam na base da constituição de Micro, Pequenas ou 

Médias Empresas (MPME) – entidades reguladas pela Lei n.º 30/11, de 13 de Setembro (Lei das Micro, 

Pequenas e Médias Empresas – LMPME), que estabelece as normas relativas ao tratamento diferenciado que 

devem merecer as micro, pequenas e médias empresas, definindo as condições de acesso aos respectivos 

incentivos e facilidades. Note-se que, por força desta classificação legal, as sociedades anónimas estavam 

excluídas do âmbito de aplicação desta lei. Isso levava a que o Fundo Activo de Capital de Risco Angolano 

(FACRA), que foi constituído para apoiar as MPME, estivesse impedido de investir em sociedades anónimas. 

Ora, tendo em conta que “a participação do referido Fundo em sociedades anónimas, pelo menos naquelas 

cujas acções sejam nominativas, se reputa de extrema relevância para o Fundo dado que, por um lado, 

aumenta o número de projectos que se integram no seu âmbito e, por outro lado, garante um controlo mais 

eficaz da gestão das sociedades em que paricipa, bem como agiliza o processo de saída das mesmas” 

(preâmbulo da Lei n.º 10/17, de 30 de Ju1ho), a Lei das Micro, Pequenas e Médias Empresas foi 

recentemente alterada pela referida Lei n.º 10/ 17, de 30 de Ju1ho, de forma a abranger também as 

sociedades anónimas. Actualmente dispõe o artigo 4.º, n.º 2, da Lei das Micro, Pequenas e Médias Empresas 

que se classificam “como MPME as sociedades comerciais que tenham adoptado um dos tipos previstos nas 

alíneas a), b) e c) do artigo 2.º da Lei n.º 1/04, de 13 de Fevereiro - Lei das Sociedades Comerciais, bem como 

outros tipos societários que sejam criados por lei, sendo que, em relação ao tipo previsto na alínea c), apenas 

são classificadas como tal aquelas cujo capital seja representado por acções nominativas”. Para uma análise 

desenvolvida da classificação e do regime jurídico das micro, pequenas e médias empresas, e para uma 

descrição dos programas públicos de financiamento disponibilizados a essas empresas (bem como da 

supervisão da utilização dos fundos nesse âmbito disponibilizados), veja-se o que escrevemos em SOFIA 

VALE, Empreendedorismo e governo societário em Angola, pp. 696 e ss. 
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sendo estabelecidas pelo legislador casuisticamente, para determinados sectores de 

actividade económica. Mas só com a Lei do Investimento Privado de 2015 é que se 

consagrou que tais parcerias deveriam ser realizadas nos já assinalados sectores da 

actividade económica, sendo a dita associação revelada pela necessidade de um sócio 

nacional se juntar a um sócio investidor externo na constituição da sociedade comercial 

que serviria de veículo ao investimento, de forma que o sócio nacional detivesse, pelo 

menos, 35% do capital social da sociedade. Estabelecida esta associação genética, era 

depois exigido que o sócio angolano tivesse uma “participação efectiva na gestão da 

empresa” (artigo 9.º, n.º 1, da Lei do Investimento Privado de 2015). Esta associação não 

poderia ser oculta, sendo os sócios obrigados a exibir perante a entidade pública 

responsável pela aprovação do investimento privado prova da existência dessa 

parceria. Por outro lado, o sócio angolano ficava vinculado a não vender, em todo ou em 

parte, a sua participação social (salvo a cidadão ou empresa verdadeiramente angolana) 

enquanto durasse a execução do projecto de investimento privado (artigo 9.º, n.º 2, da 

Lei do Investimento Privado de 2015), uma vez que a detenção mínima de 35% do 

capital social por parte de sócios angolanos se deveria manter durante a execução do 

projecto de investimento, salvo ponderado interesse público, devidamente apreciado e 

mediante autorização da entidade competente para aprovar o investimento (sob pena 

de pesadas consequências, tais como a extinção dos incentivos e benefícios fiscais447, a 

suspensão ou extinção das facilidades concedidas448, ou mesmo a extinção do contrato 

de investimento449).  

Para além das parcerias obrigatórias previstas na Lei do Investimento Privado de 2015 

– as quais não são exigidas pela actual Lei do Investimento Privado de 2018 –, a 

associação entre sócios nacionais e estrangeiros é ainda obrigatória noutros sectores de 

 

447 Cfr. artigo 36.º do Regulamento do Procedimento para a Realização do Investimento Privado realizado 

ao abrigo da Lei de Investimento Privado (Decreto Presidencial n.º 182/15, de 30 de Setembro, publicado 

no Diário da República, I Série, n.º 134, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto Presidencial n.º 

226/15, de 29 de Dezembro, publicado no Diário da República, I Série, n.º 176), hoje revogado.   
448 Cfr. artigo 37.º do Regulamento do Procedimento para a Realização do Investimento Privado realizado 

ao abrigo da Lei de Investimento Privado, hoje revogado.   
449 Cfr. artigos 38.º e 39.º do Regulamento do Procedimento para a Realização do Investimento Privado 

realizado ao abrigo da Lei de Investimento Privado, hoje revogado.   
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actividade. Na actividade seguradora, qualquer empresa seguradora autorizada a 

exercer a sua actividade em Angola deve garantir que pelo menos 30% do seu capital 

social é detido por cidadãos nacionais, empresas verdadeiramente angolanas ou 

entidades públicas (artigo 22.º, n.º 1, al. b), da Lei da Actividade Seguradora450). Noutros 

casos, o legislador limitou-se apenas a consagrar a obrigação de os investidores 

estrangeiros procurarem parceiros angolanos, sem disciplinar os termos em que tal 

parceria deve ser concretizada. Por exemplo, a Lei dos Recursos Biológicos Aquáticos451 

estabelece que “os direitos de pesca no mar para além de 12 milhas náuticas são 

concedidos a pessoas singulares ou colectivas estrangeiras desde que em associação 

com pessoas angolanas” (artigo 32.º, n.º 4, do referido diploma). Esta é também a 

solução preconizada na Lei sobre Biocombustíveis452, que estabelece que “podem ser 

concessionárias de terras e titulares de projectos industriais ligados a biocombustíveis 

as pessoas singulares estrangeiras e as empresas com sede principal e efectiva no 

estrangeiro, sempre em associação com pessoas singulares ou colectivas de 

nacionalidade angolana […]” (artigo 15.º, n.º 1, al. d), do referido diploma). Do mesmo 

modo, no Quadro Geral Regimental da Contratação de Serviços e Bens a Empresas 

Nacionais por Empresas do Sector Petrolífero453, consagra-se um regime de semi-

concorrência, estabelecendo-se que “sob este regime […] a participação de empresas 

estrangeiras deve ser permitida somente se associadas a empresas nacionais ou por 

iniciativa destas” (§ 2.1 do artigo 2.º do referido diploma)454.  

A ligação associativa que está na base do estabelecimento de parcerias obrigatórias 

decorre do acto constitutivo da sociedade veículo promotora de investimento (caso em 

 

450 Lei n.º 1/00, de 3 de Fevereiro, publicada no Diário da República, I Série, n.º 5. 
451 Lei n.º 6-A/04, de 8 de Outubro, publicada no Diário da República, I Série, n.º 81. 
452 Lei n.º 6/10, de 23 de Abril, publicada no Diário da República, I Série, n.º 75. 
453 Despacho n.º 127/03, de 25 de Novembro, publicado no Diário da República, I Série, n.º 93. 
454 Constatando que o ordenamento jurídico angolano está munido de vários diplomas que impõem que o 

desenvolvimento de certas actividades económicas seja feito por empresas cujo capital seja detido, em 

determinada percentagem, por cidadãos angolanos, e fazendo um levantamento e uma análise detalhada 

desses diplomas, cfr. o estudo de MILCON NGUNZA, Fomento do empresariado privado nacional, in As empresas 

no direito comercial angolano: o que há de novo em 2017? (coord. SOFIA VALE), in Revista de direito comercial 

(coord. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS), Lisboa, 2017, pp. 551 e ss., disponível em 

https://static1.squarespace.com/static/58596f8a29687fe710cf45cd/t/5a02f13ae4966b0fcdefd628/15

10142271818/2017-16.pdf. 

https://static1.squarespace.com/static/58596f8a29687fe710cf45cd/t/5a02f13ae4966b0fcdefd628/1510142271818/2017-16.pdf
https://static1.squarespace.com/static/58596f8a29687fe710cf45cd/t/5a02f13ae4966b0fcdefd628/1510142271818/2017-16.pdf
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que essa associação gozará de eficácia no plano da socialidade). Mas é nos sectores em 

que as parcerias são obrigatórias que continua muito frequente o desenho dos 

contornos para execução dessas parcerias através de acordos parassociais. Mostrou-nos 

a prática que os acordos parassociais foram o instrumento negocial mais utilizado na 

construção destas parcerias obrigatórias, antes, durante e depois da Lei do 

Investimento Privado de 2015.  

Mas ainda actualmente, e como tivemos oportunidade de referir noutro estudo455, raros 

têm sido os casos em que se apresenta um projecto de investimento estrangeiro, perante 

a entidade pública responsável pela sua aprovação, em que os parceiros (estrangeiro e 

nacional) envolvidos no projecto solicitam a constituição de um veículo societário sem 

que todas as condições de montagem e de implementação do negócio hajam já sido 

acordadas entre todos eles em sede parassocial (geralmente, um acordo parassocial 

omnilateral). Independentemente de o veículo a constituir ser uma sociedade por 

quotas ou uma sociedade anónima, os parceiros envolvidos no projecto já fecharam o 

negócio, num acordo parassocial de cariz confidencial, antes de se deslocarem à 

entidade ministerial competente responsável pela sua aprovação. Por essa razão, na 

perspectiva dos empresários, o contrato que para eles tem maior relevância é o acordo 

parassocial, porquanto detalha as reais intenções e obrigações dos parceiros envolvidos 

no projecto, servindo o contrato de sociedade apenas para formalizar a constituição do 

veículo societário que o desenvolverá.  

Em causa estão, por regra, acordos parassociais celebrados entre os futuros sócios, 

prévios à constituição da sociedade456. Assim é, não só por razões de conveniência (por 

regra, representa uma segurança acrescida para as partes celebrar acordos parassociais 

antes ou aquando da celebração do contrato de sociedade, antevendo-se a regulação de 

potenciais conflitos que possam incidir em matérias que as partes reputam essenciais), 

mas também por razões de necessidade (decorrentes da existência de requisitos legais 

 

455 Cfr. SOFIA VALE, Empreendedorismo e governo societário em Angola, pp. 703 e ss. 
456 Sobre os problemas suscitados pela celebração de acordos parassociais prévios à celebração do contrato 

de sociedade, sobretudo no contexto de operações de investimento privado, nos debruçaremos adiante (IV 

infra). 
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atinentes aos sócios, à sociedade ou à actividade a desempenhar por esta, que 

impliquem a sua fixação e regulação prévia em instrumentos negociais que não o 

contrato de sociedade)457. 

Tipicamente, estes acordos parassociais são norteados e parametrizados pelas 

exigências do regime de investimento privado e têm por função (i) servir de suporte aos 

termos em que se concretizará a participação dos futuros sócios angolanos na gestão, 

(ii) regular as relações de força entre investidores maioritários e minoritários, nacionais 

e estrangeiros, e (iii) moldar as pretensões desses investidores relativamente ao futuro 

investimento, tendo como pano de fundo as exigências legais relativas à detenção de 

capital social por sócios angolanos. A propósito deste concreto conteúdo parassocial, 

note-se que, ainda que possam ser vertidas no contrato da sociedade promotora do 

investimento as obrigações relativas à estabilidade da titularidade de participações 

sociais por sócios angolanos (obrigações que têm por base a assunção de deveres de não 

transmissão das participações sociais ou de transmissão de participações a terceiros 

que reúnam os mesmos requisitos subjectivos, designadamente, a nacionalidade 

angolana), estas são já matéria tipicamente parassocial. 

Importa ainda salientar que a associação entre sócios decorrente da constituição de 

parcerias obrigatórias não determina que o sócio angolano seja sempre o sócio 

controlador. Desde logo, a percentagem de capital social que a lei exige que seja detida 

por nacionais angolanos na sociedade veículo promotora do investimento não é 

 

457 Esta ligação genética entre a celebração do contrato de sociedade e a dos acordos parassociais resulta do 

facto de tal celebração ter sido antecedida de um período de negociações em que tais contratos foram 

delineados conjuntamente pelas partes envolvidas. Assim, é frequente que as alterações introduzidas 

numa das minutas se reflictam nas outras minutas em negociação, e que haja uma flutuação de cláusulas 

entre a minuta do contrato de sociedade e as minutas dos acordos parassociais, em função do que as partes 

pretendem submeter ou não ao regime da socialidade. 
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necessariamente superior a 50% do capital social458,459. E nem a exigência que decorria 

do artigo 9.º, n.º 1, da Lei do Investimento Privado de 2015, de que os sócios angolanos 

tivessem uma “participação efectiva na gestão”, era indiciária desse controlo: não deve 

ser interpretada no sentido de se impor que os sócios nacionais sejam administradores 

da sociedade (estando os restantes sócios obrigados a designá-los para tal cargo); do que 

se trata é de impedir que, através de vinculações de voto estabelecidas em acordo 

parassocial, os sócios nacionais fiquem privados de um poder decisório material nos 

assuntos de gestão da sociedade nos quais os sócios têm competência460. Mais 

concretamente, o que se pretendia era impedir que, através do acordo parassocial, se 

esvaziasse, a favor do sócio estrangeiro, o poder de influência na sociedade que advinha 

da detenção, por parte dos sócios angolanos, de uma participação não inferior a 35% do 

capital social. 

Ao abrigo da já revogada Lei do Investimento Privado de 2015, os acordos parassociais 

que disciplinassem as exigências atinentes à qualidade dos sócios e ao seu papel no 

investimento visado pela parceria obrigatória deveriam ser disponibilizados à 

 

458 Existe a obrigatoriedade de controlo por parte de cidadãos angolanos de empresas que desenvolvem 

certas actividades económicas, como sucede no que respeita ao exercício da actividade de transporte aéreo 

doméstico regular, ao exercício de actividades pesqueiras, e ao fornecimento de bens ou à prestação de 

serviços à indústria petrolífera (que não se encontrem em regime de semi-concorrência). Há ainda outros 

casos em que o legislador angolano vedou completamente a possibilidade de cidadãos ou empresas 

estrangeiras investirem: é o caso do sector da segurança privada, quer ao nível da detenção de capital social 

nestas empresas, quer ao nível da administração e gestão das mesmas. Por essa razão, o artigo 6.º, n.º 2, da 

Lei das Empresas de Segurança Privada (Lei n.º 10/14, de 30 de Junho, publicada no Diário da República, I 

Série, n.º 140) estabelece que “não é permitida a realização de investimento estrangeiro em matéria de 

segurança privada, sendo também vedada a cidadãos estrangeiros a propriedade e a administração de 

empresas de segurança privadas”. Simplesmente, no caso das empresas de segurança privada, as razões que 

subjazem a esta proibição de accionistas e administradores estrangeiros terão mais a ver com questões 

ligadas à segurança nacional do que com questões relativas ao fomento do empresariado privado nacional. 
459 O problema da responsabilidade do sócio controlador não é autonomamente tratado na nossa Lei das 

Sociedades Comerciais, mas aparece como uma das soluções preconizadas no âmbito do artigo 236.º 

(Noção e responsabilidade do sócio dominante) do Anteprojecto do Código Comercial (cfr. COMISSÃO DA 

REFORMA DA JUSTIÇA E DO DIREITO, Anteprojecto do Código Comercial). Sobre este tema, cfr. GILBERTO LUTHER, A 

responsabilidade solidária do sócio e o direito de dar instruções aos grupos, Casa das Ideias, Luanda, 2012, pp. 

45 e ss.; PEDRO JOSÉ FILIPE, Grupos de sociedades à luz da realidade jurídica angolana: análises e perspectivas, 

Almedina, Coimbra, 2016, pp. 117 e ss. 
460 Cfr. V, 5.3 infra. 
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autoridade competente461, juntamente com os restantes documentos que integravam o 

projecto de investimento. Não podendo estes acordos parassociais ficar subtraídos ao 

conhecimento da autoridade competente, admitia-se a hipótese de os futuros sócios, 

antes da constituição da sociedade promotora do investimento, celebrarem, todos ou 

parte deles, mais do que um acordo parassocial: (i) um acordo parassocial que pudesse 

ser divulgado a terceiros, onde ficavam plasmadas as matérias determinantes para 

aprovação e execução do projecto de investimento privado e que pudesse garantir a 

viabilidade do investimento pretendido (a titularidade do capital social da futura 

sociedade e a sua estabilidade durante o período de investimento, bem como as regras 

relativas ao exercício da sua gestão); e (ii) outro acordo parassocial, que os futuros 

sócios pretendessem manter confidencial, no qual se incluía a disciplina de outras 

matérias atinentes ao futuro status socii destes. Eventuais contrariedades e 

incoerências que se detectassem no espectro das obrigações assumidas pelas partes em 

ambos os acordos seriam problemas dirimíveis, em primeira linha, com recurso às 

regras gerais de interpretação dos negócios jurídicos e, em segunda linha, estribados 

nos mecanismos gerais do incumprimento das obrigações (onde a dogmática do 

conflito de deveres poderá representar um valioso contributo). No seu âmago, a 

resolução do problema não distará daqueloutra aplicável à incompatibilidade entre 

cláusulas estatutárias e cláusulas inscritas em acordos parassociais462.  

Mostrou-nos a realidade angolana atinente a operações de investimento privado que a 

esmagadora maioria dos casos de acordos parassociais celebrados neste contexto serviu 

também propósitos de contornar as exigências, a que nos referimos acima, inerentes às 

parcerias obrigatórias no âmbito de operações de investimento estrangeiro. Mais 

 

461 A competência das entidades responsáveis pelo procedimento de investimento privado dependia do 

valor dos projectos de investimento: os projectos cujo contravalor em Kwanzas fosse de montante até USD 

10.000.000,00 (dez milhões de dólares estadunidenses) deveriam ser apresentados no departamento 

ministerial responsável pelo sector de actividade dominante, junto da correspondente Unidade Técnica de 

Apoio ao Investimento Privado (abreviadamente, UTAIP); já os projectos de contravalor superior eram da 

competência do titular do poder executivo e deveriam ser apresentados à Unidade Técnica para o 

Investimento Privado do Titular do Poder Executivo (abreviadamente, UTIP) – cfr. artigos 12.º e 14.º do 

Regulamento do Procedimento para a Realização do Investimento Privado realizado ao abrigo da Lei n.º 

14/15, de 11 de Agosto, hoje revogado. 
462 Sobre este problema, cfr. V, 1 infra. 
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concretamente, muitos acordos parassociais chegavam mesmo a apresentar um 

conteúdo oposto a essas exigências.  

Em primeiro lugar, e no que respeita à detenção de uma percentagem determinada do 

capital social por nacionais angolanos, verificou-se ser frequente, em sede parassocial, 

convencionar que os lucros a receber efectivamente pelos sócios angolanos seriam 

inferiores àqueles que lhes caberia receber em virtude da percentagem de capital social 

estatutariamente detida. Em casos mais pontuais, o sócio angolano prescindia, em sede 

parassocial, do direito aos lucros, substituindo-o por uma remuneração mensal fixada 

no acordo parassocial, a ser paga pela sociedade463.  

Numa segunda constelação de casos, um investidor estrangeiro concedia crédito ao 

sócio angolano, fornecendo-lhe a disponibilidade patrimonial para a realização da 

respectiva entrada e para o demais investimento necessário na sociedade. Este último 

sócio ficaria, por sua vez, vinculado a afectar os lucros que lhe fossem distribuídos pela 

sociedade ao cumprimento das obrigações que para ele decorriam do contrato de 

concessão de crédito celebrado com o investidor estrangeiro. Em sede parassocial 

ficaria estipulado que apenas após integral reembolso do capital disponibilizado o sócio 

estrangeiro teria direito a receber os lucros decorrentes da sua participação social.  

Noutros casos, a participação do sócio angolano na empresa era meramente fiduciária, 

sendo celebrado entre o sócio angolano e o sócio estrangeiro um contrato de mandato 

(com ou sem remuneração, e no qual o sócio estrangeiro se apresentava como o 

mandante para a prática de actos jurídicos decorrentes da titularidade da participação 

social detida estatutariamente pelo mandatário angolano), acompanhado de uma 

procuração irrevogável emitida pelo sócio angolano a favor do sócio estrangeiro (na 

qual este ficava autorizado a transmitir as participações do sócio angolano a terceiro, 

de nacionalidade angolana, por ele escolhido). 

Em segundo lugar, no que respeitava à exigência de que os sócios angolanos tivessem 

uma participação efectiva na gestão da sociedade (prevista na revogada Lei do 

Investimento Privado de 2015), verificava-se com regularidade que o sócio angolano se 

 

463 Trata-se de prática ilegal, por força do artigo 23.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais. 
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comprometia perante o sócio estrangeiro, em acordo de voto parassocial, a exercer o seu 

direito de voto no sentido de aprovar a eleição dos gerentes/administradores por aquele 

indicados. Registam-se até casos em que, pese embora o sócio angolano fosse 

formalmente designado gerente/administrador do veículo societário em questão, o 

mesmo delegava poderes noutros gerentes/administradores ou conferia poderes, 

através de procuração, a alguém indicado pelo sócio estrangeiro, para exercer um 

conjunto muitíssimo alargado de competências executivas464.  

Como facilmente se depreende, a estipulação deste tipo de cláusulas em acordos 

parassociais conduziu a que, apesar de ser o sócio angolano a deter formalmente a 

participação na sociedade tal como exigida por lei, os benefícios dessa participação 

fossem materialmente auferidos pelo sócio estrangeiro. O problema convoca, pois, o 

tema da fraude à lei – o que, como se desenvolverá adiante, pode determinar, em certos 

casos, a invalidade dos acordos que atribuam os benefícios correspondentes à 

participação formalmente detida pelo investidor angolano ao investidor estrangeiro465. 

Antecipe-se que não se pode considerar, por atacado, que todos estes acordos 

parassociais são inválidos: atenta a finalidade das normas que se foram sucedendo, que 

exigiam que o capital de uma sociedade fosse detido em certa percentagem mínima por 

sócios nacionais – finalidade essa que é a de assegurar que a riqueza produzida pela 

sociedade seja canalizada para a economia angolana e para a melhoria da qualidade de 

vida dos cidadãos angolanos, obstando a que os lucros gerados pelas sociedades 

angolanas sejam integralmente repatriados –, deve entender-se que estes acordos 

parassociais não são, por esta razão, inválidos quando deles resultem benefícios reais 

para o sócio nacional. Nesta medida, considerar-se-ão inválidos os acordos parassociais 

mediante os quais o sócio nacional seja um mero “testa de ferro” que não beneficia, de 

alguma forma, da riqueza gerada pelo investimento.  

A questão não deve, contudo, ser apenas perspectivada a partir do prisma dos 

problemas de validade que possam estar implicados em acordos parassociais com este 

 

464 Transformando o administrador por ele designado num administrador de facto da sociedade, como já 

referimos em SOFIA VALE/TERESINHA LOPES, A responsabilidade civil dos administradores de facto, in Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, n.º 10, Faculdade de Direito da Universidade 

Agostinho Neto, Luanda, 2011, pp. 55-77. 
465 Cfr. V, 5 infra. 
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conteúdo. A frequência com que a realidade jus-societária angolana deparou, e ainda 

depara, com este tipo de acordos tornou imperiosa uma reflexão mais aturada sobre os 

motivos que subjazem ao recurso a estes mecanismos contratuais para escapar às 

exigências decorrentes das leis reguladoras do investimento privado estrangeiro em 

Angola. Foram essas reflexões que, a propósito das parcerias obrigatórias consagradas 

na então vigente Lei do Investimento Privado de 2015, nos conduziram a algumas 

reservas e a ponderosas considerações de jure condendo466. Hoje, com a vigência de um 

novo regime de investimento privado (constante da Lei do Investimento Privado de 

2018), em que a generalidade dessas exigências foi suprimida, congratulamo-nos com 

o acolhimento das recomendações e propostas que foram sendo dirigidas, sobretudo 

por juristas e por economistas, ao Executivo angolano, e que se crêem essenciais para a 

retoma económica do país nos próximos anos. 

 

4.2. A LEI DO INVESTIMENTO PRIVADO DE 2018 

Na vigência da Lei de Investimento de 2015, pese embora as exigências legais relativas 

às parcerias obrigatórias supra indicadas, constatámos que as mesmas não bastavam 

para que o desiderato pretendido pelo legislador fosse efectivamente atingido, ou seja, 

para que os sócios angolanos detivessem verdadeiramente uma certa percentagem do 

capital social e participassem verdadeiramente na gestão das sociedades. Assinalou-se, 

então, que, para que tal sucedesse, era necessário que os sócios angolanos fossem 

empreendedores, investindo verdadeiramente no negócio e realizando 

verdadeiramente a parte do investimento correspondente ao capital social que a lei lhes 

impõe que subscrevam. Por essa razão, dissemos que a transição da teoria à prática das 

regras sobre parcerias obrigatórias (independentemente da percentagem do capital 

social que a lei exija que seja detida por nacionais angolanos) passaria, essencialmente, 

por incutir junto dos empresários e dos empreendedores angolanos uma outra 

mentalidade na sua abordagem perante os negócios, uma nova cultura empresarial. 

 

466 Cfr.,  SOFIA VALE, Empreendedorismo e governo societário em Angola, pp. 707 e 708. 
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Essa nova cultura deve ter por base o binómio propriedade-risco que envolve qualquer 

operação de investimento467. 

Numa perspectiva centrada na sociologia dos mercados, dir-se-á que um verdadeiro 

empresário-investidor está consciente de que a sua posição de actor do mercado é 

indissociável da aceitação da incerteza – elemento essencial ao conceito de risco – do 

sucesso do investimento (de outro modo, seria trabalhador por conta de outrem)468. 

Reconhece-se que o perfil de investidor dependerá do conjunto de valores e pretensões 

(clusters of values and beliefs) que se identificam num dado universo de investidores, 

valores e pretensões esses que dependem geralmente de factores como a nacionalidade, 

o género, a idade, ou a religião469, e que a clássica noção de homo economicus, ainda que 

assente em axiomas utilitaristas e bayesianos, não pode alhear-se do que sejam os dados 

culturais que envolvem um determinado universo de investidores. Em Angola, esses 

dados apontam para uma classe de investidores com uma aversão genérica ao risco e 

para uma preferência por retorno a curto prazo.  

Considerou-se, por isso, que as parcerias obrigatórias previstas na Lei do Investimento 

Privado de 2015 apenas alcançariam o objectivo preconizado pelo legislador caso se 

promovesse, mais do que uma mudança legislativa, uma profunda mudança na cultura 

empresarial em Angola. Como afirmámos, a law in action (o direito em acção) não se 

compadece com a manutenção da cultura empresarial que ao longo dos anos e dos 

sucessivos regimes jurídicos tem marcado o ambiente de investimento angolano. 

Tendo em vista o objectivo de adopção das melhores práticas de governo societário, 

considerámos urgente, desde logo, simplificar a burocracia inerente ao processo de 

constituição de empresas, pois um dos grandes entraves ao empreendedorismo 

encontra-se na excessiva burocratização do processo destinado à constituição de 

 

467 Sobre este binómio, com extensas referências bibliográficas, cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Os instrumentos 

financeiros, Almedina, Coimbra, 2017, pp. 49 e ss. 
468 Neste contexto, para uma interessante análise teorética e sociológica do conceito de investidor, cfr. ALEX 

PREDA, The investor as a cultural figure of global capitalism, in The sociology of financial markets (KARIN KNORR 

CETINA/ALEX PREDA), Oxford University Press, Oxford, 2005, pp. 141 e ss. 
469 Cfr. WERNER DE BONDT, The values and beliefs of European investors, in The sociology of financial markets 

(KARIN KNORR CETINA/ALEX PREDA), Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 183, disponível em 

http://fac.comtech.depaul.edu/wdebondt/Publications/PsychPortraitEurInvestor2.pdf. 
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sociedades comerciais, veículo de eleição para o desenvolvimento de actividades 

económicas470. Como se notou já, o ranking Doing Business do Banco Mundial tem 

colocado sistematicamente Angola na cauda dos países471 com melhores condições para 

a criação de empresas e para o desenvolvimento de negócios472. 

Ora, tendo como pano de fundo a cultura empresarial angolana, há um dado de facto 

que se destaca, e que esteve na base da aprovação do novo regime de investimento 

privado: malgrado os esforços legislativos nesse sentido, não foi nem é possível – nem 

sequer desejável – criar por decreto uma classe de empreendedores capaz de, 

desconsiderando o investimento estrangeiro, ser o motor da economia angolana. Desde 

logo, o desenvolvimento de qualquer actividade económica carece necessariamente da 

disponibilidade de capital. Depois, haverá que fazer entender aos empreendedores 

angolanos a importância da gestão salutar da empresa, e que a utilização das melhores 

práticas contabilísticas é fulcral para que tenhamos verdadeiras empresas, sólidas e 

sustentadas, direccionadas não só para a distribuição imediata de dividendos, mas 

também para a satisfação dos interesses dos stakeholders (actores) da sociedade. Só 

assim se estabelecem as bases necessárias à criação de confiança no retorno do 

investimento a longo prazo. 

Por isso, perante o então vigente artigo 9.º da Lei do Investimento Privado de 2015, que 

consagrava a obrigatoriedade de parcerias em inúmeros sectores da economia, exigindo 

que os sócios angolanos detivessem, pelo menos, 35% do capital social da sociedade 

veículo do investimento, impondo-lhes que participassem efectivamente na gestão, 

fez-se uma leitura crítica destas exigências. Em especial, por se poder considerar que 

 

470 Cfr. SOFIA VALE, Empreendedorismo e governo societário em Angola, pp. 688 e ss. 
471 De acordo com o ranking internacional do relatório Doing Business, elaborado pelo BANCO MUNDIAL, 

Angola ocupa, em 2019, a posição 173 – disponível em https://www.worldbank.org/c 

ontent/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf, 

encontrando-se este ranking na p. 5. 
472 Em linha com o que se afirma em texto, cfr. RENE CARAYOL, Why culture is more important than strategy, 

in Management issues, 2012, disponível online em http://www.management-

issues.com/opinion/6576/why-culture-ismore-important-than-strategy/, de acordo com o qual “the 

culture of a company relies on there being a clear set of values, strong leadership and a sense of transparency 

and honesty between the company and the public […]. It is all about the attitude of those working for your 

company” (em tradução livre, “a cultura de uma empresa assenta num conjunto claro de valores, numa 

forte liderança e numa percepção de transparência entre a empresa e o público. Tudo assenta na atitude 

dos que trabalham para a sua empresa”). 

http://www.management-issues.com/opinion/6576/why-culture-ismore-important-than-strategy/
http://www.management-issues.com/opinion/6576/why-culture-ismore-important-than-strategy/
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tais exigências, para além de deverem ser reflectidas nos estatutos da sociedade, 

limitavam também o conteúdo de acordos parassociais que, moldando as relações entre 

sócios, visassem mitigar a (frequente) desadequação dessas exigências. Note-se que os 

acordos parassociais são um instrumento de promoção (e não de restrição) à 

participação no exercício das actividades económicas dos sócios angolanos que não 

tenham disponibilidade para investir nas mesmas com fundos próprios. Na maior parte 

dos casos, os sócios angolanos não teriam a possibilidade de levar a cabo, sem a 

associação a um sócio estrangeiro, o projecto empresarial em causa. 

Neste quadro, surgia o confronto com a alternativa entre o não-investimento (ou o 

investimento sem a participação de sócios angolanos) e o investimento com a 

participação de sócios angolanos com fundos maioritariamente aportados pelos 

investidores estrangeiros (participação essa que é depois, em sede parassocial, moldada 

e corrigida nos termos informais da parceria, ficando os investidores estrangeiros 

geralmente com o direito de receber benefícios que caberiam ao sócio angolano em 

virtude da sua participação na sociedade). Neste confronto, afigura-se clara a solução 

preferível: o investimento com a participação de sócios angolanos. 

Reconhecida esta preferência e as fragilidades da Lei do Investimento Privado de 2015, 

a Lei do Investimento Privado de 2018 surge na sequência da “necessidade de se 

proceder a ajustamentos ao quadro legal e institucional vigente para que se torne mais 

célere, facilitado e seguro o processo de promoção, captação e execução de 

investimentos privados na economia nacional”473, incluindo investimento 

estrangeiro474, com vista à “diversificação da economia nacional e o consequente 

crescimento e especialização da produção, ao nível do mercado de produção interna e 

das exportações”475.  

Tal como o regime que a antecede, esta lei “estabelece os princípios e as bases gerais do 

investimento privado na República de Angola, fixa os benefícios e as facilidades que o 

 

473 Cfr. Preâmbulo da Lei do Investimento Privado de 2018. 
474 Chamando a atenção para as contingências que, em 2014, envolviam o investimento estrangeiro em 

Angola, cfr. MARIA LUÍSA ABRANTES, Reflexão sobre o ambiente e riscos ao investimento estrangeiro em Angola, 

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. 787-797. 
475 Cfr. Preâmbulo da Lei do Investimento Privado de 2018. 
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Estado Angolano concede aos investidores privados e os critérios de acesso aos mesmos, 

bem como estabelece os direitos, os deveres e as garantias dos investidores privados” 

(artigo 1.º), aplicando-se a investimentos privados de qualquer montante e sem a 

exigência de, em sectores determinados, pelo menos, um dos investidores ser angolano e deter 

uma participação mínima no capital social da sociedade veículo de investimento, ou de ter uma 

influência determinante na sua gestão. 

 Importa ter presente que, com a aprovação do actual regime de investimento 

privado pela Lei do Investimento Privado de 2018, o recurso aos acordos parassociais 

não esfriou. A supressão das parcerias obrigatórias do actual regime, se foi 

determinante para tornar inúteis, à luz desse regime, acordos parassociais que teriam 

em vista observar ou mesmo contornar essa exigência, não ditou a irrelevância do 

recurso ao figurino dos acordos parassociais nas operações de investimento privado. É 

certo que a Lei do Investimento Privado de 2018 não contém tais parâmetros de 

validade do contrato de sociedade – nem, por derivação, dos acordos parassociais. Não 

cabe por isso discutir, hoje, o alcance desses parâmetros de validade, salvo no que 

respeita às hipóteses de aplicação do regime anterior aos projectos de investimento 

aprovados ou implementados durante a sua vigência476. Mas, tal como em qualquer 

projecto de investimento privado, seja este interno ou externo, o recurso aos acordos 

parassociais justifica-se pelas funções que os mesmos desempenham, sobretudo no 

momento genético de uma sociedade comercial, e pelas finalidades que permitem aos 

sócios alcançar477.  

Em particular, compulsado o regime da Lei do Investimento Privado de 2018, dir-se-á 

que há dois domínios onde o recurso aos acordos parassociais em operações de 

investimento privado se afigura potencialmente proveitoso. São os casos de realização 

de suprimentos para operações de investimento externo e os casos de limites ao 

investimento indirecto. Importa ter presente que, de acordo com o artigo 11.º da Lei do 

Investimento Privado de 2018, os suprimentos dos sócios realizados para fins de 

 

476 Salvo vontade expressa do investidor (artigo 49.º, n.º 2), a Lei do Investimento Privado de 2018 não se 

aplica a projectos de investimento aprovados antes da sua entrada em vigor e ainda não implementados, 

continuando estes a reger-se pela legislação anterior ou pelos termos dos contratos vigentes (artigo 49.º, 

n.º 1). 
477 Sobre estas funções e finalidades, remete-se para o que se desenvolveu em II, 1 supra. 
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investimento externo não podem ser de valor superior a 30% do valor do investimento 

realizado pela sociedade constituída, sendo apenas reembolsáveis passados 3 (três) 

anos a contar da data de registo nas contas da sociedade; por sua vez, dispõe o artigo 

12.º do mesmo diploma que o investidor interno ou externo não pode realizar operações 

qualificadas como investimento indirecto478 que excedam o valor correspondente a 

50% do valor total do investimento. Tanto num caso como noutro, ainda que as 

concretas finalidades que lhes subjazem sejam distintas, estamos perante limites ao 

investimento por parte de um investidor, em função da forma e do valor do 

investimento. 

Por isso, haverá casos em que os acordos parassociais poderão servir para, sem pôr em 

causa os desideratos prosseguidos pelas referidas disposições normativas, oferecer 

soluções que permitam ultrapassar estes limites ao investimento. É o que sucede, 

designadamente, nos casos em que determinados sócios externos pretendam 

comprometer-se com um investimento mais avultado em dada operação de 

investimento privado, sem que formalmente – no plano estatutário – o possam fazer, 

sob pena de invalidade do acto ou do negócio de investimento marginal (i.e., o 

investimento que excede os limites estabelecidos na Lei do Investimento Privado de 

2018). Não determinando essa invalidade, à partida, a nulidade total do acto ou do 

negócio de investimento, os acordos parassociais que tenham sido celebrados com vista 

à regulação desse investimento marginal poderão ser determinantes na qualificação e 

definição do regime jurídico aplicável a esse mesmo investimento, designadamente, 

 

478 De acordo com o art. 3.º, alínea g), da Lei do Investimento Privado, é investimento indirecto “todo o 

investimento, interno ou externo, realizado por empresas de direito privado que, não constituindo 

investimento directo, compreenda, isolada ou cumulativamente, movimentação de capital e outros 

instrumentos financeiros, tais como aquisição de acções, títulos de dívida pública, empréstimos, 

suprimentos, prestações suplementares de capital, tecnologia patenteada, processos técnicos, segredos e 

modelos industriais, franquias, marcas registadas e outras formas de acesso à sua utilização em regime, 

seja de exclusividade, seja de licenciamento restrito por zonas geográficas ou domínios da actividade 

industrial e ou comercial, dentre outros”. Por seu turno, o art. 3.º, alínea f), da Lei do Investimento Privado 

define como investimento directo “todo o investimento privado, interno ou externo, que consista na 

utilização no território nacional de capital, tecnologia e conhecimento, bens de equipamento e outros em 

projectos económicos ou na utilização de fundos destinados à criação de novas empresas, agrupamentos 

de empresas, nacionais ou estrangeiras, bem como à aquisição total ou parcial de empresas de direito 

angolano já existentes, com vista à criação ou continuação de determinada actividade económica e 

participação directa na sua gestão, de acordo com o respectivo objecto social”. 
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mediante a redução do negócio (artigo 292.º do Código Civil) ou a sua conversão (artigo 

293.º do Código Civil)479. 

Uma última nota é devida nesta análise de teor descritivo dos acordos parassociais 

tipicamente celebrados em operações de investimento privado. É muito frequente que 

estes acordos parassociais sirvam também para disciplinar, a uma luz distinta da 

regulação societária, as várias opções de saída dos sócios e para regular as relações entre 

eles durante e depois dessa saída. Tal como os acordos parassociais são um lugar natural 

para a regulação da constituição de parcerias entre sócios no momento da constituição 

da sociedade, sejam essas parcerias obrigatórias ou não, sê-lo-ão também para a sua 

extinção. A necessidade da regulação da saída dos sócios é especialmente importante 

quando o investimento é realizado através do recurso a capital de risco.  

Em Angola, tem-se vindo a acentuar a premência do tema respeitante à saída do 

investimento (o desinvestimento ou exit), e suas estratégias, em capital de risco480. 

Note-se que, em 2015, foi publicado o Regime Jurídico dos Organismos Colectivos de 

Investimento em Capital de Risco481, que são organismos de investimento colectivos 

especiais que se classificam como: (i) Fundos de Investimento de Capital de Risco (FCR), 

(ii) Sociedades de Investimento de Capital de Risco (SCR) e (iii) Investidores em Capital 

de Risco (ICR). A actividade destes organismos é regulada pela Comissão do Mercado de 

Capitais, consistindo na aquisição, por um período de tempo limitado, de instrumentos 

de capital próprio (quotas, acções e outros valores mobiliários que permitam a 

aquisição de quotas ou de acções) e de instrumentos de capital alheio em sociedades em 

desenvolvimento, procurando financiar o seu desenvolvimento e, consequentemente, 

 

479 Sobre a possibilidade de conversão do negócio jurídico inválido, cfr. LUÍS CARVALHO FERNANDES, A 

conversão dos negócios jurídicos civis, Quid Juris, Lisboa, 2008, pp. 531 e ss. 
480 Ilustrando a relevância do recurso aos acordos parassociais na regulação das relações entre investidores 

no âmbito do investimento em capital de risco, sobretudo, no que respeita à fase do desinvestimento, veja-

se, na jurisprudência dos tribunais portugueses, o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 21 de Março 

de 2017, Processo n.º 427/13.8TVLSB.L1.S1, Relator: FONSECA RAMOS, disponível em www.dgsi.pt. 
481 Decreto Legislativo Presidencial n.º 4/15, de 16 de Setembro, publicado no Diário da República, I Série, 

n.º 29. 

http://www.dgsi.pt/
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beneficiar da rentabilidade (as mais-valias) que venha a ser gerada com a alienação 

dessas sociedades482. 

Com este diploma, o que se pretende é incentivar a captação de financiamento privado 

para novas empresas e novos projectos – o que poderá ser importante para financiar 

novas ideias e novas empresas (maxime, as startups)483. Importa, todavia, não esquecer 

que os investidores de capital de risco “não actuam por filantropia e o intuito é 

lucrativo”484 – o que, por vezes, conduz ao aparecimento de conflitos de interesses no 

contexto da celebração do negócio de desinvestimento e de alguns comportamentos 

ilícitos, que devem ser controlados485. O traço característico do investimento em capital 

 

482 Sobre o investimento em capital de risco, em geral, cfr. ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, Manual de corporate 

finance, pp. 71 e ss. Quanto à importância do capital de risco para as empresas angolanas, cfr. DJAMILA PINTO 

DE ANDRADE, O capital de risco como alternativa de financiamento para as empresas angolanas, in Revista de 

estudos avançados, ano I, n.º 2, Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, Luanda, 2013, pp. 85 

e ss. 
483 Como afirma ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, O papel das startups na FinTech e o ciclo de 

financiamento de startups, in FinTech: desafios da tecnologia financeira (coord. ANTÓNIO MENEZES 

CORDEIRO/ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA/DIOGO PEREIRA DUARTE), Almedina, Coimbra, 2017, p. 

245, o investimento em startups “é feito sobretudo através de capital de risco. […] É certo que o 

investimento de capital de risco implica alguma perda de controlo – por confronto com o bootstrapping 

em que a empresa se financia através do seu fundador – mas é necessário e é uma perda muito mais 

limitada e controlada”. Ainda sobre este tema, LEONILDO MANUEL e outros, Escritos sobre FinTech e 

corporate finance, Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 

Lisboa, 2019, passim. 
484 Cfr. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, O acionista de capital de risco: dever de gestão, in II Congresso Direito 

das Sociedades em Revista, Almedina, Coimbra, 2012, p. 165. 
485 Assim, cfr. MADALENA PERESTRELO DE OLIVEIRA, A concessão de crédito para o saneamento de empresas, in 

Estudos de direito bancário, I (coord. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO/JANUÁRIO DA COSTA GOMES/MIGUEL BRITO 

BASTOS/ANA ALVES LEAL), Almedina, Coimbra, 2018, pp. 249 e ss. 
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de risco é o seu curto período (por regra, dez anos486)487. Sendo um investimento a prazo, 

cujo retorno assenta primordialmente na mais-valia obtida com a alienação das 

sociedades alvo (target) que se pretendeu valorizar (e não tanto na distribuição de 

dividendos por parte dessas sociedades aos sócios), explica-se o interesse dos 

investidores na delineação de estratégias de desinvestimento atractivas (com a 

alienação da totalidade do capital social da sociedade target, especialmente se através 

da admissão à negociação em mercado regulamentado) – ou menos atractivas (como o 

rollover do investimento ou a liquidação da sociedade target)488. Importa notar que o 

desinvestimento assume duas feições: o desinvestimento na sociedade target através de 

vários mecanismos de saída e, quando aplicável, nessa sequência, o desinvestimento na 

própria plataforma detentora da sociedade target – o caso dos fundos de capital de risco, 

onde avultam sobretudo problemas relativos à relação entre os participantes e a 

entidade gestora e a determinação das respectivas competências, à remuneração da 

entidade gestora pelos negócios de desinvestimento e à contrapartida devida aos 

participantes findo o período de vida do fundo de capital de risco. 

Conforme referido, sendo frequente o investimento desproporcionado realizado pelos 

promotores (geralmente, nacionais angolanos), que é quase sempre baixo, e pelo 

investidor de capital de risco (geralmente investidores estrangeiros), quase sempre 

 

486 Determina o artigo 8.º, n.º 1, alínea c), do Regime Jurídico dos Organismos Colectivos de Investimento 

em Capital de Risco que “fica vedado às SCR, aos ICR e aos FCR: […] A detenção de instrumentos de capital 

próprio, por período de tempo, seguido ou interpolado, superior a 10 (dez) anos”.  
487 Com apoio no estudo de PAULO BANDEIRA, Estratégias de saída, in Revista de direito das sociedades, ano X, 

n.º 3, Almedina, Coimbra, 2018, pp. 591 e ss., salientamos os seguintes traços característicos do modelo de 

investimento em capital de risco: (i) o investidor detém uma participação minoritária no capital social da 

sociedade, não obstante ser usual aportar um montante de capital muito superior ao já integrado na 

sociedade; (ii) consequentemente, não assume geralmente o controlo da administração da sociedade; (iii) 

tem direitos económicos em linha com a percentagem de capital detida, excepto no desejável cenário de 

desinvestimento bem sucedido ou no cenário de liquidação. Como bem sublinha o autor, pese embora não 

assuma tipicamente uma posição maioritária nem o controlo do governo societário, tal não significa que o 

investidor abdique de direitos sobre a supervisão da administração da sociedade ou mesmo de direitos de 

veto em determinadas matérias críticas para o desenvolvimento futuro da sociedade. Por essa razão, “os 

contratos de investimento são vulgarmente acompanhados ou têm ínsitos acordos parassociais em que os 

direitos associados à participação minoritária são vertidos, podendo ser estes de maior ou menor extensão 

dependendo do tipo de mercado em que o investidor opera” (idem, p. 595). 
488 Sobre as diferentes estratégias de saída, cfr. STEFAN POVALY, Private equity exits: divestment process 

management for leveraged buyouts, Springer, Berlin/Heidelberg/New York, 2007, pp. 117 e ss.; TOM 

MCKASKILL, Invest to exit: a pragmatic strategy for angel and venture capital investors, Breakthrough 

Publications, Harrow, 2009, pp. 53 e ss. 
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elevado, é frequente que o investidor não assuma, em proporção, a percentagem de 

capital que seria normal e que em condições usuais o tornariam largamente maioritário 

na sociedade489 – desde logo, para dar cumprimento às exigências, de que temos vindo 

a falar, respeitantes ao investimento privado estrangeiro em Angola. Perante o prazo 

limitado de investimento em capital de risco, e sendo a passagem do tempo a “espada 

de Dâmocles” de qualquer investidor em capital de risco, é com a celebração de acordos 

parassociais entre as partes que se repõe o equilíbrio de forças e se garante a existência 

de mecanismos de saída vantajosos para o investidor em capital de risco – aos quais está 

geralmente associado o direito destes investidores ao recebimento prioritário do 

retorno do investimento (a mais-valia) face aos restantes investidores. Neste contexto, 

e variando muito consoante a área do investimento em causa, começou já a ser comum 

entre nós as partes definirem em sede parassocial o tipo de negócio de desinvestimento, 

o momento ou evento (os “eventos de liquidez”) a partir do qual devem procurar novos 

investidores, potenciais compradores, ou mesmo, num cenário pior, a dissolução e 

liquidação da sociedade target e/ou do fundo de capital de risco490.  

  

 

489 Cfr. PAULO BANDEIRA, Estratégias de saída, p. 595. 
490 Cfr. PAULO BANDEIRA, Estratégias de saída, p. 595. 
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CAPÍTULO III  - O PLANO DA SOCIALIDADE E O PLANO DA 

PARASSOCIALIDADE 

  

 

1. BREVE DISTINÇÃO 

Do artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais infere-se que a admissibilidade dos 

acordos parassociais consente a convivência de dois tipos de situações jurídicas 

distintas atinentes à qualidade de sócio e integrantes do mesmo status socii: por um 

lado, as situações jurídicas pertencentes ao plano da socialidade, conformadas pela lei e 

pelos estatutos da sociedade; por outro, as situações jurídicas integradas no plano da 

parassocialidade, as quais decorrem e são conformadas pelos acordos parassociais. 

Estes são contratos distintos do próprio contrato constitutivo da sociedade enquanto 

ente jurídico, dele se diferenciando por uma pluralidade de factores491. 

Como adiante se analisará, não existe uma relação hierárquica entre estatutos e acordos 

parassociais492. O artigo 19.º não condiciona a validade dos acordos parassociais ao 

respeito pelo estabelecido pelos sócios nos estatutos da sociedade. Contudo, há matérias 

que por natureza devem necessariamente ser reguladas nos estatutos da sociedade. 

Pense-se, a título de exemplo, na determinação da estrutura orgânica da sociedade, no 

seu capital social, na sua sede ou denominação.  

 

491 Neste sentido, cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, pp. 

779-780. Sobre o tema, veja-se ainda, entre nós, IRENEU MATAMBA, Os acordos parassociais e o seu regime 

jurídico no direito angolano: breve análise e comentários ao art. 19.º da Lei das Sociedades Comerciais, pp. 

204 e ss., e, do mesmo autor, Os acordos parassociais no ordenamento jurídico angolano: análise e 

perspectivas, pp. 39 e ss. 
492 Cfr. V infra. 
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Não existindo essa relação, poderá surgir o problema do conflito entre obrigações 

estatutárias e obrigações parassociais. Deixaremos, porém, a análise dessa 

problemática para momento posterior493.  

Todavia, importa penetrar no âmbito problemático da distinção entre o plano da 

parassocialidade e o plano da socialidade, de forma a melhor compreender as relações 

entre ambos, precisando os critérios da sua distinção. 

 

2. AFASTAMENTO ENTRE PLANOS E CRITÉRIOS DISTINTIVOS  

No tratamento da distinção e afastamento dos planos da parassocialidade e da 

socialidade, a doutrina tradicional centra a sua atenção nos diversos regimes de um e 

de outro, utilizando vários índices que espelham diferenças494.  

Neste sentido, destaca-se que o acto de constituição da sociedade está sujeito a forma 

especial, a registo e a publicação, ao passo que para os acordos parassociais vale o 

princípio geral da liberdade de forma (artigo 219.º do Código Civil), não sendo 

normalmente495 exigido qualquer registo ou publicação496. Além disso, outras 

vicissitudes do contrato de sociedade, como sejam, a invalidade, alteração ou extinção, 

 

493 Cfr. V, 6 infra. 
494 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 144.  
495 Lembre-se que o artigo 113.º da Lei dos Valores Mobiliários consagra que os acordos parassociais 

relativos a participações sociais, nos quais se perspective a aquisição ou o reforço de uma participação 

qualificada em sociedade aberta ou assegurar/frustrar uma oferta pública de aquisição, devem ser 

comunicados à Comissão do Mercado de Capitais, no prazo de três dias após a sua celebração, que depois 

decide se os publica. A falta da referida comunicação ou a sua comunicação fora do prazo legalmente 

previsto importa a anulabilidade, nos termos do artigo 63.º da Lei das Sociedades Comerciais, das 

deliberações tomadas em virtude das obrigações parassociais assumidas e, consequentemente, da 

possibilidade da respectiva impugnação judicial. Cfr. SOFIA VALE, As empresas no direito angolano: lições de 

direito comercial, pp. 529 e ss. 
496 CAROLINA CUNHA, in Código das Sociedades Comerciais em comentário, I, p. 309; JORGE COUTINHO DE ABREU, 

Curso de direito comercial, II, p. 155; GALVÃO TELLES, União de contratos e contratos para-sociais, pp. 87-88; 

e RAÚL VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais, p. 40. 
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estão sujeitas ao regime consagrado na Lei das Sociedades Comerciais, enquanto os 

acordos parassociais estão sujeitos à disciplina civil comum dos contratos497. 

Tradicionalmente, a doutrina dá, porém, especial relevo ao critério da eficácia na 

distinção entre os planos da socialidade e da parassocialidade: o primeiro plano goza de 

eficácia erga omnes, vinculando a sociedade e os sócios, sendo oponível a terceiros; já o 

segundo plano goza de eficácia inter partes, produzindo-se os seus efeitos entre os 

outorgantes, não sendo o seu incumprimento oponível à sociedade (artigo 19.º, n.º 1, 

da Lei das Sociedades Comerciais). Por esta razão, afirma MENEZES CORDEIRO, os 

acordos parassociais “distinguem-se, em abstracto, do próprio pacto social, uma vez 

que respeitam aos sócios que os celebrem, sem interferir no ente colectivo”498.  

 

3. ESTRUTURAS DA PARASSOCIALIDADE: INTEGRADA, REFERENCIAL E 

DERIVADA 

Retém-se, assim, um âmbito objectivo e um âmbito subjectivo da parassocialidade. Os 

acordos parassociais têm como parte necessária pelo menos um sócio, actuando nessa 

qualidade. Significa isto que esse sócio regula, de alguma forma, aspectos referentes à 

posição de sócio, ainda que as matérias tratadas nos acordos parassociais possam ir 

além daquelas que dizem estritamente respeito às posições jurídicas decorrentes da 

qualidade de sócio. 

A parassocialidade é marcada pelo seu carácter integrado, referencial e derivado499. A 

parassocialidade integra, ao lado das matérias puramente societárias, decorrentes de 

regulações legais e estatutárias, o status socii dos sócios intervenientes no acordo. Isto 

não obstante os acordos parassociais não ficarem descaracterizados enquanto tal se 

também regularem matérias que possam considerar-se extra-sociais ou até mesmo 

 

497 CAROLINA CUNHA, in Código das Sociedades Comerciais em comentário, I, pp. 314 e ss.; JORGE COUTINHO DE 

ABREU, Curso de direito comercial, II, p. 155. 
498 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Acordos parassociais, p. 529.  
499 DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, p. 782. 
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associais500. Por outro lado, o domínio da parassocialidade tem também carácter 

referencial ao domínio da socialidade; ele regula necessariamente, pelo menos do lado 

de uma das partes no acordo, domínios referentes à posição de sócio501. Por exemplo, 

pense-se na regulação do exercício do direito de voto por um sócio ou na obrigação de 

partilha de informação que o sócio obtém junto da sociedade, através do exercício do 

seu direito à informação. Por fim, o domínio da parassocialidade é também derivado da 

dimensão da pura socialidade, na medida em que, como vimos – e sem prejuízo da 

aplicação analógica do artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais aos acordos 

parassociais atípicos (celebrados por outros sujeitos que não sócios ou futuros sócios)502 

–, ela pressupõe que uma das partes do acordo parassocial tenha a qualidade de sócio da 

sociedade ao qual o acordo se reporta503. 

  

 

500 De acordo com PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 175, “para uma 

distinção entre a situação jurídica parassocial e a situação jurídica extra-social releva a interferência de 

aspectos relacionados com a socialidade”. Tal como sublinha ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das 

sociedades, I, p. 711, nada impede que se lance mão dos acordos parassociais para regular outras matérias 

que não o exercício de direitos sociais: estaremos perante contratos mistos, admitidos no nosso 

ordenamento jurídico pelo artigo 405.º, n.º 2, do Código Civil. Podemos, assim, distinguir direitos extra-

sociais (ou extra-corporativos) – os direitos de génese societária que se autonomizam da esfera do sócio e 

que ganham consistência como direitos apartados da socialidade (direitos creditícios dos sócios) – e direitos 

associais – que, embora nascendo na esfera jurídica de um sócio, também se poderiam constituir 

inicialmente na de um não sócio. Neste sentido, PAULO CÂMARA, Acordos parassociais: estrutura e delimitação, 

p. 787. Nestes casos, as situações jurídicas deixam de integrar o estado de sócio, sendo perfeitamente 

autónomas dessa condição.  
501 Tal não significa que não possam existir desvios, tal como veremos adiante a respeito de uma ideia de 

referencialidade inversa, a impor que o próprio contrato de sociedade seja lido em função do acordo 

parassocial. 
502 Cfr. I, 4 supra. 
503 Cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, p. 782. 
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4. INTERSECÇÕES RECÍPROCAS ENTRE OS PLANOS DA SOCIALIDADE E DA 

PARASSOCIALIDADE 

A ideia de uma distinção estanque entre os planos da socialidade e da parassocialidade 

tem, porém, sido posta em causa504. 

Nos termos do artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, os acordos 

parassociais “apenas produzem efeitos entre os contraentes, não podendo com base 

neles ser impugnados actos da sociedade ou dos sócios para com a sociedade”. A 

limitação decorre também do n.º 2 deste preceito legal: os acordos parassociais não 

podem respeitar “ao exercício de funções de administração ou de fiscalização”.  

Como bem evidenciam DIOGO COSTA GONÇALVES e PAULO CÂMARA a propósito do 

ordenamento jurídico português (numa leitura também válida para o nosso 

ordenamento jurídico), a eficácia limitada da parassocialidade diz respeito à 

impugnabilidade dos actos da sociedade ou dos seus sócios para com a sociedade, e não 

à ineficácia dos acordos parassociais para com a sociedade505. Contudo, nada obsta a que 

– como veremos adiante de forma desenvolvida – os acordos parassociais possam 

assumir alguma eficácia externa perante a própria sociedade, ou possam modelar 

deveres puramente societários, ainda que de uma forma mediata506. 

Se é certo que a inimpugnabilidade limita a eficácia dos acordos parassociais, não é 

menos verdade que, nos casos em que essa ideia de inimpugnabilidade não proceda, 

alguma eficácia externa pode ser reconhecida aos acordos parassociais507. Os actos da 

sociedade (v.g., praticados em execução de deliberações sociais) e os actos dos sócios 

(v.g., quanto ao exercício do direito de voto) para com a sociedade não são impugnáveis 

 

504 Cfr., com referências, DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, pp. 

790-792; CAROLINA CUNHA, in Código das Sociedades Comerciais em Comentário, I, pp. 317 e ss.; e PAULO 

CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, pp. 147 e ss. 
505 DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, p. 791, e PAULO CÂMARA, 

Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 420. 
506 Cfr. VI, 5 infra. 
507 Sobre a vinculação e oponibilidade dos acordos parassociais, cfr. VI infra. 
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com base nas vinculações parassociais508. Fora deste quadro não há razões para 

considerar que a inimpugnabilidade de actos seja a regra509. 

Tal bastaria para que a distinção entre os planos da socialidade e da parassocialidade 

com base na dicotomia eficácia erga omnes e eficácia inter partes fosse tida como 

superada. A figura específica dos acordos parassociais omnilaterais reforça a conclusão 

da impossibilidade de uma distinção incisiva entre os domínios da parassocialidade e 

da socialidade.  

 

5. EM ESPECIAL, OS ACORDOS PARASSOCIAIS OMNILATERAIS 

Entende-se por acordo parassocial omnilateral aquele em que são partes todos os sócios 

da sociedade à qual o acordo se refere510.  

Como é facilmente intuível, o tratamento jurídico dos acordos parassociais 

omnilaterais assume contornos particulares, face à disciplina geral dos acordos 

parassociais. Na raiz dessa diferença encontra-se o facto de o acordo parassocial 

 

508 DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, p. 790, e PAULO CÂMARA, 

Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 424. 
509 Cfr. VI, 9 e 10 infra, onde se analisam diversas situações de oponibilidade dos acordos à sociedade. No 

mesmo sentido, DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, p. 791. Para 

além dos casos aí enunciados, o autor destaca o caso do artigo 83.º do Código das Sociedades Comerciais 

português (que encontra o seu paralelo no artigo 88.º da nossa Lei das Sociedades Comerciais).  
510 A figura foi difundida na doutrina portuguesa por MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais 

“omnilaterais”, in Direito das sociedades em revista, ano 1, vol. 2, Almedina, Coimbra, 2009, pp. 97 e ss. Já 

anteriormente, a questão havia sido colocada na doutrina portuguesa por MARIA DA GRAÇA TRIGO, Acordos 

parassociais: síntese das questões jurídicas mais relevantes, p. 178. Mais tarde, a figura foi retomada por 

ADELAIDE MENEZES LEITÃO, Acordos parassociais e corporate governance, p. 589, e por DIOGO COSTA GONÇALVES, 

Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, pp. 792 e ss. Na doutrina espanhola, veja-se sobre o 

tema JORGE NOVAL PATO, Los pactos omnilaterales: su oponibilidad a la sociedad: diferencias y similitudes con 

los estatutos y los pactos parasociales, Civitas, Navarra, 2012, passim, JORGE FELIÚ REY, Los pactos parasociales 

en las sociedades de capital no cotizadas, Pons, Madrid, 2012, passim, e MARÍA ISABEL SÁEZ LACAVE, Los pactos 

parasociales de todos los socios en Derecho español: una materia en manos de los jueces, in Indret: revista para 

el análisis del derecho, n.º 3, Barcelona, 2009, disponível em 

https://www.raco.cat/index.php/InDret/article/viewFile/138031/188676, pp. 2-31. Esta modalidade 

especial de acordos parassociais é também referida na doutrina angolana por IRENEU MATAMBA, Os acordos 

parassociais e o seu regime jurídico no direito angolano: breve análise e comentários ao art. 19.º da Lei das 

Sociedades Comerciais, p. 212, e, do mesmo autor, Os acordos parassociais no ordenamento jurídico angolano: 

análise e perspectivas, pp. 67-69; ainda SOFIA VALE, As empresas no direito angolano: lições de direito comercial, 

pp. 519-520. 

https://www.raco.cat/index.php/InDret/article/viewFile/138031/188676
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omnilateral reflectir o interesse de todos os sócios da sociedade. Tendo os interesses em 

jogo uma particularidade face aos interesses que são envolvidos nas demais situações 

de celebração de acordos parassociais, as soluções jurídicas a aplicar também 

divergirão, pelo menos em alguns pontos. 

Esta particularidade não conduz evidentemente a que a própria sociedade fique 

vinculada às obrigações convencionadas no acordo parassocial omnilateral: o acordo 

continua a ser res inter alios acta relativamente à sociedade. A questão que surge é a de 

saber se, quando a totalidade dos sócios da sociedade participa no acordo parassocial, 

continua a valer a regra da insensibilidade do plano societário ao plano parassocial, 

plasmado na parte final do artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais.  

A questão foi colocada por CARNEIRO DA FRADA relativamente ao artigo 17.º do Código 

das Sociedades Comerciais português, cuja redacção é, como visto, muito semelhante à 

do nosso artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais511. Pode antecipar-se que, quando 

todos os sócios da sociedade celebram o acordo parassocial, este não exprime apenas a 

vontade de alguns sócios, pelo que, na falta de razão ou interesse superior, não fará 

sentido impor aos sócios determinadas regras societárias de que estes, em sede 

parassocial, de comum vontade, decidiram abdicar.  

Existirá um interesse superior a tutelar – impeditivo do reconhecimento de 

oponibilidade erga omnes ao acordo parassocial omnilateral – quando o acordo 

parassocial omnilateral afaste normas que visam proteger os interesses de terceiros: 

nunca poderão ceder ante aquele as matérias que justificam a publicidade dos 

estatutos512, nomeadamente as regras sociais relativas à vinculação da sociedade 

perante terceiros e à responsabilidade patrimonial perante credores da sociedade513.  

Quando as próprias normas visem tutelar os próprios sócios, não existe qualquer razão 

para fazer prevalecer as normas jus-societárias sobre a vontade unânime dos sócios 

 

511 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, pp. 97 e ss.   
512 Cfr. JORGE NOVAL PATO, Los pactos omnilaterales: su oponibilidad a la sociedad: diferencias y similitudes 

con los estatutos y los pactos parasociales, pp. 79 e ss. 
513 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, p. 105.  
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expressa através do acordo parassocial514: justifica-se reduzir teleologicamente o artigo 

19.º, n.º 1, parte final, da Lei das Sociedades Comerciais, uma vez que a razão fundante 

da regra não procede nestes casos, pelo que não pode essa regra ser-lhes aplicada515. 

Para o que interessa quanto à contraposição dos planos da socialidade e da 

parassocialidade, daqui resulta que o princípio da separação tem limites, não se 

aplicando quando os acordos parassociais tenham carácter omnilateral e versem sobre 

matérias de exclusivo interesse dos participantes nesse acordo (i.e., todos os sócios)516. 

Esta ruptura da clássica dicotomia entre os planos da socialidade e da parassocialidade 

manifesta-se de forma especialmente clara quando a sociedade é um veículo 

instrumental para a realização de interesses que extravasam a própria sociedade, sendo 

o acordo parassocial o mecanismo, por excelência, de regulação desses interesses517. É o 

que tipicamente sucede nas designadas sociedades veículos (special purpose vehicles ou 

SPV)518. Nesses casos, estaremos perante uma derivação e referencialidade funcional 

inversa: o contrato de sociedade surge em função do acordo parassocial, devendo ser 

compreendido em função deste519. Esta ideia é também apta a colocar em causa o 

dogma da acessoriedade do acordo parassocial: frequentemente é o próprio contrato de 

sociedade que é acessório do acordo parassocial520. 

 

514 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, pp. 105-106; ADELAIDE MENEZES 

LEITÃO, Acordos parassociais e corporate governance, p. 589. Na doutrina espanhola, veja-se ainda JORGE 

FELIÚ REY, Los pactos parasociales en las sociedades de capital no cotizadas, p. 188. 
515 Sobre a figura da redução teleológica, veja-se KARL LARENZ, Metodologia da ciência do direito, Fundação 

Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1997, pp. 555 e ss.: o autor distingue entre o desenvolvimento do direito 

imanente à lei (gesetzesimmanente Rechtsfortbildung), onde o raciocínio expendido supra nos coloca, que 

convoca os procedimentos de analogia e de redução teleológica, e entre o desenvolvimento do direito 

superador da lei (gesetzesübersteigende Rechtsfortbildung) que importa o desenvolvimento do direito de 

acordo com as necessidades do comércio jurídico, a “natureza das coisas” ou um princípio ético-jurídico. 

Cfr. ainda JOSÉ LAMEGO, Elementos de metodologia jurídica, p. 105, e MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, Introdução ao 

direito, Almedina, Coimbra, 2013, pp. 377 e ss. 
516 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, pp. 108-109. 
517 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, pp. 119-121. 
518 Sobre estas, veja-se PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, A participação social, pp. 27 e ss.  
519 Cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, p. 793. 
520 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, pp. 119-121, e DIOGO COSTA 

GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, p. 794. 
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Tudo isto depõe no sentido da relativização da distinção entre os planos da socialidade 

e da parassocialidade. Ela existe e deve ser assumida como ideia reitora. Porém, a sua 

absolutização levaria a abusos de invocação da personalidade colectiva, permitindo 

imunizar sócios incumpridores das consequências do seu incumprimento perante 

outros sócios521. Voltaremos ao tema, com desenvolvimento, a propósito da 

oponibilidade dos acordos parassociais522. 

 

 

521 MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, p. 132. 
522 Cfr. VI infra.  
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CAPÍTULO IV - OS ACORDOS PARASSOCIAIS ANTERIORES 

À CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE COMERCIAL 

1. CONTEXTO E VANTAGENS 

Os acordos parassociais tanto podem preceder, acompanhar ou suceder o processo de 

constituição da sociedade comercial que lhes serve de referência523. A escolha do 

momento da celebração destes acordos é geralmente norteada por um mero juízo de 

conveniência e não tanto por um juízo de necessidade: por um lado, ponderando-se a 

solidez das negociações que antecedem a celebração do contrato de sociedade e o grau 

de compromisso das partes envolvidas, poderá representar uma segurança acrescida 

para estas subscrever acordos parassociais antes ou aquando da celebração do contrato 

de sociedade, antevendo-se a regulação de potenciais conflitos que possam incidir sobre 

matérias que as partes reputam essenciais. Esta solução apresenta, contudo, como 

desvantagem a rigidez inerente a qualquer regulação preventiva, que pode, já em vida 

da sociedade, não ser consentânea com a vontade actual de alguma parte do acordo 

parassocial. Por outro lado, viu-se que tal é de crucial importância no domínio do 

investimento privado524, pelo que cabe aquilatar da existência de requisitos legais 

atinentes aos sócios, à sociedade ou à actividade a desempenhar por esta, que 

impliquem a sua fixação e regulação prévia em instrumentos negociais que não o 

contrato de sociedade (por, muitas vezes, não se incluírem no núcleo de situações 

jurídicas pertencentes à esfera da socialidade). 

Não raras vezes assiste-se à celebração de acordos parassociais antes da constituição da 

sociedade. Neste caso estamos perante acordos “pré-sociais”525, nos quais os futuros 

sócios se comprometem a constituir a sociedade utilizando para o efeito uma minuta de 

 

523 Cfr. FERNANDO GALVÃO TELES, União de contratos e contratos para-sociais, p. 84; MÁRIO LEITE SANTOS, 

Contratos parassociais e acordos de voto nas sociedades anónimas, p. 11; CAROLINA CUNHA, Anotação ao 

artigo 17.º, p. 307; PAULO OLAVO CUNHA, Direito das sociedades comerciais, pp. 187 e ss. 
524 Cfr. II, 5 infra. 
525 JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Direito das sociedades: parte geral, p. 193. 
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estatutos que negociaram, a solicitar isenções e beneficios fiscais junto da entidade 

responsável pela aprovação do projecto de investimento privado ou mesmo 

financiamento bancário. Atendendo ao conteúdo das cláusulas que neles são inseridas, 

podemos estar perante um contrato-promessa de sociedade526 (que, pelo facto de 

também conter cláusulas de índole parassocial, poderá ter ínsito, adicionalmente, um 

contrato-promessa de acordo parassocial) ou perante um acordo parassocial sujeito à 

condição suspensiva de constituição da sociedade ou, como é usual entre nós, de 

aprovação do projecto de investimento privado pela entidade competente para o efeito 

(artigo 270.º do Código Civil)527. 

É também usual assistir-se à celebração simultânea do contrato de sociedade e de um 

acordo parassocial, geralmente antecedida de um período de negociações em que tais 

contratos foram delineados conjuntamente pelas partes envolvidas. Isto conduz, por 

um lado, a que as alterações introduzidas numa das minutas devam ter expressão e 

sejam acomodadas na outra minuta (ou, sendo caso disso, em outras minutas, no caso 

de se gizar a celebração de vários acordos parassociais) em negociação, e que, por outro 

lado, se favoreça a alternância de cláusulas entre a minuta do contrato de sociedade e a 

minuta do acordo parassocial, em função do que as partes pretendem submeter ou não 

ao regime da socialidade528. 

Os acordos parassociais podem ainda formar-se em vida da sociedade, com vista a 

regular aspectos particulares do universo da socialidade, designadamente, aqueles 

aspectos que só após a constituição da sociedade emergiram ou se vieram a revelar mais 

controversos e cuja regulação, nesse momento, se torna necessária. São aspectos tão 

diversos como o direito de preferência na aquisição de participações sociais, acordos de 

 

526 JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Direito das sociedades: parte geral, pp. 193-194, que, no caso de se estar perante 

um contrato-promessa de sociedade, refere que, em face do seu incumprimento, «não se [pode] afastar 

liminarmente a própria possibilidade de execução judicial específica do “pactum de contrahendo societatis” 

(artigo 830.º, n.º 1 do CCivil)».  
527 Cfr. CARLOS BURITY DA SILVA, Teoria geral do direito civil, 2.ª edição, Faculdade de Direito da Universidade 

Agostinho Neto, Luanda, 2018, pp. 615 e 623-625, que trata amplamente a condição suspensiva. 
528 Neste sentido, referindo-se a uma “flutuação de cláusulas” entre a minuta do contrato de sociedade e a 

minuta do acordo parassocial, cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a 

parassocialidade, p. 780. 
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não-concorrência, convenções de voto, o sentido e a estratégia de crescimento da 

sociedade (abertura do capital social a terceiros através de aumentos de capital) e, em 

geral, matérias menos pacíficas do relacionamento entre sócios529. 

Em particular, importa referir que, não raras vezes, a alteração da estrutura accionista 

da sociedade surge acompanhada da celebração de acordos parassociais (especialmente 

de acordos de voto530), quer essa alteração resulte da entrada de novos sócios ou da 

redistribuição de maiorias, na sequência de aumentos de capital ou da transmissão de 

participações sociais531. Neste contexto, os acordos parassociais visarão, em regra, 

disciplinar as relações dos novos sócios com os antigos sócios ou com alguns deles532. 

Por vezes, a celebração do negócio de transmissão de participações sociais a terceiros 

está condicionada ou à celebração de acordos parassociais, ou a que os adquirentes 

(novos sócios) assumam, no âmbito das negociações tendentes à aquisição das 

participações sociais, a obrigação de celebrar posteriormente, com os restantes sócios, 

tais acordos.  

Com efeito, a posição jurídica dos sócios emergente de um acordo parassocial não se 

transmite, por regra, com a respectiva participação social. Nestes termos, a celebração 

de acordos parassociais entre os novos sócios e os antigos sócios que permanecem na 

sociedade mais não é do que uma forma de assegurar a sobrevigência de tais acordos 

nas relações entre sócios, promovendo-se uma estabilidade do vínculo em face dos 

objectivos visados, à margem das oscilações que possam ocorrer na estrutura accionista 

da sociedade533. É, aliás, isso que justifica que, frequentemente, estes acordos 

 

529 Como assinala PAULO OLAVO CUNHA, Direito das sociedades comerciais, pp. 187 e ss. e 192 e ss. 
530 Assim, cfr. CAROLINA CUNHA, Anotação ao artigo 17.º, p. 290. RAÚL VENTURA  (Comentário ao Código das 

Sociedades Comerciais: estudos vários sobre sociedades anónimas, Almedina, Coimbra, 1992, p. 43) salienta 

que “os acordos de voto podem ser celebrados em qualquer altura da vida da sociedade; enquanto houver 

deliberações de sócios, nas quais o direito de voto possa ser exercido, os acordos são oportunos”. 
531 Cfr., entre outros, MÁRIO LEITE SANTOS, Contratos parassociais e acordos de voto nas sociedades 

anónimas, p. 11. 
532 Cfr. RAÚL VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais, p. 

43; MÁRIO LEITE SANTOS, Contratos parassociais e acordos de voto nas sociedades anónimas, p. 11. 
533 Referindo-se a estes acordos parassociais como correspondendo “a uma contrapartida pela alteração da 

expectativa dos sócios originários ou já existentes no momento da admissão dos novos sócios”, cfr. PAULO 

OLAVO CUNHA, Direito das sociedades comerciais, p. 187. 



ACORDOS PARASSOCIAIS: VINCULAÇÃO E OPONIBILIDADE 

190 

 

parassociais correspondam a uma mera adesão dos novos sócios aos acordos 

parassociais já existentes.  
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2. RELEVÂNCIA PRÁTICA 

São os acordos parassociais celebrados no momento pré-constitutivo da sociedade, no 

âmbito das negociações preliminares tendentes à constituição desta, que mais 

expressão assumem na prática empresarial angolana e que mais interesse têm 

suscitado, pelas dificuldades interpretativas que deles podem advir.  

Neste contexto, merece destaque a hipótese em que a celebração de um acordo 

parassocial (normalmente, omnilateral534) acompanha a celebração do contrato-

promessa de sociedade, cujas disposições não devem integrar o futuro contrato de 

sociedade, mas cujos efeitos ficam condicionados à celebração desse contrato535. Em 

muitos casos, temos verificado que o contrato-promessa de constituição de sociedade e 

o acordo parassocial omnilateral constam de um único documento, no qual os futuros 

sócios (enquanto assumem, mercê da celebração de um contrato-promessa, a obrigação 

de celebrar o contrato de sociedade) antecipam a regulação de diversos aspectos da 

(futura) vida societária (aqueles aspectos que, nessa data, consideram essenciais para a 

celebração do contrato de sociedade, mas que devem ser estranhos ao pacto social). É, 

designadamente, o caso da atribuição de direitos de opção de compra e/ou de venda de 

participações sociais, de direitos de acompanhamento (tag along) ou de arrastamento 

(drag along), ou de direitos de preferência na transmissão de participações sociais, da 

concessão de vantagens ou direitos especiais a alguns sócios, à luz do artigo 18.º da Lei 

das Sociedades Comerciais, da previsão de mecanismos para ultrapassar situações de 

impasse (obrigando à compra e à venda de participações sociais em certas 

circunstâncias), da determinação, ab initio, dos membros que irão integrar o órgão 

executivo da sociedade ou, mais genericamente, de acordos de voto sobre diversas 

matérias – sempre com referência a realidades (a sociedade, as participações sociais, os 

órgãos da sociedade, etc.) que, naquele concreto momento, não têm existência própria.  

 

534 Assinalando que, nestes casos, normalmente intervêm no acordo todos os futuros sócios, cfr. RAÚL 

VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais, p. 43. 
535 Cfr. MÁRIO LEITE SANTOS, Contratos parassociais e acordos de voto nas sociedades anónimas, p. 12. 
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A realidade jurídica angolana revela uma riqueza ímpar neste domínio, em virtude das 

exigências derivadas de um conjunto de normas que, ao longo dos anos, visaram a 

constituição, o reforço e a consolidação de uma classe empresarial nacional. 

Actualmente, essas exigências encontram-se sobretudo na regulação da actividade 

seguradora, da prestação de bens e serviços a empresas do sector petrolífero, das pescas, 

da segurança privada ou dos biocombustíveis536. 

O regime de investimento privado que antecedeu o actual foi particularmente propício 

à celebração de acordos parassociais antes da celebração do contrato de sociedade, no 

caso de investimento privado estrangeiro. Como se referiu já, o artigo 9.º da Lei do 

Investimento Privado de 2015 impunha parcerias obrigatórias com cidadãos angolanos 

(nas quais estes detivessem, pelo menos, 35% do capital social da sociedade promotora 

do investimento e assumissem uma participação efectiva na gestão da sociedade) em 

sectores prioritários como a distribuição de electricidade e água, hotelaria e turismo, 

transportes e logística, construção civil, telecomunicações e tecnologias de informação 

ou meios de comunicação social537. Estas parcerias, como facilmente se intui, eram 

vertidas e reguladas em acordos parassociais celebrados entre os futuros sócios, antes 

da constituição da sociedade, servindo também tais acordos de suporte aos termos em 

que a participação efectiva na gestão da sociedade, por parte dos futuros sócios 

angolanos, se concretizaria. Note-se, todavia, que esta restrição relativamente à 

nacionalidade dos investidores em caso de parcerias obrigatórias não correspondia a 

 

536 Sobre estas exigências, cfr. SOFIA VALE, Empreendedorismo e governo societário em Angola, pp. 673 e ss. 
537 A Lei n.º 20/11, de 20 de Maio, não consagrava disposição semelhante. Esta disposição estabelece a 

extensão, a outros sectores de actividade económica, de normas que se encontram em vigor há largos anos 

para os sectores de segurança privada, aviação civil, pescas ou actividade petrolífera, que também 

determinam a obrigatoriedade de as sociedades promotoras do investimento contarem com sócios 

angolanos que detenham uma determinada percentagem do capital social. Nesse sentido, cfr., sem 

pretensões de exaustividade, os artigos 31.º e 32.º da Lei dos Recursos Biológicos Aquáticos (Lei n.º 6-A/04, 

de 8 de Outubro), cuja matéria é regulada nos termos do disposto no Decreto n.º 14/05, de 23 de Maio 

(Regulamento de Concessão do Direito de Pesca e Licenciamento), e os artigos 15.º, n.º 1, e 17.º da Lei das 

Actividades Petrolíferas (Lei n.º 10/04, de 12 de Novembro, alterada pela Lei n.º 5/19, de 18 de Abril, 

publicada no Diário da República, I Série, n.º 53) – cfr. o nosso trabalho As empresas no direito angolano: 

lições de direito comercial, pp. 462 e ss. Por outro lado, e apesar de só em 2015 uma norma com este conteúdo 

ter ficado plasmada em diploma legal aplicável ao investimento privado em geral, importa notar que, 

independentemente das exigências de parcerias, era já bastante frequente os investidores estrangeiros 

procurarem associar-se a parceiros locais para assegurarem a influência (lobby) necessária para a 

implementação dos seus projectos de investimento. 
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um requisito atinente ao momento inicial do investimento privado nestes sectores de 

actividade: o n.º 2 do artigo 9.º da Lei do Investimento Privado de 2015 dizia claramente 

que a detenção mínima de 35% do capital social por parte de sócios angolanos se deveria 

manter durante a execução do projecto de investimento, salvo ponderado interesse 

público, devidamente apreciado e mediante autorização da entidade competente para 

aprovar o investimento (sob pena de pesadas consequências, tais como a extinção dos 

incentivos e benefícios fiscais538, a suspensão ou extinção das facilidades concedidas539, 

ou mesmo a extinção do contrato de investimento540).  

O ensejo de angolanização que se fez sentir na última década permitiu que os acordos 

parassociais celebrados antes da constituição da sociedade veículo promotora do 

investimento desempenhassem um papel fundamental, por as partes neles 

acomodarem as exigências legais relativas à detenção de capital social por sócios 

angolanos e à sua intervenção efectiva na condução dos destinos da sociedade.  

Estas exigências podem, também hoje, ser vertidas no contrato da sociedade promotora 

do investimento (caso em que integrarão já o plano da eficácia da socialidade), mas 

importa sublinhar que as regras relativas à estabilidade da titularidade de participações 

sociais por sócios angolanos e à forma como a gestão efectiva da sociedade é por estes 

assegurada (regras essas concretizadas em acordos de voto relativos à gestão e à 

designação dos administradores, à assunção de deveres de não transmissão das 

participações sociais ou de transmissão de participações a terceiros que reúnam os 

mesmos requisitos subjectivos, designadamente, a nacionalidade angolana) são já 

matéria tipicamente parassocial.  

Atento o conteúdo destes acordos parassociais, continua a ser frequente que os futuros 

sócios queiram que estes fiquem subtraídos ao conhecimento da autoridade 

competente para aprovação do projecto de investimento privado ou do banco 

financiador do investimento. Por isso, antes da constituição da sociedade promotora do 

 

538 Cfr. artigo 36.º do Regulamento do Procedimento para a Realização do Investimento Privado realizado 

ao abrigo da Lei n.º 14/15, de 11 de Agosto, hoje revogado.   
539 Cfr. artigo 37.º do Regulamento do Procedimento para a Realização do Investimento Privado realizado 

ao abrigo da Lei n.º 14/15, de 11 de Agosto, hoje revogado.   
540 Cfr. artigos 38.º e 39.º do Regulamento do Procedimento para a Realização do Investimento Privado 

realizado ao abrigo da Lei n.º 14/15, de 11 de Agosto, hoje revogado.   
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investimento, os futuros sócios (todos ou parte deles) celebram mais do que um acordo 

parassocial: um acordo parassocial para ser divulgado a terceiros, onde ficam 

plasmadas as matérias determinantes para aprovação e execução do projecto de 

investimento privado, garantindo a viabilidade do financiamento pretendido (a 

titularidade do capital social da futura sociedade e a sua estabilidade durante o período 

de investimento, bem como as regras relativas ao exercício da sua gestão), e outro 

acordo parassocial, que os futuros sócios mantêm confidencial, no qual se inclui a 

disciplina de outras matérias atinentes ao seu futuro status socii. Eventuais 

contrariedades e incoerências que se detectem no espectro das obrigações assumidas 

pelas partes em ambos os acordos constituem problemas dirimíveis, em primeira linha, 

com recurso às regras gerais de interpretação dos negócios jurídicos e, em segunda 

linha, estribados nos mecanismos gerais do incumprimento das obrigações – onde a 

dogmática do conflito de deveres poderá dar um valioso contributo. No seu âmago, a 

resolução do problema não distará daqueloutra aplicável à incompatibilidade entre 

cláusulas estatutárias e cláusulas inscritas em acordos parassociais541. 

Conforme se mencionou acima, a referência aos acordos parassociais celebrados antes 

do contrato de sociedade não poderá surgir desgarrada da hipótese mais comum, que é 

a da celebração conjunta do contrato-promessa de sociedade e de um acordo parassocial 

(maxime omnilateral). As questões suscitadas pela celebração de acordos parassociais 

em tais circunstâncias prendem-se sobretudo com dois aspectos. Em primeiro lugar, 

com a destrinça entre as realidades negociais em jogo (o contrato-promessa de 

constituição da sociedade e o acordo parassocial). E, em segundo lugar, com a natureza 

das obrigações assumidas pelas partes no acordo parassocial, em particular, saber se 

estas são, a título preliminar, meras promessas dependentes de uma ulterior 

manifestação de vontade dos seus subscritores (e, nesta hipótese, se os remédios para o 

incumprimento do contrato-promessa se comunicam ao acordo parassocial) ou se 

vinculam desde logo, em caso de constituição da sociedade, os seus subscritores. Estas 

questões adensam-se quando têm como pano de fundo o cenário regulado no artigo 

38.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais, i.e., os casos em que, acordada a 

 

541 Sobre este problema, cfr. V, 6 infra. 
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constituição de uma sociedade comercial mas ainda não celebrado o contrato de 

sociedade, teve já início a actividade social. Por outro lado, os problemas agora 

apontados revelam particular acuidade sempre que o acordo parassocial seja 

omnilateral e se inclua no contrato-promessa de constituição da sociedade, “em virtude 

da unidade do documento, muito embora ambos apresentem fisionomias distintas e 

tenham em vista finalidades distintas também”542.  

Principie-se pela distinção, neste cenário, entre o contrato-promessa de constituição da 

sociedade e o acordo parassocial543. A distinção releva sobretudo nos casos em que se 

verifiquem dissídios entre os futuros sócios, aquando e a propósito da celebração do 

contrato prometido de sociedade, relativamente ao conteúdo deste, bem como nos 

casos em que, numa fase mais patológica, incumprido o contrato-promessa de 

constituição da sociedade, e perante pretensões de execução específica da promessa de 

sociedade por parte de um ou mais promitentes544, caiba determinar o conteúdo do 

contrato prometido de sociedade versado pela sentença judicial que, ao abrigo do artigo 

830.º, n.º 1, do Código Civil, produza os efeitos da declaração negocial do promitente 

 

542 Cfr. FERNANDO GALVÃO TELES, União de contratos e contratos para-sociais, pp. 84-86. 
543 Ocupa-nos aqui tão-só a distinção entre acordo parassocial e promessa de constituição de sociedade. O 

que não significa que a detecção da existência de um contrato-promessa de sociedade não seja, só por si, 

problemática. Como assinala ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO (Direito das sociedades, I, pp. 515 e ss.), o contrato-

promessa de sociedade nem sempre é facilmente discernível dos acordos inseridos na categoria da 

contratação mitigada (v.g., acordos de princípios ou side agreements): dir-se-á, com apoio nas palavras do 

autor, que teremos um contrato-promessa “quando a sociedade definitiva esteja suficientemente 

prefigurada e as partes se obriguem, mutuamente, a celebrar o competente contrato”. Já noutro plano, é 

mister notar que enquanto nas figuras de contratação mitigada o fundamento do dever de concluir o 

negócio projectado será ainda o princípio da boa-fé, no contrato-promessa, o fundamento do dever de 

celebrar o negócio prometido é, por sua vez, o princípio da autonomia privada – assim, cfr. NUNO MANUEL 

PINTO DE OLIVEIRA, Princípios de direito dos contratos, p. 255. 
544 A admissibilidade da execução específica da promessa de sociedade não é, contudo, um tema pacífico: 

autores há, entre os quais se destaca JORGE PINTO FURTADO (Curso de direito das sociedades, 5.ª edição, 

Almedina, Coimbra, 2004, pp. 171 e ss.), que entendem ser a sociedade uma associação voluntária, à qual 

ninguém poderia ser obrigado a pertencer, estando, pela sua natureza, à luz do disposto no artigo 830.º, n.º 

1, in fine, do Código Civil, subtraída ao espectro de situações às quais a execução específica seria aplicável. 

Entendemos, todavia, com ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO (Direito das sociedades, I, pp. 515 e ss.), que será de 

admitir o recurso à execução específica em caso de incumprimento da promessa de sociedade desde que (i) 

pela interpretação do próprio contrato-promessa não se conclua que as partes utilizaram como expediente 

negocial a promessa precisamente para se reservarem, no futuro, um direito de recesso ou de 

arrependimento, e (ii) não se trate de sociedades de base pessoal (caso das sociedades de responsabilidade 

ilimitada e das sociedades em que não haja livre transmissibilidade das participações sociais ou 

possibilidade de exoneração por iniciativa do próprio sócio). Admitindo também a execução específica do 

contrato-promessa de sociedade, cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, Direito das sociedades: parte geral, pp. 193-194. 
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faltoso. A distinção entre acordo parassocial e promessa de sociedade pode ainda ser 

determinante sempre que a qualificação de um instrumento negocial como acordo 

parassocial permita salvaguardar a validade do contrato-promessa de constituição da 

sociedade545. 

Entendemos que a distinção entre promessa de sociedade e acordo parassocial apenas é 

possível mediante o recurso às regras gerais de interpretação e integração dos negócios 

jurídicos, à luz dos critérios hermenêuticos aplicáveis (artigos 236.º a 239.º do Código 

Civil)546. A solução do problema não se afasta, aliás, daqueloutra aplicável às hipóteses 

de inserção formal de cláusulas parassociais nos estatutos. Tanto num caso como 

noutro, afigura-se essencial perceber o perfil estrutural dos acordos parassociais547 e a 

sua contraposição face à situação jurídica social.  

Em análise realizada anteriormente, e para a qual se remete548, concluiu-se que, sendo 

difícil determinar um núcleo intangível ou situações jurídicas que, pela sua natureza, 

 

545 Embora, nestes casos, não seja de excluir, como salienta MÁRIO LEITE SANTOS (Contratos parassociais e 

acordos de voto nas sociedades anónimas, p. 12), que, “em algumas circunstâncias, o contrato preliminar 

possa ser salvo, quanto ao núcleo fundamental do seu conteúdo, mediante o recurso ao instituto da redução 

dos negócios jurídicos (artigo 292.º do Código Civil)”. É ilustrativo deste problema o caso apresentado pelo 

autor (idem, pp. 12-14), retirado da jurisprudência portuguesa (cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de 

Justiça de 4 de Abril de 1967, in Boletim do Ministério da Justiça, n.º 166, Maio de 1967), em que dois futuros 

sócios, através de documento particular por eles intitulado “protocolo”, se obrigaram a constituir uma 

sociedade, acordando num conjunto de cláusulas às quais se declararam vincular. O referido protocolo, 

reforçado por uma pesada cláusula penal, era integrado por cláusulas típicas dos estatutos de uma 

sociedade e por cláusulas de natureza parassocial, como a que prescrevia que a escolha do presidente da 

assembleia geral dependeria de designação por comum acordo dos outorgantes, de entre personalidades de 

relevo, ou a que conferia aos titulares de determinadas acções o direito a designar membros do conselho 

fiscal e do conselho de administração. O Supremo Tribunal de Justiça, ainda que reconhecesse ser 

admissível um contrato-promessa para constituição de uma sociedade, considerou o dito protocolo nulo, 

por dele resultarem sindicatos de voto, então considerados inadmissíveis no direito português (sendo certo 

que, posteriormente, o artigo 17.º do Código das Sociedades Comerciais português veio a admitir tais 

sindicatos de voto, desde que respeitados os limites decorrentes desse artigo). O que o Supremo Tribunal 

de Justiça português não discerniu foi que, no mesmo instrumento negocial, coexistissem dois negócios 

distintos, ainda que referentes à (futura) sociedade e atinentes ao mesmo (futuro) status socii, e que, dessa 

forma, pudesse ter ficado salvaguardada a validade do contrato-promessa de sociedade, ainda que se 

considerasse o acordo parassocial inválido, porquanto a invalidade deste não contaminaria o contrato-

promessa ou o contrato prometido (idem, p. 14). 
546 Também assim, cfr. MÁRIO LEITE SANTOS, Contratos parassociais e acordos de voto nas sociedades anónimas, 

p. 12. Sobre o conteúdo dos artigos 236.º a 239.º do Código Civil, veja-se CARLOS BURITY DA SILVA, Teoria geral 

do direito civil, pp. 507 e ss.  
547 Expressão utilizada por PAULO CÂMARA, Acordos parassociais: estrutura e delimitação, p. 784. 
548 Cfr. III supra. 
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sejam essencialmente parassociais – pois tanto as situações de socialidade como as 

situações de parassocialidade se reúnem na mesma esfera jurídica e integram o mesmo 

status socii549 –, há um conjunto de critérios para auxílio do intérprete. Entre eles, dá-se 

destaque ao critério segundo o qual através das cláusulas parassociais se compõem 

interesses individuais dos sócios, enquanto através das cláusulas sociais se visam fins 

organizativos550, bem como ao critério que assenta na ideia de que o vínculo parassocial 

é sinalagmático, distinguindo-se do contrato de sociedade, por este ser associativo e de 

organização551.  

Um vector transversal, porque pressuposto na generalidade dos critérios utilizados na 

delimitação das fronteiras entre a socialidade e a parassocialidade, prende-se com o 

papel da vontade das partes na celebração de tais negócios, afirmando-se 

frequentemente que à inclusão de uma determinada matéria no plano parassocial 

subjaz um mero juízo de conveniência, ponderados critérios como a forma, a 

publicidade, a transitoriedade ou a eficácia dos acordos parassociais552. Todavia, a 

vontade das partes, ainda que elemento de ponderação incontornável, deve ser 

considerada com algumas reservas, pois “as suas implicações dogmáticas são 

substancialmente tolhidas com as inferências das regras sobre a interpretação do 

contrato de sociedade”553. Tal significa que, no exercício de interpretação do texto 

negocial para efeitos de demarcação das cláusulas parassociais inseridas no mesmo 

documento do qual consta a promessa de sociedade, importa considerar, em virtude do 

 

549 Assim, cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, p. 784. 
550 Pioneiro na formulação desta ideia, cfr. GIORGIO OPPO, Contratti parasociali, in Scritti giuridici. II, Diritto 

delle società, pp. 43 e ss.  
551 Assim, cfr. RENZO PROVINCIALI, Contratti sociali e parasociali, in Rivista trimestrale di diritto e procedura 

civile, vol. 16, Milano, 1962, pp. 1321-1329.  
552 Pormenorizadamente, cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, 

pp. 784 e ss. 
553 Cfr. PAULO CÂMARA, Acordos parassociais: estrutura e delimitação, p. 810. 
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princípio da equiparação entre o contrato-promessa e o contrato prometido554, as 

particularidades a que obedece a interpretação e integração dos estatutos – agora 

aplicáveis a montante, na distinção entre o contrato-promessa e o acordo parassocial.  

Essas particularidades, fundadas na ideia de que a eficácia do contrato de sociedade 

excede o domínio inter partes555 e de que os artigos 236.º a 239.º do Código Civil fazem 

apelo a que as singularidades de cada parte sejam conhecidas da contraparte556, 

determinam que a interpretação dos estatutos das sociedades comerciais deve afastar-

se, na sua globalidade, das normas sobre a interpretação das declarações negociais, 

 

554 Este princípio, enunciado no artigo 410.º, n.º 1, do Código Civil, vem, nas palavras de ANA PRATA, O 

contrato-promessa e o seu regime civil, Almedina, Coimbra, 1994, p. 441, “reflectir, ao nível do regime, esta 

insubsistência da promessa por si só e a sua indissociável conexão com o outro negócio de cuja celebração 

final é instrumento”, resultando deste, com interesse para o entendimento expendido em texto, “a 

aplicabilidade à promessa das normas que enunciam requisitos de admissibilidade – e, ao invés, proibições 

– do contrato prometido, como aquelas que respeitam à sua interpretação e integração” (idem, pp. 454-

455). 
555 Quando as partes preparam os estatutos de uma sociedade, sabem estar a instituir uma regulação para 

o futuro e para um universo de sujeitos que pode transcender o conjunto dos sócios fundadores. Razão pela 

qual as cláusulas estatutárias são normalmente redigidas de um modo impessoal. Mesmo do ponto de vista 

formal, os estatutos das sociedades aproximam-se mais da redacção de textos legislativos, do que dos 

comuns contratos, que os artigos 236.º a 239.º do Código Civil têm em vista quando estabelecem os 

critérios de interpretação das declarações negociais. Por estas razões, e como entende MIGUEL TEIXEIRA DE 

SOUSA, Introdução ao direito, pp. 162-163, os estatutos podem até ser caracterizados como “fontes privadas 

de direito”.  
556 Conforme escrevemos em As empresas no direito angolano: lições de direito comercial, pp. 486 e ss., tais 

particularidades na interpretação e integração dos estatutos justificam-se porque (i) o contrato de 

sociedade não é um contrato comum, na medida em que não tem uma eficácia meramente inter partes, 

porquanto pela celebração e registo do contrato de sociedade se constitui uma pessoa colectiva autónoma, 

dotada de um património autónomo e segregado do património dos seus sócios, a qual interage com 

terceiros; e (ii) por outro lado, os artigos 236.º a 239.º do Código Civil apelam amplamente à vontade real 

das partes, à posição do real declaratário (o que remete para as circunstâncias da emissão da declaração 

negocial e para o conhecimento que o declaratário tem delas), e para a vontade hipotética das partes – cuja 

inferência assenta necessariamente nas particularidades de cada parte que sejam conhecidas da sua 

contraparte. Daqui decorre que a aplicação das regras gerais de interpretação das declarações negociais aos 

estatutos das sociedades conduziria a que os terceiros (i.e., sócios não fundadores da sociedade, credores 

da sociedade e sujeitos que negoceiem com a sociedade) que contactassem com a sociedade fossem 

colocados numa posição na qual lhes fosse impossível conhecer o sentido dos estatutos. Aliás, é 

precisamente a necessidade da cognoscibilidade das regras estatutárias que justifica a obrigatoriedade de 

registo para a plena produção de efeitos erga omnes pelo contrato de sociedade (artigo 5.º e artigos 39.º e 

seguintes da Lei das Sociedades Comerciais).  
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seguindo-se antes as mesmas regras que se aplicam a propósito da aplicação da lei 

(artigo 9.º do Código Civil)557.  

Ou seja, a interpretação dos estatutos deve, salvo pontuais excepções558,559, partir do seu 

texto, e ter na correspondência com o significado possível do texto o limite da sua 

interpretação. Desta forma, na destrinça entre as cláusulas que integram o acordo 

parassocial e a promessa de sociedade, não é aceitável uma orientação unicamente 

subjectivista, apesar do relevo dado à vontade das partes na etapa da qualificação560.   

 

557 Como bem salienta CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA a este propósito, “cada uma das suas cláusulas [dos 

estatutos] deve ser interpretada com o sentido correspondente à compreensão normal do conjunto de 

pessoas para quem a cláusula tenha interesse direto, atendendo às circunstâncias acessíveis a tais pessoas. 

O conjunto relevante de pessoas é composto, para todas as cláusulas, pelos atuais e futuros participantes 

na pessoa jurídica e, em relação a cláusulas que lhes digam respeito, pelos trabalhadores, pelas contrapartes 

contratuais, pelos beneficiários e pelos credores da pessoa jurídica, incluindo antigos participantes. O 

tempo a considerar na interpretação de cada cláusula é o da publicação, pelo registo ou por outra via, dos 

estatutos originais ou de cada uma das suas alterações” (cfr. Contratos. IV, Funções, circunstâncias, 

interpretação, 2.ª edição, Almedina, Coimbra, 2018, pp. 311-312). 
558 Tal como propõe ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades, I, pp. 494 e ss., há casos que 

reclamam um afastamento desta interpretação de pendor objectivista: é o caso da interpretação de 

cláusulas totalmente extra-societárias que as partes decidam, ao abrigo da sua liberdade negocial, inserir 

no contrato de sociedade, e o caso das situações de abuso de direito, na modalidade de venire contra factum 

proprium (artigo 334.º do Código Civil) ou de responsabilidade por violação de deveres de boa-fé (artigo 

762.º, n.º 2, do Código Civil), designadamente, quando um sujeito adopte uma actuação societária numa 

interpretação subjectiva dos estatutos, a invoque para seu benefício perante outros sócios ou perante a 

sociedade, e, posteriormente, venha a prevalecer-se da interpretação objectiva para sustentar uma outra 

interpretação, que lhe seja mais conveniente a outro propósito. Exemplo disto será o caso de os estatutos 

de uma sociedade por quotas de cariz familiar exigirem, no seu texto, determinadas formalidades, para 

além das legalmente previstas, para que um sócio possa exercer o direito de voto em assembleia geral, 

formalidades essas nunca observadas por nenhum sócio – com a tolerância de todos – desde o momento da 

constituição da sociedade, e, passados vários anos neste modus operandi, mantendo-se o mesmo substrato 

pessoal (os mesmos sócios), um dos sócios, v.g., por querelas familiares, pretender que outro sócio se 

encontre impedido de votar porque não observou essas ditas formalidades (quando o próprio também não 

as observou). Em sentido próximo, cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, II, pp. 143 e ss. 

Sobre estas excepções, cfr. o nosso As empresas no direito angolano: lições de direito comercial, pp. 486 e ss.  
559 RUI PINTO DUARTE, A interpretação dos contratos, Almedina, Coimbra, 2016, pp. 93-94, distingue entre 

cláusulas de cariz negocial (e em relação a “cláusulas de cariz exclusiva ou predominantemente negocial, 

não repugna recorrer a um método subjetivo assente nas regras dos arts. 236.º a 239.º do CCivil aplicáveis 

aos negócios jurídicos em geral” [e a sua interpretação deve] “permitir reconstituir a vontade dos sócios 

outorgantes do pacto social”) e cláusulas de cariz organizativo (que são «disposições de natureza 

tipicamente “organizativa” e “normativa” almejando à disciplina da própria “corporação social”, [que] 

constituem […] regras de direito objetivo, de aplicação geral e abstrata», cuja interpretação sempre há-de 

ter, ao menos, um mínimo de correspondência com o texto dos estatutos, como impõe o artigo 238.º, n.º 1, 

do Código Civil). 
560 Também assim, cfr. PAULO CÂMARA, Acordos parassociais: estrutura e delimitação, p. 810. 
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Relativamente à natureza das obrigações assumidas pelas partes no acordo parassocial 

aquando da celebração do contrato-promessa, entendemos que, pela circunstância de 

tais negócios terem sido celebrados simultaneamente ou por se encontrarem vertidos 

no mesmo documento, não pode deduzir-se, sem mais e imediatamente, que o acordo 

parassocial tenha natureza de contrato-promessa561.  

O critério para esta destrinça deve ser de natureza material e não formal. Por esta razão, 

bastará que não se verifiquem nas cláusulas parassociais resquícios de uma 

prometibilidade562 – i.e., a assunção de uma obrigação de emitir declaração negocial 

com o conteúdo projectado em tais cláusulas – para que seja forçosa uma conclusão em 

sentido oposto. Dir-se-á, com base naquilo que é o clausulado usual de contratos 

parassociais celebrados neste contexto, que, em regra, a eficácia dos acordos 

parassociais não está dependente da realização de um ulterior acordo parassocial 

definitivo: o acordo parassocial será válido à data da sua celebração e será eficaz se e 

quando a sociedade for constituída, mercê da celebração do contrato definitivo a que os 

sócios se obrigaram no contrato-promessa. Não é, por isso, necessário que as partes 

intervenientes no acordo parassocial manifestem novamente a sua vontade para que o 

mesmo seja eficaz563. Contudo, nada obsta a que as partes optem pela celebração de uma 

promessa de acordo parassocial, a par da celebração da promessa de sociedade, sendo 

certo que isto não é comum na realidade empresarial angolana. 

Esta lógica de condicionamento564 do acordo parassocial à celebração do contrato de 

sociedade prometido pode, contudo, surgir fragilizada quando, tendo sido celebrada a 

promessa de sociedade mas ainda não celebrado o contrato de sociedade, teve já início 

a actividade social. Neste cenário, o ordenamento jurídico reconhece estar na presença 

de uma sociedade irregular, determinando que às relações entre sócios e com terceiras 

 

561 Neste sentido, cfr. FERNANDO GALVÃO TELES, União de contratos e contratos para-sociais, p. 87. 
562 “Prometibilidade” enquanto neologismo utilizado para designar a qualidade de um determinado 

contrato poder ser prometido, isto é, objecto de um contrato-promessa, cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, 

Tratado de direito civil, VII, reimpressão 2010, Almedina, Coimbra, 2014, pp. 319 e ss. 
563 Cfr. FERNANDO GALVÃO TELES, União de contratos e contratos para-sociais, p. 87. 
564 Expressão utilizada por FRANCISCO PEREIRA COELHO, Contratos complexos e complexos contratuais, Coimbra 

Editora, Coimbra, 2014, pp. 142 e ss., para designar um dos tipos de nexos intranegociais. 
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pessoas sejam aplicáveis as disposições relativas às sociedades civis (artigo 38.º, n.º 2, 

da Lei das Sociedades Comerciais)565. No que respeita à eficácia do acordo parassocial, 

admitimos que este possa desde logo produzir efeitos, mesmo que o contrato de 

sociedade prometido ainda não tenha sido celebrado, na medida em que (i) as partes não 

façam depender expressamente a eficácia do acordo parassocial da celebração do 

contrato de sociedade e (ii) o conteúdo das vinculações assumidas pelas partes não 

contrarie preceitos imperativos do regime das sociedades civis566,567. 

  

 

565 A remissão para o regime das sociedades civis leva alguns autores a defender que se está perante uma 

sociedade civil (cfr. ANTÓNIO FERRER CORREIA, A autonomia patrimonial como pressuposto da personalidade 

jurídica, in Estudos vários de direito, Universidade de Coimbra, Coimbra, 1982, pp. 547-562). No sentido de 

que se trata, ainda assim, de uma sociedade comercial, cfr., entre outros, JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de 

direito comercial, II, pp. 170 e ss. Com mais detalhe sobre o artigo 38.º, n.º 2, da Lei das Sociedades 

Comerciais, cfr. o nosso As empresas no direito angolano: lições de direito comercial, pp. 489 e ss. 
566 A propósito da contrariedade a preceitos injuntivos legais como limite ao conteúdo dos acordos 

parassociais (artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais), note-se que os acordos parassociais estão, 

sob pena de nulidade, sujeitos aos limites genéricos da autonomia privada e aos imperativos de direito 

societário que se dirijam indistintamente a cláusulas contratuais posicionadas dentro ou fora dos estatutos 

– i.e., a imperativos que não se reportem em exclusivo às cláusulas do pacto social (como sucede, v.g., com 

o artigo 350.º da Lei das Sociedades Comerciais) – expressamente neste sentido, cfr. ANA FILIPA LEAL, Breves 

notas sobre a parassocialidade no direito português, p. 158. Embora já não no plano da validade, mas no plano 

da concessão de eficácia, tal conclusão procederá também no contexto da análise, referida em texto, da 

contrariedade do acordo parassocial a preceitos imperativos do regime das sociedades civis. Destarte, o 

acordo parassocial pode produzir logo efeitos se o conteúdo das vinculações dele emergentes não contrariar 

preceitos imperativos do regime das sociedades civis exclusivamente dirigidos às disposições estatutárias. 
567 Assim, mesmo que o conteúdo das vinculações assumidas pelas partes não contrarie preceitos 

imperativos do direito societário (rectius, do regime da sociedade comercial a constituir), sempre que 

contrarie preceitos imperativos do regime das sociedades civis, o acordo parassocial – ainda que não seja, 

com fundamento nessa contrariedade, nulo – não será (ainda) eficaz.  
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CAPÍTULO V - VALIDADE DOS ACORDOS PARASSOCIAIS 

1. INTRODUÇÃO: OS LIMITES À VALIDADE DOS ACORDOS PARASSOCIAIS 

Da regulação dos acordos parassociais consagrada no artigo 19.º da Lei das Sociedades 

Comerciais resulta o estabelecimento de um princípio de admissibilidade dos mesmos: 

estes são admissíveis desde que não obriguem os sócios a uma conduta contrária à lei. 

Contudo, não existe uma permissão irrestrita da celebração de acordos parassociais. 

Estes acordos estão, desde logo, sujeitos aos limites que o próprio artigo 19.º da Lei das 

Sociedades Comerciais especifica. Mais particularmente, o n.º 2 deste normativo proíbe 

os acordos parassociais que digam respeito ao exercício das funções de administração 

ou de fiscalização, ao passo que o respectivo n.º 3 estabelece um conjunto de limites aos 

acordos parassociais que estabeleçam vinculações de voto. São, nomeadamente, nulos, 

os acordos parassociais através dos quais um sócio se obrigue a votar “seguindo sempre 

as instruções da sociedade ou de um dos seus órgãos” (alínea a)), “aprovando sempre as 

propostas feitas por esses órgãos” (alínea b)) ou “exercendo o direito de voto ou 

abstendo-se de o exercer em contrapartida de vantagens especiais” (alínea c)).  

Para além destes limites específicos, importa identificar se os acordos parassociais 

estão sujeitos às normas legais que regulam a autonomia estatutária dos sócios. Em 

particular, importa questionar se a ordem jurídica admite que, através da celebração de 

acordos parassociais, os sócios alcancem os mesmos objectivos que lhes são vedados 

através de proibições dirigidas à conformação dos estatutos. Essa questão, para além de 

convocar problemas gerais de direito privado, tem especial relevância na ordem 

jurídica angolana, dado o protagonismo que os acordos parassociais assumem em 

sectores nos quais o capital das sociedades comerciais deve ser, segundo as directrizes 

legais aplicáveis, detido por entidades nacionais. 

Todas estas questões são naturalmente prévias aos problemas de oponibilidade e de 

incumprimento dos acordos parassociais. Assim é, dado que estes problemas apenas se 

colocarão se a convenção parassocial for capaz de produzir os efeitos jurídicos a que se 
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destina. Importa, pois, analisar os diferentes limites à validade dos acordos 

parassociais, procurando identificar a sua extensão.  

 

2. A SUJEIÇÃO DOS ACORDOS PARASSOCIAIS AOS LIMITES GERAIS DA 

AUTONOMIA PRIVADA E A PROIBIÇÃO DE ACORDOS PARASSOCIAIS QUE 

OBRIGUEM OS SÓCIOS A UMA CONDUTA PROIBIDA POR LEI 

Da natureza dos acordos parassociais como contratos decorre que estes estão sujeitos 

aos limites gerais da autonomia privada estabelecidos pelo direito civil. Esta solução é 

confirmada pelo artigo 1.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais, o qual estabelece a 

aplicação subsidiária das normas do Código Civil568. 

Reafirmam-se, desta forma, as limitações gerais à autonomia privada na celebração de 

negócios jurídicos, decorrentes dos artigos 280.º, 281.º e 294.º do Código Civil. Em 

particular, assumem especial importância os limites referentes à contrariedade à lei 

(artigos 280.º, n.º 1, e 294.º do Código Civil) e à contrariedade à ordem pública e aos bons 

costumes (artigo 280.º, n.º 2, do Código Civil)569. 

É a esta luz que se deve interpretar o inciso do artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 

Comerciais, segundo o qual os efeitos dos acordos parassociais estão condicionados à 

adopção de uma “conduta não proibida por lei”. Na interpretação deste artigo deve ter-

se presente que o legislador distingue claramente entre o vício de contrariedade à lei 

(artigos 280.º, n.º 1, e 294.º do Código Civil) e a violação de princípios gerais do 

ordenamento jurídico, os quais integram a cláusula geral da ordem pública (artigo 

280.º, n.º 2, do Código Civil). Consequentemente, a proibição por contrariedade à lei a 

que alude o artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais não pode ser entendida 

 

568 Salientando este aspecto, cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, pp. 

229 e ss. 
569 Cfr. FRANCO DI SABATO, Manuale delle società, 3.ª ed., UTET, Torino, 1990, p. 251. 
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como uma referência à totalidade dos princípios do ordenamento jurídico-societário, 

ao contrário do que pretende um sector importante da doutrina570.  

Este preceito estabelece apenas que os acordos parassociais não podem obrigar os sócios 

que neles participam a comportamentos proibidos. Nesta medida, concordamos com 

aqueles que entendem que a referência em causa é, em boa verdade, redundante, dado 

que a mesma já decorreria da sujeição dos acordos parassociais aos artigos 280.º, n.º 1, 

e 294.º do Código Civil571.  

Não significa isto que os acordos parassociais possam livremente contrariar os 

princípios fundamentais do direito das sociedades comerciais. Entendemos tão-

somente que essa conformidade deve ser analisada noutra sede que não a do artigo 19.º, 

n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais. Em bom rigor, a contrariedade aos princípios 

injuntivos da ordem jurídica é, como vimos, causa de nulidade por contrariedade à 

ordem pública572 (nos termos do artigo 280.º, n.º 2, do Código Civil). Estes princípios 

não são apenas os princípios comuns a todo o direito privado mas podem integrar 

princípios específicos de cada sub-ramo do direito573. Nesta senda, os negócios jurídicos 

que incidam sobre questões de direito das sociedades comerciais, como 

 

570 Neste sentido, RAÚL VENTURA, Comentário ao Código das Sociedades Comerciais: estudos vários sobre 

sociedades anónimas, pp. 83 e ss.; PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 

214; MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 177. 
571 Assim, ANA FILIPA LEAL, Notas sobre a parassocialidade no direito português, pp. 156-157, e DIOGO COSTA 

GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, p. 781. 
572 Por todos, veja-se MANUEL CARNEIRO DA FRADA, A ordem pública no domínio dos contratos, in Ars ivdicandi: 

estudos em homenagem ao Prof. Doutor António Castanheira Neves, II, Coimbra Editora, Coimbra, 2008, 

passim, em especial p. 263 (a ordem pública como “um conjunto de princípios injuntivos que, como tal, são 

indisponíveis”), e ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil, II, p. 604, que carateriza também a 

ordem pública como uma remissão para os princípios injuntivos da ordem jurídica.  
573 Cfr. CARLOS BURITY DA SILVA, Teoria geral do direito civil, p. 607, que refere que “deve entender-se por esta 

noção o conjunto de princípios fundamentais, subjacentes ao sistema jurídico, que o Estado e a sociedade 

estão substancialmente interessados que prevaleçam e que tenham uma acuidade tão forte que devem 

prevalecer sobre as convenções privadas. Tais princípios não são susceptíveis de uma catalogação 

exaustiva, até porque a noção de ordem pública é variável com os tempos”. 
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indubitavelmente são os acordos parassociais, terão de respeitar os princípios 

fundamentais desse ramo do direito574.  

Note-se, no entanto, que o problema levantado pela contrariedade do acordo 

parassocial a princípios gerais de direito societário não deve ser confundido com a 

questão sobre se os acordos parassociais devem respeitar os limites que a lei coloca à 

autonomia estatutária, ou se, inversamente, a celebração de acordos parassociais que 

alcancem resultados idênticos àqueles que normas disciplinadoras dos estatutos 

societários pretendem evitar deve ser considerada fraudulenta575. Nesta última 

questão, como teremos oportunidade de ver, está em causa a figura da fraude à lei (ou, 

mais correctamente, a da aplicação analógica das normas que limitam a autonomia 

estatutária), que é sancionada pelo artigo 280.º, n.º 1, do Código Civil576,577. 

Dentro das normas imperativas que os acordos parassociais devem respeitar, 

encontramos, desde logo, aquelas que são estabelecidas no próprio artigo 19.º da Lei das 

 

574 Recorde-se que, após a conclusão do Código Civil de 1966, foi nomeada uma comissão presidida por 

ADRIANO VAZ SERRA para rever a legislação sobre sociedades comerciais. Vários anteprojectos foram 

elaborados por esta comissão, a qual cessou as suas funções com a revolução de 25 de Abril de 1974, em 

Portugal. Alguns desses trabalhos foram publicados. Mas não todos. Entre estes trabalhos não publicados 

compreende-se o Projecto VAZ SERRA, que no seu artigo 34.º, n.º 2, admitia os contratos sobre o exercício do 

direito de voto, “salvo se tais contratos violarem um princípio de direito das sociedades” (conforme refere 

RAÚL VENTURA, Comentário ao Código das Sociedades Comerciais: estudos vários sobre sociedades anónimas, p. 

83). 
575 Por vezes, a doutrina confunde ambos os planos (veja-se, por exemplo, RAÚL VENTURA, Comentário ao 

Código das Sociedades Comerciais: estudos vários sobre sociedades anónimas, pp. 83 e ss., e MARIA DA GRAÇA 

TRIGO, Os acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 177). A diferença remete para temas 

clássicos do direito privado, nomeadamente a diferença entre a contrariedade, ainda que indirecta, a regras 

jurídicas e a violação de princípios jurídicos. A patologia primeiramente referida reconduz-se ao problema 

da contrariedade à lei ou, caso se aceite a figura, da fraude à lei: em causa está sempre a violação de regras, 

ainda que aplicadas por analogia. No segundo caso, temos uma contradição do contrato com as exigências 

de princípios jurídicos. Sobre a distinção entre regras e princípios, aqui pressuposta, remete-se para os 

estudos clássicos sobre o tema: cfr., entre outros, ROBERT ALEXY, El concepto y la validez del derecho, 2. ed., 

Gedisa, Barcelona, 1997, pp. 161 e ss.; RONALD DWORKIN, Taking rights seriously, Harvard University Press, 

Cambridge, Massachusetts, 1978, pp. 14 e ss.; KARL LARENZ, Metodologia da ciência do direito, pp. 599 e ss. 

Entre os estudos mais recentes, veja-se ANTÓNIO CORTÊS, Jurisprudência dos princípios: ensaios sobre os 

fundamentos da decisão jurisdicional, Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 2010, pp. 26-34, e JOSÉ 

LAMEGO, Elementos de metodologia jurídica, pp. 59 e ss. 
576 Nas palavras de CARLOS BURITY DA SILVA, Teoria geral do direito civil, p. 605, é contrario à lei “o objecto de 

um negócio […] quando a lei não permite uma combinação negocial com aqueles efeitos […]. Note-se que 

devem ser considerados contrários à lei, não só os negócios que frontalmente a ofendam (negócios contra 

legem), mas também, quando se constate, por interpretação, que a lei não quis impedir, de todo em todo, 

um certo resultado, os negócios que procuram contornar uma proibição legal, tentando chegar ao mesmo 

resultado por caminhos diversos dos que a lei expressamente previu e proibiu (negócio em fraude à lei)”. 
577 Cfr. V, 5 infra. 
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Sociedades Comerciais e que incidem especificamente sobre a validade dos acordos 

parassociais. É, pois, por estas que principiamos a nossa análise. Num segundo 

momento, questionamos a sujeição dos acordos parassociais às regras gerais de direito 

das sociedades comerciais. Nesse contexto, damos especial destaque às normas 

relativamente às quais, por representarem um património jurídico próprio da nossa 

ordem jurídica, não é possível buscar influência nas experiências jurídicas estrangeiras 

mais próximas. 

 

3. LIMITES ESPECÍFICOS À VALIDADE DOS ACORDOS PARASSOCIAIS 

3.1. LIMITES À ADMISSIBILIDADE DE ACORDOS SOBRE O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 

DOS ÓRGÃOS SOCIAIS (ARTIGO 19.º, N.º 2, DA LEI DAS SOCIEDADES COMERCIAIS) 

Proclama o artigo 19.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais que os acordos 

parassociais “podem respeitar ao exercício do direito de voto, mas não ao exercício de 

funções de administração ou de fiscalização”. Esta norma vem resolver, no nosso 

ordenamento jurídico, uma longa querela que se verificou em ordens jurídicas 

estrangeiras acerca da possibilidade da celebração de acordos parassociais que 

incidissem sobre o exercício destas funções578.  

Este preceito condiciona fortemente a liberdade de conteúdo dos acordos parassociais. 

Desde logo, porque um dos tradicionais objectivos assumidos pelos sócios, quando 

celebram acordos parassociais, é o de assegurar o controlo directo sobre a actividade de 

administração da sociedade em que detêm participações sociais, sendo que a assunção 

de compromissos pelos administradores, no sentido de seguirem determinadas 

orientações, que já se encontram assentes no acordo, ou que são definidas pelos sócios, 

 

578 Assim, ANA FILIPA LEAL, Notas sobre a parassocialidade no direito português, pp. 159 e ss. O tema foi 

amplamente discutido em especial na doutrina italiana. No sentido da validade destes acordos veja-se LUIGI 

FARENGA, I contratti parasociali, pp. 350 e ss.; contra, perfilhando a tese da inadmissibilidade da celebração 

de acordos parassociais que vinculem os administradores, cfr. GUSTAVO MINERVINI, Gli amministratori di 

società per azioni, Giuffrè, Milano, 1956, p. 402, e FRANCO BONELLI, Gli amministratori di S. p. A., UTET, 

Milano, 1985, pp. 137 e ss. Sobre o tema, veja-se, ainda, GASTONE COTTINO, Diritto commerciale: le società e le 

altre associazioni economiche, I/2, 2.ª ed., Cedam, Padova, 1987, pp. 210 e ss. 
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posteriormente, se afigura como um instrumento especialmente apto a assegurar esse 

controlo579.  

No que diz respeito ao seu conteúdo, a primeira nota que se impõe é a de que, dado que 

a qualidade de titular dos órgãos de administração ou de fiscalização da sociedade não 

se confunde, em abstracto, com a qualidade de sócio, a celebração de acordos 

parassociais que incidam sobre o exercício das funções de administração ou de 

fiscalização apenas pode ocorrer quando se verifique uma de duas situações. A 

primeira, a de o sócio que participa no acordo parassocial exercer simultaneamente a 

função de administrador ou de membro do órgão de fiscalização da sociedade. O 

exemplo típico desta situação é aquele em que, numa sociedade por quotas, um sócio 

tem também a qualidade de gerente. A segunda, aquela em que, não sendo o membro 

do órgão de administração ou de fiscalização sobre cuja conduta o acordo parassocial 

incide sócio da sociedade, este também participa, na sua qualidade de membro do órgão 

social, no acordo parassocial, vinculando-se a realizar certos actos nesse âmbito580. 

A extensão desta proibição, porém, levanta numerosas questões. Para lhes responder 

adequadamente, é necessário identificar a ratio que lhe subjaz. Ora, a este propósito 

encontram-se na doutrina duas concepções.  

A primeira entende que a finalidade da proibição de acordos sobre o exercício de 

funções dos órgãos de administração e de fiscalização se prende com a tutela do 

princípio da tipicidade societária, consagrado no artigo 1.º, n.º 3, da Lei das Sociedades 

 

579 Salientam-no MARIA DA GRAÇA TRIGO, Acordos parassociais: síntese das questões mais relevantes, pp. 174-

175, e CAROLINA CUNHA, Anotação ao artigo 17.º, p. 309.  
580 Na nossa prática societária é muito corrente os sócios serem os subscritores originários de um acordo 

parassocial, a cujas cláusulas os administradores se vinculam mediante a assinatura de um termo de 

adesão, no qual declaram ter conhecimento do conteúdo do acordo parassocial, comprometendo-se a 

respeitar as regras atinentes à gestão da sociedade nele contidas. A conclusão a que chega MARIA DA GRAÇA 

TRIGO, Acordos parassociais: síntese das questões mais relevantes, p. 175, a propósito da realidade portuguesa, 

é inteiramente válida no que concerne à realidade angolana: “esta será provavelmente uma das limitações 

mais frequentemente violadas, na medida em que dificilmente os sócios abdicam da possibilidade de 

influenciar, de forma mais ou menos directa, a actividade do órgão de administração”. 
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Comerciais581. Mais concretamente, por esta via visa-se impedir que, através de acordo 

parassocial, os sócios criem uma orgânica societária paralela à orgânica estatutária, 

assim defraudando o princípio da tipicidade582. Na verdade, recorrendo a um acordo 

parassocial poder-se-ia alcançar um resultado semelhante ao de uma delegação de 

poderes, inadmissível face ao disposto no n.º 4 do artigo 281.º e no n.º 3 do artigo 411.º 

da Lei das Sociedades Comerciais, respectivamente a propósito das sociedades por 

quotas e das sociedades anónimas. No entanto, esta concepção não colhe. Importa reter 

que o artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais está inserido na sua parte geral e 

abrange todos os tipos de sociedades comerciais. Ora, a regra que reserva a gestão ao 

órgão de administração é específica das sociedades anónimas. Nas demais, não se 

verifica esta restrição583.  

A segunda prende-se com a tutela do interesse social. Através desta proibição, assegura-

se que a actuação dos membros dos órgãos sociais seja exclusivamente pautada pela 

prossecução do interesse social. Recorde-se que, nos termos do artigo 69.º da Lei das 

Sociedades Comerciais, os administradores estão vinculados a actuar no interesse da 

sociedade, sendo este preceito aplicável também aos membros do órgão de fiscalização 

da sociedade, quando este exista. Para o efeito é necessário que os titulares desses 

órgãos tenham liberdade para interpretar a cada momento aquilo que entendem ser 

 

581 Recorde-se que o princípio da tipicidade societária obriga a que todas as sociedades se reconduzam a um 

dos quatro tipos sociais previstos na lei. Estes tipos são, é certo, elásticos, como referimos em SOFIA VALE, As 

empresas no direito angolano: lições de direito comercial, pp. 369 e ss. Contudo, as razões de segurança 

jurídica, de protecção de terceiros e de protecção dos interesses dos próprios sócios, que se encontram na 

base do princípio da tipicidade societária, conduzem a que não se possa alterar o modo de funcionamento 

do órgão de administração da sociedade. 
582 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades, I, p. 708; ANA FILIPA LEAL, Notas sobre a 

parassocialidade no direito português, p. 162. Em sentido próximo, cfr. IRENEU MATAMBA, Os acordos 

parassociais e o seu regime jurídico no direito angolano: breve análise e comentários ao art. 19.º da Lei das 

Sociedades Comerciais, pp. 211-212, que concebe este regime como uma “emanação do princípio da 

tipicidade societária ou da tipicidade dos órgãos sociais que visa, por isso, garantir a independência dos 

órgãos sociais e a distribuição imperativa de competências entre eles”. O autor esclarece, porém, que no seu 

entendimento apenas são proibidas “as cláusulas que imponham aos titulares dos órgãos de administração 

e fiscalização condutas concretas”. 
583 Cfr. RUI PINTO DUARTE, Possibilidade de os acordos parassociais respeitarem ao exercício de funções de 

administração, inédito, 2012, p. 4. 
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conforme ao interesse da sociedade e para actuarem nesse sentido584. Tal liberdade 

seria necessariamente coarctada caso os administradores estivessem vinculados a 

actuar em determinado sentido, sendo que essa vinculação lhes seria imposta 

independentemente de a mesma coincidir ou colidir com a realização daquilo que, a 

cada momento, se afigura como sendo do interesse da sociedade. Em suma, através da 

regra plasmada no artigo 19.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais, o que se visa é 

evitar uma apropriação da esfera de competência dos órgãos de administração ou de 

fiscalização por parte dos sócios585. Esta apropriação conduziria indirectamente à 

subordinação da actuação da sociedade ao interesse desses sócios e não ao interesse 

global da sociedade.  

Mais concretamente, o que o legislador pretende evitar é que os sócios influenciem a 

administração da sociedade, e que essa influência seja a causa de actos de má gestão586. 

Pela mesma lógica, perante o artigo 19.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais, é 

inadmissível que, por via desses acordos, os titulares dos órgãos de administração e 

fiscalização sejam exonerados da sua responsabilidade por eventuais actos de má 

gestão (ou de falhas na fiscalização) que correspondam ao cumprimento desses 

acordos587. 

Tendo isto presente, afigura-se claro que o preceito em causa não impede que sócios que 

exerçam funções em órgãos sociais participem em acordos parassociais, apenas 

obstando a que os acordos parassociais incidam sobre a actuação destes no exercício de 

funções de administração e de fiscalização588.  

 

584 Cfr. JOÃO CALVÃO DA SILVA, Estudos de direito comercial (pareceres), Almedina, Coimbra, 1999, p. 249; 

PAULO OLAVO CUNHA, Direito das sociedades comerciais, pp. 125 e ss.; MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos 

parassociais sobre o exercício do direito de voto, pp. 152 e ss.; PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, A participação 

social nas sociedades comerciais, p. 64; ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito 

português, p. 163; e MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, pp. 102 e ss. 
585 Assim, por exemplo, FERNANDO GALVÃO TELES, União de contratos e contratos para-sociais, p. 102, e 

CAROLINA CUNHA, Anotação ao artigo 17.º, p. 325. 
586 Cfr. RUI PINTO DUARTE, Possibilidade de os acordos parassociais respeitarem ao exercício de funções de 

administração, p. 4. 
587 Cfr. RUI PINTO DUARTE, Possibilidade de os acordos parassociais respeitarem ao exercício de funções de 

administração, p. 4. 
588 Cfr. ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, pp. 159 e ss. 
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Por outro lado, como o próprio preceito esclarece, o facto de serem proibidos os acordos 

parassociais sobre o exercício de funções de administração e de fiscalização não 

significa que seja proibida a celebração de acordos parassociais mediante os quais os 

sócios se vinculam a exercer o direito de voto em matérias relativas à administração da 

sociedade. Apesar de funcionalmente se conseguir obter o mesmo resultado, o que é, em 

rigor, regulado pelo acordo parassocial é o exercício de um direito social individual 

pertencente ao sócio, e não a conduta da administração enquanto tal. Em termos 

formais, a prestação é a de, enquanto sócio, votar em determinado sentido, e não a de, 

enquanto administrador, administrar em determinado sentido589. 

Assim sendo, é evidente que a margem para a celebração de acordos parassociais que 

incidam (ainda que indirectamente) sobre matérias de gestão da sociedade é mais 

ampla nas sociedades por quotas, nas quais os gerentes estão vinculados a acatar as 

deliberações dos sócios (artigo 282.º da Lei das Sociedades Comerciais), do que no 

domínio das sociedades anónimas, onde os accionistas não podem deliberar sobre 

matéria cometida ao órgão de administração da sociedade, apenas se podendo 

pronunciar sobre esta caso o órgão de gestão o solicite (artigo 393.º, n.os 2 e 3, da Lei das 

Sociedades Comerciais)590. 

Consequentemente, os acordos parassociais sobre estratégias de gestão apenas são 

válidos na medida em que sejam interpretados como acordos sobre o sentido de voto 

que os sócios devem adoptar quando se pronunciam, em assembleia geral, sobre 

assuntos relativos à gestão da sociedade591. 

 

589 No sentido da admissibilidade destas convenções, veja-se RAÚL VENTURA, Comentário ao Código das 

Sociedades Comerciais: estudos vários sobre sociedades anónimas, p. 70, e MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos 

parassociais sobre o exercício do direito de voto, pp. 155 e ss. 
590 Salientando a variabilidade do espaço em que são admissíveis acordos parassociais relativos a matérias 

de gestão, em função das relações existentes entre administração e assembleia geral na arquitectura dos 

diferentes tipos societários, cfr. RAÚL VENTURA, Comentário ao Código das Sociedades Comerciais: estudos 

vários sobre sociedades anónimas, p. 70. 
591 Cfr. RAÚL VENTURA, Comentário ao Código das Sociedades Comerciais: estudos vários sobre sociedades 

anónimas,p. 70. IRENEU MATAMBA, Os acordos parassociais no ordenamento jurídico angolano: análise e 

perspectivas, p. 57, indica, a título de exemplo, os acordos parassociais cujo conteúdo verse sobre “a fixação 

de remunerações dos membros do órgão de administração e dos membros do órgão de fiscalização, acordos 

parassociais que imponham à administração ou à fiscalização um dever de informação regular aos sócios 

[…]”, sublinhando que “tais acordos, além de serem muito frequentes, revelam-se essenciais para a 

existência e dinâmica das sociedades comerciais”. 
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Em todo o caso, fora de dúvidas está a possibilidade de os sócios celebrarem acordos 

parassociais sobre a designação dos administradores. Sendo certo que este é um 

momento fundamental para a determinação do sentido em que a sociedade é 

administrada, a faculdade de designação dos administradores é, por regra, atribuída 

aos sócios (artigo 281.º, n.º 2, para as sociedades por quotas, e artigo 411.º, para as 

sociedades anónimas, ambos da Lei das Sociedades Comerciais). Aqui está em causa 

apenas a prestação de votar, em assembleia geral, no sentido de permitir a designação 

de um determinado administrador.  

Questão diferente é a de saber se também são proibidos pelo n.º 2 do artigo 19.º da Lei 

das Sociedades Comerciais aqueles acordos dos quais não resulta qualquer vinculação 

da administração (ou do órgão de fiscalização) da sociedade comercial, mas através dos 

quais os sócios participantes no acordo se vinculam a exercer influência junto dos 

membros do órgão de administração ou de fiscalização de forma a conduzir as decisões 

societárias em determinado sentido.  

Trata-se de uma questão com notória relevância prática entre nós. Na verdade, é muito 

frequente que os administradores sejam designados por um sócio ou por um conjunto 

de sócios, e que estes procurem influenciar a respectiva conduta. O próprio artigo 88.º, 

n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais592 admite a possibilidade de os sócios usarem o 

seu poder de destituir os membros dos órgãos sociais para exortarem os titulares desses 

órgãos a praticar ou a omitir um dado comportamento. Não se deve assumir que o 

legislador tenha querido proscrever genericamente uma prática absolutamente 

disseminada na generalidade dos ordenamentos jurídicos modernos593. Em 

congruência com o dito anteriormente, deve entender-se que do artigo 19.º, n.º 2, da Lei 

 

592 Segundo o qual “o sócio que, por força de disposições contratuais ou pelo número de votos de que dispõe, 

só por si ou juntamente com os votos dos sócios com quem tenha celebrado acordos parassociais, possa 

destituir ou fazer destituir gerentes ou administradores ou membros dos órgãos de fiscalização e use esta 

faculdade para determinar essas pessoas a praticar ou omitir qualquer acto, responde solidariamente com 

elas, pelos prejuízos que, do acto ou omissão, resultem para a sociedade ou para os sócios”.  
593 No mesmo sentido, fazendo apelo ao artigo 83.º do Código das Sociedades Comerciais português, cfr. RUI 

PINTO DUARTE, Possibilidade de os acordos parassociais respeitarem ao exercício de funções de administração, 

pp. 2 e ss. 
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das Sociedades Comerciais apenas decorre uma proibição de os sócios se vincularem a 

influenciar os titulares de órgãos sociais no sentido da prática de actos de má gestão594. 

 

3.2. LIMITES À ADMISSIBILIDADE DE ACORDOS PARASSOCIAIS SOBRE O EXERCÍCIO 

DO DIREITO DE VOTO: AS VINCULAÇÕES DE VOTO EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE 

OU DE ÓRGÃOS SOCIAIS (ARTIGO 19.º, N.º 3, ALÍNEAS A) E B), DA LEI DAS 

SOCIEDADES COMERCIAIS) 

O segundo tipo de limites específicos ao conteúdo dos acordos parassociais é aquele que 

se encontra no n.º 3 do artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais, o qual incide sobre 

a problemática das vinculações de voto.  

No n.º 2 do mesmo preceito, é dito expressamente que os acordos parassociais podem 

respeitar ao direito de voto, pelo que a admissibilidade, de princípio, das vinculações de 

voto parassociais não suscita quaisquer hesitações. Contudo, no n.º 3 desse preceito, são 

estabelecidos três limites à validade dos acordos parassociais mediante os quais os 

sócios se obriguem a votar em determinado sentido.  

Como ponto de partida, há que ter em conta, por um lado, que o direito de voto é, nas 

sociedades de capitais, um direito de cariz patrimonial. Por outro, deve ter-se presente 

que, se a liberdade de voto dos sócios é comprimida através destas vinculações, a 

própria assunção de uma vinculação de voto é, já em si, um exercício de liberdade do 

sócio595. Assim, não se deve olhar para estes acordos com cepticismo ou desconfiança. 

Todos os limites que são estabelecidos nas alíneas do artigo 19.º, n.º 3, da Lei das 

 

594 Como salienta RUI PINTO DUARTE, Possibilidade de os acordos parassociais respeitarem ao exercício de 

funções de administração, p. 4: “só um legislador cego e surdo não reconheceria que na prática empresarial 

a conduta dos administradores é frequentemente influenciada pelos sócios. O que o legislador não aceita é 

que essa influência seja causa de justificação de maus atos de gestão”. Entendendo que, com estas 

limitações, “não se pretende nem que os sócios condicionem ou desresponsabilizem os órgãos societários, 

nem que os titulares dos órgãos societários condicionem os sócios”, veja-se ADELAIDE MENEZES LEITÃO, 

Acordos parassociais e corporate governance, p. 587. 
595 Cfr. NUNO TRIGO DOS REIS, As vinculações de voto perante terceiros no contexto dos limites à 

autodeterminação no exercício do direito de voto, pp. 422 e ss.  
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Sociedades Comerciais têm uma explicação, que reside na prossecução de concretas 

finalidades que legitimam uma intervenção restritiva na esfera dos sócios.  

O primeiro destes limites, vertido na alínea a) do artigo em causa, prende-se com os 

acordos mediante os quais os sócios se vinculem a votar seguindo sempre instruções 

dadas pela sociedade ou pelos seus órgãos. A finalidade deste preceito é clara, pois, se a 

sociedade pudesse dar instruções vinculativas aos sócios quanto ao sentido de voto que 

estes devessem adoptar, verificar-se-ia uma subversão inadmissível da distribuição de 

competências nas sociedades comerciais596. As decisões substantivas, quanto ao 

conteúdo das deliberações sociais, seriam, neste cenário, tomadas pela sociedade ou 

pelos seus órgãos. Isto seria especialmente grave, dado que a assembleia geral 

desempenha uma função de controlo difusa sobre a administração da sociedade, 

assente no poder de destituição dos administradores (artigos 290.º e 423.º da Lei das 

Sociedades Comerciais, respectivamente a propósito das sociedades por quotas e das 

sociedades anónimas). A obrigação de os sócios votarem sempre no sentido indicado 

pela sociedade ou por algum dos seus órgãos conduziria, assim, à irresponsabilidade 

dos administradores597. Existe, nesta medida, uma proximidade com o regime das 

acções próprias (também aplicável às quotas próprias), no qual para evitar que a 

administração tenha poder de decisão sobre alguns dos votos relevantes para as 

decisões da assembleia geral, são suspensos os direitos sociais inerentes às acções em 

auto-carteira (artigo 346.º, n.º 1, alínea a), e artigo 243.º, n.º 3, da Lei das Sociedades 

Comerciais)598.  

 

596 Neste sentido, RAÚL VENTURA, Comentário ao Código das Sociedades Comerciais: estudos vários sobre 

sociedades anónimas, p. 66; ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades, II, Almedina, Coimbra, 2007, 

pp. 708-709; e ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, p. 164. Entre nós, 

no mesmo sentido, veja-se o texto de IRENEU MATAMBA, Os acordos parassociais e o seu regime jurídico no direito 

angolano: breve análise e comentários ao art. 19.º da Lei das Sociedades Comerciais, p. 213. 
597Assim, veja-se MÁRIO LEITE SANTOS, Contratos parassociais e acordos de voto nas sociedades anónimas, p. 

228, e ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, p. 164. 
598 Sobre o regime das acções próprias veja-se, por todos, MARIA VICTÓRIA RODRIGUES FERREIRA ROCHA, 

Aquisição de acções próprias no Código das Sociedades Comerciais, Almedina, Coimbra, 1994, pp. 11 e ss., e 

MIGUEL BRITO BASTOS, As consequências da aquisição ilícita de acções próprias pelas sociedades anónimas, in 

Revista de direito das sociedades, ano 1, n.º 1, Almedina, Coimbra, 2009, pp. 187 e ss. 
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O segundo limite que o artigo 19.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais coloca ao 

direito de voto, estabelecido na sua alínea b), consubstancia um prolongamento 

daquele previsto na alínea a): são nulas as convenções mediante as quais um sócio se 

vincule a votar sempre no sentido de aprovar as propostas feitas pelos órgãos sociais.  

Esta proibição abrange, desde logo, as obrigações de voto mediante as quais o sócio se 

vincule a votar favoravelmente qualquer proposta de deliberação que provenha de 

qualquer um dos órgãos sociais (órgão de administração ou órgão de fiscalização), 

valendo o mesmo para as propostas apresentadas por órgãos societários atípicos, caso 

estes sejam previstos nos estatutos da sociedade599. 

A finalidade desta norma reconduz-se à da alínea a) do mesmo artigo, porquanto os 

acordos de votar favoravelmente todas as propostas de deliberação apresentadas pelos 

órgãos sociais permitiriam facilmente alcançar os mesmos efeitos que se pretende 

obstaculizar com a proibição de vinculações de voto seguindo instruções da sociedade 

ou dos seus órgãos600. Note-se que este preceito se aplica independentemente de a 

sociedade ou de os seus órgãos serem parte do acordo parassocial. Assim, se sócios que 

não participam no órgão de administração ou de fiscalização da sociedade celebram um 

acordo através do qual um, alguns ou todos esses sócios se vinculam a votar 

favoravelmente todas as deliberações propostas pelos órgãos da sociedade, esse acordo 

é nulo por contrariedade ao artigo 19.º, n.º 3, alínea b), da Lei das Sociedades 

Comerciais.  

De resto, importa salientar um aspecto comum às limitações decorrentes das alíneas a) 

e b) do artigo 19.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais. Em linha com o estabelecido 

no artigo 17.º, n.º 3, do Código das Sociedades Comerciais português, e diferentemente 

do que se verifica no § 236 da Lei das Sociedades por Acções alemã (Aktiengesetz), o 

legislador angolano determinou como pressuposto da aplicação destas regras que o 

 

599 Sobre estes órgãos, cfr. SOFIA VALE, As empresas no direito angolano: lições de direito comercial, pp. 768-

769, e SOFIA VALE, A governação das sociedades anónimas em Angola, pp. 33 e ss. 
600 Cfr. RAÚL VENTURA, Comentário ao Código das Sociedades Comerciais: estudos vários sobre sociedades 

anónimas, p. 71. 
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acordo parassocial em causa estabelecesse uma vinculação de votar “sempre” nos 

sentidos aí referidos. Da inclusão deste advérbio no texto do preceito retira-se que, à 

partida, não é nula a convenção mediante a qual um sócio se vincula a votar numa 

concreta deliberação social no sentido que lhe for indicado pela sociedade ou por algum 

órgão social, ou mediante a qual o sócio se vincula a votar favoravelmente uma concreta 

deliberação proposta por um órgão da sociedade601.  

Esta delimitação legislativa do âmbito proibitivo do artigo 19.º, n.º 3, alíneas a) e b), da 

Lei das Sociedades Comerciais é coerente com a finalidade que lhe subjaz. Na verdade, 

existe uma clara diferença entre uma convenção de voto que respeita a uma deliberação 

determinada e uma vinculação de votar no sentido indicado ou proposto pelos órgãos 

da sociedade de forma indeterminada: esta última situação consubstancia um cheque 

em branco do sócio à sociedade – o que não se verifica na primeira –, pelo que a 

subversão da orgânica societária é aqui marcadamente mais intensa. 

Se assim é, pergunta-se se não existem deliberações relativamente às quais um acordo 

de voto do tipo previsto nas alíneas a) e b) do artigo 19.º, n.º 3, da Lei das Sociedades 

Comerciais seja passível de comprometer a estrutura orgânica societária e, em 

particular, a responsabilidade dos administradores perante a sociedade. Existem, de 

facto, certas deliberações que, pelas matérias sobre as quais incidem, atingem o núcleo 

da responsabilidade dos administradores para com a sociedade. Pense-se numa 

deliberação sobre a destituição de administradores, com ou sem justa causa, sobre a 

recondução de um administrador no mandato, sobre a aprovação do relatório de gestão 

ou das contas apresentadas pela administração ou sobre a proposição de acções de 

 

601 Cfr. EDUARDO DE MELO LUCAS COELHO, Direito de voto dos accionistas nas assembleias gerais das sociedades 

anónimas, Rei dos Livros, Lisboa, 1987, p. 97; RAÚL VENTURA, Comentário ao Código das Sociedades 

Comerciais: estudos vários sobre sociedades anónimas, pp. 73-75; MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos 

parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 165; MÁRIO LEITE SANTOS, Contratos parassociais e 

acordos de voto nas sociedades anónimas, p. 228. Esta orientação tem a seu favor a ratio deste regime. 

Como bem salienta RAÚL VENTURA (op. cit., loc. cit.), “os acordos pontuais não criam aquela intolerável 

influência de um órgão da sociedade sobre a assembleia geral que o preceito pretende evitar”, sendo 

simultaneamente mais provável que, nessas situações, o sócio vinculado “conheça a deliberação para a qual 

receberá instruções de voto ou a proposta a favor da qual irá votar”. Em sentido contrário, veja-se JORGE 

COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, II, pp. 157 e ss., e ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das 

sociedades, I, pp. 708-709. 
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responsabilidade civil contra os administradores. Repugna à finalidade do artigo 19.º, 

n.º 3, alíneas a) e b), da Lei das Sociedades Comerciais que os administradores possam 

controlar materialmente o sentido do voto dos sócios nestas matérias. Por esta razão, 

parece dever fazer-se uma interpretação restritiva do segmento desses preceitos no 

qual se exige, para que seja desencadeada a nulidade do acordo, que o sócio se vincule 

“sempre” a votar nos sentidos prescritos, de forma a entender-se que não é também 

admissível a vinculação de voto em benefício da sociedade em deliberações que incidam 

sobre aspectos nucleares da fiscalização dos órgãos societários pela assembleia geral602. 

Nestes casos, atendendo às matérias em causa, basta a vinculação de voto 

relativamente a uma concreta deliberação para que haja uma “intolerável influência de 

um órgão da sociedade sobre a assembleia geral”603. 

 

3.3. LIMITES À ADMISSIBILIDADE DE ACORDOS PARASSOCIAIS SOBRE O EXERCÍCIO 

DO DIREITO DE VOTO: A COMPRA DE VOTOS (ARTIGO 19.º, N.º 3, ALÍNEA C), DA LEI 

DAS SOCIEDADES COMERCIAIS) 

São diferentes as preocupações que subjazem à alínea c) do artigo 19.º, n.º 

3, da Lei das Sociedades Comerciais, segundo a qual, são nulos os acordos 

parassociais mediante os quais os sócios se vinculam a exercer o seu direito de 

voto ou se abstêm de o exercer em contrapartida de vantagens especiais. O que 

aqui está em causa é a chamada proibição da compra de votos, que tem paralelo 

no artigo 17.º, n.º 3, do Código das Sociedades Comerciais português e fonte 

histórica mediata na Lei das Sociedades por Acções alemã (Aktiengesetz), mais 

 

602 Cfr. ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, pp. 165-166. 
603 Cfr. RAÚL VENTURA, Comentário ao Código das Sociedades Comerciais: estudos vários sobre sociedades 

anónimas, p. 66. 
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precisamente no seu § 405 (3), parágrafos 6 e 7604. Importa, no entanto, notar 

que esta designação, apesar de tradicional, não é absolutamente rigorosa do 

ponto de vista técnico. Na verdade, o direito de voto continua na esfera do sócio, 

não havendo um fenómeno de destaque dos direitos de voto605, nem da 

atribuição ao terceiro de legitimidade para votar606. Em causa está, na verdade, 

apenas uma obrigação do sócio quanto ao sentido em que deve exercer o seu 

voto, sem que este perca, contudo, a legitimidade para o seu exercício607. 

A ratio desta proibição tem sido objecto de um amplo debate. Parte da doutrina entende 

que a finalidade aqui prosseguida é a de assegurar a autenticidade da formação da 

vontade social608. Outra orientação coloca no centro desta proibição a preocupação com 

os danos causados à sociedade: aventa-se que o voto exercido tendo como contrapartida 

uma vantagem especial pode ser um voto lesivo da sociedade, ou, pelo menos, um voto 

mais orientado pelos interesses pessoais do sócio votante do que pelo interesse da 

sociedade609. Por fim, uma terceira concepção entende que a proibição do comércio de 

 

604 Esta disposição estatuiu o seguinte (tradução livre da versão alemã): “3. Quem: […] 6. Exija benefícios 

especiais, uma promessa de tais benefícios ou aceite tais benefícios em troca de votar num determinado 

sentido ou de abster-se de votar em determinado sentido em assembleia geral ou em assembleia especial 

de accionistas; ou 7. Ofereça, prometa ou atribua benefícios especiais em troca de votar num determinado 

sentido ou de abster-se de votar em determinado sentido em assembleia geral ou em assembleia especial 

de accionistas, pratica uma contra-ordenação (Ordnungswidrigkeit)”. 
605 Sobre esta problemática e a admissibilidade da figura, veja-se JOSÉ MARQUES ESTACA, O destaque dos direitos 

de voto em face do Código dos Valores Mobiliários, in Estudos em honra do Professor Doutor José de Oliveira 

Ascensão, II, Almedina, Coimbra, 2008, pp. 1358 e ss.  
606 Sobre a figura da transferência da legitimação para o exercício do direito de voto, e a sua distinção face 

às vinculações de voto, cfr. NUNO TRIGO DOS REIS, As vinculações de voto perante terceiros no contexto dos 

limites à autodeterminação no exercício do direito de voto, pp. 488 e ss. 
607 A distinção é também enfatizada por ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito 

português, p. 167. 
608 Assim, GERHARD WILKE, Stimmrechtsbindungsverträge bei der Aktiengesellschaft und der Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung, Universität Göttingen, Göttingen, 1931, p. 30, que fala de um “falseamento” da 

vontade societária.  
609 Neste sentido, veja-se GERD GEILEN, § 405, in Kölner Kommentar zum Aktiengesetz, III, n.º 129, Heymanns, 

Köln/Berlin/Bonn/München, 1994, que salienta que, nestes casos, o voto visaria “interesses pessoais do 

sócio”, colocando em risco a sociedade. 
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votos tem subjacente a imoralidade do aproveitamento patrimonial por quem se 

desinteressa pelo destino da sociedade610. 

Pela nossa parte, julgamos que o que a norma visa evitar é que, motivado pela vantagem 

especial, o sócio exerça o seu direito num sentido que seja lesivo da sociedade. Por um 

lado, a imoralidade de um resultado não é suficiente para explicar uma teoria jurídica. 

Desde que não atente contra preceitos constitucionais, o legislador encontra-se 

legitimado a estabelecer as soluções que entenda como correctas e não cabe ao 

intérprete substituir-se ao legislador nessa valoração (artigo 8.º, n.º 2, do Código Civil). 

Por outro lado, a tese segundo a qual os votos exercidos em contrapartida de vantagens 

especiais conduzem a que esse voto seja motivado mais pelo interesse pessoal do que 

pelo interesse social, ainda que assente numa base de verdade, acaba por provar 

demasiado, dado que essa mesma explicação poderia ser invocada para qualquer 

vinculação de voto611. Com isto, seria dissonante face à permissão geral de celebração 

de convenções parassociais de voto, que é expressamente estabelecida pela primeira 

parte do artigo 19.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais.  

A extensão desta proibição não é, porém, isenta de hesitações. As dificuldades 

interpretativas começam, desde logo, na definição do que se deve entender como 

constituindo uma “vantagem especial” (terminologia do nosso legislador). Na análise 

deste conceito, impõe-se abordar separadamente o que constitui uma vantagem e o que 

constitui o carácter especial dessa vantagem. A propósito do primeiro destes aspectos, 

em conformidade com a finalidade apontada a esta norma, deve entender-se que 

vantagem integra qualquer benefício atribuído ao sócio que o possa motivar a adoptar 

 

610 Assim, perante o Código das Sociedades Comerciais português, cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos 

parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 101, citando no mesmo sentido a posição de WOLFGANG 

ZÖLLNER, § 47, in Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (org. ADOLF BAUMBACH/ALFRED 

HUECK), Beck, München, 2010, p. 1103, que entende que esta situação seria contrária aos bons costumes, 

nos termos do § 138 do Código Civil alemão (BGB). 
611 Salienta também este aspecto MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos parassociais sobre o exercício do direito 

de voto, p. 101. Na doutrina alemã, HARTMUT LÜBBERT, Abstimmungsvereinbarungen in den Aktien- und 

GmbH-Rechten der EWG-Staaten, der Schweiz und Grossbritanniens, Nomos, Baden-Baden, 1971, p. 149, 

entende também que a compra de votos falseia a vontade societária, o que pressupõe uma concepção do 

direito de voto como um droit-fonction, o que se articula mal com a admissibilidade de princípio das 

vinculações de voto. 
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comportamentos lesivos para a sociedade, incentivado pelo desejo de obter o benefício 

em causa. Isto permite entender que, se paradigmaticamente estão aqui em causa 

vantagens patrimoniais, estes benefícios podem ter carácter não patrimonial, como 

seja, por exemplo, a designação do sócio para a presidência honorífica de um órgão 

social612. De resto, não basta que o sócio obtenha uma qualquer vantagem em 

contrapartida do voto. Para que a alínea c) do artigo 19.º, n.º 3, da Lei das Sociedades 

Comerciais seja violada, é necessário que essa vantagem tenha carácter especial. Para 

que uma vantagem tenha carácter de especialidade, é necessário que a vantagem seja 

conferida especificamente ao sócio vinculado parassocialmente e não à generalidade 

dos sócios613. 

A clarificação do âmbito de aplicação deste preceito exige, por outro lado, que se proceda 

à contraposição da alínea c) com as alíneas a) e b). Dessa contraposição ressalta que o 

legislador não exigiu, no caso da compra e venda de votos, que o acordo vinculasse o 

sócio a votar sempre em determinado sentido. Daqui retira-se que os acordos pelos 

quais o sócio se obrigue a votar mediante a contrapartida de uma vantagem especial são 

nulos mesmo que a compra do voto ocorra casuisticamente, tendo como alvo uma 

concreta deliberação614. 

Por fim, tem-se ainda discutido qual o âmbito desta proibição, no que diz respeito às 

prestações a que o sócio não se pode vincular. O legislador foi claro ao determinar que a 

proibição não se cinge aos acordos mediante os quais o sócio se vincula a votar em 

determinado sentido, aplicando-se também àqueles acordos através dos quais o sócio 

promete abster-se em contrapartida de uma vantagem especial. A este propósito 

 

612 Cfr. RAÚL VENTURA, Comentário ao Código das Sociedades Comerciais: estudos vários sobre sociedades 

anónimas, p. 81, e NUNO TRIGO DOS REIS, As vinculações de voto perante terceiros no contexto dos limites à 

autodeterminação no exercício do direito de voto, pp. 561 e ss. Na doutrina alemã, salientando também que 

a compra de votos pode ser feita através da atribuição de benefícios não materiais, HARTMUT LÜBBERT, 

Abstimmungsvereinbarungen in den Aktien- und GmbH-Rechten der EWG-Staaten, der Schweiz und 

Grossbritanniens, p. 149. 
613 Cfr. NUNO TRIGO DOS REIS, As vinculações de voto perante terceiros no contexto dos limites à autodeterminação 

no exercício do direito de voto, pp. 562 e ss. 
614 No sentido de que aqui não se exige que a obrigação de voto vincule sempre o sócio, ao contrário do que 

sucede na alínea anterior do preceito em causa, ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no 

direito português, p. 166. 
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importa retomar a finalidade da lei. Tendo esta presente, retém-se que a proibição deve 

abranger o máximo de comportamentos que possam reflectir-se de forma negativa na 

formação da vontade da sociedade, mas que essa proibição apenas deve abranger os 

acordos que tenham essa potencialidade.  

Deste entendimento decorre, pois, que o sócio se abstém não só na hipótese de estar 

presente na assembleia e não votar, mas também na situação em que o sócio se vincula 

a não comparecer à assembleia615. Esta equiparação torna-se evidente quando se atenta 

no mecanismo de formação da vontade societária em sede de assembleia geral: a 

maioria para aprovação de uma deliberação é contada por referência aos votos 

efectivamente emitidos (artigos 279.º e 406.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais), 

pelo que, para o efeito da formação da vontade societária, a situação de não 

comparência é em absoluto equiparável à situação em que o sócio está presente na 

assembleia geral, mas não exerce o direito de voto. 

Mais debatida é a questão da licitude dos acordos parassociais mediante os quais um 

sócio se vincula, em contrapartida de uma vantagem especial, a votar em determinada 

assembleia geral, permanecendo, todavia, livre de decidir o sentido do seu voto. A chave 

para a resposta a esta questão parece residir no facto de, mantendo o sócio a liberdade 

de decidir o sentido do seu voto, apesar de este receber uma vantagem se votar, não se 

verifica um risco de lesão do interesse da sociedade. Pelo contrário, estes acordos – que, 

de resto, não têm expressão prática relevante – parecem ter um efeito benéfico para a 

própria sociedade, desincentivando o absentismo dos sócios, e, dessa forma, 

promovendo uma mais perfeita formação da vontade societária616. Por este motivo, não 

vemos razões para que se conclua pela nulidade dos acordos parassociais mediante os 

 

615 Pronunciando-se no sentido de que a proibição de compra de votos também abrange a obrigação de o 

sócio se abster, contra pagamento, pronunciam-se Cfr. RAÚL VENTURA, Comentário ao Código das Sociedades 

Comerciais: estudos vários sobre sociedades anónimas, p. 75, e MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos parassociais 

sobre o exercício do direito de voto, p. 167. 
616 Sobre o problema do absentismo accionista remete-se para CORNELIS DE GROOT, Corporate governance as a 

limited legal concept, Wolters Kluwer, Alphen an den Rijn, 2009, p. 100. 
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quais um sócio se obriga a votar em contrapartida da obtenção de uma vantagem 

especial, mas retendo integral liberdade quanto ao sentido do seu voto617. 

 

4. A APLICABILIDADE DAS NORMAS QUE REGULAM OS ESTATUTOS AOS 

ACORDOS PARASSOCIAIS 

Questão diferente é a de saber se, para além dos limites específicos a que estão sujeitos, 

a validade dos acordos parassociais depende de estes observarem as normas que 

restringem a autonomia estatutária das sociedades comerciais. O problema tem sido 

alvo de uma ampla discussão doutrinária. E, na verdade, pode dizer-se que é neste ponto 

que se colocam os nódulos mais intrincados acerca da validade dos acordos 

parassociais.  

Como já vimos, parte da doutrina entende que a regra que interdita os acordos 

parassociais através dos quais os sócios se obriguem a uma conduta proibida por lei 

consagra uma exigência de não contrariedade às regras societárias gerais. Posição essa 

que não podemos sufragar.  

Contudo, apesar de o artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais não fazer 

depender a validade dos acordos parassociais do facto de estes não violarem princípios 

societários fundamentais, da sujeição destes acordos aos limites gerais da liberdade 

contratual decorre que os acordos parassociais devem respeitar a ordem pública (artigo 

280.º, n.º 2, do Código Civil) e, em especial, a ordem pública societária.  

Ao que acresce que não podemos ignorar que os acordos parassociais podem ser usados 

pelos sócios como forma de defraudar regras societárias que estabelecem limites ao que 

as partes podem prever nos estatutos. Assim ocorre naqueles casos em que as partes 

integram formalmente nos estatutos uma cláusula que reflecte uma norma imperativa, 

 

617 Cfr. ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, p. 166; RAÚL VENTURA, 

Comentário ao Código das Sociedades Comerciais: estudos vários sobre sociedades anónimas, p. 80. Em sentido 

diferente, veja-se MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 166. 
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mas, paralelamente, estabelecem, através de um acordo parassocial, convenções que 

prevêem justamente aqueles efeitos que as normas societárias visavam impedir.  

É perante estas directrizes que devem ser analisados os múltiplos problemas relativos 

aos acordos parassociais que torneiam regulações societárias. Pense-se, a título de 

exemplo, na situação em que os sócios celebram um acordo parassocial através do qual 

todos ou alguns desses sócios se obrigam a não transmitir as suas acções em moldes que 

não seriam admitidos face ao artigo 350.º da Lei das Sociedades Comerciais. Perante 

esta convenção, suscita-se a seguinte questão: numa ordem jurídica que coloca 

apertados limites à validade das cláusulas estatutárias que restringem a 

transmissibilidade das acções, será de admitir que, através de acordo parassocial, os 

sócios possam obrigar-se a não transmitir as suas acções, sem observância dessas 

limitações618?  

Outro caso problemático corresponde àquele em que, estando um sócio impedido de 

votar, nos termos dos artigos 280.º ou 404.º, n.º 6, ambos da Lei das Sociedades 

Comerciais, celebra com outro sócio um acordo parassocial mediante o qual este último 

fica obrigado a exercer o seu direito de voto seguindo instruções daquele primeiro sócio 

impedido. Mediante este acordo, o decisor material do sentido de voto correspondente 

às acções do sócio vinculado é o sócio impedido de votar. Pelo que materialmente é o 

sócio impedido de votar que participa na formação da vontade societária, não obstante 

a situação de conflito de interesses que existe entre ele e a sociedade. O resultado parece, 

pois, ser o mesmo que os artigos 280.º e 404.º, n.º 6, da Lei das Sociedades Comerciais 

visam evitar. Pense-se, como exemplo, no caso em que a assembleia geral decida sobre 

a liberação de uma obrigação de um accionista perante a sociedade e, estando esse 

accionista impedido de participar na votação, nos termos do artigo 406.º, n.º 6, alínea 

a), da Lei das Sociedades Comerciais, o mesmo paga uma quantia pecuniária a um outro 

accionista para que este vote favoravelmente a liberação da sua dívida. 

 

618 Cfr. ALEXANDRE DE SOVERAL MARTINS, Cláusulas do contrato de sociedade que limitam a transmissibilidade 

das acções, Almedina, Coimbra, 2006, p. 342. 
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Por fim, recorde-se que a proibição do pacto leonino, que encontramos no artigo 24.º, 

n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais, impede os sócios de inserirem nos estatutos 

sociais uma cláusula que exclua o sócio dos lucros da sociedade ou da participação nas 

perdas desta619. É, no entanto, possível que os sócios nada estipulem nos estatutos da 

sociedade e, lateralmente, celebrem um acordo parassocial mediante o qual um sócio se 

obriga a transferir todos os lucros da sociedade que lhe couberem para outro, ou que se 

vincule a cobrir todas as perdas que este sofra em virtude da sua participação na 

sociedade. A posição em que o sócio beneficiário fica na sequência da celebração deste 

acordo parassocial é idêntica àquela em que ficaria se o conteúdo do artigo 24.º, n.º 3, 

da Lei das Sociedades Comerciais não fosse estatutariamente respeitado. Perante isto, 

impõe-se novamente a pergunta: deverão considerar-se válidos estes acordos 

parassociais?  

Para resolver estes problemas temos de recuperar o enquadramento acima exposto. Na 

sequência do que vimos, dir-se-á que estas cláusulas serão nulas se contrariarem a 

ordem pública societária ou se se deverem considerar fraudulentas. Assim, haverá que 

questionar, num primeiro momento, se o conteúdo do acordo parassocial fere algum 

princípio de direito das sociedades. Num segundo momento, há que analisar a 

estipulação parassocial à luz dos quadros da fraude à lei, o que reclamará que olhemos 

um pouco mais de perto para essa figura e para o que com ela, na verdade, se pretende.  

Um bom exemplo das situações em que a ordem pública constitui um limite à validade 

de acordos parassociais encontra-se nas cláusulas parassociais em que um ou vários 

sócios de uma sociedade anónima se vinculam de forma absoluta e por período 

indeterminado a não alienar as suas acções620. Isto porque o regime das sociedades 

anónimas tem como vector fundamental o princípio da livre transmissibilidade das 

acções, do qual o artigo 350.º da Lei das Sociedades Comerciais é uma expressão, mas 

 

619 Sobre a proibição do pacto leonino veja-se, entre outros, LUÍS VASCONCELOS ABREU, A sociedade leonina, in 

Revista da Ordem dos Advogados, ano 56, vol. 2, Lisboa, 1996, pp. 619-665; ANTÓNIO FERRER CORREIA, Pacto 

leonino, in Revista de legislação e de jurisprudência, ano 115, 1982-1983, pp. 106 e ss.; RAÚL VENTURA, 

Sociedades por quotas, I, Almedina, Coimbra, p. 321; ou FÁTIMA GOMES, O direito aos lucros e o dever de 

participar nas perdas nas sociedades anónimas, Almedina, Coimbra, 2011, pp. 152 e ss. 
620 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, pp. 327-328. 



ACORDOS PARASSOCIAIS: VINCULAÇÃO E OPONIBILIDADE 

224 

 

que o transcende621. É este princípio que explica que nas sociedades anónimas os 

accionistas não tenham, salvo em casos muito pontuais622, o direito à exoneração: o 

contraponto da inexistência desse direito reside no facto de os accionistas poderem 

sempre desprender-se do seu status socii através da alienação da sua participação. 

Ora, com a celebração de um acordo parassocial mediante o qual um sócio se vincula a 

não alienar todas ou parte das suas acções, este princípio é violado. O sócio, proibido de 

transmitir a outrem as suas acções, e sem ter o direito de se exonerar da sociedade, fica 

prisioneiro na sua participação. 

Poder-se-ia opor que estas cláusulas não restringem inadmissivelmente a 

transmissibilidade das acções porque o sócio sempre as pode transmitir: para o efeito, 

apenas tem de se submeter às consequências do incumprimento da obrigação de não 

alienação, maxime à responsabilidade civil contratual decorrente da violação do pacto 

parassocial623. Mas isso resulta ainda num forte condicionamento dessa liberdade: o 

accionista tem de escolher entre dois males, i.e., a impossibilidade de alienar as suas 

acções ou sofrer as consequências de um incumprimento contratual.  

Por esta razão, afigura-se claro que os acordos de bloqueio podem violar o princípio da 

livre transmissibilidade das acções, o que, sendo este um princípio normativo, resulta 

numa contrariedade do acordo à ordem pública societária. 

Tal não sucede em todos os acordos de bloqueio, nomeadamente não sucederá perante 

acordos de bloqueio que não restrinjam em absoluto a liberdade de transmissão das 

acções, ou seja, que permitam essa alienação em algumas condições, e que tenham uma 

duração temporal razoável. Poder-se-á dizer que, com isto, não se apresentam critérios 

 

621 Sobre o princípio da livre transmissibilidade das acções, veja-se JOÃO LABAREDA, Das acções das sociedades 

anónimas, p. 229; MARIA JOÃO VAZ TOMÉ, Algumas notas sobre as restrições contratuais à livre transmissão de 

acções, pp. 228-229. Este princípio é essencial para a função social típica das sociedades anónimas, 

nomeadamente a canalização de poupanças privadas, mesmo de meros investidores sem interesse em 

desempenhar o papel de empresário, para o exercício de actividades económicas, de forma que permite a 

fácil recuperação do capital investido, mediante a alienação das participações sociais em causa. 
622 Para um apanhado destes, face ao direito português, veja-se JOSÉ MIGUEL ALBUQUERQUE, Direito de 

exoneração dos sócios nas sociedades por quotas e nas sociedades anónimas, in Revista de direito das sociedades, 

ano 4, n.º 1, Almedina, Coimbra, 2012, pp. 147-177. 
623 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, pp. 326 e ss. 
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fixos e seguros. Contudo, como nota PAULO CÂMARA, perante a ausência de um 

preceito legal, não é possível à doutrina estabelecer outra solução624.  

Fica, assim, esclarecida a possibilidade de os acordos parassociais verem a sua validade 

comprometida por conflituarem com princípios gerais de direito das sociedades 

comerciais, o que não ocorre por força do artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 

Comerciais, mas por força da cláusula geral de ordem pública. Mas com isto não se 

resolve ainda o problema de saber se são válidas as convenções parassociais mediante 

as quais sejam circundadas regras de direito das sociedades comerciais que estabelecem 

limites à autonomia estatutária. As questões são manifestamente diferentes, pois nem 

todas estas regras exprimem um princípio de direito societário625.  

Esta interrogação reconduz-se, porém, a uma questão maior, nomeadamente a da 

aplicabilidade, na nossa ordem jurídica, da figura da fraude à lei e da validade dos 

negócios fraudulentos.  

 

5. A FIGURA DA FRAUDE À LEI E A SUA APLICABILIDADE AOS ACORDOS 

PARASSOCIAIS 

Não existem no ordenamento jurídico angolano disposições normativas de índole geral 

sobre fraude à lei nos negócios jurídicos626. A figura da fraude à lei pode ser entendida 

em duas acepções diferentes. Numa acepção subjectiva, considera-se que é fraudulento 

 

624 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 332. 
625 Sobre o valor jurídico dos principios, veja-se, entre nós, LINO DIAMVUTU, Da relevância dos principios 

jurídicos, in Revista comemorativa do aniversário da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto e da 

1ª licenciatura em direito (coord. ELISA RANGEL NUNES), n.º 2, no prelo, pp. 36 e ss. 
626 Com similar constatação a propósito do ordenamento jurídico português, e afirmando que “a falta de 

tais regras escritas não obsta a que se possa e deva afirmar que, no direito português, vigora a proibição de 

fraude à lei, mais precisamente, uma norma segundo a qual as situações criadas para evitar a aplicação de 

regras que seriam aplicáveis são irrelevantes […] ou seja, que essas situações artificiosas não obstam à 

aplicação das regras aplicáveis na sua ausência”, cfr. RUI PINTO DUARTE, A fraude à lei: apontamentos, inédito, 

Abril de 2019, p. 2. Fundamenta o autor este seu entendimento na ideia de que “a base de tal norma está na 

própria ideia de lei”, sendo que “a proibição da fraude à lei é um corolário da ideia de lei”. Para um estudo 

desenvolvido sobre o tema da fraude à lei, designadamente, focando-se no negócio em fraude à lei, cfr. ANA 

FILIPA MORAIS ANTUNES, A fraude à lei no direito civil português em especial, como fundamento autónomo de 

invalidade negocial, Almedina, Coimbra, 2018, pp. 285 e ss. 
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o negócio em que as partes têm como intenção subtrair a sua actuação à aplicação de 

certa regra imperativa. Para o efeito, é fundamental a intencionalidade das partes e não 

saber se o negócio frustra ou não a finalidade da regra imperativa em causa. Por outro 

lado, em sentido objectivo, entende-se como situação de fraude à lei aquela em que o 

conteúdo do negócio jurídico celebrado pelas partes, sem colidir directamente com uma 

regra imperativa, alcança justamente o resultado que essa regra pretende evitar627.  

Quando nos interrogamos sobre se as convenções parassociais estão sujeitas às normas 

que limitam a autonomia estatutária dos sócios, questionamos se deve ter-se por ilegal 

o facto de, através do acordo parassocial, se obter o resultado que o legislador pretendeu 

evitar através da regra societária proibitiva. Releva, pois, aqui, a figura da fraude à lei 

em sentido objectivo, ou seja, saber se o acordo parassocial, apesar de não violar 

directamente a regra societária, a viola indirectamente. 

Ao contrário do que se verifica noutros ordenamentos (como, por exemplo, no direito 

italiano, onde o artigo 1344.º, n.º 2, do Código Civil estabelece que “se considera ilícita 

a causa quando o contrato constitua um meio para iludir a aplicação de uma norma”), o 

nosso Código Civil não consagra esta figura. Esta omissão não se reconduz a um 

esquecimento do legislador. Antes, tem carácter deliberado: os trabalhos preparatórios 

do Código Civil de 1966 reflectem a decisão do legislador de não autonomizar a figura 

da fraude à lei628.  

 

627 Cfr. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Teoria geral do direito civil, pp. 592 e ss. Numa perspectiva de teoria das 

normas, tem também interesse a concepção de fraude à lei de MANUEL ATIENZA/JUAN RUIZ MANERO, Ilícitos 

atípicos, 2.ª ed., Editorial Trotta, Madrid, 2006, pp. 73 e ss., de acordo com a qual “en una primera 

aproximación, puede decirse que se produce un fraude de ley cuando alguien ejerce un poder normativo 

para obtener un resultado R (y el uso de esse poder le está permitido), pero R está enlazado con otros 

resultados normativos, o con otras consecuencias, que están prohibidos”. A fraude à lei constitui, por isso, 

nas palavras dos autores, ilícitos atípicos, dado que se exprime por condutas que, “prima facie, están 

permitidas por una regla, pero que, una vez consideradas todas las circunstancias, deben considerarse 

prohibidas”; nesta concepção, os ilícitos atípicos são violações directas de princípios jurídicos (e não de 

regras jurídicas). 
628 São consistentes neste sentido os trabalhos de ADRIANO VAZ SERRA, Objecto da obrigação, a prestação, suas 

espécies, conteúdo e requisitos, in Boletim do Ministério da Justiça, n.º 74, Lisboa, 1958, pp. 187 e ss., e RUI DE 

ALARCÃO, Breve motivação do anteprojecto sobre o negócio jurídico na parte relativa ao erro, dolo, coacção, 

representação, condição e objecto negocial, in Boletim do Ministério da Justiça, n.º 138, Lisboa, 1964, pp. 120-

121. 
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Esta é, aliás, a posição clássica da doutrina portuguesa no âmbito do Código Civil de 

1966. A questão coloca um problema metodológico de interpretação e de aplicação 

analógica de normas. Caso se mostre que o intuito da lei foi o de proibir determinados 

negócios e não apenas os negócios que o legislador especificou na sua letra, essa lei deve 

ser extensivamente interpretada no sentido de abranger esses negócios ou, se tal não 

for possível, deve ser analogicamente aplicável aos negócios que, sem se reconduzirem 

à letra da regra implicada, ponham em causa essa mesma finalidade629. Tal não significa 

que não se admita que os efeitos da fraude à lei possam ser distintos da nulidade do 

negócio (por contrariedade à lei). Assim, como têm entendido CARLOS FERREIRA DE 

ALMEIDA630 ou RUI PINTO DUARTE631, há normas que atribuem à fraude à lei efeitos 

distintos da nulidade, defendendo mesmo que, “sem lei geral que indique qual é o efeito 

da fraude ao direito, o modo de unificar o instituto, nas suas diferentes configurações, 

é julgar ineficaz o ato fraudulento, aplicando a norma que se pretendeu defraudar à 

situação fáctica e jurídica que existiria sem o ato criado artificialmente”632. 

Na doutrina angolana, CARLOS BURITY DA SILVA admite a aplicação da fraude à lei, 

entendida em sentido objectivo, “quando se constate, por interpretação que a lei quis 

impedir, de todo em todo, um certo resultado, os negócios que procuram contornar essa 

proibição legal, tentando chegar ao mesmo resultado por caminhos diversos dos que a 

lei expressamente previu e proibiu”, defendendo a aplicação analógica da norma 

defraudada, não obstante reconhecer que “não podem admitir-se interpretações 

ilimitadas de proibições, mas há fraude à lei quando se frustre claramente a intenção 

 

629 Assim, CARLOS MOTA PINTO, Teoria geral do direito civil, Coimbra Editora, Coimbra, 1985, p. 557, JOÃO DE 

CASTRO MENDES, Teoria geral do direito civil, II, Associação de Estudantes da Faculdade de Direito de Lisboa, 

Lisboa, 1978, pp. 332-334; LUÍS DE CARVALHO FERNANDES, Teoria geral do direito civil, II, Universidade Católica 

Portuguesa, Lisboa, 2012, p. 161, e ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil, II, p. 578. Já antes da 

entrada em vigor do Código Civil de 1966 este entendimento era dominante. Veja-se, a este propósito, 

MANUEL DE ANDRADE, Teoria geral da relação jurídica, II, Coimbra Editora, Coimbra, 1960, pp. 337 e ss. 
630 Cfr. CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, Contratos. V, Invalidade, Almedina, Coimbra, 2018, p. 195. 
631 Cfr. RUI PINTO DUARTE, A fraude à lei: apontamentos, p. 19. 
632 Cfr. CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, Co7ntratos. V, Invalidade, p. 195. Importa notar que este entendimento 

tem por base a conclusão de que o esquema da fraude à lei é equiparável ao esquema da simulação relativa: 

“as situações de partida, que se pretenderam deformar pela fraude à lei (aqui equivalente ao pacto 

simulatório), resolvem-se como se não tivesse havido fraude, segundo um regime semelhante ao do 

contrato dissimulado” (idem, p. 195). 
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legislativa, se a proibição não for aplicada”633. No entender deste autor, a consequência 

de um negócio jurídico celebrado em fraude à lei é sempre, à semelhança do que sucede 

com os negócios contra legem, a nulidade634. 

 

5.1. A APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS NORMAS QUE RESTRINGEM A AUTONOMIA 

ESTATUTÁRIA AOS ACORDOS PARASSOCIAIS 

O problema da utilização de acordos parassociais para tornear a aplicação de regras que 

restringem a autonomia estatutária – inserindo nos estatutos uma cláusula que 

respeite a regra em causa, mas convencionando em sede parassocial obrigações que 

produzam os efeitos que aquela regra pretendia evitar – deve ser encarado como um 

problema de interpretação extensiva ou de aplicação analógica das regras em causa.  

Mas não pode deixar de se reconhecer, enquanto tendência geral, que as regras da Lei 

das Sociedades Comerciais, e de outros diplomas, que regulam a liberdade estatutária 

dos sócios, devidamente interpretadas, se aplicam precisamente a esse domínio: o da 

conformação dos estatutos635. O problema configura-se melhor como um problema de 

aplicação analógica das regras societárias que restringem a liberdade estatutária ao 

caso da celebração de acordos parassociais que estabelecem efeitos idênticos àqueles 

que essas regras pretenderam impedir. Com maior rigor: sendo celebrado um acordo 

parassocial que permite alcançar os mesmos efeitos que uma regra reguladora da 

autonomia estatutária pretende impedir, questiona-se se o facto de esse acordo não ser 

também proibido não constitui uma lacuna, devendo, em caso de resposta afirmativa, 

nos termos do artigo 10.º, n.º 1, do Código Civil, aplicar-se-lhe analogicamente a norma 

societária em causa.  

 

633 CARLOS BURITY DA SILVA, Teoria geral do direito civil, pp. 605-606. No mesmo sentido, ORLANDO FERNANDES, 

Direito das obrigações, I, p. 69, classificando como fraudulentas as prestações “que contornam uma 

proibição legal, ofendendo o espírito da lei”. 
634 CARLOS BURITY DA SILVA, Teoria geral do direito civil, p. 604. 
635 Cfr. ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, p. 158. 
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Isto significa que a resposta à questão sobre a aplicabilidade dos limites à autonomia 

estatutária aos acordos parassociais apenas pode ser alcançada numa base casuística. 

Perante cada acordo parassocial e perante cada regra imperativa que limita a 

autonomia estatutária, haverá que questionar se existe analogia entre a situação 

proibida pela regra societária e a situação parassocial, aferindo se as rationes 

subjacentes àquela regra procedem também relativamente a esta última situação636. 

A esta luz é possível responder aos problemas que acima foram colocados a título de 

exemplo. 

No que diz respeito aos acordos parassociais que limitam a transmissibilidade das 

acções, viu-se que se afigura contrário à ordem pública o acordo parassocial mediante o 

qual um ou vários sócios se vinculam a não transmitir as suas acções, quando esse 

acordo ponha irremediavelmente em causa o princípio da livre transmissibilidade das 

acções, o qual é estruturante do tipo sociedade anónima. Contudo, o artigo 350.º da Lei 

das Sociedades Comerciais é mais amplo no seu âmbito de proibição. Como resulta do 

n.º 1 desse preceito, são, em princípio, proibidas as cláusulas estatutárias que excluam 

a transmissibilidade das acções ou que a limitem para além das situações referidas no 

respectivo n.º 2. Assim, apenas são admitidas, como restrições estatutárias à 

transmissibilidade das acções nominativas, (i) a subordinação das transmissões de 

acções ao consentimento da sociedade, o qual apenas pode ser recusado caso se 

verifique um interesse relevante da sociedade (artigo 351.º, n.º 2, da Lei das Sociedades 

Comerciais), ou (ii) o estabelecimento de direitos de preferência a favor dos accionistas, 

assim como as condições do respectivo exercício.  

Perante a exiguidade destas permissões, poder-se-ia questionar também se a validade 

dos acordos parassociais que restringem a transmissibilidade das acções deveria 

considerar-se condicionada à observância destes requisitos. Partindo do princípio de 

que o artigo 350.º da Lei das Sociedades Comerciais visa assegurar a liberdade de 

desinvestimento dos sócios das sociedades anónimas, poder-se-ia afirmar ser 

indiferente qual o contrato do qual decorre a limitação à transmissibilidade das acções. 

Independentemente de essa limitação ser estabelecida no contrato de sociedade ou no 

 

636 ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, pp. 158-159. 
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acordo parassocial, o resultado seria o de que o sócio seria privado do seu direito de 

transmitir a outrem as suas acções, recuperando, assim, através de uma operação de 

mercado, o valor da sua participação. A adesão a este raciocínio teria como 

consequência que os únicos acordos parassociais limitativos da transmissibilidade das 

acções admitidos pelo direito angolano seriam aqueles que condicionassem a 

transmissão de acções nominativas ao consentimento da sociedade e aqueles que 

estabelecessem direitos de preferência em benefício dos accionistas. Assim, e desde 

logo, não seriam admitidos os acordos de bloqueio nem acordos parassociais que 

condicionassem a transmissão de acções ao portador. 

Contudo, esta objecção não é inteiramente rigorosa. Isto porque as limitações 

estatutárias à transmissibilidade das participações sociais previstas no artigo 350.º, n.º 

2, da Lei das Sociedades Comerciais têm uma eficácia erga omnes. Diferentemente, as 

cláusulas limitativas da transmissibilidade das acções estabelecidas em acordo 

parassocial apenas têm eficácia obrigacional. Não parece, pois, existir analogia entre as 

restrições estatutárias à transmissibilidade das acções previstas no artigo 350.º da Lei 

das Sociedades Comerciais e os acordos parassociais mediante os quais os accionistas se 

vinculem a não transmitir as suas acções ou a apenas transmiti-las em certas 

circunstâncias.  

Diferente é a resolução da questão sobre a validade dos acordos parassociais através dos 

quais um sócio se vincula a exercer o seu direito de voto no sentido indicado por um 

outro, que se encontra impedido de votar em dada deliberação. Para resolver a questão 

é necessário compreender qual a razão subjacente ao regime dos impedimentos de voto 

estabelecido nos artigos 280.º e 404.º, n.º 6, da Lei das Sociedades Comerciais. 

Ora, estes preceitos têm uma finalidade comum: eles visam neutralizar o perigo de que, 

estando um sócio numa situação de conflito de interesses com a sociedade, a 

deliberação seja influenciada por um voto cujo sentido é decidido não apenas em função 

de um interesse particular do sócio, mas de um interesse que é contraposto ao interesse 
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da sociedade637. Mas, se assim é, isto vale não só para as situações em que um sócio em 

conflito de interesses com a sociedade exerce um direito de voto inerente a acções que 

formalmente lhe pertencem, mas também para as situações em que o sócio que tem um 

interesse conflituante com a sociedade tem o poder de decidir materialmente o sentido 

em que devem ser exercidos os direitos de voto inerentes às acções de outros sócios. 

Deve, pois, considerar-se que as razões justificativas da regulamentação do regime do 

impedimento de voto procedem também para os acordos parassociais que atribuem ao 

sócio impedido de votar numa deliberação o poder de determinar o exercício dos 

direitos de voto inerentes às acções detidas por outros sócios (artigo 10.º, n.º 2, do 

Código Civil)638. 

Parece-nos, assim, que são inválidos os acordos parassociais mediante os quais um 

sócio não impedido de votar em assembleia geral se vincula a votar no sentido que lhe 

seja indicado por um sócio aí impedido de votar. 

A solução para o problema que é levantado pelos acordos parassociais através dos quais 

os sócios se vinculam a transferir todos os lucros recebidos da sociedade para outro 

sócio, ou mediante os quais os sócios se obrigam a cobrir todas as perdas que um outro 

sócio sofra em consequência da sua participação na sociedade será idêntica. 

Recordamos que o artigo 24.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais consagra a 

proibição do pacto leonino, proclamando que “é nula a cláusula que exclui um sócio da 

comunhão nos lucros ou que o isente de participar nas perdas da sociedade, salvo o 

disposto quanto a sócios de indústria”. A finalidade desta norma tem sido muito 

debatida pela doutrina. Contudo, sem aprofundar o problema (o que aqui seria 

deslocado), tendemos a concordar com a doutrina maioritária quando afirma que essa 

finalidade se prende com uma exigência de justiça da relação entre as partes639. Seria, 

 

637 Veja-se, inter alia, RAÚL VENTURA, Sociedades por quotas, I, pp. 283-284; JORGE COUTINHO DE ABREU, 

Anotação ao artigo 251.º, in Código das Sociedades Comerciais em comentário, IV, 2.ª edição, Almedina, 

Coimbra, 2017, p. 70; do mesmo autor, Anotação ao artigo 384.º, in Código das Sociedades Comerciais em 

comentário, VI, Almedina, Coimbra, 2013, pp. 129-130; ainda PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, A participação 

social nas sociedades comerciais, p. 143. 
638 Cfr. JOSÉ GOMES FERREIRA, Conflitos de interesses entre accionistas nos negócios celebrados entre a 

sociedade anónima e o seu accionista controlador, in Conflito de interesses no direito societário e 

financeiro: um balanço a partir da crise financeira, Almedina, Coimbra, 2010, pp. 75 e ss. 
639 Assim, JORGE PINTO FURTADO, Curso de direito das sociedades, pp. 140 e ss. 
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na verdade, iníquo que um sócio investisse no capital da sociedade, através da 

realização da sua obrigação de entrada, mas ficasse privado dos lucros que a actividade 

económica da sociedade viesse a produzir, tal como seria iníquo que um sócio auferisse 

as vantagens da produção mas não suportasse o risco de perdas da sociedade.  

Reconhece-se que o que se pretende evitar com a proibição do pacto leonino é a 

modelação dos estatutos de tal forma que um sócio não tenha o direito aos lucros 

(previsto no artigo 23.º, n.º 1, alínea c), da Lei das Sociedades Comerciais), ou que não 

tenha, perante a sociedade, a obrigação de quinhoar nas perdas (artigo 22.º, n.º 2, alínea 

b), da Lei das Sociedades Comerciais). Mas a situação em que um sócio se vincula, 

através da celebração de um acordo parassocial, a transferir para outro todos os lucros 

que receba da sociedade, ou em que os sócios se vinculam, no plano da parassocialidade, 

a cobrir as perdas que sejam sofridas por outro sócio, produz exactamente os mesmos 

resultados económicos. Pelo que se nos afigura inescapável a conclusão de que também 

estes acordos parassociais devem ser considerados nulos, não directamente, mas por 

aplicação analógica da proibição do pacto leonino.  

Em suma, fica reforçada a nossa conclusão anterior: os acordos parassociais não estão, 

à partida, sujeitos às restrições que são colocadas aos estatutos sociais. Contudo, dado 

que através da parassocialidade é possível conseguir os mesmos efeitos que os limites à 

autonomia societária pretendem evitar, haverá que, caso a caso, determinar se existe 

analogia entre uma situação e outra. Em caso de resposta afirmativa, será forçoso 

concluir que as regras que limitam a autonomia societária limitam indirectamente a 

liberdade de os sócios estipularem cláusulas com o mesmo conteúdo em sede 

parassocial.  

 

5.2. SEGUE: AS EXIGÊNCIAS DE TITULARIDADE DO CAPITAL SOCIAL POR 

ENTIDADES ANGOLANAS E AS SUAS IMPLICAÇÕES PARA OS ACORDOS 

PARASSOCIAIS 

O problema da sujeição dos acordos parassociais ao regime estatutário encontra no 

direito angolano uma importância acrescida quando comparada àquela que assume nas 

experiências estrangeiras mais próximas. Este é um reflexo de uma particularidade da 
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ordem jurídica angolana, nomeadamente o facto de nela vigorarem vários regimes que 

têm como finalidade promover um tratamento preferencial dos empresários nacionais 

e assegurar que os nacionais angolanos beneficiem da riqueza produzida pelo exercício 

de actividades económicas em Angola640. 

Apesar de a Lei das Sociedades Comerciais não diferenciar entre sócios angolanos e 

sócios estrangeiros, encontram-se em legislação extravagante várias normas que 

exigem que a maioria do capital social das sociedades que actuam em determinados 

sectores seja directa ou indirectamente detida por cidadãos angolanos. Neste contexto, 

entende-se existir uma participação directa quando as participações sociais são da 

 

640 Sobre o tema, com maior desenvolvimento, remete-se para o que escrevemos em Empreendorismo e 

governo societário em Angola, pp. 679 e ss. Importa salientar que, desde a publicação desse texto, entrou em 

vigor a Lei da Concorrência (Lei n.º 5/18, de 10 de Maio, publicada no Diário da República, I Série, n.º 66), a 

qual veio estabelecer regras que visam a salvaguarda da sã concorrência entre os agentes económicos, 

tipificando um conjunto de ilícitos referentes a práticas susceptíveis de restringir ou falsear a concorrência 

entre estes, estabelecendo ainda limites à concentração de empresas. Esta lei vem, assim, restringir, por 

um lado, as operações de concentração empresarial – as quais podem decorrer de aquisições de 

participações sociais ou da fusão de duas ou mais empresas, ou da aquisição, directa ou indirecta, do 

controlo da totalidade ou de partes do capital social, ou de elementos do activo de uma ou de várias outras 

empresas, ou por pessoas que já detenham o controlo dessa empresa (artigo 15.º da Lei da Concorrência), 

condicionando à autorização pela Autoridade da Concorrência os actos de concentração que excedam a 

quota de mercado que decorra do artigo 10.º do Regulamento da Lei da Concorrência (aprovado pelo 

Decreto Presidencial n.º 240/18, de 12 de Outubro, publicado no Diário da República, I Série, n.º 155). Por 

outro lado, são estabelecidas como práticas proibidas o abuso de posição dominante, o abuso de 

dependência económica e as práticas colectivas proibidas, nomeadamente os acordos restritivos da 

concorrência, as práticas concertadas e as decisões ou deliberações de associações de empresas lesivas da 

concorrência (artigo 7.º e artigos 8.º a 14.º da Lei da Concorrência). Não sendo um diploma que regula 

directamente matéria jus-societária, a entrada em vigor da Lei da Concorrência tem implicações 

importantes na regulação da validade dos acordos parassociais. Note-se que a celebração de um acordo 

parassocial mediante o qual uma das partes passe a exercer o controlo sobre as participações sociais detidas 

por outra se pode reconduzir ao conceito de “aquisição indirecta” do capital da sociedade. Tal sucederá, 

nomeadamente, quando uma parte do acordo parassocial tenha a possibilidade de determinar o sentido de 

voto correspondente às participações sociais detidas por outra das partes desse acordo. Assim, se essa 

aquisição exceder algum dos limites estabelecidos no artigo 10.º do Regulamento da Lei da Concorrência, a 

celebração do acordo parassocial terá de ser comunicada à Autoridade da Concorrência, ficando os efeitos 

produzidos por esse acordo parassocial suspensos até ao momento em que o acordo seja aprovado pela 

Autoridade da Concorrência. Por outro lado, os artigos 12.º e 13.º da Lei da Concorrência proíbem 

respectivamente os acordos horizontais e os acordos verticais entre empresas. Sendo certo que, também 

aqui, o legislador não tinha especificamente em mira a regulação dos acordos parassociais, pode suceder 

que no acordo parassocial as partes se vinculem a promover que a gestão da sociedade se paute por certos 

critérios, ou a exercer o seu direito de voto no sentido de promover certa direcção da estratégia empresarial 

da mesma. Neste plano, podem ser especialmente relevantes os limites à admissibilidade dos acordos 

verticais, gizados no artigo 13.º da Lei da Concorrência. Entre nós, veja-se TERESA MARÇAL, Direito da 

concorrência: o modelo de defesa da concorrência vigente no ordenamento jurídico angolano, in Revista de 

estudos avançados, ano 1, n.º 2, Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, Luanda, 2013, pp. 

431-463. 
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titularidade dos cidadãos angolanos, e uma participação indirecta quando as 

participações sociais da sociedade em causa são detidas, por sua vez, por uma outra 

sociedade cujos sócios maioritários são cidadãos angolanos641.  

Estes regimes podem ter diferentes intensidades, consoante exijam que a totalidade, a 

maioria ou uma percentagem minoritária do capital das sociedades que actuam em 

certos sectores seja detida por entidades angolanas642. 

Na modalidade mais exigente, que importa a detenção total do capital por entidades 

nacionais, encontra-se o regime do acesso ao exercício da actividade de segurança 

privada. Designadamente, através do artigo 6.º, n.º 2, da Lei das Empresas de Segurança 

Privada, aprovada pela Lei n.º 10/14, de 30 de Junho643, o legislador determina que “não 

é permitida a realização de investimento estrangeiro em matéria de segurança privada, 

sendo também vedada a cidadãos estrangeiros a propriedade e a administração de 

empresas de segurança privadas”. Assim, o capital destas sociedades deve ser 

integralmente detido por cidadãos angolanos, devendo também a gestão ser 

integralmente assegurada por cidadãos angolanos. 

Noutros diplomas o legislador exige que 51% (cinquenta e um por cento) do capital da 

sociedade seja detido por entidades angolanas. Assim sucede, relativamente à 

actividade de transporte aéreo doméstico regular, onde o artigo 11.º, n.º 3, do 

Regulamento sobre o Acesso e Exercício da Actividade de Transporte Aéreo, aprovado 

pelo Decreto Presidencial n.º 217/16, de 31 de Outubro644, estabelece que a outorga da 

habilitação para o exercício dessa actividade apenas pode ser concedida a sociedades 

 

641 Neste conceito incluem-se, por um lado, os cidadãos angolanos que sejam empresários em nome 

individual e, por outro lado, as empresas angolanas em que, pelo menos, 51% do capital social seja detido 

por cidadãos angolanos (artigo 19.º, n.º 1, da Lei do Fomento do Empresariado Privado Nacional, Lei n.º 

14/03, de 18 de Julho, publicada no Diário da República, I Série, n.º 56). O mesmo diploma prevê que se faça 

prova da cidadania dos sócios que sejam pessoas individuais ou da estrutura societária do sócio pessoa 

colectiva, de modo a apurar se estamos perante uma empresa verdadeiramente angolana (artigo 19.º, n.º 

2, da Lei do Fomento do Empresariado Privado Nacional).   
642 Sobre esta matéria, veja-se o que escrevemos em SOFIA VALE, Empreendorismo e governo societário em 

Angola, pp. 673 e ss. 
643 Publicada no Diário da República, I Série, n.º 140. 
644 Publicado na I Série do Diário da República n.º 180. 
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que, para além de demonstrarem ter capacidade técnica e financeira para o efeito, sejam 

“empresas de direito angolano”, ou seja, sociedades “cujo capital seja titulado em pelo 

menos 51% por cidadãos nacionais”. 

A propósito do regime jurídico das actividades pesqueiras, o legislador estabeleceu que 

tanto os direitos de pesca artesanal como os direitos de pesca nos rios internacionais e 

nas águas continentais sob jurisdição angolana apenas são concedidos a empresas 

angolanas (artigos 31.º, n.º 3, e 32.º, n.º 2, da Lei dos Recursos Biológicos, aprovada pela 

Lei n.º 6-A/04, de 8 de Outubro, e alterada pela Lei n.º 16/05, de 27 de Dezembro645). 

Desde a entrada em vigor da Lei n.º 16/05, o conceito de empresa angolana é definido 

no artigo 1.º, n.º 30, alínea a), da Lei dos Recursos Biológicos. Nestes termos, entende-se 

ser uma empresa angolana “a empresa em nome individual ou sob forma societária, 

legal ou regularmente estabelecida ou constituída, com sede em território nacional, que 

seja inteiramente propriedade de cidadãos angolanos, a título individual ou familiar ou 

que, pelo menos, 51% do capital social seja propriedade de cidadãos angolanos ou de 

empresas angolanas nas quais a maioria ou a totalidade do capital seja detido por 

cidadãos angolanos e que estes exerçam um controlo efectivo da empresa ou 

sociedade”. Retenha-se que, no sector pesqueiro, para além da exigência de que 51% do 

capital social seja detido, directa ou indirectamente, por nacionais angolanos, 

identifica-se aqui uma segunda exigência: o facto de estes exercerem um controlo 

efectivo da empresa.  

Noutros sectores de actividade, o legislador não exige que a maioria do capital social 

seja detida por entidades angolanas, estabelecendo apenas que elas devem possuir uma 

participação social minoritária nas mesmas, o que leva à necessidade de criação de 

parcerias entre empresários estrangeiros e empresários nacionais.  

Para certos sectores de actividade, o legislador previu expressamente a percentagem de 

capital social mínimo que os empresários angolanos devem deter. Exemplificativo é o 

regime do exercício da actividade seguradora: no artigo 22.º, n.º 1, alínea b), da Lei da 

 

645 Publicadas, respectivamente, na I Série do Diário da República, suplemento n.º 81, de 8 de Outubro de 

2004, e na I Série do Diário da República, n.º 154. 



ACORDOS PARASSOCIAIS: VINCULAÇÃO E OPONIBILIDADE 

236 

 

Actividade Seguradora (Lei n.º 1/00, de 3 de Fevereiro646) estabelece-se que apenas 

podem ser autorizadas a exercer a actividade seguradora em Angola sociedades cujo 

capital social seja detido em pelo menos 30% por entidades nacionais, podendo estas 

ser privadas, públicas ou mistas, pessoas colectivas ou individuais, bem como fundos 

públicos com receitas próprias não orçamentadas pelo Estado.  

Também no que respeita ao fornecimento de bens ou à prestação de serviços à indústria 

petrolífera é estabelecido um regime de semi-concorrência, em que a participação de 

empresas estrangeiras “deve ser permitida somente se associadas a empresas nacionais 

ou por iniciativa destas”, nos termos do artigo 2.º, n.º 1, do Quadro Geral Regimental da 

Contratação de Serviços e Bens a Empresas Nacionais por Empresas do Sector 

Petrolífero647. Neste domínio, a actuação de empresas estrangeiras apenas é admitida 

se estas forem convidadas por empresas ou empresários nacionais para, em conjunto, 

constituírem uma sociedade que desenvolverá as actividades em causa648. Apesar de 

não ser legalmente especificada qual a percentagem do capital social que o parceiro 

angolano deve deter, ou qual a participação que este último deve ter na gestão da 

empresa, retém-se que, a contrario, o acesso a estas actividades por sociedades 100% 

detidas por estrangeiros encontra-se vedado. 

Particularmente relevante, pela sua importância prática na actividade económica do 

nosso país, era a exigência relativa aos sectores de actividade elencados no artigo 9.º, 

n.os 1 e 2, da Lei do Investimento Privado de 2015, entretanto revogada, que impunha 

que as sociedades-veículo que fossem constituídas para desenvolver tais actividades 

tivessem, pelo menos, 35% do seu capital social detido por cidadãos angolanos e que 

estes assegurassem uma participação efectiva na sua gestão. Não obstante, e como já 

aqui se disse, todos os acordos parassociais celebrados entre o momento da entrada em 

vigor da Lei do Investimento Privado de 2015 e o momento da entrada em vigor da Lei 

do Investimento Privado de 2018 continuam, no que diz respeito à sua validade, a ser 

 

646 Publicada na I Série do Diário da República, n.º 5. 
647 Aprovado pelo Despacho n.º 127/03, de 25 de Novembro, do Ministério dos Petróleos, publicado no 

Diário da República, I Série, n.º 93. 
648 Cfr. SOFIA VALE, Empreendorismo e governo societário em Angola, pp. 685-686.  
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regulados pela Lei do Investimento Privado de 2015. Esta ideia é confirmada pelo artigo 

49.º, n.º 1, do novo diploma, segundo o qual “a presente lei e a sua regulamentação não 

se aplicam aos projectos de investimento aprovados antes da sua entrada em vigor”. 

Assim, não obstante estar formalmente revogada, dá-se um fenómeno de sobrevigência 

desse acto normativo649.  

Estas normas colocam dois tipos de desafios a uma teoria jurídica dos acordos 

parassociais, os quais constituem, pensamos, especificidades do direito angolano. O 

primeiro prende-se com saber em que medida é que essas exigências restringem a 

liberdade de os sócios nacionais celebrarem acordos parassociais através dos quais 

repercutam alguns dos direitos e deveres decorrentes da participação no capital da 

sociedade na esfera de sócios não nacionais. O segundo prende-se com o significado das 

exigências de “participação efectiva na gestão” ou de “controlo efectivo da sociedade” 

que se encontram, respectivamente, no artigo 9.º, n.º 2, da Lei do Investimento Privado 

de 2015, e no artigo 1.º, n.º 30, alínea a), da Lei dos Recursos Biológicos, e se estas 

exigências se devem considerar aplicáveis a todas as situações em que é requerida uma 

participação maioritária do capital.  

A primeira destas questões é especialmente relevante na prática societária angolana. É 

frequente que, visando respeitar estas exigências de composição da estrutura 

accionista das sociedades, a sociedade seja constituída atribuindo a um cidadão 

nacional a percentagem de capital social legalmente exigida, mesmo quando o cidadão 

nacional que, dessa forma, fica sócio da sociedade não tem a capacidade financeira para 

realizar com meios próprios o investimento em causa, regulando-se lateralmente as 

relações entre os sócios através de acordo parassocial. Nestes casos, os sócios 

(angolanos e estrangeiros) constituem a sociedade, redigindo os estatutos para que 

estes se adequem na sua totalidade às exigências legais. Contudo: (i) por um lado, o 

capital para a realização das entradas é entregue pelo sócio estrangeiro, em nome e por 

conta do sócio nacional, e (ii) por outro lado, entre estes sócios é celebrado um acordo 

parassocial através do qual os direitos e obrigações decorrentes da posição social do 

 

649 Cfr. MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, Introdução ao direito, p. 287. 
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sócio nacional são, em modo variável, materialmente repercutidos na esfera do sócio 

estrangeiro. 

No núcleo destes acordos encontram-se dois tipos de cláusulas: cláusulas que 

disciplinam o exercício do direito de voto pelo sócio nacional e cláusulas de 

redistribuição de lucros. Através das primeiras, o sócio nacional vincula-se a exercer o 

seu direito de voto no sentido que lhe for indicado pelo sócio estrangeiro. Através das 

segundas, o sócio nacional vincula-se a transmitir ao sócio estrangeiro a totalidade ou 

parte dos lucros que receba da sociedade. Em contrapartida, o sócio nacional, para além 

de não suportar materialmente o dispêndio correspondente à subscrição da sua 

participação social, fica frequentemente com o direito a receber uma remuneração fixa 

pela sua participação. 

Adicionalmente, é frequente que estes acordos parassociais vinculem o sócio nacional 

à realização de comportamentos que facilitem ou que promovam a realização da 

actuação societária, tais como a agilização de procedimentos administrativos junto de 

entidades públicas (tais como a obtenção de licenças para o exercício da actividade 

social), ou a angariação de negócios para a sociedade (lobby). 

A questão fundamental que se coloca a propósito da validade destes acordos é se, com 

eles, não se estará a defraudar a exigência de que certa percentagem de capital seja 

detida por cidadãos nacionais. Na verdade – poder-se-ia dizer –, apesar de ser a entidade 

angolana a deter formalmente a participação na sociedade exigida por lei, os benefícios 

dessa participação são materialmente auferidos pelo investidor estrangeiro.  

Estamos novamente perante um problema que ressoa a fraude à lei. A sua resolução 

passa, então, por saber se as regras legais através das quais o legislador exige que 

determinada percentagem do capital da sociedade seja detida por uma entidade 

angolana se aplicam por analogia aos acordos parassociais, determinando a invalidade 

dos acordos que atribuam os benefícios correspondentes a essa participação a um 

investidor estrangeiro.  

A este propósito, a primeira questão que se impõe é a de saber se estas normas são, em 

abstracto, susceptíveis de aplicação analógica. Afinal, sendo o direito das sociedades 

comerciais um ramo do direito privado, e sendo este dominado pelas ideias de 
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igualdade entre os sujeitos, poder-se-ia entender que, ao diferenciarem entre cidadãos 

nacionais e cidadãos estrangeiros, para os efeitos do exercício de certas actividades 

económicas, estas normas teriam a natureza de normas excepcionais, sendo, portanto, 

proibida a sua aplicação por analogia, nos termos do artigo 11.º do Código Civil.  

Recorde-se que por norma excepcional se entende aqui uma norma materialmente 

excepcional, ou ius singulare, ou seja, uma norma que contraria “os princípios que 

inspiram a racionalidade da disciplina jurídica (em causa), conferindo-lhe unidade, 

racionalidade e coerência”650. Ora, é certo que estas normas que exigem que as 

sociedades que exercem determinadas actividades económicas sejam participadas em 

certa percentagem por entidades nacionais se afastam do princípio geral de igualdade 

que marca o direito privado. Contudo, não se pode dizer que estes normativos se 

afastem da racionalidade e da coerência que enformam o direito angolano. 

Desde logo, no plano constitucional, o artigo 25.º, n.º 2, alínea h), da Constituição prevê 

a possibilidade de a lei reservar determinados direitos e deveres “exclusivamente aos 

cidadãos angolanos”. Acresce que o artigo 21.º, alínea d), da Constituição assume como 

uma das tarefas fundamentais do Estado angolano “promover o bem-estar […] e a 

elevação da qualidade de vida do povo angolano”, que pode ser realizada através de 

mecanismos que asseguram que cidadãos nacionais participam no capital de 

sociedades e, assim, que a riqueza criada pela economia angolana é efectivamente 

aplicada na elevação da qualidade de vida do povo angolano.  

Por outro lado, estas normas que impõem que certas sociedades sejam, em determinada 

medida, participadas por entidades nacionais inserem-se numa linha de continuidade 

com outras normas do ordenamento jurídico angolano. Constata-se que, desde 2003, o 

legislador angolano tem tido a preocupação de criar um quadro legal adequado para a 

promoção da actividade das empresas nacionais. Esta preocupação encontra a sua 

expressão nuclear na Lei do Fomento do Empresariado Privado Nacional, a que já 

fizemos referência, a qual visa introduzir, de modo generalizado, um paradigma de 

tratamento preferencial dos empresários angolanos. Este normativo tem por “função 

 

650 Cfr. JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, O direito: introdução e teoria geral, Almedina, Coimbra, 2005, p. 451. 
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atenuar as condições desfavoráveis e de desigualdade na concorrência entre 

investidores nacionais e estrangeiros, bem como contribuir para a constituição, 

consolidação e fortalecimento da participação dos cidadãos angolanos na titularidade e 

gestão das riquezas nacionais, numa economia aberta e de mercado livre” (artigo 7.º, n.º 

1, da Lei do Fomento do Empresariado Privado Nacional).  

Para além da exigência de participações mínimas de entidades nacionais no capital 

social das empresas, várias medidas legislativas concretizam esta política de incentivo 

aos empresários angolanos. Desde logo, de modo muito genérico, se aventa, na própria 

Lei do Fomento do Empresariado Privado Nacional, a atribuição de “direitos reais, de 

concessão, de exploração, de preferência, de prioridades, de privilégios e demais 

benefícios” a entidades angolanas (artigo 7.º, n.º 2, da Lei do Fomento do Empresariado 

Privado Nacional). As medidas de tratamento preferencial de entidades angolanas 

estendem-se, ainda, a preceitos de outros diplomas, tais como o artigo 52.º, n.º 1, da Lei 

dos Contratos Públicos (Lei n.º 9/16, de 16 de Junho), segundo o qual “as peças do 

procedimento podem conter regras destinadas a promover a contratação preferencial 

de pessoas singulares ou colectivas nacionais e a priorizar a produção nacional”, ou o 

artigo 6.º do Quadro Geral Regimental da Contratação de Serviços e Bens a Empresas 

Nacionais por Empresas do Sector Petrolífero, que prevê que “na contratação e 

subcontratação, para fornecimento de bens ou prestação de serviços de apoio às 

actividades petrolíferas, as empresas angolanas, estatais e/ou privadas, gozam de 

direito de preferência, desde que a respectiva proposta não seja economicamente 

superior em mais de 10%, relativamente ao proposto por outras empresas”. 

Com base em tudo isto, parece poder afirmar-se que no direito angolano vigora, 

também no domínio societário, um princípio do tratamento preferencial das entidades 

nacionais. Por esta razão, falece a tentação – que poderia ter quem não estivesse 

familiarizado com as particularidades do nosso ordenamento – de atribuir uma 

natureza excepcional às normas que exigem que determinada percentagem do capital 

das sociedades actuando em certos ramos de actividade seja detida por entidades 

angolanas.  

Mas o afastamento de tal carácter excepcional apenas significa que essas normas podem 

ser objecto de aplicação analógica. Não significa necessariamente que as mesmas 
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devam ser entendidas como um limite à validade dos acordos parassociais, celebrados 

entre sócio estrangeiro e sócio nacional, mediante os quais os direitos e obrigações 

associados à participação social do sócio nacional são repercutidos na esfera do sócio 

estrangeiro.  

Em linha com o que vimos anteriormente, a resposta a essa questão apenas poderá ser 

dada caso a caso, analisando cada situação, na sua individualidade, à luz das rationes 

subjacentes a cada norma.  

Ora, a finalidade destas normas reside em assegurar que a riqueza criada pela actividade 

destas sociedades fique, pelo menos em parte, na economia angolana651, contribuindo 

para o desenvolvimento económico do país e para o aumento da qualidade de vida dos 

seus cidadãos. Na clarificação desta finalidade, parecem valer as considerações tecidas 

a propósito do tratamento mais favorável das entidades nacionais, vertidas no 

preâmbulo da Lei do Fomento do Empresariado Privado Nacional, quando o legislador 

afirma que este tratamento mais favorável é feito através da constituição de condições 

que “contribuam para atenuar desigualdades concorrenciais com investidores 

estrangeiros, ao mesmo tempo que contribuam para fomentar sinergias entre 

investidores privados nacionais e estrangeiros”. 

É perante esta finalidade que se impõe a pergunta: deve considerar-se que as normas 

que exigem que os estatutos das sociedades prevejam que certa percentagem do capital 

de sociedades actuantes em determinados sectores são aplicáveis por analogia aos 

acordos parassociais relativos a essas sociedades? E, deste modo, deve impedir-se que, 

em sede parassocial, os benefícios correspondentes à participação do sócio nacional 

sejam repercutidos na esfera do sócio estrangeiro? 

 

651 De facto, os sócios estrangeiros das sociedades têm o direito a repatriar os dividendos que lhes são 

atribuídos para o seu país de origem, o que, salvo se ocorrerem operações de reinvestimento em território 

nacional, deve ter-se por regra geral. Neste sentido é expresso o artigo 19.º da Lei do Investimento Privado 

de 2018, segundo o qual “os investidores externos, após a execução completa do projecto de investimento 

privado, devidamente comprovada pelas autoridades competentes e, após o pagamento dos tributos 

devidos e da constituição das reservas obrigatórias, têm direito a transferir para o exterior: a) valores 

correspondentes aos dividendos; b) valores correspondentes ao produto da liquidação dos seus 

empreendimentos; c) valores correspondentes a indemnizações que lhes sejam devidas; d) valores 

correspondentes a royalties ou a outros rendimentos de remuneração de investimentos indirectos, 

associados a cedência de tecnologia”. 
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Na análise desta questão não se pode deixar de considerar o seguinte dado de facto: não 

é possível criar por decreto uma classe empresarial com capacidade para investir por 

conta própria. Como é evidente, o desenvolvimento de actividades económicas carece 

necessariamente da disponibilidade de capital. Ora, num cenário em que se admita que, 

através de acordos parassociais, o sócio nacional possa repercutir as vantagens 

materiais da sua participação social na esfera de um sócio estrangeiro não limita a 

liberdade empresarial das entidades nacionais que tenham capital para desenvolver, 

por conta própria, a actividade empresarial em causa. A questão assume especial 

relevância naqueles casos em que essas entidades nacionais não teriam a possibilidade 

de empreender, por conta própria, e sem a associação a um sócio estrangeiro, o projecto 

empresarial em causa. Nestes casos, a alternativa existente situa-se, na verdade, entre 

a não participação dessa entidade no exercício da actividade económica em causa, e a 

participação nessa actividade através deste tipo de mecanismos, nos quais o capital que 

a entidade nacional aplica na realização das suas entradas é materialmente 

disponibilizado por outro sócio (estrangeiro), o qual – na sequência de um acordo 

parassocial, celebrado paralelamente ao contrato de sociedade – fica com o direito de 

receber parte dos benefícios que a entidade nacional aufere em virtude da sua 

participação na sociedade.  

Assim, torna-se claro que a admissibilidade destes acordos promove a participação no 

exercício das actividades económicas em causa dos cidadãos angolanos que não tenham 

disponibilidade para investir nas mesmas por conta própria. Essa participação será, 

nesses casos, feita justamente através das “sinergias com investidores estrangeiros”, de 

que fala o legislador no preâmbulo da Lei do Fomento do Empresariado Privado 

Nacional. 

Contudo, na resposta à questão que nos ocupa, parece ser de introduzir uma distinção. 

Se as normas que exigem que o capital de uma sociedade seja detido, numa medida 

mínima, por entidades nacionais têm como finalidade assegurar que a riqueza 

produzida pela sociedade é canalizada para a economia angolana e para a melhoria da 

qualidade de vida dos cidadãos angolanos, deve entender-se que os acordos parassociais 

em causa apenas são conformes à finalidade daquelas normas quando deles resultem 

benefícios reais para a entidade nacional.  
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Assim, não são válidos os acordos parassociais mediante os quais o sócio nacional fique 

reduzido a um mero “testa de ferro” que não beneficia, de forma alguma, da formação 

de riqueza. Exemplo disso é o caso em que o sócio nacional, aplicando capital do sócio 

estrangeiro, para além de votar no sentido indicado por este, retransmite para o 

investidor estrangeiro todos os lucros recebidos da sociedade, sem receber qualquer 

contrapartida. E, por evidentes razões de materialidade, a estes casos devem equiparar-

se aqueles em que a contrapartida é irrisória ou de montante irrelevante face ao volume 

dos valores envolvidos na actividade da sociedade.  

Contudo, na situação – que é a mais comum na prática – em que a entidade nacional, 

realizando as entradas correspondentes à sua participação social com capital que lhe é 

disponibilizado pelo sócio estrangeiro, beneficia de parte dos lucros ou recebe uma 

quantia pecuniária fixa periódica, deve entender-se, pensamos, que a celebração de tais 

acordos parassociais contribui para a promoção da canalização da riqueza gerada pelas 

sociedades para entidades angolanas. Ao que acresce que esses acordos parassociais não 

torneiam a intenção normativa de constituir um tratamento mais favorável dos 

cidadãos nacionais. Isto porque os benefícios que são atribuídos, nos termos desses 

acordos, aos sócios angolanos que investem com capital disponibilizado por um sócio 

estrangeiro são, na verdade, benefícios que esses cidadãos não aufeririam se não fosse 

a existência de uma norma que exige a titularidade nacional de parte ou de todo o 

capital social.  

Por esta razão, pode concluir-se que a celebração de acordos parassociais mediante os 

quais os direitos e as obrigações inerentes a uma participação social, cuja titularidade 

por uma entidade angolana é exigida por lei, são repercutidos na esfera de um sócio 

estrangeiro (nomeadamente, através da obrigação de o sócio nacional votar no sentido 

indicado pelo sócio estrangeiro, e de retransmitir para este último parte dos lucros 

recebidos da sociedade) não constitui um defraudamento da ratio subjacente àquelas 

normas. Pelo contrário, tais acordos parassociais constituem um instrumento essencial 

para a realização de sinergias entre sócios nacionais e sócios estrangeiros, tal como 

pretendido pelo nosso legislador: é através da utilização de acordos parassociais que a 

finalidade das normas que exigem a detenção de uma dada participação social por 

entidades nacionais é realizada. 
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Poder-se-ia, no entanto, questionar se esta afirmação vale relativamente a todas as 

normas acima indicadas. Designadamente, no que diz respeito às sociedades que ainda 

hoje exercem actividade nos sectores indicados no artigo 9.º, n.º 1, da Lei do 

Investimento Privado de 2015, importa aquilatar se estes acordos parassociais são 

admissíveis. Na verdade, o clausulado dos acordos parassociais poderia conduzir a que 

a participação do sócio nacional deixasse de corresponder, na sua materialidade, a uma 

participação mínima de 35% no capital da sociedade. Poder-se-ia suspeitar desta 

conclusão com base no artigo 9.º, n.º 1, da Lei do Investimento Privado de 2015, 

segundo o qual o investimento estrangeiro nos sectores em causa apenas é permitido 

“no caso de ocorrer em parceria com cidadãos angolanos, com empresas de capital 

público ou empresas angolanas, em que aqueles detenham pelo menos 35% do capital 

e participação efectiva na gestão reflectida no acordo de accionstas”.  

No entanto, esse entendimento não estaria correcto: a formulação verbal (“reflectida no 

acordo de accionistas”) torna claro que a necessidade de reflexo no acordo parassocial 

celebrado em torno da sociedade tem por referência a “participação efectiva na gestão” 

e não a estrutura accionista da sociedade. Se, nos termos do artigo 9.º, n.º 3, do Código 

Civil, se deve assumir, na interpretação da lei, que o legislador soube exprimir o seu 

pensamento em termos adequados, não se pode interpretar o artigo 9.º, n.º 1, da Lei do 

Investimento Privado de 2015 com um sentido que esse preceito só poderia assumir 

caso tivesse sido formulado de forma gramaticalmente incorrecta. A questão que a 

parte final do preceito aqui referido coloca é, pois, outra: a de saber quais os limites a 

que os acordos parassociais relativos às sociedades que exercem as actividades por ele 

abrangidas estão sujeitos, no que concerne à regulação parassocial da gestão da 

sociedade pelo accionista nacional.  

É esse o problema que trataremos de seguida. 
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5.3. EXCURSO: EXIGÊNCIA DE “PARTICIPAÇÃO EFECTIVA NA GESTÃO” PELO SÓCIO 

NACIONAL ENQUANTO LIMITE À VALIDADE DOS ACORDOS PARASSOCIAIS NA LEI 

DO INVESTIMENTO PRIVADO DE 2015 

Como acabámos de ver, a segunda exigência decorrente do artigo 9.º, n.º 1, da Lei do 

Investimento Privado de 2015 é a de que, quando sócios estrangeiros participem, em 

conjunto com sócios angolanos, em sociedades que se dediquem ao exercício das 

actividades compreendidas nesse preceito, os sócios angolanos devem ter uma 

“participação efectiva na gestão”, que deve estar reflectida no “acordo de accionistas”. 

Esta exigência continua a aplicar-se aos acordos parassociais, já celebrados ou a 

celebrar, referentes a sociedades constituídas com recurso a investimento estrangeiro 

ao abrigo da Lei do Investimento Privado de 2015 (nos termos do artigo 49.º, n.º 1, da 

Lei do Investimento Privado de 2018). 

Ainda antes de entrar em discussões sobre o conteúdo dessa exigência, afigura-se claro 

que se está perante um limite de validade dos acordos parassociais relativos às 

sociedades aí em causa. O facto de a lei falar de “acordos de accionistas” e não de acordos 

parassociais não deve causar estranheza: recorde-se que esse é o termo usado no direito 

brasileiro para referir os acordos parassociais celebrados por accionistas, ou seja, sócios 

de sociedades anónimas, sendo integrado num diploma normativo que apenas cura 

deste tipo societário. Contudo, apesar da terminologia aí usada, deve alertar-se que pelo 

preceito são abrangidos os acordos parassociais relativos a sociedades anónimas, mas 

também os acordos parassociais relativos a sociedades por quotas. Por esta razão, a 

mera constituição de uma sociedade nos moldes do tipo de sociedade por quotas não a 

exime da sujeição às exigências deste preceito. 

Independentemente do que se entenda, certo é que, caso o conteúdo do acordo 

parassocial prive os sócios nacionais da “participação efectiva na gestão”, se estará 

perante uma violação do artigo 9.º, n.º 1, da Lei do Investimento Privado de 2015, 

sendo, consequentemente, o acordo nulo por contrariedade à lei, nos termos do artigo 

280.º, n.º 1, do Código Civil. 

As dificuldades suscitadas por este preceito surgem quando se pretende concretizar o 

significado desta exigência. Nesse ensejo, há que ter presente dois dados básicos do 

nosso direito das sociedades comerciais. O primeiro é o de que, no regime das sociedades 



ACORDOS PARASSOCIAIS: VINCULAÇÃO E OPONIBILIDADE 

246 

 

de capitais, e muito em especial no regime das sociedades anónimas, a ordem jurídica 

tem como situação natural a existência de uma dissociação entre a titularidade da 

sociedade e a gestão da sociedade652. A primeira assiste aos sócios, a segunda compete 

aos administradores da sociedade. Como é evidente, essas qualidades podem coincidir; 

contudo, a atribuição dessa qualidade é feita nos estatutos ou em assembleia geral 

(artigos 281.º, n.º 2, e 411.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais): o acordo 

parassocial não poderá ser, em caso algum, o local para proceder a essa designação.  

A exigência constante da parte final do artigo 9.º, n.º 1, da Lei do Investimento Privado 

de 2015 não pode, pois, ser interpretada no sentido de impor que os acordos 

parassociais atribuam a qualidade de administrador aos sócios nacionais. 

O segundo dado é o de que, como vimos anteriormente, os acordos parassociais não 

podem disciplinar a actuação do órgão de administração da sociedade. A exigência de 

uma “participação efectiva na gestão” não pode, pois, traduzir-se em qualquer tipo de 

estipulação que vise vincular a administração da sociedade a actuar no sentido indicado 

pelos sócios nacionais que participam no capital daquela: tal convénio 

consubstanciaria uma violação do artigo 19.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais. 

Da conjugação destes dados parece resultar que as matérias de gestão a que o artigo 9.º, 

n.º 1, da Lei do Investimento Privado de 2015 se refere devem corresponder a matérias 

que, por um lado, são da competência dos sócios, e que, por outro, têm uma influência 

na determinação do sentido em que a administração da sociedade se processa.  

Na medida em que estejam em causa competências dos sócios, deve entender-se que os 

acordos parassociais que são visados pelo artigo 9.º, n.º 1, da Lei do Investimento 

Privado de 2015 correspondem a acordos de voto, mais particularmente, acordos de 

 

652 Sobre a separação entre a titularidade e a gestão das sociedades, colocando o foco no regime das 

sociedades anónimas, JOSÉ FERREIRA GOMES, Da administração à fiscalização das sociedades: a obrigação de 

vigilância dos órgãos da sociedade anónima, Almedina, Coimbra, 2015, pp. 41 e ss., e, mais 

desenvolvidamente, SOPHIA DAI/CHRISTIAN HELFRICH, The structure of corporate ownership and control, in 

Comparative corporate governance and financial regulation, paper 9, University of Pennsylvania Law School, 

Pennsylvania, 2016, disponível em 

https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=fisch_2016, pp. 1 e ss. 

https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=fisch_2016
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voto sobre determinadas matérias. Essas matérias serão aquelas com relevo para a 

condução da sociedade pelo órgão de administração. Estas podem ser esquematizadas 

em dois planos: por um lado, a designação e destituição dos administradores da 

sociedade; por outro, a participação em deliberações sociais mediante as quais os sócios 

se pronunciem sobre matérias de gestão, nos casos em que a lei o admita (casos esses 

que, como já vimos, são muito mais amplos no regime das sociedades por quotas do que 

no regime das sociedades anónimas)653. 

Importa ainda considerar, na interpretação do artigo 9.º, n.º 1, da Lei do Investimento 

Privado de 2015, que a lei não exige uma participação dominante dos sócios nacionais 

na gestão da sociedade: apenas é exigido que essa gestão seja efectiva, que não seja 

meramente aparente ou fictícia. Nesta senda, entendemos que a exigência de que os 

sócios nacionais tenham uma “participação efectiva na gestão” da sociedade deve ser 

interpretada como constituindo um obstáculo a que, através de vinculações de voto 

estabelecidas em acordo parassocial, os sócios nacionais fiquem privados de um poder 

decisório material nas matérias de gestão da sociedade em relação às quais os sócios têm 

competência. A intenção imediata desta norma parece ser justamente a de impedir que 

a exigência de que 35% do capital social seja detido por entidades nacionais seja 

esvaziada, no que diz respeito à influência dos sócios nas decisões societárias, através 

de acordos parassociais que vinculem os sócios nacionais a votar sempre no sentido 

indicado pelo sócio estrangeiro. Assim, dir-se-á que o requisito de efectiva participação 

na gestão da sociedade é melhor compreendido por um prisma negativo: o artigo 9.º, n.º 

1, parte final, da Lei do Investimento Privado de 2015 visa impedir que, através do 

acordo parassocial, se esvazie, a favor do sócio estrangeiro, o poder de influência na 

sociedade que advém de uma participação de 35%. 

 

 

 

 

653 Como já referimos em SOFIA VALE, Os sócios e a governação das sociedades em Angola, in Accionistas e 

governação (coord. PAULO CÂMARA), no prelo, p. 27, relativamente ao activismo societário nas sociedades por 

quotas e nas sociedades anónimas. 
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6. A CONTRARIEDADE DOS ACORDOS PARASSOCIAIS AOS ESTATUTOS 

SOCIAIS 

Paralelamente ao problema de identificar as exigências que a ordem jurídica impõe 

externamente aos sócios e de saber em que medida é que essas exigências limitam a 

liberdade contratual dos sócios na celebração de acordos parassociais, suscita-se uma 

segunda questão: saber se o conteúdo do contrato de sociedade pode funcionar como 

limite à celebração de acordos parassociais. No que a este assunto respeita, importa 

avaliar se a validade dos acordos parassociais pode ser comprometida por contrariar 

cláusulas estatutárias, sem que, contudo, firam nenhuma norma imperativa. 

Um segmento da doutrina pronuncia-se, a este propósito, no sentido da subordinação 

dos acordos parassociais aos estatutos da sociedade654. Na base deste entendimento, 

encontra-se uma aproximação entre a celebração de um acordo parassocial contrário 

aos estatutos da sociedade e uma situação de alteração estatutária. Ora, as alterações 

estatutárias estão submetidas a um procedimento próprio, de acrescida rigidez (artigos 

90.º e seguintes da Lei das Sociedades Comerciais). Ao que acresce que os estatutos 

modificados devem ser publicados para que possam produzir efeitos655.   

Tendo por base esta equiparação, poder-se-ia dizer que a celebração de acordos 

parassociais contrários aos estatutos da sociedade procederia a uma alteração oculta 

desses estatutos, desconsiderando, em prejuízo de terceiros, as exigências de 

publicidade que são colocadas aos estatutos das sociedades. Assim, os acordos 

parassociais poderiam incidir sobre matérias não abrangidas pelo contrato de 

sociedade (poderiam ser praeter contractum), mas não poderiam regular essas matérias 

em sentido divergente dos estatutos (não poderiam ser contra contractum). 

Contudo, esta visão assenta em pressupostos incorrectos. Os acordos parassociais, 

mesmo quando estabelecem obrigações contrárias às que decorrem do contrato de 

sociedade, deixam os estatutos intocados. Podem procurar estabelecer obrigações 

 

654 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 239. No mesmo sentido, 

PAULO OLAVO CUNHA, Direito das sociedades comerciais, pp. 187 e ss., e ANTÓNIO PEREIRA DE ALMEIDA, 

Sociedades comerciais, valores mobiliários, instrumentos financeiros e mercados, I, p. 351. 
655 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, pp. 234 e ss. 
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incompatíveis (e, nesse caso, poder-se-á suscitar a questão de saber se uma prevalece 

sobre a outra), mas existe uma diferença nítida entre celebrar contratos incompatíveis 

entre si e alterar um contrato.  

Por outro lado, não se pode dizer que exista uma subordinação hierárquica entre 

estatutos e acordo parassocial, semelhante à que existe entre estatutos e deliberações 

sociais656. Por esta razão, não é aplicável, nem directamente nem por analogia, aos 

acordos parassociais contrários aos estatutos o artigo 63.º, n.º 1, alínea a), da Lei das 

Sociedades Comerciais657. É também claro que, sendo os estatutos produto da 

autonomia privada dos sócios, estes não são lei, pelo que também não se pode dizer que 

os acordos parassociais contrários a uma disposição estatutária configurem contratos 

contrários à lei, nos termos do artigo 280.º, n.º 1, do Código Civil.  

Dito isto, é evidente que há várias disposições materialmente estatutárias que não 

podem ser reguladas através de acordo parassocial. Pense-se no estabelecimento de 

limites máximos de voto (salvo se apenas com eficácia circunscrita inter partes), na 

alteração da firma, ou na modificação de aspectos da estrutura orgânica da sociedade. 

No entanto, julgamos que a questão é mal colocada quando vista pelo prisma da 

contrariedade entre o acordo parassocial e os estatutos. O que sucede é que 

determinadas matérias fazem parte do conteúdo necessário do contrato de sociedade 

(artigo 10.º da Lei das Sociedades Comerciais), não podendo ser reguladas noutra sede. 

Desta forma, sempre que os sócios, através de acordo parassocial, pretendam regular 

essas matérias, estará em causa uma regulação desprovida de eficácia jurídica: estar-se-

á, portanto, perante um contrato ineficaz.  

Numa palavra: a validade dos acordos parassociais não depende da conformidade 

destes com os estatutos da sociedade.  

Mas, se os acordos parassociais podem ter um conteúdo contrário ao contrato de 

sociedade, surge uma questão: qual a solução no caso de as vinculações que decorrem 

 

656 Cfr. ANA FILIPA LEAL, Notas sobre a parassocialidade no direito português, pp. 169-170. 
657 Cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 191, e ANA 

FILIPA LEAL, Notas sobre a parassocialidade no direito português, p. 171. 
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para os sócios do contrato de sociedade serem incompatíveis com as vinculações que 

decorrem para os sócios dos acordos parassociais por eles celebrados?  

A este propósito, poder-se-ia convocar a figura do conflito de deveres. Impendendo 

sobre o mesmo sujeito deveres diferentes para realizar diferentes condutas, entre si 

incompatíveis, não se poderia exigir a esse sujeito que realizasse simultaneamente 

ambas as condutas. Perante essa impossibilidade, seria necessário determinar qual o 

dever prevalecente. Ora, é certo que nem a Lei das Sociedades Comerciais estabelece 

uma resolução para este tipo de problemas, nem a figura do conflito de deveres é 

regulada, em geral, no Código Civil. Contudo, poderia entender-se que aqui seria 

aplicável por analogia o regime que disciplina a colisão de direitos, o qual encontra a sua 

sede no artigo 335.º do Código Civil658. Assim, ambos os deveres deveriam ceder 

reciprocamente, na medida necessária à sua concordância prática (artigo 335.º, n.º 1, 

do Código Civil). Na impossibilidade dessa cedência, deveria prevalecer aquele que se 

deva considerar superior (artigo 335.º, n.º 2, do Código Civil)659. 

Com base nestes critérios, há que determinar qual a obrigação que deve prevalecer, se a 

social, se a parassocial. E, a esse propósito, entender-se-ia que as obrigações decorrentes 

do estatuto deveriam ter uma precedência sobre as obrigações parassociais, dado que, 

do artigo 63.º, n.º 1, alínea a), da Lei das Sociedades Comerciais, se inferiria (mesmo que 

esse preceito não fosse aplicável) uma relação de subordinação normativa dos acordos 

parassociais face aos estatutos societários. Contudo, tal inferência é muitíssimo 

duvidosa. A subordinação das deliberações aos estatutos explica-se por as deliberações 

serem actos da sociedade e os estatutos serem o normativo que constitui e conforma a 

própria sociedade. Os acordos parassociais são um acto dos sócios, pelo que a razão 

 

658 Sobre a aplicação analógica do mecanismo de colisão de direitos regulado no artigo 335.º do Código 

Civil, cfr. ELSA VAZ SEQUEIRA, Dos pressupostos da colisão de direitos no direito civil, Universidade Católica 

Portuguesa, Lisboa, 2004, pp. 202 e ss. Sobre a colisão de direitos, entre nós, cfr. RUI FERREIRA, O princípio 

normativo do exercício dos direitos de acordo com o seu conteúdo e finalidades sociais: a questão do abuso do 

direito, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, n.º 1, Faculdade de Direito da 

Universidade Agostinho Neto, Luanda, 2001, p. 41. 
659 Neste sentido, veja-se ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil, V, 3.ª edição, Almedina, 

Coimbra, 2017, pp. 432 e ss. 
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justificativa subjacente ao artigo 63.º, n.º 1, alínea a), da Lei das Sociedades Comerciais 

não procede relativamente a eles.  

Mas, mais do que isso, é pacífico que a própria figura do conflito de deveres não é 

aplicável quando a situação de conflito tenha sido criada pelo próprio sujeito que invoca 

a figura do conflito de deveres para se eximir ao cumprimento de uma das obrigações. 

Ora, quando, para além do contrato de sociedade, o sócio celebra um acordo parassocial, 

do qual decorre, ou pode vir a decorrer, uma obrigação incompatível com o contrato de 

sociedade, estar-se-á perante uma situação culposamente criada660. A figura do conflito 

de deveres será, pois, inapta a fundamentar o incumprimento de qualquer das 

obrigações em causa – quer da estatutária, quer da parassocial –, e assim, o sócio que, 

através da celebração de um acordo parassocial, se colocou numa situação de 

vinculação a deveres incompatíveis, ver-se-á forçado a cumprir um dos deveres – por 

não ser possível cumprir ambos ao mesmo tempo – mas será sempre responsável pelos 

danos que, com o incumprimento do dever preterido, tiver causado às suas 

contrapartes661. 

Por fim, importa salientar que, não só não se pode afirmar que os acordos parassociais 

estão normativamente subordinados aos estatutos da sociedade, como, num conjunto 

restrito de casos, pode mesmo verificar-se uma relação inversa. Na verdade, tendo o 

acordo parassocial carácter omnilateral, pode entender-se que, no pressuposto de não 

estarem em causa matérias nas quais terceiros tenham um legítimo interesse, o acordo 

parassocial pode prevalecer sobre os estatutos, se exprimir a vontade posterior de todos 

os sócios662.  

A sindicância da validade dos acordos parassociais em função da sua conformidade 

com os estatutos da sociedade será, no entanto, em todo o caso, inadmissível. 

  

 

660 Cfr. ANA FILIPA LEAL, Notas sobre a parassocialidade no direito português, p. 172. 
661 Cfr. ANA FILIPA LEAL, Notas sobre a parassocialidade no direito português, p. 172, citando FERNANDO PESSOA 

JORGE, Ensaio sobre os pressupostos da responsabilidade civil, Almedina, Coimbra, 1995, pp. 167 e ss. 
662 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, p. 114. 
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CAPÍTULO VI - VINCULATIVIDADE DOS ACORDOS 

PARASSOCIAIS 

1. INTRODUÇÃO: O PROBLEMA DA OPONIBILIDADE DOS ACORDOS 

PARASSOCIAIS À SOCIEDADE 

Um dos problemas nucleares da dogmática dos acordos parassociais prende-se com a 

possibilidade e com os limites da oponibilidade dos mesmos à sociedade663. O problema 

está, em grande medida, relacionado com a temática do incumprimento dos acordos 

parassociais. Em causa não estão as questões relativas às consequências inter partes 

desse inadimplemento, mas antes saber se a existência e, mais particularmente, a 

violação de vinculações parassociais pode ter implicações perante a sociedade.  

O artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais regula a matéria, na sua parte final, 

ao dispor que “os acordos parassociais […] apenas produzem efeitos entre os 

contraentes, não podendo, com base neles, ser impugnados actos da sociedade ou dos 

sócios para com a sociedade”. Daqui decorre, em primeira linha, que, nos casos em que 

a sociedade não é parte do acordo parassocial, as disposições deste não vinculam a 

 

663 Cfr., entre tantos, RAUL VENTURA, Acordos de voto, pp. 37-39; MARIA DA GRAÇA TRIGO, Acordos parassociais 

sobre o exercício do direito de voto, pp. 148-149; PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores 

mobiliários, pp. 416 e ss.; PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, A participação social nas sociedades comerciais, p. 63; 

ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, pp. 174-178; ADELAIDE MENEZES 

LEITÃO, Acordos parassociais e corporate governance, pp. 588-589; MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos 

parassociais “omnilaterais”, pp. 109-112; CAROLINA CUNHA, Anotação ao artigo 17.º, pp. 298-300; DIOGO COSTA 

GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, pp. 790-795; GIORGIO OPPO, Contratti 

parasociali, pp. 63 e ss.; GIUSEPPE SANTONI, Patti parasociali, pp. 11 e ss.; LUIGI FARENGA, I contratti parasociali, 

pp. 134 e ss.; GIUSEPPE ALBERTO RESCIO, La distinzione del sociale dal parasociale, in Rivista delle società, vol. 36, 

Giuffrè, Milano, 1991, pp. 639 e ss.; MARIA CHIARA MALAGUTI, I limiti soggettivi di efficacia dei patti parasociali, 

in Contratto e impresa, anno 6, n.º 2, Cedam, Padova, 1990, pp. 523-540; EDOARDO ADDUCCI, I patti parasociali: 

disciplina, giurisprudenza e clausole, Halley, Avellino, 2007, pp. 38 e ss.; RENATO RORDORF, I patti parasociali, 

in Scritti in memoria di Vittorio Sgroi, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 551-552. Sobre o problema no direito 

angolano, veja-se o que escrevemos em As empresas no direito angolano: lições de direito comercial, pp. 529-

531, e ainda o estudo de IRENEU MATAMBA, Os acordos parassociais no ordenamento jurídico angolano: análise 

e perspectivas, pp. 67 e ss. 
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sociedade664. No entanto, ao contrário do que poderia parecer à primeira vista, o 

preceito em causa não esgota a questão665. O preceito apenas determina que os acordos 

parassociais não podem servir de base à impugnação de actos da sociedade ou dos sócios 

para com a sociedade. Contudo, as hipóteses previstas – a impugnação de actos 

societários e de actos dos sócios perante a sociedade – não esgotam o universo de 

possíveis situações de oponibilidade dos acordos parassociais à sociedade666.  

Um estudo compreensivo da oponibilidade dos acordos parassociais à sociedade não 

pode cingir-se a uma análise exegética da letra do artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 

Comerciais667.  

Desde logo, importa analisar o que se deve entender por oponibilidade de um acordo 

parassocial à sociedade. Como se verá, as dificuldades na resolução deste problema 

principiam logo pela polissemia que este conceito tem assumido. Ora, essa polissemia 

esconde diferentes núcleos problemáticos, correspondentes a diferentes problemas 

fundamentais que são amplamente estudados pela dogmática geral do direito civil. 

Aqui, recordando que o direito das sociedades comerciais é direito privado especial, e 

que, nos termos do artigo 1.º, n.º 4, da Lei das Sociedades Comerciais, aos problemas 

societários é aplicável o Código Civil, na medida em que não contrarie os princípios 

 

664 Na jurisprudência portuguesa, reforçando a ideia da não vinculação da sociedade às disposições do 

acordo parassocial e, com isso, clarificando que “nos acordos parassociais não há qualquer razão para 

aplicar o regime do art.º 260.º do CSC [português], pois este artigo trata da vinculação da sociedade perante 

terceiros”, cfr. Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 03.11.2016, Processo n.º 1762/13.0TJVNF-

A.G1, Relator: ELISABETE VALENTE, disponível em www.dgsi.pt. 
665 Chamando a atenção para este aspecto, veja-se MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais 

“omnilaterais”, pp. 105 e ss., e DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, 

pp. 791 e ss. 
666 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 420. 
667 Aliás, nenhuma interpretação jurídica se limita a essa dimensão. Veja-se, a este respeito, por todos, JOÃO 

BAPTISTA MACHADO, Introdução ao direito e ao discurso legitimador, Almedina, Coimbra, 1983, pp. 181 e ss. 

http://www.dgsi.pt/
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gerais do direito societário, as soluções propostas devem estar em conformidade com o 

acervo dogmático do direito civil, enquanto direito privado comum668.  

Por outro lado, importa recordar que a interpretação da lei nunca se pode esgotar em 

meras considerações literais669. A resposta à questão sobre em que medida é que a 

admissibilidade dos actos da sociedade ou dos sócios pode ser parametrizada pelo 

estipulado nos acordos parassociais reclama, pois, que, para além de se atender à letra 

do artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, se indaguem os demais 

elementos de interpretação, em particular, a sua teleologia. Apenas interpretado o 

artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais em conformidade com estes 

elementos será possível responder, de forma fundamentada, à questão que nos ocupa.  

Por fim, importa indagar se os acordos parassociais, mesmo quando não são em si 

mesmos considerados oponíveis à sociedade, podem assumir algum tipo de 

oponibilidade por força de outras normas jurídico-societárias que, de forma explícita 

ou implícita, para eles remetam (ou seja, mediatamente). Como veremos, as regras de 

direito societário que apelam ao conceito de interesse social, quando devidamente 

interpretadas, podem fornecer uma base relevante para esta oponibilidade mediata670. 

 

 

 

 

668 Sem prejuízo da autonomia do direito das sociedades comerciais enquanto ramo do direito, o direito 

civil, como ensina ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades, I, pp. 252-254, é relevante para o 

direito das sociedades comerciais em vários planos. No plano instrumental, o direito das sociedades recorre 

ao acervo comum tecido em torno do direito civil, nomeadamente as regras metodológicas sobre 

interpretação e integração da lei. No campo científico, têm plena oportunidade no âmbito jus-societário as 

categorias científicas fundamentais, que aqui devem ser utilizadas. Por fim, o direito das sociedades 

comerciais pressupõe todo o complexo civil: não regula, assim, com minúcia, todos os problemas, cingindo-

se às dimensões especificamente societárias dos mesmos. No demais, o direito civil terá aplicação 

subsidiária, como decorre do artigo 2.º da Lei das Sociedades Comerciais. Entre nós, cfr. o que foi dito em 

SOFIA VALE, As empresas no direito angolano: lições de direito comercial, pp. 40-41. 
669 Como alerta MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, pp. 105-107, nenhuma 

interpretação se pode cingir à consideração da letra da lei. Uma resposta ao problema da oponibilidade dos 

acordos parassociais terá sempre de passar pela reconstrução de todo o “pensamento legislativo” (artigo 

9.º, n.º 1, do Código Civil). 
670 Cfr. VII infra. 
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2. A POLISSEMIA DA NOÇÃO DE OPONIBILIDADE ERGA OMNES 

A resolução da questão acerca da oponibilidade dos acordos parassociais perante a 

sociedade deve principiar, como visto, pela clarificação da própria noção de 

oponibilidade. Afinal, a correcção ou a incorrecção das afirmações sobre a 

oponibilidade dos acordos parassociais perante a sociedade dependerão do sentido em 

que esse conceito seja utilizado. Esta polissemia é, aliás, fonte de equívocos noutros 

domínios, relativos à dogmática geral do direito das obrigações, nomeadamente a 

propósito da oponibilidade das obrigações. E, note-se, a mesma polissemia pode 

perturbar a análise da questão sobre a oponibilidade dos acordos parassociais à 

sociedade.  

Como alerta MENEZES CORDEIRO, a propósito da oponibilidade das obrigações, o 

conceito de oponibilidade pode ser usado em, pelo menos, três acepções distintas671. 

Num primeiro sentido, que pode ser designado como de oponibilidade forte, o conceito 

de oponibilidade pode ser usado como sinónimo do de vinculação: uma posição é 

oponível a outrem quando permite ao respectivo titular exigir a outrem a realização de 

uma prestação. É o que sucede, no domínio dos direitos reais, com o poder de o 

proprietário reivindicar a coisa de terceiros (artigo 1311.º do Código Civil), ou – no plano 

que mais interessa para o problema aqui em análise – com o poder de o credor exigir ao 

devedor a realização da prestação. 

Num segundo sentido, que se designa por oponibilidade média, o conceito de 

oponibilidade é referido para nomear a possibilidade de solicitar a outrem o 

cumprimento de deveres instrumentais que permitam um melhor aproveitamento de 

um bem, mesmo onde não existe uma vinculação decorrente de uma situação oponível 

em sentido forte. É o que se verifica, no domínio dos direitos reais, com o poder do 

proprietário de exigir silêncio aos seus vizinhos, ou, no domínio das relações inter 

 

671 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil, VI, 2.ª edição, Almedina, Coimbra, 2012, pp. 375 

e ss. Fazendo também a distinção a propósito da oponibilidade dos acordos parassociais, PAULO CÂMARA, 

Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 420. 
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partes, com o poder de o credor exigir o cumprimento de prestações secundárias ou de 

deveres acessórios, os quais não se encontram incorporados na prestação principal à 

qual o devedor se vinculou672. É nesta acepção que se fala de oponibilidade quando se 

aborda a temática do contrato com eficácia de protecção para terceiros, procurando 

saber se de um contrato entre duas partes podem decorrer deveres acessórios que 

vinculem uma dessas partes a proteger sujeitos que são estranhos à relação bilateral 

assim constituída673.  

Por fim, num terceiro sentido, designado como oponibilidade fraca, o conceito de 

oponibilidade traduz uma mera pretensão correspondente a um dever geral de respeito. 

Neste sentido, entende-se que a qualidade de titular de um bem é oponível a outros 

sujeitos, mesmo que com aquele não estejam numa relação jurídica específica, 

traduzindo-se numa proibição de estes sujeitos impedirem ou prejudicarem o 

aproveitamento do bem do qual o sujeito protegido é titular. É nesta acepção que se 

emprega o conceito de oponibilidade quando se questiona se os direitos de crédito são 

oponíveis a terceiros, i.e., se os terceiros podem ser responsabilizados – nos termos da 

responsabilidade delitual – por impedirem ou prejudicarem o aproveitamento da 

prestação pelo credor ou – pelo prisma inverso – a realização da mesma pelo devedor674. 

Tendo por base esta pluralidade de sentidos com que o conceito de oponibilidade pode 

ser empregue, a pergunta sobre a oponibilidade à sociedade dos acordos parassociais 

fragmenta-se em diferentes questões.  

Assim, há que questionar, em primeiro lugar, se a sociedade fica vinculada aos acordos 

parassociais como devedora, ou, mais genericamente, como parte da situação jurídica 

constituída por esse acordo (o que inclui também adquirir ou perder a titularidade de 

direitos absolutos por efeito desse acordo). 

 

672 Recorde-se que a obrigação não se cinge ao dever de realizar a prestação, abrangendo a relação 

obrigacional, em si, diversos direitos e deveres. Fala-se, assim, de um complexo intra-obrigacional. Neste 

seio, encontram-se nomeadamente deveres acessórios, decorrentes da regra de conduta de actuar segundo 

a boa-fé, os quais, não decorrendo necessariamente da mesma fonte das obrigações primárias, têm uma 

íntima ligação às prestações primárias. Sobre a complexidade intra-obrigacional, veja-se a síntese de 

ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil, VI, pp. 319 e ss. 
673 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil, VI, p. 375. 
674 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil, VI, p. 375. 
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Em segundo lugar, pode questionar-se se, tendo como base um cenário em que a 

sociedade não se encontra vinculada pelo acordo parassocial, os participantes nos 

acordos parassociais têm alguma pretensão a comportamentos positivos da sociedade, 

fundados em deveres acessórios. Esta dimensão, antecipa-se desde já, afigura-se menos 

relevante na discussão que tem vindo a ser travada acerca da oponibilidade dos acordos 

parassociais à sociedade. 

Por fim, questão diferente é a de saber se a sociedade, não se encontrando vinculada 

pelos acordos parassociais, está obrigada a respeitar as posições jurídicas constituídas 

por esses acordos, nos termos de um dever geral de respeito. Tendo esses acordos 

parassociais natureza obrigacional, a questão traduz-se em saber se a sociedade se 

encontra obrigada a abster-se de condutas que prejudiquem o aproveitamento dos 

créditos que o acordo atribui aos seus participantes.  

Como é evidente, estas questões colocam diferentes desafios teóricos e projectam-se em 

diferentes consequências de ordem prática. Clarificadas as diferentes dimensões em 

que se desdobra o problema da oponibilidade dos acordos parassociais à sociedade, 

ressalta que tais dimensões convocam problemas nucleares de direito privado, como o 

da relatividade dos contratos, o dos contratos com eficácia de protecção para terceiros 

e o da eficácia externa das obrigações. Assim, e a título de enquadramento, analisam-se 

de seguida os aspectos básicos de cada um destes problemas nucleares. 

 

3. O PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS CONTRATOS E O CONTRATO A 

FAVOR DE TERCEIRO  

A ideia de relatividade tem pergaminhos antigos na célebre máxima de ULPIANO, alteri 

stipulari nemo potest675. Hoje, a mesma regra perdura, como dado fundamental do 

ordenamento jurídico privado, no artigo 406.º, n.º 2, do Código Civil, segundo o qual 

 

675 Cfr. MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil, VI, 2.ª edição, Almedina, Coimbra, 2012, pp. 375 e ss. Para 

uma descrição mais desenvolvida acerca do princípio da relatividade dos contratos, veja-se EDUARDO SANTOS 

JÚNIOR, Da responsabilidade civil de terceiro por lesão do direito de crédito, Almedina, Coimbra, 2003, pp. 162 

e ss., e MARGARIDA LIMA REGO, Contrato de seguro e terceiros, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, pp. 475 e ss.  
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“em relação a terceiros, o contrato só produz efeitos nos casos e termos especialmente 

previstos na lei”. A contrario sensu, daqui decorre de forma linear que, salvo os “casos e 

termos especialmente previstos na lei”, os contratos apenas produzem efeitos nas 

esferas das partes.  

A ideia subjacente a este princípio funda-se na própria noção de autonomia privada. Em 

suma, a autonomia das partes é fundamento para que estas possam conformar a sua 

própria esfera jurídica, regulando interesses que apenas a elas concernem676. Mas não 

constitui fundamento para que as pessoas, através da prática de negócios jurídicos, 

possam vincular outras pessoas. Pelo contrário, tal vinculação teria já carácter 

heterónomo, consubstanciando uma violação da autonomia do sujeito vinculado. Por 

essa razão, o negócio jurídico tem necessariamente cáracter reflexivo: o contrato, 

enquanto acto de autonomia, reflecte-se nas pessoas que nele são partes677. Esta não é 

mais do que uma manifestação negativa do princípio da liberdade contratual: a 

liberdade de não ser vinculado a contratos nos quais não se participou678. O contrato é, 

nestes termos, res inter alios acta: diz respeito às partes e apenas a elas; os terceiros não 

podem ser nem beneficiados nem prejudicados por via desta convenção679. 

No entanto, este princípio não vale de forma irrestrita. O próprio artigo 406.º, n.º 2, 

parte final, do Código Civil admite que o contrato possa produzir efeitos na esfera de 

terceiros. Contudo, é necessário que exista uma lei especial que o admita.  

O desvio paradigmático a este princípio reside na admissibilidade do contrato a favor 

de terceiro, previsto nos artigos 443.º a 451.º do Código Civil. Através deste esquema 

contratual, uma das partes (o promitente) compromete-se perante outra parte (o 

promissário) a efectuar uma atribuição patrimonial em benefício de outrem (o terceiro 

 

676 Na doutrina lusófona, veja-se o estudo de JOAQUIM DE SOUSA RIBEIRO, O problema do contrato: as cláusulas 

contratuais gerais e o princípio da liberdade contratual, Almedina, Coimbra, 2007, pp. 51 e ss. 
677 Cfr. CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, Contratos, I, 6.ª edição, Almedina, Coimbra, 2017, pp. 37-39. 
678 CARLOS BURITY DA SILVA, Teoria geral do direito civil, p. 168, referindo que “a liberdade contratual contém 

uma ideia de justiça, justiça essa obtida a partir da auto-regulamentação dos particulares”. 
679 Cfr. EDUARDO SANTOS JÚNIOR, Da responsabilidade civil de terceiro por lesão do direito de crédito, pp. 16 e 

ss. 
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ou o beneficiário) estranho ao contrato680. O contrato a favor de terceiro constitui um 

desvio ao princípio da relatividade dos contratos, na medida em que, por via da sua 

celebração, se atribui um direito a um terceiro que dele não é parte. Desta forma, o 

direito constitui-se na esfera jurídica do terceiro independentemente da concordância 

deste. Não obstante, a autonomia privada do terceiro não é desconsiderada. De acordo 

com o princípio invito beneficium non datur, estabelecido no artigo 447.º do Código 

Civil, o beneficiário tem sempre o poder de rejeitar a promessa.  

Ainda assim, este regime traduz-se num afastamento face ao regime geral: o artigo 

444.º, n.º 1, do Código Civil é expresso ao determinar que os efeitos do contrato-

promessa se produzem independentemente da aceitação do beneficiário681. Basta, para 

a cristalização desses efeitos contratuais, que os mesmos não sejam rejeitados pelo 

beneficiário, caso em que os efeitos contratuais precariamente produzidos se 

extinguem retroactivamente682. A razão justificativa desta aparente menor tutela da 

autonomia privada do terceiro prende-se com o facto de os efeitos contratuais 

produzidos serem necessariamente benéficos para este, que se traduzem numa posição 

jurídica activa683. Assim, podem ser atribuídas ao beneficiário vantagens económicas, 

tuteladas pelo direito, das mais variadas espécies684: nomeadamente, pode transferir-

se a titularidade de direitos para o beneficiário, podem ser constituídas obrigações das 

quais o terceiro beneficiário seja credor ou podem ser constituídas preferências 

obrigacionais ou reais. 

 

 

680 Cfr. LUÍS MENEZES LEITÃO, Direito das obrigações, I, 15.ª edição, Almedina, Coimbra, 2018, pp. 263 e ss., e, 

entre nós, ORLANDO FERNANDES, Direito das obrigações: introdução e fontes, Faculdade de Direito da 

Universidade Agostinho Neto, Luanda, 2017, pp. 133 e ss. 
681 Cfr. ORLANDO FERNANDES, Direito das obrigações: introdução e fontes, pp. 115-116. 
682 Neste sentido, veja-se JOÃO ANTUNES VARELA, Das obrigações em geral, I, 10.ª edição, Almedina, Coimbra, 

2005, p. 422; DIOGO LEITE DE CAMPOS, Contrato a favor de terceiro, 2.ª edição, Almedina, Coimbra, 1991, pp. 

105 e ss. 
683 Cfr. MARGARIDA LIMA REGO, Contrato de seguro e terceiros, pp. 493-494. 
684 Cfr. DIOGO LEITE DE CAMPOS, Contrato a favor de terceiro, p. 17; CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, Contratos, II, pp. 

43 e ss. 
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4. SEGUE: A CONTRAPOSIÇÃO COM O CONTRATO COM EFICÁCIA DE 

PROTECÇÃO PARA TERCEIROS 

Desta figura deve distinguir-se uma outra, a qual carece de previsão legal no nosso 

ordenamento jurídico, que é a do contrato com eficácia de protecção para terceiros. 

Trata-se de uma figura de criação doutrinal, inicialmente desenvolvida no espaço 

jurídico alemão, tendo posteriormente sido acolhida no Código Civil de 1966685. A 

diferenciação prende-se com o facto de, ao contrário do que sucede no contrato a favor 

de terceiro, os efeitos jurídicos produzidos pelo contrato com eficácia de protecção para 

terceiro se verificarem exclusivamente entre as partes. Assim, a especificidade do 

contrato com eficácia de protecção de terceiros situa-se, não no âmbito dos efeitos 

jurídicos estabelecidos no contrato, mas no domínio da “paracontratualidade”686. 

Não obstante as prestações principais estabelecidas pelo contrato incidirem apenas na 

esfera das partes do contrato, a relação obrigacional dessa forma instituída – 

considerada enquanto fenómeno complexo – compreende igualmente deveres 

acessórios que têm (também) como beneficiários terceiros face ao contrato687. A fonte 

desses deveres não é o contrato, mas a boa-fé enquanto norma de conduta (mais 

precisamente, o princípio da confiança). A constituição desses deveres de protecção de 

terceiro depende da verificação de três requisitos: (i) que o terceiro tenha uma 

proximidade visível relativamente à obrigação de prestar principal e ao credor dessa 

mesma obrigação; (ii) que a prestação principal venha a bulir, ou haja essa 

 

685 Cfr. CARLOS ALBERTO DA MOTA PINTO, Cessão da posição contratual, reimp., Almedina, Coimbra, 1982, pp. 

419-426; JORGE SINDE MONTEIRO, Responsabilidade por conselhos, recomendações ou informações, Almedina, 

Coimbra, 1989, pp. 518-523; MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Teoria da confiança e da responsabilidade civil, 

Almedina, Coimbra, 2004, p. 135 (nota 108); ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil, VI, p. 379, 

e Da boa-fé, Almedina, Coimbra, 1997, pp. 619-625. 
686 A doutrina dos contratos com eficácia de protecção de terceiros postula que estamos no âmbito da 

“paracontratualidade”. Esta é uma expressão proposta por ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito 

civil, VII, pp. 650 e ss., para designar as situações de “constituição de obrigações através de formas que não 

podem, em termos rigorosos, ser reconduzidas ao contrato, mas que, com ele, mantenham uma 

proximidade suficiente para que se lhes aplique, pelo menos, uma parte razoável do seu regime”. 
687 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Teoria da confiança e da responsabilidade civil, p. 135, nota 108. 
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possibilidade, com os seus interesses; e (iii) que o terceiro tenha depositado, de um 

modo legítimo, confiança no bom desenrolar da prestação principal688.   

Assim sendo, o que aqui está em causa não é, ao contrário do que sucede no contrato a 

favor de terceiro, uma verdadeira excepção ao princípio da relatividade dos contratos. 

Os deveres de protecção de terceiro são deveres aos quais o devedor está vinculado por 

imposição legal, e não deveres constituídos através da liberdade contratual689. 

A aplicação desta figura ao domínio da oponibilidade dos acordos parassociais tem sido 

equacionada pela doutrina690. Parece-nos, todavia, que o espaço para a sua relevância é 

restrito. O primeiro pressuposto parece de fácil preenchimento. O terceiro, por sua vez, 

estaria preenchido sempre que a sociedade tivesse conhecimento do acordo parassocial. 

Mas não é fácil conceber situações em que a sociedade tenha um interesse próprio com 

o qual a prestação principal do acordo parassocial possa interferir. Assim, ainda que se 

admita, em teoria, que os acordos parassociais possam ter a natureza de contratos com 

eficácia de protecção para terceiros, há que salientar que, a ocorrer, tal terá carácter 

excepcional. 

 

5. A EFICÁCIA EXTERNA DAS OBRIGAÇÕES 

Questão inteiramente distinta daquela a que se reporta a vinculatividade (ou 

oponibilidade em sentido forte) dos acordos parassociais à sociedade é a que se prende 

com a oponibilidade em sentido fraco dos direitos constituídos pelos mesmos. Note-se 

que o que aqui está em causa já não é um problema relativo aos efeitos dos contratos. A 

discussão sobre a oponibilidade em sentido fraco reporta-se a posições jurídicas – 

paradigmaticamente, a direitos de crédito. Quando se interroga, pois, se os acordos 

parassociais são oponíveis em sentido fraco à sociedade, o que se questiona é se a 

sociedade está vinculada a respeitar as relações obrigacionais que sejam constituídas 

através de acordo parassocial. O que está em causa é saber se terceiros perante a relação 

 

688 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil, VII, pp. 656-657. 
689 Cfr. CARLOS ALBERTO DA MOTA PINTO, Cessão da posição contrautal, pp. 419 e ss. 
690 Cfr., entre outros, MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, p. 109, nota 19. 
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creditícia estão proibidos de interferir ou de lesar o direito do credor à realização da 

prestação. 

O problema de fundo que aqui se coloca não é o da relatividade dos contratos, mas sim 

o da relatividade das obrigações, ou, pelo prisma inverso, o da eficácia externa das 

obrigações691. Ao contrário do que sucede a propósito da relatividade dos contratos, este 

problema não encontra uma resposta unânime na doutrina. Em síntese, podemos 

encontrar três diferentes teses sobre o assunto: (i) a tese negativista, (ii) a tese do abuso 

de direito, e (iii) a tese da eficácia externa dos direitos de crédito.  

 

5.1. A TESE NEGATIVISTA 

A posição clássica a propósito da oponibilidade dos direitos de crédito vai no sentido de 

negar a eficácia externa das obrigações. Na doutrina portuguesa, é ilustrativa desta 

concepção a posição de CUNHA GONÇALVES, expressa ainda a propósito do Código Civil 

de 1867692. A estrutura desta concepção é simples: partindo da relatividade estrutural 

do vínculo obrigacional, defende-se que o direito de crédito apenas é oponível ao 

respectivo devedor. No núcleo desta concepção encontra-se a seguinte ideia: não 

podendo ser beneficiados pela estipulação contratual, os terceiros também não a 

poderiam violar (res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest). Isto valeria 

mesmo perante violações dolosas ou perante interferências grosseiras e violadoras do 

sentido de justiça693. 

A primeira base para esta concepção seria apontada precisamente no princípio da 

relatividade dos contratos, hoje plasmado no artigo 406.º, n.º 2, do Código Civil694. 

Contudo, como se depreende do que até agora já foi escrito, esse argumento não 

procede. E claudica justamente por assentar numa confusão entre diferentes sentidos 

 

691 Neste sentido pronunciam-se EDUARDO SANTOS JÚNIOR, Da responsabilidade civil de terceiro por lesão do 

direito de crédito, p. 176, e MARGARIDA LIMA REGO, Contrato de seguro e terceiros, p. 489. 
692 Cfr. LUIZ DA CUNHA GONÇALVES, Tratado de direito civil, XII, Coimbra Editora, Coimbra, 1936, pp. 437 e ss. 
693 Segundo LUIZ DA CUNHA GONÇALVES, Tratado de direito civil, XII, pp. 437 e ss., a máxima da relatividade 

dos direitos de crédito não admitiria excepções. Segundo o autor, “o direito pode ser amoral ou até imoral. 

Não podemos, invocando a moral, destruir o conceito e o alcance dos direitos relativos”. 
694 Cfr. LUIZ DA CUNHA GONÇALVES, Tratado de direito civil, XII, pp. 437 e ss. 
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da noção de oponibilidade. O problema regulado pelo artigo 406.º, n.º 2, do Código Civil 

é o da produção de efeitos, por um contrato, em esferas de pessoas que não são parte 

desse contrato. O problema que aqui se coloca, pressupondo um direito de crédito que 

já se encontra constituído, é o de saber se pessoas que não o devedor estão obrigadas a 

respeitar a posição do credor.  

 

5.2. A TESE DO ABUSO DE DIREITO 

Mantendo o pressuposto de que, como consequência da relatividade estrutural das 

obrigações, apenas o devedor pode violar o direito de crédito, admite-se, em 

circunstâncias pontuais, a responsabilização de terceiros pela lesão desse direito. A via 

seguida por esta tese intermédia acerca da eficácia externa das obrigações é a do abuso 

de direito, plasmado no artigo 334.º do Código Civil. 

Na sua base, esta tese mantém a refutação da eficácia externa das obrigações. Estas 

seriam vínculos entre credor e devedor e, como tal, apenas por este último poderiam ser 

violadas. Aqui se oporiam aos direitos reais, os quais teriam um carácter oponível erga 

omnes. Esta oponibilidade seria correlativa de uma outra diferença: os direitos reais são 

marcados por um regime de publicidade, conferido pela posse da coisa ou pela inscrição 

no registo dos factos relativos a bens imóveis – o que se justificaria precisamente pela 

necessidade de advertir terceiros, aos quais esses direitos são oponíveis, da existência 

dos direitos em causa695. Já os direitos de crédito não beneficiam de tal regime. Assim, 

por regra, a sua existência será desconhecida de terceiros. 

A especificidade desta tese reside no facto de entender que, não obstante a 

inoponibilidade a terceiros, estes poderiam ser responsabilizados pelos danos causados 

pela interferência na realização da prestação por via do instituto do abuso do direito, 

consagrado no artigo 334.º do Código Civil. Assim, nos estritos casos em que a actuação 

do terceiro transgredisse manifestamente os limites da boa-fé ou dos bons costumes, o 

 

695 Cfr. ADRIANO VAZ SERRA, Responsabilidade de terceiros no não-cumprimento de obrigações, in Boletim 

do Ministério da Justiça, n.º 85, Lisboa, 1959, p. 346. 
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exercício da sua liberdade seria abusivo e, consequentemente, ilícito696,697. Para o efeito 

seria necessário o conhecimento da existência do direito. Esse conhecimento não seria, 

contudo, suficiente. As posições divergem, depois, ao nível do detalhe, quanto aos 

pressupostos que a actuação do terceiro deve revestir para que seja suficientemente 

qualificada para colidir com os limites do abuso de direito (nomeadamente se é 

necessário, ou não, o dolo do terceiro)698.  

Esta posição constava já dos trabalhos preparatórios do Código Civil de 1966, 

elaborados por VAZ SERRA699. Também aí se invocava que a obrigação só poderia ser 

violada pelo devedor, visto só ele se encontrar vinculado. Esta asserção decorreria 

logicamente da liberdade subjacente à constituição de obrigações, por contraposição ao 

que acontece com os direitos reais, onde as partes se encontram vinculadas ao princípio 

da tipicidade (numerus clausus). Para além disso, o facto de os direitos reais 

apresentarem um regime de publicidade reforçado (seja pela posse, seja pela inscrição 

no registo dos factos relativos a bens imóveis) demonstraria que o seu regime se destina 

a advertir terceiros da existência destes direitos, que por eles devem ser respeitados700. 

Neste sentido, o autor afirmava existir uma impossibilidade lógico-jurídica de um 

terceiro poder violar um crédito ao qual não se encontra vinculado, devido à sua 

natureza relativa.  

 

696 Perfilhando esta tese, o Tribunal Supremo, no Acórdão de 08.02.2019, da Câmara do Cível, 

Administrativo, Fiscal e Aduaneiro, Processo n.º 2386/17, Relator: MANUEL DIAS DA SILVA, disponível na 

Secretaria Judicial do Tribunal Supremo, ainda que tivesse concluído pela sua não aplicação ao caso dos 

autos (por “não ter o Autor qualquer direito subjectivo digno de tutela”), considerou que o terceiro violador 

de um direito de crédito poderia ser responsabilizado quando a sua actuação configurasse abuso de direito, 

que “consiste, resumidamente, no exercício do direito em conformidade com a estrutura que lhe é 

subjacente, de forma contrária ao fim a que o respectivo poder está vinculado. […] Assim, este artigo 334.º 

do CC assume três vertentes diferenciadas, estatuindo-se que haverá exercício ilegítimo de um direito 

quando o seu titular exceda manifestamente os limites impostos (de forma objectiva) quer pela boa-fé, quer 

pelo domínio económico-social, quer ainda pelos bons costumes”. 
697 Neste sentido, veja-se RUI DE ALARCÃO, Direito das obrigações, policopiado, Coimbra, 1983, p. 81. Trata-se 

de um aspecto também evidenciado por MANUEL DE ANDRADE, Teoria geral das obrigações, Almedina, 

Coimbra, 1958, p. 51. Mais recentemente, veja-se ainda JOÃO ANTUNES VARELA, Das obrigações em geral, I, pp. 

177-179; JORGE SINDE MONTEIRO, Responsabilidade por conselhos, recomendações ou informações, pp. 185-187.   
698 Cfr. JORGE SINDE MONTEIRO, Responsabilidade por conselhos, recomendações ou informações, p. 185 e pp. 

545 e ss. 
699 Cfr. ADRIANO VAZ SERRA, Responsabilidade de terceiros no não-cumprimento de obrigações, pp. 345-360. 
700 Cfr. ADRIANO VAZ SERRA, Responsabilidade de terceiros no não-cumprimento de obrigações, p. 346. 
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No entanto, admitindo a possibilidade de um terceiro interferir com a realização da 

prestação, chegou mesmo a ser proposto que o Código Civil acautelasse o credor de tais 

situações, nos termos do abuso de direito701. Tal proposta não foi acolhida na versão 

final do Código Civil, que em momento algum se pronuncia sobre o problema em 

questão. Dos trabalhos preparatórios não se pode, pois, retirar qualquer conclusão. 

 

5.3. O DEVER GERAL DE RESPEITO DOS DIREITOS DE CRÉDITO 

O pressuposto de que partem tanto a tese negativista como a tese intermédia, acerca da 

tutela, pode ser contestado. Não restam dúvidas de que o credor apenas pode exigir a 

realização da prestação ao devedor. Coisa diferente é, porém, a posição do credor 

enquanto titular de um direito. Com maior clareza, pode dizer-se o seguinte: a 

especificidade dos direitos de crédito diz respeito apenas ao conteúdo desses direitos 

(que consiste num conjunto de faculdades apenas susceptíveis de exercício contra o 

devedor), mas não à relação entre o titular do direito e o direito em si mesmo 

considerado. Ora, a relatividade no conteúdo do direito não permite retirar qualquer 

ilação quanto à protecção da sua titularidade. E, a este propósito, parecem não existir 

razões para não vigorar o princípio do neminem laedere, do qual decorre a ilicitude da 

 

701 Nesse sentido, os trabalhos preparatórios do Código Civil propunham que este integrasse um preceito 

com a seguinte redacção: “1. O terceiro, por facto de quem os direitos de crédito não são satisfeitos, não 

incorre em responsabilidade para com os respectivos credores, salvo no caso de abuso do direito, nos 

termos do artº […]. .2. O disposto no parágrafo antecedente não prejudica o direito que eventualmente 

tenha o credor contra o terceiro, resultante das regras do enriquecimento sem causa, da gestão imprópria 

de negócios, de negócio existente entre eles ou de outra fonte”. Cfr. ADRIANO VAZ SERRA, Responsabilidade de 

terceiros no não-cumprimento de obrigações, p. 360. 



ACORDOS PARASSOCIAIS: VINCULAÇÃO E OPONIBILIDADE 

266 

 

interferência nos bens que a ordem jurídica atribui a outrem. Deve, assim, entender-se 

que a titularidade dos direitos de crédito é oponível erga omnes702. 

Daqui não decorre imediatamente que qualquer situação de interferência num direito 

de crédito alheio implique a responsabilidade civil do terceiro. Tal conclusão seria 

inadmissível face aos dados do sistema, desde logo porque, ao contrário dos direitos 

reais – exemplos paradigmáticos de direitos erga omnes –, os direitos de crédito não têm, 

por regra, qualquer publicidade. Isto tem uma importantíssima consequência: os 

terceiros não têm, por regra, conhecimento das relações creditícias que vigoram entre 

outros sujeitos. Não há, da parte do direito e das próprias exigências de fluência do 

tráfego jurídico, qualquer dever ou ónus de indagar da existência dos direitos de crédito 

de outrem (em regra, os direitos de crédito não são reveláveis ou cognoscíveis)703. 

Deve entender-se que os direitos de crédito têm uma oponibilidade (em sentido fraco) 

in potentia a terceiros, nos moldes do dever geral de respeito. Este dever geral de respeito 

apenas se torna, contudo, num dever concreto de respeito quando o terceiro conheça 

efectivamente a existência do crédito704. Quando tal suceda, o terceiro estará vinculado 

a não interferir com a realização da prestação. Tal não significa que tenha de a cumprir 

ou que, havendo incumprimento, fique obrigado a indemnizar nos termos da 

responsabilidade civil contratual (artigos 798.º e seguintes do Código Civil). O direito 

de crédito é direito de outrem para efeitos do artigo 483.º, n.º 1, do Código Civil. Assim, 

a eventual interferência do terceiro na realização da prestação poderá constituí-lo 

numa situação de responsabilidade civil extracontratual. 

Deste breve excurso acerca da problemática da eficácia externa das obrigações deve 

reter-se duas ideias fundamentais. A primeira é a de que a relatividade do conteúdo dos 

 

702 Neste sentido, na doutrina portuguesa, veja-se JOSÉ TAVARES, Os princípios fundamentais do direito civil, 

I, Coimbra Editora, Coimbra, 1922, pp. 254-255; GUILHERME MOREIRA, Instituições de direito civil, II, Coimbra 

Editora, Coimbra, 1925, p. 6; INOCÊNCIO GALVÃO TELLES, Direito das obrigações, 7.ª edição, Coimbra Editora, 

Coimbra, 1997, p. 20; ANTÓNIO FERRER CORREIA, Da responsabilidade do terceiro que coopera com o devedor na 

violação de um pacto de preferência, in Revista de legislação e de jurisprudência, ano 98, 1966, pp. 355 e ss. e 

369 e ss.; RITA AMARAL CABRAL, A tutela delitual do crédito, in Estudos em homenagem ao Professor Doutor 

Manuel Gomes da Silva, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2001, pp. 1025-1053, e, 

desenvolvidamente, EDUARDO SANTOS JÚNIOR, Da responsabilidade civil de terceiro por lesão do direito de 

crédito, pp. 437 e ss.  
703 Cfr. EDUARDO SANTOS JÚNIOR, Da responsabilidade civil de terceiro por lesão do direito de crédito, p. 487. 
704 Cfr. EDUARDO SANTOS JÚNIOR, Da responsabilidade civil de terceiro por lesão do direito de crédito, p. 487. 
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direitos de crédito não prejudica que a respectiva titularidade seja um dado jurídico 

oponível a todos os participantes no tráfego. A segunda (aceite por todas as diferentes 

concepções acerca da eficácia externa dos direitos de crédito) é a de que a 

insusceptibilidade do conhecimento da existência de direitos de crédito constitui um 

obstáculo à sua oponibilidade a terceiros: por elementares razões de segurança do 

tráfego jurídico, os direitos – quaisquer direitos, inclusive os direitos de crédito – apenas 

podem ser oponíveis a quem os conheça, ou, pelo menos, os possa conhecer. Mas desta 

última ideia decorre também a seguinte implicação: quando uma pessoa conhece a 

existência de um direito de crédito, não consegue invocar a tutela da segurança do 

tráfego jurídico como argumento para justificar a licitude da sua violação. 

 

6. IMPLICAÇÕES NÃO INDEMNIZATÓRIAS DA OPONIBILIDADE DAS 

OBRIGAÇÕES, EM PARTICULAR, A OPONIBILIDADE ERGA OMNES DOS 

CONTRATOS-PROMESSA E DAS OBRIGAÇÕES DE PREFERÊNCIA COM 

EFICÁCIA REAL 

A questão da oponibilidade erga omnes dos direitos de crédito tem sido tratada a 

propósito da questão da responsabilidade civil pela lesão do direito de crédito. Contudo, 

essa não é a única manifestação de eficácia externa das obrigações que o ordenamento 

jurídico conhece. Para o comprovar, basta olhar para os regimes do contrato-promessa 

e do pacto de preferência com eficácia real, gizados, respectivamente, nos artigos 413.º 

e 421.º do Código Civil. 

A doutrina maioritária, ainda presa ao dogma da relatividade das obrigações, 

caracteriza os direitos decorrentes destas estipulações, quando levadas a registo, como 

direitos reais de aquisição705. No entanto, esta concepção não deve ser seguida. Na 

verdade, o direito de preferência e a promessa, aos quais seja conferida eficácia erga 

omnes, têm como objecto uma prestação. Em causa estão obrigações no sentido do 

 

705 Neste sentido figuram as opiniões de INOCÊNCIO GALVÃO TELLES, Direito das obrigações, p. 149; JOSÉ DE 

OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito civil: reais, 5.ª edição, Coimbra Editora, Coimbra, 1993, p. 567; LUÍS MENEZES 

LEITÃO, Direito das obrigações, I, pp. 243 e ss., e ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil, VII, p. 446. 

Entre nós, ORLANDO FERNANDES, Direito das obrigações: introdução e fontes, pp. 110 e 130. 
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artigo 397.º do Código Civil706. O conteúdo do direito de preferência com eficácia real, 

como em qualquer direito de preferência, prende-se com “a obrigação de dar 

preferência a outrem na venda de determinada coisa” (conforme referido no artigo 

414.º do Código Civil).  

Este é um direito a um comportamento do obrigado à preferência. No direito de 

preferência com eficácia real, o que sucede é que a violação dessa obrigação – através da 

alienação, pelo respectivo devedor, do bem objecto de preferência a outrem, sem 

proporcionar ao preferente a possibilidade de, em igualdade de condições, adquirir esse 

bem – faz surgir na esfera do preferente um direito potestativo de, por via judicial, se 

substituir ou sub-rogar ao adquirente da coisa, no contrato por este celebrado com o 

obrigado à preferência707. O exercício deste direito potestativo corresponde à acção de 

preferência708.  

Ainda que esse direito potestativo permita a aquisição de uma coisa, o direito de 

preferência não deixa de ser um direito a uma prestação, pelo que sempre será um 

direito de crédito. Não existe, como a doutrina tem vindo a reconhecer, qualquer 

imediação entre o direito e a coisa709. E, em rigor, não existe nenhum impedimento 

estrutural a que, mediante este mecanismo, se adquira a propriedade de bens que não 

sejam coisas710. Tal é confirmado pelo lugar paralelo compreendido no artigo 350.º, n.º 

2, alínea b), da Lei das Sociedades Comerciais, onde se estabelece uma preferência, com 

eficácia semelhante à regulada pelo artigo 421.º do Código Civil, a qual tem por objecto 

a transmissão de participações sociais, sendo que estas, como é evidente, não 

constituem coisas corpóreas. 

 

706 Assim, FERNANDO PESSOA JORGE, Direito das obrigações, I, Associação de Estudantes da Faculdade de Direito 

de Lisboa, Lisboa, 1975/1976, p. 185; JOÃO ANTUNES VARELA, Sobre o contrato-promessa, 2.ª edição, Coimbra 

Editora, Coimbra, 1989, p. 61, nota 2; HENRIQUE MESQUITA, Obrigações reais e ónus reais, Almedina, Coimbra, 

1990, p. 252; AGOSTINHO CARDOSO GUEDES, O exercício do direito de preferência, Universidade Católica 

Portuguesa, Porto, 2006, pp. 291 e ss. 
707 Cfr. HENRIQUE MESQUITA, Obrigações reais e ónus reais, pp. 226-227. 
708 Cfr. HENRIQUE MESQUITA, Obrigações reais e ónus reais, p. 227. 
709 Neste sentido, RUI PINTO DUARTE, Curso de direitos reais, 3.ª edição, Principia, Cascais, 2013, p. 312. 
710 Assim, JOSÉ DIAS MARQUES, Direitos reais (parte geral), I, Petrony, Lisboa, 1960, pp. 101 e ss.; LUÍS CARVALHO 

FERNANDES, Lições de direitos reais, Quid Juris, Lisboa, 2003, p. 157.  



ACORDOS PARASSOCIAIS: VINCULAÇÃO E OPONIBILIDADE 

269 

 

O que se verifica é, antes, um fenómeno de oponibilidade da obrigação de preferência 

ao sujeito a quem o bem é alienado em violação do pacto de preferência. Este, podendo 

ter conhecimento do direito de preferência por esse direito estar inscrito em registo 

público, pode ver-se privado do direito adquirido (para que o preferente seja investido 

nesse direito). Está em causa uma manifestação de oponibilidade erga omnes da 

obrigação de preferência que vai para além da mera tutela obrigacional711.  

Verifica-se o mesmo a propósito do contrato-promessa ao qual é atribuída eficácia real, 

nos termos do artigo 413.º do Código Civil. Também aí o objecto do direito do 

promissário corresponde a uma prestação: a (futura) celebração do contrato prometido, 

que importa um comportamento do promitente. A especificidade dos direitos sujeitos 

ao regime do artigo 413.º do Código Civil, quando comparados com os direitos de 

promessa desprovidos dessa tutela, reside no facto de as obrigações de promessa serem 

oponíveis a terceiro e, por virtude disso, os actos de disposição praticados pelo devedor 

que inviabilizem o cumprimento dessa obrigação serem ineficazes em relação ao 

credor712. Por essa razão, o promissário pode fazer valer o seu direito, através da acção 

de execução específica (artigo 830.º do Código Civil), como se tal negócio não houvesse 

sido realizado713. Não existe qualquer imediação entre o direito do promissário e a coisa 

objecto do contrato prometido: o promissário só passa a ter um direito sobre a coisa no 

momento da celebração do contrato-prometido, ou do exercício da acção de execução 

específica. O que se verifica é uma mera situação de oponibilidade do direito de crédito 

do promissário a terceiros714. 

Movemo-nos no âmbito da oponibilidade em sentido fraco destas obrigações. A 

interferência nas obrigações de promessa ou de preferência é neutralizada através do 

 

711 Neste sentido, veja-se, entre nós, ORLANDO FERNANDES, Direito das obrigações: introdução e fontes, p. 130, 

e, mais desenvolvidamente, na doutrina portuguesa, AGOSTINHO CARDOSO GUEDES, O exercício do direito de 

preferência, pp. 291 e ss., em especial pp. 340 e ss. Em sentido próximo, veja-se também GIUSEPPE VETTORI, 

Efficacia ed opponibilità del patto di preferenza, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 32-33. 
712 Cfr. HENRIQUE MESQUITA, Obrigações reais e ónus reais, pp. 262-263, citando no mesmo sentido JOACHIM 

GERNHUBER, Das Schuldverhältnis, Mohr Siebeck, Tübingen, 1989, §3, III, n.os 1 e 4. No mesmo sentido, veja-

se ainda KARL LARENZ, Metodologia da ciência do direito, p. 579. 
713 Cfr. HENRIQUE MESQUITA, Obrigações reais e ónus reais, p. 264, e FERNANDO PESSOA JORGE, Direito das 

obrigações, I, p. 201. 
714 Cfr. JOÃO ANTUNES VARELA, Sobre o contrato-promessa, p. 61. Em sentido diverso, tratando este direito 

como um direito real de aquisição, ORLANDO FERNANDES, Direito das obrigações: introdução e fontes, pp. 110-

112. 
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recurso, respectivamente, à execução específica ou à acção de preferência. Poder-se-ia 

contrapor que o ordenamento jurídico apenas conhece estas figuras a propósito de 

promessas e de preferências para a aquisição de coisas. Mas não só tal premissa não é 

inteiramente correcta, como o facto de os artigos 413.º e 421.º do Código Civil limitarem 

o seu âmbito de aplicação à aquisição de coisas (mais particularmente a coisas imóveis 

ou móveis sujeitas a registo) assenta no pressuposto de que apenas as obrigações de 

promessa e de preferência sobre tais coisas são susceptíveis de serem levadas a registo 

público.  

É a susceptibilidade de registo (e não o carácter corpóreo do bem ao qual se reporta a 

promessa ou a preferência) que justifica esta oponibilidade. Esse registo confere 

publicidade à existência de tais vínculos. Desta forma, deixa de se poder alegar contra a 

oponibilidade dos correspondentes direitos de crédito que estes são incognoscíveis por 

terceiros. Qualquer sujeito interessado pode ter conhecimento da existência dessas 

obrigações, mediante a simples consulta do registo. Desta forma, não existe qualquer 

justificação para que, nesses casos, a titularidade do direito de crédito não seja oponível 

a terceiros que interfiram ou prejudiquem a realização da prestação. Com isto, deve 

reter-se a seguinte ideia: para a oponibilidade dos direitos de preferência ou de 

promessa não é essencial o carácter real do bem ao qual se refere a preferência ou a 

promessa, mas a cognoscibilidade desses direitos pelos terceiros aos quais os mesmos 

podem ser oponíveis.  

Aliás, pode encontrar-se uma lógica semelhante no domínio do direito das sociedades 

comerciais, a propósito dos direitos de preferência consagrados nos estatutos.  

O princípio geral nas sociedades anónimas é o de que as acções podem ser livremente 

transmitidas (artigo 350.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). Contudo, resulta do 

artigo 350.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais que o contrato de sociedade pode 

estabelecer um conjunto de limitações a essa transmissibilidade. Dentro destas figuras 

encontra-se, nos termos da alínea b) do referido preceito, o estabelecimento do “direito 

de preferência a favor de outros accionistas, assim como as condições do respectivo 

exercício, no caso de alienação de acções nominativas”. Estas cláusulas, conforme 

resulta do n.º 3 do artigo 350.º da Lei das Sociedades Comerciais, são oponíveis a 
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terceiros adquirentes de boa-fé, desde que sejam transcritas nos títulos das acções (ou, 

caso estejam em causa acções escriturais, nas contas de registo). 

Também aqui a cláusula de preferência não deixa de dar lugar a um vínculo 

obrigacional: o sócio (qualquer sócio) que pretenda vender acções na sociedade deve dar 

prévio conhecimento dessa intenção aos demais sócios, conferindo-lhes a 

oportunidade de adquirir essas acções, em igualdade de circunstâncias com o potencial 

terceiro adquirente715. Contudo, ao contrário do que constitui a regra geral no regime 

das obrigações, esta obrigação de preferência é oponível a terceiros. 

Significa isto que às preferências estatutárias é também aplicável o regime estabelecido 

no artigo 421.º do Código Civil. Nestes termos, alienando um sócio acções em violação 

da obrigação estatutária de preferência, aos accionistas preteridos assistirá um direito 

potestativo de se substituírem na posição do terceiro adquirente, ficando investidos na 

 

715 A doutrina tem discutido sobre quem pode ser beneficiário das preferências societárias previstas no 

artigo 350.º, n.º 2, alínea b), da Lei das Sociedades Comerciais. O normativo em causa refere apenas a 

constituição de preferências a favor de outros accionistas. Perante tal redacção, interroga-se a doutrina, 

por um lado, sobre se a preferência tem de ser atribuída a todos os accionistas, ou se é admitida a convenção 

de preferências societárias que beneficiem apenas alguns dos accionistas. Por outro lado, discute-se se estas 

preferências podem ser estabelecidas a favor de outras pessoas, em particular da sociedade. Admitindo que 

é o interesse na manutenção do substrato pessoal da sociedade anónima que se encontra na base da licitude 

do estabelecimento de direitos de preferência sobre as acções nos estatutos das sociedades anónimas, 

inclinamo-nos a responder afirmativamente a ambas as questões. O obstáculo à entrada de sócios 

estranhos à sociedade verifica-se independentemente de todos ou apenas alguns accionistas beneficiarem 

da preferência, pelo que não há razão para exigir que estas preferências sejam atribuídas a todos os 

accionistas. Questão diferente será a de saber se a configuração dessas preferências é admitida pelo 

princípio da igualdade dos accionistas. Ora, aqui nada haverá a obstar se os accionistas preteridos 

consentirem na atribuição dessa preferência a apenas alguns dos sócios (em sentido contrário, veja-se JOÃO 

LABAREDA, Das acções das sociedades anónimas, p. 294, e ALEXANDRE DE SOVERAL MARTINS, Cláusulas do contrato 

de sociedade que limitam a transmissibilidade das acções (sobre os arts. 328.º e 329.º do CSC), p. 499). Na 

medida em que a aquisição de acções pela própria sociedade corresponde, na sua materialidade, a uma 

acção em modo colectivo por todos os sócios (neste sentido, pelo prisma da liquidação da sociedade, MIGUEL 

BRITO BASTOS, As consequências da aquisição ilícita de acções próprias pelas sociedades anónimas, in Revista de 

direito das sociedades, ano 1, n.º 1, Almedina, Coimbra, 2009, pp. 218-219), parecem também dever ser 

admitidas preferências estatutárias a favor da própria sociedade (neste sentido, DEANNA NERI, La 

circolazione della partecipazione sociale nelle “piccole” società di capitali: la prassi statutaria (modenese), in 

Giurisprudenza commerciale, I, Giuffrè, Milano, 1978, pp. 451 e ss., em especial, p. 466; contra, JOÃO 

LABAREDA, Das acções das sociedades anónimas, p. 294, e ALEXANDRE DE SOVERAL MARTINS, Cláusulas do contrato 

de sociedade que limitam a transmissibilidade das acções, p. 499). Certo, por outro lado, é que o artigo 350.º, 

n.º 2, alínea b), da Lei das Sociedades Comerciais não admite a criação de preferências estatutárias a favor 

de terceiros ou dos titulares dos órgãos sociais, quando estes não sejam accionistas. 
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titularidade das acções alienadas, e vinculados, perante o alienante, ao pagamento do 

preço em igualdade de condições716. 

Para compreender este regime não se pode esquecer o seguinte: apesar de os direitos de 

preferência em causa terem natureza convencional, eles não se reconduzem a um mero 

pacto de preferência. Estamos perante preferências inseridas no próprio contrato de 

sociedade que visam satisfazer interesses da própria sociedade, nomeadamente a 

manutenção da sua base subjectiva717.  

Consequentemente, as cláusulas contratuais das quais decorrem direitos de preferência 

gozam da mesma publicidade que as demais cláusulas estatutárias, sendo, mais 

concretamente, objecto de registo comercial (artigo 20.º da Lei das Sociedades 

Comerciais). E, como tal, a existência do direito de preferência é cognoscível por 

qualquer terceiro.  

É certo que este registo não corresponde integralmente àquele que é referido no artigo 

421.º do Código Civil. Em rigor, o que está em causa não é o registo da titularidade das 

acções, enquanto bens aos quais se reporta a preferência, mas apenas o registo do 

contrato de sociedade. Por esta razão, as acções não são bens móveis sujeitos a registo, 

conforme é pressuposto pelo n.º 1 daquele preceito718. Mas essa dissemelhança não se 

mostra determinante. Fundamental, para que a eficácia real das obrigações de 

preferência seja justificada no âmbito do artigo 421.º, n.º 1, do Código Civil, é que a 

 

716 Neste sentido, veja-se JORGE COUTINHO DE ABREU, Curso de direito comercial, II, p. 365, JOÃO LABAREDA, Das 

acções das sociedades anónimas, pp. 296 e ss., e JOÃO CALVÃO DA SILVA, Notificação para negociar e 

notificação para preferir, in Estudos jurídicos (pareceres), Almedina, Coimbra, 2001, p. 287, e, exprimindo 

dúvidas, MARIA JOÃO VAZ TOMÉ, Algumas notas sobre as restrições à livre transmissibilidade das ações, in 

Direito e justiça, vol. IV, Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 1989-1990, p. 217, nota 18. Contra, 

negando a oponibilidade erga omnes destes direitos de preferência, JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, As acções, in 

Direito dos valores mobiliários, II, Almedina, Coimbra, 2000, p. 86, e ANTÓNIO PEREIRA DE ALMEIDA, 

Sociedades comerciais, valores mobiliários, instrumentos financeiros e mercados, II, Almedina, Coimbra, 

2013, pp. 41-42. Uma posição intermédia foi apresentada, de forma desenvolvida, por ALEXANDRE DE 

SOVERAL MARTINS, Cláusulas do contrato de sociedade que limitam a transmissibilidade das acções, pp. 520 

e ss. Segundo o autor, as preferências estatutárias seriam oponíveis erga omnes. Contudo, essa eficácia real 

não se traduziria na possibilidade de o preferente lançar mão da acção de preferência, nos termos do artigo 

421.º do Código Civil. Antes, esta apenas se traduziria na possibilidade de a sociedade ou outra entidade 

registadora das acções se opor aos sujeitos que tivessem adquirido as acções em violação dessa preferência, 

não registando a transmissão das acções e não os reconhecendo como sócios (op. cit., p. 521). 
717 Cfr. ALEXANDRE DE SOVERAL MARTINS, Cláusulas do contrato de sociedade que limitam a transmissibilidade 

das acções, p. 502. 
718 Salientando este aspecto, veja-se JOÃO LABAREDA, Das acções das sociedades anónimas, p. 298; ALEXANDRE 

DE SOVERAL MARTINS, Cláusulas do contrato de sociedade que limitam a transmissibilidade das acções, p. 524. 
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existência da obrigação de preferência seja cognoscível pelo terceiro adquirente. Ora, 

essa mesma finalidade é assegurada pela publicidade dos estatutos, desde que através 

da consulta destes seja possível determinar os elementos essenciais da preferência. 

Assim sucederá, designadamente, quando os estatutos determinarem, como é 

configuração típica desta espécie de cláusulas, que todos os sócios têm direito de 

preferência na transmissão de quaisquer acções da sociedade.  

A conexão entre a oponibilidade do direito de preferência e o conhecimento por 

terceiros é ainda mais nítida no regime das preferências estatutárias do que no regime 

civil dos pactos de preferência com eficácia real. Assim é, dado que o artigo 350.º, n.º 3, 

da Lei das Sociedades Comerciais determina que estas cláusulas devem ser “transcritas 

nos títulos ou nas contas de registo das acções, caso contrário não são oponíveis a 

adquirentes de boa-fé”719. A inscrição desta menção opera como mais um mecanismo 

de alerta dos terceiros adquirentes quanto à existência da preferência, pelo que, mesmo 

que estes, por qualquer motivo, pudessem invocar o desconhecimento (não culposo) da 

preferência estatutária, sempre poderiam ter conhecimento dela mediante a análise 

dos títulos por si adquiridos. Daqui retira-se, portanto, que os adquirentes estão de má-

fé quando conhecem (ou desconhecem, de forma culposa) a existência de uma 

preferência violada pelo negócio de aquisição720. 

 

 

 

 

719 Com a redacção que lhe foi dada pelo Código de Valores Mobiliários. 
720 Como nota JOÃO LABAREDA, Das acções das sociedades anónimas, p. 297, “na verdade, pouco sentido fará 

afirmar a inoponibilidade a adquirentes de boa-fé das cláusulas limitativas não transcritas se, 

simultaneamente, não deve afirmar-se a oponibilidade das que constem dos títulos – ou, tratando-se de 

acções escriturais, se achem devidamente publicitadas pela forma de publicação do próprio contrato. Por 

outro lado, relativamente aos adquirentes de má-fé, parece que o sentido útil [deste preceito] é o de tornar 

a eficácia das cláusulas independente de transcrição”. Tendo isto presente, o artigo 350.º, n.º 3, da Lei das 

Sociedades Comerciais, com a redacção que lhe foi dada pelo Código de Valores Mobiliários, apenas se aplica 

às acções tituladas; quanto às acções escriturais, como bem afirma PAULO CÂMARA, Anotação ao artigo 328.º, 

in Código das Sociedades Comerciais anotado (org. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO), Almedina, Coimbra, 2012, p. 

550, o registo junto de intermediário financeiro, não sendo um registo público – mas antes sigiloso –, não é 

apto a fundar a má-fé dos terceiros.  
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7. A EFICÁCIA DOS ACORDOS PARASSOCIAIS PERANTE A SOCIEDADE, À LUZ 

DO ARTIGO 19.º, N.º 1, DA LEI DAS SOCIEDADES COMERCIAIS 

É perante os dados que antecedem que se deve interpretar o artigo 19.º, n.º 1, da Lei das 

Sociedades Comerciais e determinar se, e em que medida, os acordos parassociais são 

oponíveis à sociedade.  

Aqui convivem diversas questões. A primeira é a de saber se a sociedade fica vinculada 

pelos acordos parassociais, ou seja, se estes acordos são oponíveis, em sentido forte, à 

sociedade. A segunda prende-se com a figura do contrato com eficácia de protecção para 

terceiro: importa saber se os acordos parassociais, partindo do pressuposto de que estes 

não vinculam a sociedade, podem constituir as partes desse acordo em deveres 

acessórios perante a sociedade (ou seja, se os acordos parassociais são dotados de 

oponibilidade média à sociedade). Por fim, há que questionar se as obrigações 

decorrentes dos acordos parassociais são oponíveis em sentido fraco à sociedade, ou 

seja, se esta se encontra proibida de interferir ou participar na lesão dos direitos de 

crédito decorrentes dos acordos parassociais.  

Tendo isto presente, pergunta-se que significado se deve atribuir ao artigo 19.º, n.º 1, 

da Lei das Sociedades Comerciais, quando determina que “os acordos parassociais 

celebrados entre todos ou entre alguns sócios, pelos quais estes, nessa qualidade, se 

obriguem a uma conduta não proibida por lei, apenas produzem efeitos entre os 

contraentes, não podendo, com base neles, ser impugnados actos da sociedade ou dos 

sócios para com a sociedade”. Este preceito deve ser decomposto em dois fragmentos, 

no que releva para as questões sobre a vinculação e a oponibilidade dos acordos 

parassociais à sociedade.  

Como já referimos, o artigo 19.º, n.º 1, 1.ª parte, da Lei das Sociedades Comerciais 

estabelece que os acordos parassociais “apenas produzem efeitos entre os contraentes”, 

o que deve ser entendido como uma concretização do princípio da relatividade dos 

contratos, já estabelecido no artigo 406.º, n.º 2, do Código Civil. Assim, os contratos 

apenas vinculam as respectivas partes, sendo relativamente aos demais sujeitos res 
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inter alios721. Em consequência, temos que a primeira parte do artigo 19.º, n.º 1, da Lei 

das Sociedades Comerciais estabelece apenas que os acordos parassociais não podem 

vincular quem não é parte desse acordo722,723.  

Em particular, os acordos parassociais “celebrados entre todos ou alguns sócios” não 

vinculam a sociedade. Esta é, na verdade, uma consequência da personificação do ente 

societário (artigo 5.º da Lei das Sociedades Comerciais)724. Com o registo do contrato de 

sociedade, esta torna-se um centro de imputação de direitos e deveres formalmente 

autónomo do dos sócios (artigo 5.º da Lei das Sociedades Comerciais). Em causa está o 

designado princípio da alienidade das pessoas colectivas: as situações jurídicas 

relativas à sociedade são estruturalmente alheias aos respectivos sócios, ainda que 

dirigidas à satisfação dos seus interesses725. Este pensamento constitui, desde logo, a 

base para a autonomia patrimonial entre o património da sociedade e o património dos 

seus sócios, a qual, por sua vez, representa o alicerce do fenómeno de responsabilidade 

 

721 Neste sentido, afirmando que este fragmento do artigo 17.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais 

português, equivalente ao nosso artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, estabelece o princípio 

da eficácia relativa dos contratos, veja-se PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, A participação social nas sociedades 

comerciais, p. 63, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades, I, p. 703, e CAROLINA CUNHA, Anotação ao 

artigo 17.º, p. 298. Cfr., a propósito do direito italiano, RAFFAELE TORINO, I contratti parasociali, pp. 38-41, e 

EDOARDO ADDUCCI, I patti parasociali, p. 38. 
722 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, pp. 416 e ss.; JOÃO CALVÃO DA 

SILVA, Pacto parassocial, defesas anti-OPA e OPA concorrente, in Estudos de direito comercial (pareceres), 

Almedina, Coimbra, 1999, pp. 237-238; na doutrina italiana, veja-se também GIORGIO OPPO, Contratti 

parasociali, pp. 2 e ss., GIUSEPPE SANTONI, Patti parasociali, pp. 11 e ss., e MARIA CHIARA MALAGUTI, I limiti 

soggettivi di efficacia dei patti parasociali, pp. 523 e ss. Entre nós, IRENEU MATAMBA, Os acordos parassociais 

e o seu regime jurídico no direito angolano: breve análise e comentários ao art. 19.º da Lei das Sociedades 

Comerciais, p. 215, e, do mesmo autor, Os acordos parassociais no ordenamento jurídico angolano: análise 

e perspectivas, p. 67. 
723 Na doutrina espanhola, JAVIER MARTÍNEZ ROSADO, Los pactos parasociales, p. 158, refere que “la protección 

de la publicidad legal implica que la confianza generada por el contenido de la escritura registrada permite 

a los terceros ignorar todo lo que se mantenga al margen de la misma, e incluso aunque conozcan su 

contenido, los miembros del pacto parasocial no podrán oponerles el contenido de este último al no ser 

aplicable el principio de la publicidad material negativa” (em tradução livre: “a protecção da publicidade 

legal implica que a confiança gerada pelo conteúdo da escritura objecto de registo permita a terceiros 

ignorar tudo o que se coloque à margem desta, e ainda que os terceiros conheçam o seu conteúdo, as partes 

do acordo parassocial não podem opor-lhes o conteúdo do acordo parassocial uma vez que não se lhe aplica 

o princípio da publicidade material negativa”). 
724 Em sentido aproximado, veja-se LUIGI FARENGA, I contratti parasociali, p. 185. 
725 Cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa coletiva e sociedades comerciais, Almedina, Coimbra, 2015, pp. 921 e 

ss. 
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limitada, estrutural às sociedades de capitais726. A alteridade entre a sociedade e os 

respectivos sócios tem também esta implicação ao nível do exercício da liberdade 

contratual: os contratos celebrados pelos sócios não vinculam a sociedade enquanto 

parte, mesmo que sejam os mesmos sócios que representam o substrato pessoal da 

sociedade, enquanto pessoa colectiva727. 

Do artigo 19.º, n.º 1, primeira parte, da Lei das Sociedades Comerciais, não decorre 

qualquer obstáculo à vinculação da sociedade a acordos parassociais quando a 

sociedade for parte deste. Aliás, a própria letra do preceito reporta-se apenas a situações 

em que as partes do acordo são exclusivamente sócios. Por outro lado, nada obsta a que 

os efeitos dos acordos parassociais se projectem na esfera da sociedade, desde que essa 

eficácia resulte do mecanismo do contrato a favor de terceiro. 

Em segundo lugar, não se pode desconsiderar que a alteridade entre a sociedade e os 

sócios não pode ser vista em moldes absolutamente radicais. A relação entre os sócios e 

a sociedade é, na sua materialidade, diferente da relação que existe normalmente entre 

dois diferentes sujeitos, sendo esse o molde que é pressuposto pelo princípio da 

relatividade dos contratos estabelecido no artigo 406.º, n.º 2, do Código Civil. Na 

verdade, toda a personalidade colectiva é apenas um fenómeno jurídico que visa 

 

726 Sobre o tema, no contexto do direito angolano, remetemos para a síntese que fizemos em SOFIA VALE, As 

empresas no direito angolano: lições de direito comercial, pp. 375 e ss. 
727 Chamando a atenção para a ligação entre a inoponibilidade à sociedade dos acordos parassociais e a 

autonomia da personalidade desta, JORGE FELIÚ REY, Los pactos parasociales en las sociedades de capital no 

cotizadas, p. 188. Entre nós, IRENEU MATAMBA refere que “o legislador poderia tê-los dotado de uma eficácia 

mais abrangente […] mas, ainda assim, a solução vigente parece ter sido a melhor, pois, de outro modo, 

estar-se-ia a passar uma certidão de óbito ao contrato de sociedade […] na medida em que os sócios, com o 

intuito de evitar a publicidade, recorreriam às normas dos acordos parassociais, em detrimento das 

constantes do contrato de sociedade, para regularem a sua relação ou a relação que estabelecem com a 

sociedade” (Os acordos parassociais no ordenamento jurídico angolano: análise e perspectivas, p. 67). 
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regular, em modo colectivo, os comportamentos de pessoas humanas728. Assim, as 

exigências de materialidade na resolução de problemas jurídico-societários podem 

levar, em casos particulares, a que se olhe para além do formalismo da personificação e 

se considere, antes, o interesse dos sócios que participam no capital da sociedade729. 

Esta asserção terá importantes conclusões no caso dos acordos parassociais 

omnilaterais. 

A clarificação de que a primeira parte do artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 

Comerciais estabelece uma simples concretização do princípio da relatividade dos 

contratos (para os acordos parassociais), quando conjugada com a ideia de que o 

problema da oponibilidade dos acordos parassociais à sociedade esconde diferentes 

questões, (correspondentes a diferentes intensidades de oponibilidade), tem ainda uma 

segunda consequência. A de que do artigo 19.º, n.º 1, primeira parte, da Lei das 

Sociedades Comerciais nada resulta quanto a fenómenos de oponibilidade em sentido 

médio ou em sentido fraco dos acordos parassociais face à sociedade. Mais 

concretamente, da estatuição de que os acordos parassociais não vinculam a sociedade 

não decorre que os acordos parassociais não possam ser, perante a sociedade, contratos 

 

728 Como ensina ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil, IV, pp. 607 e ss., as regras jurídicas 

dirigem-se sempre a pessoas naturais. São estas que acatarão, sempre e em última análise, os comandos ou 

que beneficiarão das permissões estabelecidas pelo direito. No caso das sociedades comerciais, estas 

pessoas, a quem as regras jurídicas em última instância se dirigem, são os sócios e os membros dos órgãos 

sociais. A personalidade da sociedade comercial significa que esta é um “centro de imputação de normas 

jurídicas, isto é: um pólo de direitos subjectivos, que lhe cabem, e de obrigações, que lhe competem”. A 

imputação dos direitos e deveres às pessoas humanas faz-se, contudo, em modo colectivo: “as regras, de 

resto inflectidas pela referência a uma ‘pessoa’, ainda que colectiva, vão seguir canais múltiplos e 

específicos, até atingirem o ser pensante, necessariamente humano, que as irá executar ou violar”. Entre 

nós, CARLOS BURITY DA SILVA, Teoria geral do direito civil, p. 314, reconhecendo que a designação pessoa 

colectiva, não obstante a sua consagração legal, não é a designação perfeita.  
729 Sobre o princípio da materialidade no direito das sociedades comerciais, cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, 

Pessoa coletiva e sociedades comerciais, pp. 923 e ss. Segundo o autor, este princípio obriga a que se olhe para 

além da formalidade que constitui a personalidade colectiva do ente colectivo, atentando no feixe de 

relações entre pessoas humanas subjacente à sociedade (no que se aproxima da concepção anglo-saxónica 

da sociedade comercial como nexus of contracts). Assim, “no processo de realização do Direito, o intérprete-

aplicador deve conformar os resultados exegético-aplicativos com a realidade subjacente à personificação, 

não olvidando que a pessoa coletiva, enquanto estrutura jurídica de decisão, serve a justiça material do caso 

e que, por isso, recebe da realidade o seu sentido mais profundo” (ibidem), traduzindo-se essa realidade no 

facto de a sociedade ter subjacente um conjunto de pessoas humanas. 
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com eficácia de protecção para terceiro, nem que a sociedade não está vinculada a 

respeitar esses vínculos, apesar de não estar a eles adstrita. 

Aqui entra em jogo a segunda parte do artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 

Comerciais, segundo a qual com base nos acordos parassociais não podem “ser 

impugnados actos da sociedade ou dos sócios para com a sociedade”. Neste caso, 

estamos perante outro problema: estabelece-se um limite às implicações que os 

vínculos decorrentes de acordos parassociais podem ter na eficácia dos actos praticados 

pela sociedade e dos actos praticados pelos sócios. Estes limites serão adiante objecto de 

um tratamento autonomizado730.  

Sem prejuízo, por razões de clareza e de sistematização dos problemas, importa olhar 

mais de perto para os limites do princípio da relatividade dos acordos parassociais, 

resultante do artigo 19.º, n.º 1, 1.ª parte, da Lei das Sociedades Comerciais.  

  

7.1. A SOCIEDADE COMO PARTE DO ACORDO PARASSOCIAL  

O artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais caracteriza os acordos parassociais 

apenas como acordos entre sócios, mas não existe qualquer obstáculo à celebração de 

acordos parassociais nos quais, ao lado dos sócios, participe outro tipo de 

intervenientes, designadamente terceiros ou a própria sociedade. Nesse caso, 

estaremos perante acordos parassociais atípicos, aos quais se aplica igualmente o 

regime constante do artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais731.  

No contexto da análise da oponibilidade dos acordos parassociais à sociedade, o que 

importa reter é que, entendido o artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais 

como uma manifestação do princípio da relatividade dos contratos, não existe qualquer 

 

730 VI, 9. 
731 Neste sentido, PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Contratos atípicos, p. 154; PAULO CÂMARA, Parassocialidade e 

transmissão de valores mobiliários, p. 179; MARIA DA GRAÇA TRIGO, Acordos parassociais sobre o exercício do 

direito de voto, p. 179; ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades, I, p. 711; e RAÚL VENTURA, Acordos 

de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais, pp. 19 e ss. A este propósito, PAULO 

CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 180, reconhece que a parassocialidade 

deve ser avaliada em termos gradativos: a comunhão de valores societários no acordo parassocial é 

avaliada em função da representatividade do capital social no acordo parassocial, sendo seguido, neste 

aspecto, por ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, p. 149. 
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barreira à vinculação da sociedade ao acordo parassocial quando esta seja parte do 

mesmo. Nesse caso, os próprios efeitos do contrato serão produzidos com o consenso da 

sociedade. O parassocial não será res inter alios, mas a expressão da própria liberdade 

contratual da sociedade.  

Da participação da sociedade em acordos parassociais podem resultar tanto direitos 

(ou, mais genericamente, situações jurídicas activas) como deveres (ou, mais 

genericamente, situações jurídicas passivas) para a sociedade. Pense-se, assim, por um 

lado, num direito de preferência atribuído pelos sócios à própria sociedade, ou numa 

promessa de concessão de suprimentos, pelos diferentes sócios participantes no 

acordo. Por outro, basta pensar na assunção, pela sociedade, de especiais obrigações 

informativas perante os sócios participantes no acordo, ou a obrigação de se abster da 

prática de determinados actos.  

A possibilidade da participação da sociedade no acordo parassocial parece, aliás, ser 

implicitamente admitida pelo n.º 3, alínea a), do artigo 19.º da Lei das Sociedades 

Comerciais. Ao estabelecer a nulidade dos acordos mediante os quais os sócios se 

vinculem a votar “seguindo sempre as instruções da sociedade”, está a pressupor a 

existência de acordos parassociais em que é atribuído à sociedade o direito potestativo 

de vincular o sócio quanto ao sentido em que deve exercer o seu voto732. 

Na verdade, a afirmação de que o acordo parassocial apenas produz efeitos entre os 

contraentes não só não se opõe, como dá força, à ideia de que, quando a sociedade for 

parte no acordo, esta será plenamente vinculada por ele733.  

Contudo, e com a ressalva do que se dirá acerca dos acordos parassociais omnilaterais, 

mesmo neste caso, a aplicabilidade da parte final do artigo 19.º, n.º 1, da Lei das 

Sociedades Comerciais (referente à inimpugnabilidade dos actos dos sócios e da 

 

732 Neste sentido, ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, p. 147. 
733 No sentido de que a sociedade não pode ser parte no acordo parassocial (celebrado com todos ou com 

alguns dos seus sócios) com o propósito de este passar a ser-lhe oponível, o que, em seu entender, 

constituiria fraude à lei, negócio indirecto ou simulação, veja-se JAVIER MARTÍNEZ ROSADO, Los pactos 

parasociales, pp. 170-172. 
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sociedade) não pode ser afastada. Isto porque, no que diz respeito aos actos da 

sociedade, o acordo parassocial não pode regular as decisões da assembleia geral (dado 

que a competência para tomar essas decisões é dos sócios, inclusive daqueles que não 

participam no acordo) nem da administração (que são também insusceptíveis de 

regulação, nos termos do artigo 19.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais734). 

 

7.2. O ACORDO PARASSOCIAL A FAVOR DA SOCIEDADE 

O princípio da relatividade dos acordos parassociais não constitui obstáculo a que 

acordos parassociais nos quais a sociedade não seja parte produzam efeitos na esfera 

desta. Isto porque, como indicado no artigo 406.º, n.º 2, do Código Civil, o princípio da 

relatividade dos contratos conhece excepções. 

Entre estas pontifica a possibilidade da celebração de contratos a favor de terceiro, nos 

termos dos artigos 443.º e seguintes do Código Civil. Mais concretamente, podem os 

sócios participantes no acordo parassocial – ou até, eventualmente, os sócios e terceiros 

participantes nesse acordo – determinar que um deles atribua directamente, por efeito 

desse contrato, um direito à sociedade735. Note-se que, não obstante o artigo 441.º, n.º 

1, do Código Civil apenas se referir à assunção de obrigações perante terceiro, é pacífico 

que o mecanismo do contrato a favor de terceiro pode ser empregue para a atribuição a 

uma pessoa estranha ao contrato de qualquer tipo de posição de vantagem 

juridicamente relevante. Isto decorre expressamente do n.º 2 do mesmo preceito, que 

refere que, “por contrato a favor de terceiro, têm as partes ainda a possibilidade de 

remitir dívidas ou ceder créditos, e bem assim de constituir, modificar, transmitir ou 

extinguir direitos reais”, devendo ainda entender-se que não ficam excluídas outras 

 

734 Sobre este limite, cfr. V, 3 supra. 
735 Salientando esta possibilidade, PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, 

pp. 427 e ss.; ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, p. 177; GIORGIO 

OPPO, Contratti parasociali, p. 9; GIUSEPPE SANTONI, Patti parasociali, p. 5. Desenvolvidamente, veja-se ainda 

MICHELE SESTA, Patti parasociali e contratto a favore di terzo, in Contratto e impresa, n.º 3, Cedam, Padova, 

1993, pp. 949 e ss.; VALENTINO SANNA, Patto parasociale a vantaggio della società e contratto a favore del 

terzo, in Banca borsa e titoli di credito, vol. 68, n.º 6, parte seconda, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 697 e ss.; 

JAVIER MARTÍNEZ ROSADO, Los pactos parasociales, p. 169. 
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atribuições contratuais positivas a terceiro736. Através do contrato a favor de terceiro 

pode ser transmitida a titularidade sobre participações sociais ou constituída 

preferência sobre participações sociais a favor de terceiro. 

A partir do momento da celebração do acordo parassocial, a sociedade adquirirá o 

direito em causa independentemente da sua aceitação (artigo 442.º, n.º 1, do Código 

Civil). Contudo, a liberdade contratual da sociedade não é, por esta via, afectada, dado 

que ela retém a possibilidade de rejeitar ou aderir à promessa (artigo 447.º, n.º 1, do 

Código Civil). Rejeitada a promessa, os efeitos produzidos pelo acordo parassocial na 

esfera da sociedade extinguir-se-ão retroactivamente.  

A adesão à promessa, por outro lado, terá como mero efeito afastar uma possibilidade 

que é dada aos contraentes pelo regime do contrato a favor de terceiro. Nomeadamente, 

o artigo 448.º do Código Civil permite que as partes do contrato a favor de terceiro 

revoguem o seu acordo em benefício de terceiro sem o consentimento deste, enquanto 

o terceiro não manifestar a sua adesão737. A adesão ao contrato a favor de terceiro 

solidifica a vantagem atribuída ao beneficiário. Tudo isto se aplica também aos acordos 

parassociais a favor da sociedade.  

Este mecanismo pode ser utilizado para, por exemplo, os sócios estabelecerem em sede 

parassocial um direito de preferência na aquisição das suas participações sociais a favor 

da sociedade (juntamente, ou não, com preferências atribuídas aos próprios sócios), 

ficando a sociedade, por efeito imediato desse contrato, com o direito de preferência na 

sua esfera jurídica.  

 

736 Cfr. MARGARIDA LIMA REGO, Contrato de seguro e terceiros, pp. 493-494, bem como DIOGO LEITE DE CAMPOS, 

Contrato a favor de terceiro, 2.ª edição, Almedina, Coimbra, 1991, p. 17, e CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, As 

pessoas no conteúdo dos contratos, in Estudos jurídicos e económicos em homenagem ao Prof. Doutor António 

de Sousa Franco, Coimbra Editora, Coimbra, 2006, pp. 517-544. A propósito do contrato a favor de terceiro 

veja-se ainda, entre nós, ORLANDO FERNANDES, Direito das obrigações: introdução e fontes, pp. 133 e ss. 
737 Desenvolvidamente sobre esta revogação, cfr. MARGARIDA LIMA REGO, Anotação ao artigo 448.º, in Código 

Civil anotado, I (coord. ANA PRATA), 2.ª edição, Almedina, Coimbra, 2019, pp. 613 e ss.; ARMANDO MANUEL 

TRIUNFANTE, Anotação ao artigo 448.º, in Comentário ao Código Civil: direito das obrigações, Universidade 

Católica Portuguesa, Lisboa, 2019, pp. 179 e ss. Entre nós, ORLANDO FERNANDES, Direito das obrigações: 

introdução e fontes, p. 135. 
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Adicionalmente, os sócios podem obrigar-se a conceder crédito à sociedade, 

nomeadamente sob a forma de suprimentos, através de um acordo parassocial. Este 

acordo pode assumir a forma de contrato de financiamento (constituindo 

imediatamente na esfera da sociedade o direito de crédito a receber o capital mutuado) 

ou de contrato-promessa de celebração de contrato de financiamento738. Cabe notar 

que, por via do contrato a favor de terceiro, não se podem constituir obrigações a cargo 

da sociedade, pelo que a concessão de crédito terá de ser feita a título gratuito (pois não 

é admissível vincular a sociedade ao pagamento de juros com base no figurino do 

contrato a favor de terceiro). Já a promessa de celebração de contrato de financiamento 

terá de ser unilateral (para não violar a liberdade contratual da sociedade); mas, como a 

sociedade sempre poderá aceitar ou rejeitar a celebração do contrato de financiamento 

prometido (pois só o sócio financiador está unilateralmente vinculado à celebração 

desse contrato), este pode ter já carácter oneroso.  

Por fim, perante uma situação de debilidade patrimonial da sociedade, os sócios que 

dela sejam credores podem celebrar entre si um acordo parassocial tendo em vista a 

reestruturação da dívida da sociedade. Deste acordo pode resultar imediatamente a 

remissão (total ou parcial) das dívidas da sociedade perante esses sócios ou, em 

alternativa, a atribuição à sociedade do direito de celebrar um contrato de 

reestruturação da dívida com esses sócios (caso em que o acordo consubstanciará um 

contrato-promessa a favor de terceiro). 

Importa notar que a fronteira entre um verdadeiro acordo parassocial a favor da 

sociedade e um acordo parassocial entre os sócios, mediante os quais estes se vinculam 

entre si a realizar determinada prestação à sociedade (ou seja, um acordo parassocial 

reconduzível à figura do contrato com prestação a favor de terceiro)739, pode ser ténue.  

 

738 SOFIA VALE, Os suprimentos deliberados em assembleia geral de uma sociedade anónima: 

especificidades do direito angolano, in Revista de direito comercial (coord. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS), 

Lisboa, 2019, disponível em https://www.revistadedireitocomercial.com/os-suprimentos-deliberados-

em-assembleia-geral-de-uma-sociedade-anonima, pp. 500 e ss. 
739 Distinguindo entre o contrato com prestação realizada a terceiro, previsto no artigo 770.º do Código 

Civil, e o contrato a favor de terceiro propriamente dito, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil, 

VII, pp. 569 e ss. Aplicando a distinção a propósito dos acordos parassociais, VALENTINO SANNA, Patto 

parasociale a vantaggio della società e contratto a favore del terzo, pp. 698 e ss. 

https://www.revistadedireitocomercial.com/os-suprimentos-deliberados-em-assembleia-geral-de-uma-sociedade-anonima
https://www.revistadedireitocomercial.com/os-suprimentos-deliberados-em-assembleia-geral-de-uma-sociedade-anonima
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Saber se de um acordo parassocial cujo conteúdo se reporta à atribuição de uma 

vantagem para a sociedade decorre, ou não, imediatamente, um direito para a esfera da 

sociedade é uma questão de interpretação das declarações negociais, a qual deve ser 

pautada pelos critérios gerais de interpretação das declarações negociais. Ora, perante 

estas não vale o critério de que a vinculação perante a sociedade deve ser expressamente 

declarada pelos sócios: não só o artigo 217.º, n.º 1, do Código Civil estabelece uma 

equiparação de princípio entre declarações expressas e declarações tácitas, como do 

artigo 236.º do Código Civil não resulta tal exigência740. 

 

8. O DEVER DE RESPEITO DA SOCIEDADE PELOS CRÉDITOS DECORRENTES DE 

ACORDO PARASSOCIAL 

O ponto de partida para a análise deste último problema foi já identificado, quando se 

demonstrou que os direitos de crédito são oponíveis, em sentido fraco, a terceiros. Tal 

significa que os terceiros, apesar de não estarem vinculados perante o credor a realizar 

a prestação devida, têm um dever geral de respeito que abrange o direito do credor741. A 

materialização desse dever de respeito tem como pressuposto que o terceiro tenha 

conhecimento da relação creditícia em causa. 

Este raciocínio aplica-se também às obrigações constituídas por acordos parassociais. 

Mesmo não sendo a sociedade parte nesses acordos, ela está vinculada a respeitar os 

créditos decorrentes dos acordos parassociais, abstendo-se de impedir ou de interferir 

na realização da prestação devida, quando tenha conhecimento desta. 

Questão diferente é a de saber quais são as consequências que o legislador associa à 

violação desse dever geral de respeito dos direitos de crédito e como é que este se 

 

740 Assim, PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 427, nota 961, em crítica 

a MICHELE SESTA, Patti parasociali e contratto a favore di terzo, pp. 950 e ss., segundo o qual a impossibilidade 

de revogar a atribuição patrimonial que, no contrato a favor de terceiro, se dá com a aceitação da promessa 

pelo promissário seria excessivamente onerosa para o sócio, pelo que apenas se deveria entender que a sua 

vontade foi a de estabelecer tal mecanismo contratual quando a mesma tenha sido expressamente 

declarada. 
741 Cfr. VI, 5.3 supra. 
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projecta nos problemas que são colocados especificamente pelos acordos parassociais. 

Como se verá, estes prendem-se essencialmente com dois domínios: a violação de 

obrigações parassociais relativas à transmissão de participações sociais742 e a violação 

de obrigações parassociais relativas ao exercício do direito de voto743. 

O artigo 19.º, n.º 1, 2.ª parte, da Lei das Sociedades Comerciais, segundo o qual os actos 

da sociedade ou dos sócios para com a sociedade não podem ser impugnados com base 

em acordos parassociais, é fulcral a este propósito. Este limite parece ter sido redigido 

tendo por referência o arquétipo dos acordos sobre o exercício do direito de voto744. O 

que não é impugnável são os actos da sociedade (normalmente fundados numa 

deliberação) e os actos dos sócios para com a sociedade (maxime, quanto ao exercício do 

direito de voto)745. Em rigor, o que é expressamente estabelecido no artigo 19.º, n.º 1, 2.ª 

parte, da Lei das Sociedades Comerciais é um princípio da inimpugnabilidade e não uma 

regra de não oponibilidade das obrigações parassociais à sociedade, a qual não se 

compreenderia no quadro de um sistema no qual existe um dever geral de respeito dos 

direitos de crédito746.  

Do artigo 19.º, n.º 1, 2.ª parte, da Lei das Sociedades Comerciais decorre, como regra 

geral, por um lado, que as deliberações de órgãos societários (designadamente da 

assembleia geral ou do órgão de administração) não podem ser impugnadas com 

fundamento na sua contrariedade ao acordo parassocial, e, por outro, que os actos 

mediante os quais os sócios exercem o seu direito de voto não podem ser impugnados 

por representarem uma violação de uma obrigação estabelecida num acordo 

parassocial.  

Mas permanecem dúvidas. Como deve proceder a sociedade perante a violação de uma 

obrigação parassocial da qual tem conhecimento, fora do domínio das vinculações de 

 

742 VI, 9 infra. 
743 VI, 7 infra. 
744 Salientando este aspecto, DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, p. 

791. 
745 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 424. 
746 No sentido de que o artigo 17.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais português estabelece um 

princípio de inimpugnabilidade, PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, pp. 

420 e ss., e DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, pp. 790-791. 
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voto? Por exemplo, está a sociedade obrigada a recusar o consentimento a uma 

transmissão de participações sociais quando esta, carecendo do consentimento da 

sociedade, tenha sido celebrada em violação de uma obrigação de preferência 

decorrente de um acordo parassocial? E, mesmo dentro do domínio dos acordos de voto, 

existe algum mecanismo à disposição da sociedade que lhe permita, perante a violação 

de um acordo de voto, tutelar a posição dos sócios perante os quais o sócio incumpridor 

se vinculou a votar em determinado sentido? 

Para responder a estas questões é impreterível compreender a ratio subjacente à regra 

de inimpugnabilidade estabelecida na parte final do artigo 19.º, n.º 1, da Lei das 

Sociedades Comerciais.  

Ora, esta assenta numa distinção entre o plano corporativo (ou jus-societário), 

respeitante à organização e à vida da sociedade comercial, e o plano da parassocialidade, 

o qual diz respeito às vinculações, tipicamente de carácter obrigacional, entre os 

diferentes sócios747. A ideia subjacente à regra da não impugnabilidade dos actos da 

sociedade e dos actos dos sócios perante a sociedade, com fundamento na contrariedade 

ao acordo parassocial, exprime uma visão de insensibilidade do plano corporativo ao 

plano parassocial748. Esta regra fundamenta-se, em última instância, no facto de o 

funcionamento da sociedade ser disciplinado pelos estatutos, os quais são aprovados 

pela totalidade dos sócios (ao menos, no momento da constituição da sociedade), 

devendo, por outro lado, pautar-se pela prossecução do interesse social. Em contraste, 

nos acordos parassociais – pelo menos na configuração destes que é pressuposta pelo 

legislador do artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais – apenas participam 

alguns dos sócios, sendo através do acordo prosseguido o interesse individual destes. 

Por outro lado, algumas das regras que regulam a actividade da sociedade prosseguem 

também o interesse de terceiros – pense-se nas regras que determinam a vinculação da 

sociedade perante terceiros e a relevância que estas têm para a segurança do tráfego 

jurídico –, pelo que também estas nunca poderiam ser afastadas pelo acordo dos sócios. 

 

747 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, pp. 109-110. 
748 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, p. 110; JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, 

Direito comercial, IV, Dislivro, Lisboa, 2000, p. 292.  
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Conclui-se que a razão subjacente à parte final do artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 

Comerciais é a tutela de interesses alheios aos representados nos acordos parassociais.  

Este enquadramento tem uma consequência: o pensamento inerente a esta regra vai 

para além da inimpugnabilidade dos actos da sociedade e dos sócios perante a 

sociedade. Mais do que isso, a parte final do artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 

Comerciais ancora-se no princípio da insensibilidade das decisões societárias ao 

conteúdo dos acordos parassociais. Em suma: aquilo que é permitido, imposto, ou 

proibido à sociedade ou aos seus órgãos não é estabelecido em função daquilo que os 

sócios, na esfera da parassocialidade, tenham acordado.  

Este princípio não pode, porém, ser absolutizado749. E isto por duas razões que adiante 

se desenvolverão. Desde logo, se a insensibilidade da esfera corporativa às estipulações 

parassociais tem a sua finalidade na protecção dos interesses não representados no 

acordo parassocial, essa insensibilidade deve ceder quando o acordo parassocial incida 

sobre matérias que não bulam com interesses extrínsecos aos dos sócios e nele 

participem todos os sócios da sociedade750. Neste caso, não haverá interesses relevantes 

para a esfera corporativa que não estejam representados pelo acordo parassocial, pelo 

que nada haverá a proteger. Por outro lado, admitindo-se que o interesse social deve ser 

construído a partir do interesse dos sócios, e caso a sociedade tenha conhecimento dos 

acordos parassociais, o conteúdo estabelecido nesses acordos poderá funcionar como 

base para a determinação daquilo que se deve entender como sendo conforme ao 

interesse social. De um acordo parassocial no qual não participem todos os sócios não 

se pode retirar, sem mais, a determinação do interesse social. Mas, na medida em que 

nesse acordo participam alguns sócios, e que o acordo exprima o interesse desses sócios 

relativamente a matérias socialmente relevantes, o conteúdo do acordo pode contribuir 

para a densificação daquele interesse. Por essa via, pode tornar-se relevante para 

parametrizar actos internos da sociedade, nomeadamente a conduta dos 

administradores da sociedade (artigo 69.º da Lei das Sociedades Comerciais) ou as 

 

749 Alertando neste sentido, cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, p. 110. 

Entre os clássicos da dogmática dos acordos parassociais, veja-se também GIUSEPPE ALBERTO RESCIO, La 

distinzione del sociale dal parasociale, p. 643. 
750 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, p. 110. 
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deliberações do conselho de administração (artigo 430.º, n.º 2, da Lei das Sociedades 

Comerciais). 

Antecipa-se, porém, que nesse caso não se está perante uma situação de oponibilidade 

directa das obrigações parassociais à sociedade. O conteúdo dos acordos parassociais 

não releva aí por sua força própria, mas por via indirecta, isto é, através do seu 

contributo para a densificação de um conceito usado em normas jus-societárias, as 

quais parametrizam directamente actos internos à esfera corporativa. Está-se perante 

uma oponibilidade indirecta do conteúdo dos acordos parassociais à sociedade. 

Por fim, em coerência com essa justificação, a insensibilidade dos actos internos da 

esfera societária às vinculações estabelecidas em acordos parassociais significa apenas 

que: (i) a licitude dos actos praticados pela sociedade, ou perante a sociedade, não é 

afectada por esses actos contrariarem vinculações parassociais; ou (ii) a ilicitude de 

actos praticados pela sociedade, ou perante a sociedade, não é justificada por esses actos 

corresponderem ao cumprimento de acordos parassociais. Evidentemente, tal não 

implica a oponibilidade das obrigações decorrentes dos créditos parassociais à 

sociedade, nos termos gerais do direito privado, designadamente por via da 

responsabilidade civil, quando se verifiquem os pressupostos da responsabilidade civil 

delitual por lesão de um direito de crédito. 

Perante estas directrizes, está-se agora em condições de abordar alguns nódulos 

problemáticos acerca da oponibilidade dos acordos parassociais à sociedade.  

Importa questionar se as obrigações de preferência estabelecidas em acordos 

parassociais podem ser oponíveis à sociedade. A questão deve ser examinada em dois 

momentos diferentes. Primeiro, há que analisar a questão suscitada pela posição de um 

terceiro que adquire participações sociais em violação de uma obrigação parassocial de 

preferência. Segundo, há que avaliar o caso especial em que é a própria sociedade que 

adquire participações sociais próprias em violação da obrigação parassocial de 

preferência. Questão diferente é a de saber se a sociedade está proibida de prestar o seu 

consentimento quando, carecendo a transmissão da participação desse consentimento, 

a operação de transmissão tenha violado uma preferência parassocial. Estes problemas 
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são também colocados, como se verá, pelos acordos parassociais de bloqueio (quando 

um sócio vinculado à não alienação da sua participação incumpre essa obrigação).  

Por outro lado, importa também questionar se é oponível à sociedade um voto emitido 

em contrariedade com o disposto no acordo parassocial. Em traços simples, do que se 

trata é de saber se, emitido um voto, por parte de um sócio subscritor do acordo 

parassocial, em incumprimento de uma obrigação de voto que tenha sido constituída 

ao abrigo desse acordo e ao qual esse sócio se encontra vinculado, pode esse voto – e, 

eventualmente, a deliberação social formada com esse voto – ser impugnado. Acresce 

que o problema da oponibilidade à sociedade do voto assim emitido convoca 

necessariamente outra questão, que é a de saber se o voto é, ou não, ab initio eficaz e se, 

por isso, a sociedade fica adstrita a um complexo de obrigações associadas à 

consideração do voto assim emitido – ou se, sendo ineficaz, deve a sociedade recusar 

esse voto.  

 

9. VIOLAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PARASSOCIAIS SOBRE A 

TRANSMISSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS 

9.1. AQUISIÇÃO DE TERCEIROS CONTRA PREFERÊNCIA  

A primeira questão que se coloca prende-se com a violação de obrigações de preferência 

estabelecidas em acordo parassocial. Relativamente a estas questiona-se se o facto de 

uma participação social ter sido adquirida em violação de uma obrigação parassocial de 

preferência pode constituir fundamento para que a sociedade não reconheça o 

adquirente como sócio da sociedade751.  

No caso de um sócio vinculado a uma obrigação de preferência decorrente de um acordo 

parassocial alienar a sua participação a terceiro, sem dar previamente ao preferente a 

oportunidade de a adquirir em igualdade de condições, haverá (evidentemente) um 

 

751 Cfr. JAVIER MARTÍNEZ ROSADO, Los pactos parasociales, pp. 159-166, que apresenta uma perspectiva das 

soluções consagradas em diversos ordenamentos jurídicos. 
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incumprimento da sua obrigação. O que poderá fazer incorrer em responsabilidade civil 

o sócio inadimplente perante o preferente752. A questão que se coloca é se a sociedade 

pode (ou se está obrigada a) não reconhecer o adquirente como sócio, invocando como 

fundamento a ilicitude da sua aquisição.  

A regra geral é a de que a violação do pacto de preferência não põe em causa a validade 

do contrato. Essa regra não é afastada nas preferências parassociais. Pelo contrário, é 

confirmada pela regra de insensibilidade da esfera corporativa à esfera parassocial, que 

se retira do artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais. A sociedade é obrigada 

a reconhecer a transmissão da participação para o sócio adquirente, não obstante essa 

transmissão ter sido feita em violação de uma obrigação parassocial de preferência753. 

Esta solução mantém-se mesmo que as partes do acordo parassocial nele estipulem que 

a transmissão de participações violadoras desse acordo não será reconhecida pela 

sociedade754.  

A propósito da transmissão de acções em violação de obrigação parassocial de 

preferência, poder-se-ia questionar se o regime das preferências societárias, plasmado 

no artigo 350.º, n.º 2, alínea c), da Lei das Sociedades Comerciais, é aplicável às 

obrigações de preferência parassociais. Mas essa hipótese deve ser excluída perante o 

direito constituído. As preferências parassociais não são levadas a registo comercial – 

aqui se contrapondo aos estatutos, de onde constem preferências societárias –, pelo que 

relativamente a elas não é possível afirmar a cognoscibilidade que fundamenta a 

eficácia perante a sociedade das preferências referidas no artigo 350.º, n.º 2, alínea c), 

da Lei das Sociedades Comerciais. Não obstante, seria possível criar semelhante regime 

para as obrigações de preferência decorrentes de acordo parassocial, promovendo a 

cognoscibilidade dessas obrigações e determinando a sua oponibilidade a terceiros. 

Com isto robustecer-se-ia a protecção da posição das partes dos acordos parassociais em 

 

752 Cfr. VIII infra. 
753 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 423, que refere que esta “é 

solução pacífica, que não oferece dificuldades”. 
754 Cfr. RAÚL VENTURA, Comentário ao Código das Sociedades Comerciais: estudos vários sobre sociedades 

anónimas, p. 21.  
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benefício das quais fossem estabelecidas obrigações de preferência. Mas não foi essa, até 

à presente data, a decisão do legislador angolano. 

Cabe agora perguntar se esta regra de inoponibilidade à sociedade da violação da 

obrigação parassocial de preferência pode ser superada pela atribuição de eficácia real 

à obrigação de preferência755.  

O tema tem sido debatido pela doutrina. No centro dessa discussão está a questão de 

saber se as participações sociais podem ser objecto de uma preferência com eficácia real, 

nos termos do artigo 421.º do Código Civil. Segundo o regime consagrado neste artigo, 

“o direito de preferência pode, por convenção das partes, gozar de eficácia real se, 

respeitando a bens imóveis, ou a móveis sujeitos a registo, forem observados os 

requisitos de forma e de publicidade exigidos no artigo 413.º”. Por sua vez, o artigo 413.º 

do Código Civil, a propósito da promessa com eficácia real, estabelece que “à promessa 

de transmissão ou constituição de direitos reais sobre bens imóveis, ou móveis sujeitos 

a registo, podem as partes atribuir eficácia real, mediante declaração expressa e 

inscrição no registo”. Nestes termos, as partes podem, por convenção, estabelecer a 

eficácia real de um direito de preferência quando este se reportar a bens imóveis ou a 

bens móveis sujeitos a registo, caso declarem expressamente a intenção de dotar a 

preferência dessa natureza real e inscrevam essa declaração em registo756.  

Aqui chegados, cabe indagar, em primeiro lugar, se as participações sociais são bens 

móveis sujeitos a registo e, em segundo lugar, se é possível a inscrição das cláusulas de 

eficácia real em registo público.  

Parece que, a este respeito, se deve aderir a uma posição diferenciadora, segundo a qual 

a estipulação de eficácia real é possível relativamente às preferências sobre quotas, mas 

não relativamente às preferências sobre acções. Tanto as quotas como as acções se 

caracterizam como bens móveis, dado que o conceito de bem móvel é residual face ao 

conceito de bem imóvel e, como é evidente, as participações sociais não são bens 

 

755 Cfr. GIORGIO SEMINO, I patti parasociali hanno assunto efficacia reale?, in Le società, n.º 10, Ipsoa Editore, 

Assago, 2004, pp. 1265-1269, disponível em 

http://allegati.unina.it/postlaurea/spec/2010_11/PL_MD/miol a_15_TribGE_08072004.pdf. 
756 Neste sentido, cfr., por todos, e com extensas referências bibliográficas, PAULO CÂMARA, Anotação ao 

artigo 328.º, pp. 550-551. 
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imóveis (artigo 205.º, n.º 1, do Código Civil). Porém, se a titularidade das quotas tem de 

ser inscrita em registo comercial para que possa ser eficaz perante terceiros (artigo 3.º, 

alínea h), do Código de Registo Comercial), o mesmo não se pode dizer das acções.  

Na verdade, o regime das acções promove a sua circulabilidade, pelo que não exige que 

o adquirente de acções registe a sua posição de accionista757. Como é conhecido, o 

regime da circulação varia consoante estas sejam nominativas ou ao portador. As 

primeiras transmitem-se, nos termos do artigo 348.º da Lei das Sociedades Comerciais, 

pela declaração de transmissão inscrita pelo transmitente no próprio título, seguida do 

averbamento no livro de registo de acções da sociedade. As segundas transferem-se pela 

sua traditio, mediante a entrega do título ao adquirente758. Contudo, como decorre do 

artigo 84.º do Código dos Valores Mobiliários, quando as acções tenham carácter 

escritural, a sua transmissão faz-se através do registo na conta de valores mobiliários 

individualizada do respectivo adquirente. Os valores mobiliários titulados que sejam 

depositados em sistema centralizado seguem o mesmo regime – artigo 103.º, n.º 5, do 

Código dos Valores Mobiliários. 

Perante este enquadramento, poder-se-ia entender que as acções tituladas nominativas 

(por relativamente a elas ser exigido o averbamento no livro de registo de acções da 

sociedade), as acções escriturais ou as acções tituladas depositadas em sistema 

centralizado (ao requererem para a sua transmissão o registo junto do intermediário 

financeiro no qual se encontra aberta a conta de valores mobiliários) seriam bens 

móveis sujeitos a registo759. No entanto, apesar de efectivamente aí ser exigido um acto 

de registo, esse acto não pode ser equiparado ao registo que é exigido pelo artigo 421.º 

do Código Civil, como se verá de seguida. 

Relativamente ao registo das acções tituladas nominativas no livro de registo de acções 

da sociedade, trata-se de uma formalidade que não é essencial à transmissão das acções, 

 

757 Sobre o regime da transmissão de acções no direito angolano remetemos para SOFIA VALE, As empresas 

no direito angolano: lições de direito comercial, pp. 589 e ss. 
758 Cfr. SOFIA VALE, As empresas no direito angolano: lições de direito comercial, pp. 590-591. 
759 Este é o entendimento de PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 424. 



ACORDOS PARASSOCIAIS: VINCULAÇÃO E OPONIBILIDADE 

292 

 

dado que, nos termos do n.º 5 do artigo 348.º da Lei das Sociedades Comerciais, o 

averbamento é dispensado em caso do seu protelamento. Aliás, por esta razão, é mesmo 

discutível que esteja em causa um efectivo requisito de eficácia da transmissão das 

acções760. Acresce que apenas a sociedade e os sócios têm acesso ao livro de registo de 

acções da sociedade: os terceiros – a quem eventualmente a preferência poderia ser 

oposta – não o têm. Como não se trata de um registo destinado a conferir publicidade às 

posições jurídicas registadas, não é equiparável ao registo pressuposto pelos artigos 

421.º e 413.º do Código Civil.  

No que respeita ao registo da titularidade das acções escriturais junto de intermediário 

financeiro, este não pode ser equiparado ao registo referido nos artigos 421.º e 413.º do 

Código Civil, porquanto não se trata de um registo público e a titularidade decorrente 

do registo consubstancia um facto abrangido pelo dever a que os intermediários 

financeiros estão sujeitos (artigo 66.º do Código de Valores Mobiliários). Este registo não 

é um instrumento de cognoscibilidade da titularidade das acções por terceiros (artigos 

89.º e 90.º do Código de Valores Mobiliários). Mesmo que se entendesse que, com base 

no artigo 76.º, n.º 1, do Código dos Valores Mobiliários, seria possível registar a 

obrigação de preferência com eficácia real junto do intermediário financeiro, ainda 

assim seria forçado concluir-se que tal registo conferiria publicidade à preferência761.  

Pode, assim, concluir-se que não é possível a celebração de pactos de preferência com 

eficácia real relativos à transmissão de acções, o que vale também para as preferências 

 

760 Cfr. PAULO OLAVO CUNHA, Direito das sociedades comerciais, pp. 527 e ss. 
761 A propósito da diferença substancial entre a relevância do registo predial (conferir publicidade à 

situação jurídica dos imóveis e dar segurança jurídica ao comércio destes) e a relevância do registo de 

valores mobiliários junto de intermediário financeiro (o registo em conta é sigiloso, pelo que só o 

cumprimento das regras de bloqueio confere segurança ao comércio de valores mobiliários), veja-se PAULA 

COSTA E SILVA, Efeitos do registo e valores mobiliários: a protecção conferida ao terceiro adquirente, in Revista 

da Ordem dos Advogados, vol. 58, n.º 2, Lisboa, 1998, pp. 859 e ss., e ANDRÉ FIGUEIREDO, O negócio fiduciário 

perante terceiros: com aplicação especial na gestão de valores mobiliários, Almedina, Coimbra, 2012, pp. 531 

e ss. 
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inseridas em acordos parassociais762. Quanto às preferências relativas à cessão de 

quotas, é possível atribuir-lhes tal efeito, desde que, nos termos dos artigos 421.º e 413.º 

do Código Civil, esses acordos sejam celebrados por escritura pública e a promessa seja 

inscrita no registo comercial. Importa, contudo, notar que essa não é uma situação 

comum na nossa prática empresarial, pois os acordos parassociais não são celebrados 

com esse grau de solenidade763.  

Quando os acordos parassociais que estabelecem preferências referentes a quotas 

cumpram todos os requisitos dos artigos 413.º e 421.º do Código Civil, o preferente 

preterido pode recorrer à acção de preferência, sub-rogando-se na posição do 

adquirente. Nesse caso, a titularidade da quota passa a ser do preferente. E, em face 

disso, a sociedade tem de reconhecer a titularidade do preferente: a letra do artigo 19.º, 

n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais não coloca aqui qualquer obstáculo. 

 

9.2. DEVER DE RECUSAR O CONSENTIMENTO A TRANSMISSÕES CELEBRADAS EM 

VIOLAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PARASSOCIAL DE PREFERÊNCIA? 

Quando a eficácia da transmissão da participação social está dependente do 

consentimento da sociedade, questiona-se se, tendo esta conhecimento de que o 

negócio de transmissão foi celebrado em violação de uma obrigação de preferência 

estabelecida em acordo parassocial, a sociedade está vinculada a recusar o 

consentimento à transmissão.  

Nas sociedades por quotas, a solução supletiva prevista no artigo 251.º, n.º 3, da Lei das 

Sociedades Comerciais determina que, salvo disposição em contrário, e fora os casos de 

cessão de quotas entre sócios e entre estes e os seus cônjuges, ascendentes ou 

 

762 Neste sentido veja-se ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, p. 

178, e ALEXANDRE DE SOVERAL MARTINS, Notas sobre os acordos parassociais relativos à transmissão de acções, 

p. 38. Contra, afirma-se PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 424. 

Parecendo admitir a celebração de obrigações parassociais de preferência com eficácia real, veja-se PEDRO 

PAIS DE VASCONCELOS, A participação social nas sociedades comerciais, p. 64 (ao afastar a eficácia real destas 

obrigações apenas pelo facto de estas “normalmente não estarem registadas nem serem celebradas por 

escritura pública”), e ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades, I, pp. 709 e ss. 
763 O que também é salientado por PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, A participação social nas sociedades comerciais, 

p. 64. 
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descendentes, a cessão de quotas depende do consentimento da sociedade, não 

produzindo efeitos em relação a esta enquanto o consentimento não for prestado. Para 

a prestação deste consentimento são competentes, nos termos do artigo 272.º, n.º 1, 

alínea b), da Lei das Sociedades Comerciais, os sócios, reunidos em assembleia geral. 

O regime das sociedades anónimas segue um modelo diferente. Em consonância com a 

sua vocação para circular enquanto valores mobiliários, as acções não carecem de 

consentimento da sociedade para a sua transmissão. Tal decorre a contrario sensu do 

artigo 350.º, n.º 2, alínea a), da Lei das Sociedades Comerciais. Deste preceito retira-se, 

contudo, que os sócios podem decidir subordinar a transmissão das acções nominativas 

ao consentimento da sociedade. Também aqui, a competência para conceder ou recusar 

o consentimento reside na assembleia geral, salvo se o contrato de sociedade conferir 

essa competência a outro órgão (artigo 351.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). 

A questão que se coloca é se, na deliberação sobre o consentimento da sociedade à 

transmissão das participações sociais, quando este seja exigido, a sociedade está 

vinculada a rejeitar esse consentimento quando tenha conhecimento de que a aquisição 

é feita em violação de uma obrigação parassocial de preferência. O dever geral de 

respeito pelas posições jurídicas alheias poderia sugerir uma vinculação da sociedade a 

recusar esse consentimento, na medida em que, ao prestá-lo, estaria a participar na 

lesão do direito de preferência decorrente do acordo parassocial. Contudo, esta 

conclusão colidiria com o racional específico do direito das sociedades comerciais e, em 

última instância, com o artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais.  

Esta conclusão é especialmente clara a propósito do consentimento para a transmissão 

de acções em violação de obrigação parassocial de preferência. A esse respeito, o artigo 

351.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais determina que “o consentimento só pode 

ser recusado desde que se verifique algum dos motivos de recusa especificados no 

contrato de sociedade ou, quando este for omisso a esse respeito, com fundamento em 

interesse relevante da sociedade”. E não poderia ser de outro modo. Atenta a 

importância da circulabilidade das acções, a restrição à sua transmissibilidade imposta 
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pela sujeição da sua transmissão ao consentimento da sociedade só é compreensível se 

a recusa do consentimento visar prosseguir um ponderoso interesse social764.  

No incumprimento de obrigações parassociais de preferência sobre acções, é 

indiscutível que a sociedade não pode invocar a violação do acordo parassocial como 

fundamento da rejeição do consentimento à transmissão das acções. Por maioria de 

razão, não estará obrigada a recusar esse consentimento. Isto porque o acordo 

parassocial exprime apenas o interesse dos accionistas participantes e não o interesse 

da sociedade, como é exigido pelo artigo 351.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais. 

Antecipamos, contudo, que os acordos parassociais podem acabar por ser relevantes 

para concretizar o interesse da sociedade765. Nessa medida poderão, a este respeito, 

assumir uma relevância indirecta na decisão de prestação de consentimento.  

Por outro lado, o regime da cessão de quotas não integra nenhum normativo de 

conteúdo idêntico ao artigo 351.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais. O maior 

pendor personalístico das sociedades por quotas explica a maior liberdade dos sócios 

neste domínio766. Mas, apesar dessa ausência, é forçoso chegar à mesma conclusão. Não 

por causa de um preceito específico, mas por força da regra de incomunicabilidade 

entre a esfera parassocial e a esfera corporativa que se retira do artigo 19.º, n.º 1, da Lei 

das Sociedades Comerciais. Em caso de cessão de quotas em violação de uma obrigação 

de preferência estabelecida em acordo parassocial, a sociedade não está, portanto, 

vinculada a não prestar o seu consentimento à cessão.  

 

9.3. AQUISIÇÃO PELA SOCIEDADE CONTRA PREFERÊNCIA  

Ainda a propósito da oponibilidade à sociedade das obrigações de preferência de 

transmissão de participações sociais convencionadas em acordo parassocial, importa 

 

764 Para uma discussão exaustiva do tema, veja-se ALEXANDRE DE SOVERAL MARTINS, Cláusulas do contrato de 

sociedade que limitam a transmissibilidade das acções, pp. 438 e ss. 
765 Cfr. VII infra. 
766 Cfr. SOFIA VALE, As empresas no direito angolano: lições de direito comercial, pp. 389 e ss. e 584 e ss. 
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analisar o caso em que a própria sociedade é a adquirente das participações sociais 

alienadas em violação da preferência.  

Ora, tanto as sociedades anónimas (artigo 339.º da Lei das Sociedades Comerciais) como 

as sociedades por quotas (artigo 243.º da Lei das Sociedades Comerciais) podem 

adquirir participações sociais emitidas por si mesmas. O problema aqui em causa 

coloca-se quando, estando em vigor um acordo parassocial em que um sócio atribua um 

direito de preferência sobre certa participação a outro sócio ou a terceiro, a própria 

sociedade adquira as participações em violação dessa obrigação de preferência.  

Perante esta situação questiona-se: tendo conhecimento deste ilícito, pode a sociedade 

ser responsabilizada? Ou do artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais decorre 

a inoponibilidade da obrigação de preferência também nestes casos? 

Estamos perante uma concretização do problema da responsabilidade do terceiro 

cúmplice na violação do pacto de preferência. Sem procurar desviar a nossa 

investigação para esse terreno, diremos apenas que é doutrina maioritária que o 

terceiro que adquire um bem a um alienante que viola uma obrigação de preferência, 

tendo conhecimento de que a sua aquisição é feita à custa da violação da obrigação de 

preferência, pode ser co-responsabilizado, em conjunto com o próprio alienante, pelos 

danos causados ao beneficiário da preferência767. Entendemos, em linha com o que 

anteriormente defendemos, que o fundamento dessa responsabilização se encontra no 

dever geral de respeito do crédito do beneficiário da preferência. 

A dificuldade que se coloca quando o terceiro cúmplice é a sociedade brota da regra, 

estabelecida no artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, segundo a qual os 

actos da sociedade não podem ser impugnados com fundamento na violação do acordo 

parassocial. Perante tal normativo, impõe-se perguntar: pode a sociedade cúmplice na 

violação de uma obrigação parassocial de preferência ser responsabilizada pelos danos 

 

767 Desenvolvidamente sobre o tema, veja-se ANTÓNIO FERRER CORREIA, Da responsabilidade do terceiro que 

coopera com o devedor na violação de um pacto de preferência, in Revista de legislação e de jurisprudência, 

ano 98, 1966, pp. 355 e ss. e 369 e ss. Relevante, ainda que com base na concepção segundo a qual os direitos 

de crédito só são oponíveis a terceiros quando estes últimos actuarem em abuso de direito, veja-se MANUEL 

DE ANDRADE, Teoria geral das obrigações, p. 62, bem como ADRIANO VAZ SERRA, Obrigação de preferência, in 

Boletim do Ministério da Justiça, n.º 76, Lisboa, 1958, p. 238. 
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causados ao beneficiário dessa preferência? A resposta não pode deixar de ser 

afirmativa. E isto porque, como vimos, o artigo 19.º, n.º 1, 2.ª parte, da Lei das 

Sociedades Comerciais visa evitar que os efeitos dos acordos parassociais, que apenas 

exprimem acordos de uma parte dos sócios, penetrem na esfera da actuação interna da 

sociedade, a qual deve reger-se por uma consideração do interesse social, e não pelos 

interesses pessoais de alguns sócios.  

Ora, quando a sociedade adquire uma participação social própria, em violação da 

obrigação de preferência, o que está em causa não é um problema de aplicação das 

regras do direito das sociedades comerciais que regulam a actuação interna da 

sociedade. O fundamento para essa responsabilidade encontra-se no regime geral da 

responsabilidade civil extracontratual, nomeadamente no artigo 483.º, n.º 1, do Código 

Civil.  

Quando a sociedade adquire a participação social em violação da preferência 

parassocial, esta não actua no tráfego jurídico enquanto ente colectivo cuja essência 

reside na cooperação com vista à realização de um escopo comum. Antes, actua como 

um qualquer outro terceiro768. O que está em causa não é pois uma perturbação da 

regulação da vida societária pelo acordo parassocial, mas a vinculação da sociedade às 

regras gerais da responsabilidade civil. A função do artigo 19.º, n.º 1, da Lei das 

Sociedades Comerciais não pode ser a de exonerar a sociedade de responsabilidades que 

esta já teria se não fosse aquele preceito. Por essa razão, devidamente interpretado o 

artigo 19.º, n.º 1, 2.ª parte, torna-se claro que a sociedade que adquire participações 

sociais próprias em violação de uma obrigação parassocial de preferência, tendo 

conhecimento de que essa preferência está a ser violada, fica sujeita às consequências 

que, em geral, são suportadas pelo terceiro cúmplice no incumprimento do pacto de 

preferência. Em especial: a sociedade poderá ser responsabilizada pelos danos que, com 

isso, causar ao beneficiário da preferência. 

 

 

768 Neste sentido, ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, pp. 177-

178. 
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9.4. AQUISIÇÃO DE TERCEIROS CONTRA ACORDO DE BLOQUEIO 

Por fim, ainda a propósito dos acordos parassociais relativos à transmissão de 

participações sociais, questiona-se se é oponível à sociedade a aquisição de 

participações sociais em violação de acordos de bloqueio. 

Reconduzindo o problema aos seus traços mais elementares: o facto de o alienante estar 

vinculado perante outro sócio ou perante terceiro a não proceder à alienação das 

participações sociais (ou a não as alienar nos termos da operação em causa) pode levar 

a que a sociedade não reconheça a qualidade de sócio do respectivo adquirente?  

A solução, reconhecemos, não decorre literalmente do artigo 19.º, n.º 1, da Lei das 

Sociedades Comerciais, o qual apenas fala da impugnação, por um lado, de actos da 

sociedade, e, por outro lado, de actos dos sócios perante a sociedade.  

A questão assume os moldes que identificámos a propósito da violação de obrigações de 

preferência estabelecidas em acordo parassocial769. O sentido da resposta haverá, 

portanto, de ser idêntico.  

Dado que estas cláusulas têm meros efeitos obrigacionais, não sendo possível apor-lhes 

eficácia real, a regra de insensibilidade da esfera corporativa às obrigações 

convencionadas no acordo parassocial significa que o facto de a alienação da 

participação social ter sido feita em violação de uma obrigação parassocial não pode ser 

invocado pela sociedade para rejeitar o reconhecimento da qualidade de sócio a esse 

adquirente. Esta é a consequência da correcta apreensão da ratio do artigo 19.º, n.º 1, da 

Lei das Sociedades Comerciais.  

A solução poderá ser diferente no que tange à transmissão de acções escriturais de 

sociedades actuantes em mercado regulamentado. Se o sócio que delas é titular se tiver 

vinculado em sede parassocial a não alienar as suas participações sociais e tiver 

solicitado, em obediência a esse acordo parassocial, o seu bloqueio (artigos 72.º, n.º 1, 

al. h), e 76.º, n.º 4, al. a), do Código de Valores Mobiliários) através de registo em conta 

(artigo 76.º, n.º 1, do Código de Valores Mobiliários), enquanto tal bloqueio durar, a 

 

769 Salienta este paralelismo ALEXANDRE DE SOVERAL MARTINS, Notas sobre os acordos parassociais relativos à 

transmissão de acções, pp. 38 e ss. 
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entidade registadora fica proibida de transmitir as acções bloqueadas (76.º, n.º 2, do 

Código de Valores Mobiliários). E, neste caso, a cláusula parassocial impeditiva da 

transmissão das acções ficará dotada de eficácia real, relevando o acordo parassocial 

mediatamente, por via das normas do Código de Valores Mobiliários a que nos 

referimos, em sede social. Consequentemente, a sociedade deve recusar o 

reconhecimento da qualidade de sócio ao terceiro que adquiriu as acções em violação 

do acordo parassocial, quebrando-se aqui o princípio da insensibilidade da esfera social 

à esfera parassocial. 

Questão diversa é a de saber se, sendo a própria sociedade a adquirente da participação 

alienada em violação da obrigação parassocial de bloqueio, esta pode ser 

responsabilizada pelos danos causados, caso tenha conhecimento de que a operação de 

aquisição das participações sociais assenta na violação do acordo parassocial, e, assim, 

na violação de um direito de crédito de um terceiro. Vale a este propósito o que 

afirmámos relativamente à responsabilidade da sociedade enquanto adquirente de 

participações sociais próprias em violação de preferências parassociais. Nesta 

constelação de casos, a sociedade actua no tráfego jurídico em plano de igualdade com 

qualquer terceiro. Não está em causa um problema de determinação do regime 

aplicável aos actos da sociedade enquanto entidade. Como tal, o artigo 19.º, n.º 1, da Lei 

das Sociedades Comerciais não coloca qualquer obstáculo à responsabilização da 

sociedade, que, nesse caso, deverá ocorrer em sede de responsabilidade civil 

extracontratual.  

 

9.5. VOTOS EMITIDOS EM CONTRARIEDADE COM O DISPOSTO NO ACORDO 

PARASSOCIAL 

O segundo tipo de problemas práticos que se colocam a propósito da questão da 

oponibilidade dos acordos parassociais à sociedade surge no âmbito dos acordos 

parassociais sobre o exercício do direito de voto. O problema em torno do qual se centra 

a discussão corresponde à questão da possibilidade de impugnação do voto contrário a 

uma vinculação parassocial. Mais concretamente: se o sócio votar de modo diverso 

daquele a que se vinculou em sede parassocial, é possível impugnar o voto (e, 
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eventualmente, a deliberação social) alegando que o exercício do direito de voto pelo 

sócio consubstancia um incumprimento do acordo parassocial?  

Neste contexto, podem discernir-se três problemas distintos. Em primeiro lugar, saber 

se é impugnável o voto emitido pelo sócio, em assembleia geral, em incumprimento do 

disposto no acordo parassocial. Em segundo lugar, se é impugnável a deliberação social 

formada com esse voto. Em terceiro lugar, se o voto emitido é, ou não, ab initio eficaz e 

se, por isso, a sociedade fica adstrita a um complexo de obrigações associadas à 

consideração do voto assim emitido (designadamente, ao cômputo desse voto para 

efeitos de formação da deliberação social). 

Importa notar que esta constelação de problemas tem implícitos dois pressupostos 

fundamentais. Por um lado, pressupõe que o acordo de voto em causa é um acordo 

válido770. Por outro lado, pressupõe que, apesar do incumprimento do acordo 

parassocial, aquele voto, bem com o seu exercício, não colidem nem desrespeitam 

quaisquer regras jus-societárias771. Se colidisse com regras jus-societárias, esse voto 

seria ilícito e não produziria efeitos, razão pela qual não deveria ser considerado 

(contabilizado) pela sociedade na formação da deliberação social (podendo ainda 

contaminar a deliberação com ele formada, que poderia enfermar de algum dos 

desvalores cominados pelos artigos 61.º e 63.º da Lei das Sociedades Comerciais).  

Cabe também notar que os problemas a tratar nesta sede – que pressupõem o 

incumprimento do acordo parassocial – são distintos e independentes das 

consequências desse incumprimento nas relações internas entre as partes do acordo. 

Essas consequências serão oportunamente abordadas772. 

Apesar dos aspectos que os diferenciam, os problemas elencados convocam todos o 

mesmo tema de fundo, que é o de saber se o acordo parassocial pode, de alguma forma, 

servir de parâmetro de validade dos actos internos da sociedade praticados em 

contrariedade com o conteúdo desse acordo. Como se percebe, o tema insere-se no 

 

770 Sobre o problema dos limites à validade dos acordos de voto, cfr. V supra. 
771 Como se verá adiante, verificadas determinadas circunstâncias, o voto assim emitido pode ser 

considerado abusivo à luz do disposto no artigo 63.º, n.º 1, alínea b), da Lei das Sociedades Comerciais. 
772 Cfr. VIII infra. 
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contexto mais genérico a que se reporta a parte final do artigo 19.º, n.º 1, da Lei das 

Sociedades Comerciais, que determina expressamente a inimpugnabilidade dos actos 

da sociedade (em regra, fundados numa deliberação) ou dos actos dos sócios para com 

a sociedade (v.g., quanto ao exercício do direito de voto) com base em acordos 

parassociais. Como bem salienta PAULO CÂMARA, a propósito da norma do direito 

societário português homóloga, não obstante esta disposição restritiva valer para 

qualquer modalidade de acordo parassocial, “o legislador está sobretudo a pensar 

declarar inimpugnável a deliberação social e o voto do sócio tomados em violação do 

acordo parassocial”773. Ora, é precisamente essa modalidade de acordos parassociais e 

esse problema que aqui nos ocupa. 

No plano da impugnabilidade, temos, como referido, dois problemas a analisar, que se 

distinguem em função do objecto da impugnação: num caso, o voto; no outro, a 

deliberação social formada com esse voto. 

No que respeita ao voto emitido pelo sócio em incumprimento do disposto no acordo 

parassocial, este é, regra geral, inimpugnável774, porquanto o artigo 19.º, n.º 1, parte 

final, da Lei das Sociedades Comerciais determina, na sua letra, a inimpugnabilidade 

dos actos dos sócios para com a sociedade (o voto). Esta solução é confirmada pelo 

pensamento subjacente a esta regra da Lei das Sociedades Comerciais: indo para além 

da inimpugnabilidade dos actos da sociedade e dos sócios perante a sociedade, esta 

regra consagra um princípio de insensibilidade dos actos societários ao conteúdo dos 

acordos parassociais. Dito de outro modo, com o intuito de proteger interesses alheios 

(mas relevantes na esfera jus-societária) ante a composição de interesses promovida 

pelo acordo parassocial, é necessário blindar aqueles interesses à interferência das 

pretensões constituídas e derivadas desse acordo; por isso, à partida, aquilo que os 

sócios acordem no plano da parassocialidade não parametriza nem conforma o valor 

dos actos da sociedade ou dos sócios perante a sociedade. Todavia, como também se 

 

773 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 424. 
774 Esta é a solução acolhida, como regra geral, na doutrina. Por todos, MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos 

parassociais sobre o exercício do direito de voto, pp. 201 e ss. No mesmo sentido, veja-se ainda PAULO CÂMARA, 

Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 431, e RAÚL VENTURA, Acordos de voto, p. 83.  
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referiu, este princípio de insensibilidade dos actos societários ao conteúdo dos acordos 

parassociais não é absoluto. Por isso, nos casos em que o mesmo não prevaleça, admite-

se a permeabilidade da esfera societária à regulação parassocial e, consequentemente, a 

impugnabilidade dos actos da sociedade ou dos sócios perante a sociedade que 

contrariem o disposto nesse acordo parassocial775. 

Mesmo nos casos em que se admite essa permeabilidade (o caso dos acordos 

parassociais omnilaterais), ou mesmo que se admitisse, fora dessa franja de casos, uma 

permeabilidade geral da esfera societária à regulação parassocial, deparamos com o 

obstáculo de o voto não ser, só por si, impugnável.  

Com isto não se põem em causa premissas, que se julgam estabilizadas, oriundas da 

teoria do voto776: (i) por um lado, a premissa de que o voto constitui uma declaração 

receptícia dirigida à sociedade e que produz os respectivos efeitos quando, de acordo 

com um procedimento pré-estabelecido, assente na maioria, se forma uma deliberação 

que vincula a sociedade777; (ii) por outro lado, a premissa de que, enquanto declaração 

de vontade, lhe deverão ser aplicáveis, com as adaptações reclamadas pelos valores em 

jogo, as regras relativas aos vícios da vontade (artigos 240.º a 257.º do Código Civil) ou 

aos vícios relativos ao objecto (artigos 280.º e 281.º do Código Civil)778.  

 

775 Cfr. III, 4 infra. 
776 Utilizando esta expressão, cfr. NUNO TRIGO DOS REIS, As obrigações de votar segundo instruções de 

terceiro no direito das sociedades, p. 430. 
777 A esmagadora maioria da doutrina entende o voto como uma declaração de vontade, unilateral, 

integrado num procedimento genético complexo que é o da formação da deliberação social, que, por sua 

vez, é concebida como um negócio jurídico plurilateral – cfr., por todos, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, SA: 

assembleia geral e deliberações sociais, Almedina, Coimbra, 2009, pp. 150 e ss. Mas, ainda que se trate do 

entendimento acolhido em texto, já não é tão consensual a visão de que o voto é uma declaração receptícia 

– a favor desta visão, afirmando ser o presidente da mesa o destinatário do acto de comunicação, cfr., por 

todos, EDUARDO LUCAS COELHO, A formação das deliberações sociais: assembleia geral das sociedades anónimas, 

Coimbra Editora, Coimbra, 1994, pp. 166 e ss.; mais recentemente, NUNO TRIGO DOS REIS, As obrigações de 

votar segundo instruções de terceiro no direito das sociedades, p. 428; contra, cfr. JORGE PINTO FURTADO, O voto 

nas deliberações de sociedades, in Estudos em homenagem ao Professor Doutor Raúl Ventura, II, Coimbra 

Editora, Coimbra, 2003, pp. 216 e ss.  
778 Segue-se NUNO TRIGO DOS REIS, As obrigações de votar segundo instruções de terceiro no direito das sociedades, 

p. 430, quando o autor admite que o voto seja anulável com fundamento em incapacidade do sócio (artigos 

123.º, 138.º, 139.º, 152.º ou 257.º do Código Civil), em falta de vontade ou de consciência de emissão de 

uma declaração de voto (artigo 246.º do Código Civil), em coacção (artigos 255.º e 256.º do Código Civil), ou 

mesmo (pese embora a dificuldade de verificação dos respectivos pressupostos) em caso de invalidade do 

voto por erro simples (artigos 247.º, 250.º, 251.º e 252.º do Código Civil) ou com dolo (artigos 253.º e 254.º 

do Código Civil), e ainda, de simulação (artigos 240.º e ss. do Código Civil). Sobre os vícios de vontade, entre 

nós, CARLOS BURITY DA SILVA, Teoria geral do direito civil, pp. 553 e ss. 
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Ora, a Lei das Sociedades Comerciais apenas contempla um regime de impugnação da 

deliberação social (nos seus artigos 61.º a 67.º), e não de impugnação do voto. Perante 

isto, cabe perguntar pela admissibilidade da impugnação (anulação) do voto, 

eventualmente cumulada com a apreciação da validade de uma deliberação.  

Esclarece-se, antes de mais, que, como se verá adiante a propósito do terceiro problema 

identificado (se o voto emitido é, ou não, ab initio eficaz e se, por isso, a sociedade fica 

adstrita a um complexo de obrigações associadas à consideração do voto assim 

emitido), o presidente da mesa da assembleia não deve aceitar votos inválidos, no 

sentido de estes não poderem relevar para o cômputo dos votos a favor ou contra a 

proposta apresentada. Mas aí o problema já não é, em sentido técnico, o da 

impugnabilidade do voto emitido. 

Ora, quanto à questão colocada, os dados juspositivos não apontam no sentido dessa 

impugnabilidade. Não só, como se referiu, não existe um regime de impugnação do 

voto, como a única pista fornecida pela Lei das Sociedades Comerciais – a extraída do 

seu artigo 63.º, n.º 1, alínea b) – revela a irrelevância dos votos inválidos quando os 

mesmos não tornem, em virtude do vício de que enfermem, inválida a deliberação em 

que se integram. Assim é porque esta norma estabelece uma prova de resistência, de 

acordo com a qual só há anulabilidade da deliberação causada por um voto abusivo 

quando esse voto possa influenciar o sentido da deliberação. Assim, sempre que se 

prove que a deliberação teria sido tomada mesmo sem o voto inquinado, a deliberação 

não poderá ser anulada779. Em causa está, como se percebe, um juízo de causalidade, por 

impor a consideração da situação que existiria se não tivesse sido emitido, naquele 

sentido, o voto inquinado. Pese embora esta norma se aplique apenas aos casos de 

deliberações abusivas, julgamos ser possível generalizar o juízo de causalidade ínsito 

nesta prova de resistência a todos os outros casos de formação de deliberações sociais, 

 

779 Sobre esta prova de resistência, remetemos para o que se desenvolveu em As empresas no direito 

angolano: lições de direito comercial, pp. 743 e ss. O artigo 123.º do Código de Valores Mobiliários, quando, 

no seu n.º 3, determina a anulabilidade das deliberações sociais tomadas com base em votos expressos em 

execução de acordos parassociais não comunicados ou divulgados nos termos exigidos no n.º 1 desse 

artigo, salvo se se provar que a deliberação teria sido adoptada sem esses votos, consagra, ele próprio, esta 

prova de resistência. 
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por se tratar de uma concretização da cláusula geral do abuso do direito780. Posto isto, a 

par de uma ausência de regime de impugnação do voto, contamos na nossa lei com a 

consagração da irrelevância do voto inquinado que não seja, por si só, apto a inquinar a 

deliberação social781. Por isso, torna-se difícil sustentar uma impugnabilidade 

autónoma do voto inquinado: o voto inválido apenas pode, em princípio, ser 

impugnado através da anulação da deliberação social782.  

Também no que respeita à deliberação formada com o voto emitido pelo sócio em 

incumprimento do disposto no acordo parassocial, esta é, regra geral, inimpugnável, 

ainda que esse voto tenha influenciado de forma determinante o sentido da deliberação 

(i.e., ainda que passe pela referida prova de resistência)783. É certo que aqui não 

procedem as mesmas reservas quanto à impugnação do voto fundadas na ausência de 

um regime específico de impugnação. Mas valem as outras razões, apresentadas a 

propósito desse primeiro problema: também nestes casos a letra do artigo 19.º, n.º 1, 

parte final, da Lei das Sociedades Comerciais não deixa margem para dúvidas sobre a 

inimpugnabilidade dos actos da sociedade (a deliberação social) com base no acordo 

parassocial. Da mesma forma, o princípio de insensibilidade dos actos societários ao 

conteúdo dos acordos parassociais que subjaz a esta norma, pelas razões que se 

explicaram, dita, em geral, que as estipulações parassociais não servem de parâmetro 

de validade dos actos da sociedade. 

A ser assim, então, a deliberação social não será inválida com fundamento em 

contrariedade com a regulação parassocial; neste sentido, é uma deliberação 

inimpugnável com base nesse fundamento. De fora ficam, como se referiu já, os casos 

em que este princípio não é aplicável por não haver interesses relevantes para a esfera 

 

780 Neste sentido, cfr. NUNO TRIGO DOS REIS, As obrigações de votar segundo instruções de terceiro no direito 

das sociedades, p. 431, e JORGE COUTINHO DE ABREU, Do abuso de direito: ensaio de um critério em direito civil 

e nas deliberaçoes sociais, Almedina, Coimbra, 2006, pp. 38 e ss. 
781 O que não significa que o exercício desleal do direito de voto seja irrelevante: constituindo esse exercício 

um comportamento ilícito do sócio, pode estar em causa uma obrigação de indemnizar a sociedade ou os 

outros sócios pelos danos causados. Cfr. NUNO TRIGO DOS REIS, As obrigações de votar segundo instruções de 

terceiro no direito das sociedades, p. 431. 
782 Cfr. JORGE PINTO FURTADO, O voto nas deliberações de sociedades, pp. 271 e ss. 
783 Esta é também a solução largamente acolhida na doutrina. Por todos, cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os 

acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, pp. 201 e ss. 
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societária a proteger que não estejam já representados pelo acordo parassocial. É, uma 

vez mais, o que se verifica nas hipóteses de acordos parassociais omnilaterais, que 

suscitam, nestes casos, questões particulares quanto à validade da deliberação que 

contraria tais acordos. Desenvolveremos o tema adiante784. 

Entramos agora na análise do terceiro problema: saber se, independentemente da sua 

impugnabilidade, o voto emitido em contrariedade com o disposto no acordo 

parassocial é, ou não, ab initio eficaz e se, por isso, a sociedade fica adstrita a um 

complexo de obrigações procedimentais associadas ao reconhecimento e à 

consideração do voto assim emitido. Referimo-nos, nomeadamente, ao cômputo desse 

voto, pelo presidente da mesa da assembleia, na formação da deliberação social, ou, pelo 

contrário, sendo o voto ineficaz, a uma eventual obrigação da sociedade de recusar esse 

voto. 

Para responder a esta questão, impõe-se saber se o desrespeito do conteúdo de um 

acordo entre as partes (o acordo parassocial) impede a produção de efeitos jurídicos do 

próprio acto violador do contrato (o exercício do direito de voto)785. Ora, a resposta a 

este problema encontra-se em sintonia com as respostas fornecidas aos dois problemas 

anteriormente tratados: em regra, o voto emitido em incumprimento de uma obrigação 

assumida no acordo parassocial não é, por essa razão, ineficaz. Como tal, a sociedade 

está obrigada a considerar o voto assim emitido na formação de deliberações sociais. 

Esta convergência de soluções acima referida explica-se porque também a resposta a 

este problema deriva da leitura alargada (acima defendida) do artigo 19.º, n.º 1, parte 

final, da Lei das Sociedades Comerciais. É certo que, no seu sentido literal mais 

imediato, essa regra poderia ser, para o problema aqui em apreço, imprestável: 

determina a não impugnabilidade dos actos da sociedade e dos actos dos sócios perante 

a sociedade, no sentido de não atribuir aos interessados no cumprimento do acordo 

parassocial (aqueles eventualmente lesados com o seu incumprimento através do 

 

784 Cfr. VI, 10 infra. 
785 Como, neste contexto, bem salienta MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, p. 

123, perante um incumprimento contratual, a ordem jurídica atribui ao lesado meios de reacção a esse 

incumprimento que visam apagar, na medida do possível, todas as consequências desse incumprimento; 

consistindo o incumprimento na prática de um acto jurídico (o voto) que envolve terceiros (a sociedade e 

outros sujeitos que não foram partes no acordo parassocial). 
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exercício do voto) meios de reacção – maxime, de cariz processual – à prática e aos efeitos 

desses actos.  

Todavia, como se explicou, os contributos desta norma estendem-se para além da literal 

inimpugnabilidade dos actos da sociedade e dos sócios perante a sociedade, ao poder 

retirar-se da mesma o já referido princípio de insensibilidade dos actos societários ao 

conteúdo dos acordos parassociais. E isto permite deslocar a questão para um outro 

plano que aqui releva, que é o de saber se a regulação plasmada nos acordos parassociais 

pode obstar ab initio à produção de efeitos jurídicos (no sentido de ineficácia, com um 

regime mais grave, portanto, do que o da mera anulabilidade) dos actos internos da 

sociedade ou de sócios perante a sociedade, praticados em contrariedade com o 

conteúdo desses acordos. 

A resposta a esta questão, como se antecipou, é negativa. Na medida em que se 

identifiquem, no plano societário, interesses estranhos à composição de interesses 

definida no acordo parassocial – e, para tal, basta que um dos sócios não tenha sido parte 

nesse acordo –, então, esses interesses são protegidos através da referida 

insensibilidade extraída do artigo 19.º, n.º 1, parte final, da Lei das Sociedades 

Comerciais. E esta dita que não seja perturbada a produção de efeitos jurídicos dos actos 

que contrariam o acordo parassocial.  

Só assim não será quando, no plano societário, não existam interesses estranhos à 

esfera parassocial que reclamem protecção. Nesses casos, não há justificação para essa 

protecção e, portanto, essa insensibilidade deve ceder. Donde se conclui que o 

impedimento à produção dos efeitos dos actos da sociedade e dos sócios perante a 

sociedade contrários à regulação parassocial – designadamente, o exercício do direito 

de voto – apenas se verificará na ausência de interesses relevantes para a esfera 

societária que não estejam representados pelo acordo parassocial. Como profusamente 

referido, é o que sucede no caso dos acordos parassociais omnilaterais786. 

Desta forma, tendo presente que, por regra, o voto emitido em incumprimento de uma 

obrigação assumida no acordo parassocial não é, por essa razão, ineficaz, a sociedade 

 

786 Cfr. VI, 10 infra. 
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tem o dever de considerar o voto assim emitido na formação da deliberação social. O 

que significa que fica adstrita às obrigações procedimentais associadas. Em particular, 

o presidente da mesa da assembleia – a quem cabe, em geral, apreciar a validade dos 

votos787 –, uma vez concluído o processo de votação, não pode recusar-se a computar (à 

luz do disposto no artigo 279.º ou do 406.º, ambos da Lei das Sociedades Comerciais) o 

voto assim emitido na formação da deliberação social, e anunciar à assembleia o 

resultado da votação, ou seja, o sentido (positivo ou negativo) da deliberação formada 

com esse voto (a designada proclamação da deliberação)788. 

Note-se que, com esta solução, não fica em crise um dever geral de respeito da sociedade 

pelas posições jurídicas alheias (a dos sócios partes no acordo parassocial), que, em 

última instância, poderia apontar no sentido de uma vinculação da sociedade a recusar 

a consideração do voto emitido em incumprimento do acordo parassocial, caso tivesse 

conhecimento desse incumprimento. Na ausência de lei estrita no nosso ordenamento 

jurídico sobre os casos de rejeição do cômputo do voto pelo presidente da mesa da 

assembleia (mas em claro alinhamento com o que se disse já a propósito do 

consentimento para a transmissão de acções em violação de obrigação parassocial de 

preferência), entender-se que, na hipótese em apreço, a sociedade estaria obrigada a 

recusar o voto emitido em incumprimento de um acordo parassocial colidiria 

frontalmente com o artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais. Da mesma 

forma, não procederia a ideia de que, tendo a sociedade conhecimento do acto ilícito 

(designadamente, por ser parte no acordo parassocial), ela pudesse ser responsabilizada 

enquanto terceiro cúmplice. Esta conclusão impõe-se porque, mesmo que a sociedade 

fosse parte no acordo parassocial, o que está em causa é um problema de aplicação das 

regras do direito das sociedades comerciais que regulam a actuação interna da 

sociedade (a parte final do artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais), actuação 

essa que deve reger-se pela atendibilidade do interesse social, e não um problema de 

 

787 Cfr. EDUARDO LUCAS COELHO, A formação das deliberações sociais, p. 189. 
788 Cfr. PEDRO MAIA, O presidente de mesa das assembleias de sócios, in Problemas do direito das sociedades, 

Almedina, Coimbra, 2002, p. 460, e RUI VALE DOS SANTOS, As assembleias gerais e os acordos parassociais, in 

Revista de direito das sociedades, ano II, Almedina, Coimbra, 2010, pp. 359 e ss. 
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responsabilização da sociedade fundada no regime geral da responsabilidade civil 

extra-contratual, que tem como ponto de partida o artigo 483.º, n.º 1, do Código Civil.  

 

10. A OPONIBILIDADE DOS ACORDOS PARASSOCIAIS OMNILATERAIS 

A questão da oponibilidade dos acordos parassociais assume contornos particulares 

quando estamos em presença de acordos parassociais omnilaterais789. Estes acordos, 

frequentemente apresentados como manifestações incomuns da figura dos acordos 

parassociais, têm na realidade angolana uma importância destacada. A típica 

concentração do capital das sociedades comerciais angolanas leva a que seja mais fácil 

a celebração de acordos entre todos os sócios, em comparação com realidades onde o 

capital das sociedades se encontra amplamente difuso, nomeadamente por efeito do 

funcionamento do mercado de capitais. Por outro lado, estes acordos são 

frequentemente celebrados como forma de acomodar o programa empresarial dos 

sócios às restrições que o ordenamento jurídico angolano coloca à titularidade de 

participações sociais em sociedades actuantes em sectores estratégicos790. 

O facto de todos os sócios participarem num acordo parassocial tem um importante 

significado. Quando os acordos parassociais tenham esta configuração, não se pode 

afirmar que eles apenas representem uma parte dos interesses dos sócios. Pelo 

contrário, o interesse plasmado no acordo parassocial corresponderá ao interesse de 

todos os sócios.   

Esta particularidade não conduz a que a própria sociedade fique vinculada às 

obrigações convencionadas no acordo parassocial. Nesta medida, o acordo continua a 

ser res inter alios acta relativamente à sociedade. A questão que surge é a de saber se, 

quando a totalidade dos sócios da sociedade participa no acordo parassocial, continua a 

 

789 Sobre este conceito, remete-se para o que foi dito em III, 5 supra. 
790 Cfr. II, 5 supra. 
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valer a regra da insensibilidade da esfera societária à esfera parassocial791, plasmada na 

parte final do artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais.  

A questão foi, nestes termos, colocada por CARNEIRO DA FRADA relativamente ao 

artigo 17.º do Código das Sociedades Comerciais português, cuja redacção inspirou o 

nosso artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais792.  

Procurando uma resposta, o autor reconhece que o preceito em questão parece 

abranger, no plano estritamente literal, os acordos celebrados entre todos os sócios. 

Com razão: nos termos da lei são acordos parassociais os acordos celebrados, nessa 

qualidade, por “todos ou alguns sócios”. Nessa medida, a questão pode parecer 

inexistente: o regime estabelecido na parte final do artigo 19.º, n.º 1, da Lei das 

Sociedades Comerciais aplicar-se-ia a todos os acordos parassociais abrangidos pelo 

início do preceito, entre os quais figuram os acordos celebrados por todos os sócios.  

Contudo, como é recordado por CARNEIRO DA FRADA, o texto de uma disposição nunca 

é critério hermenêutico decisivo. Como é estabelecido no artigo 9.º, n.º 1, do Código 

Civil, “a interpretação não deve cingir-se à letra da lei, mas reconstituir a partir dos 

textos o pensamento legislativo”. Para isso, importa recorrer a outros elementos 

interpretativos. 

Assim, a questão sobre a oponibilidade dos acordos parassociais omnilaterais nunca 

pode ficar resolvida através do apelo ao teor linguístico do artigo 19.º, n.º 1, da Lei das 

Sociedades Comerciais793. Na verdade, pode perfeitamente admitir-se que, ao inspirar-

se no Código das Sociedades Comerciais português e atento o facto de em 2004 (data da 

publicação da Lei das Sociedades Comerciais) o direito societário angolano moderno 

 

791 Cfr. JAVIER MARTÍNEZ ROSADO, Los pactos parasociales, pp. 172-194, para uma análise das respostas 

apresentadas a esta questão nos ordenamentos jurídicos dos Estados Unidos da América, da Alemanha, de 

Portugal e de Espanha. 
792 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, pp. 97 e ss. Já anteriormente, a 

questão havia sido colocada na doutrina portuguesa por MARIA DA GRAÇA TRIGO, Acordos parassociais: síntese 

das questões jurídicas mais relevantes, p. 178. 
793 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, p. 106. 
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estar ainda a dar os primeiros passos794, o legislador angolano não tenha considerado 

com a atenção necessária o caso específico dos acordos omnilaterais.  

Na interpretação deste preceito não pode deixar de se recorrer ao elemento teleológico 

de interpretação, o qual apela à finalidade da norma interpretada795. Ora, como visto, a 

regra da insensibilidade da esfera societária ao conteúdo dos acordos parassociais, 

decorrente da parte final do artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, tem 

como finalidade evitar que o funcionamento da sociedade – assente em regras 

estatutariamente aprovadas por todos os sócios e que se deve nortear pelo interesse da 

sociedade – seja manietado através da celebração de acordos que apenas exprimem os 

interesses de parte dos sujeitos que compõem o grémio dos sócios. 

Sucede que, quando todos os sócios da sociedade celebram o acordo parassocial, este 

não exprime a vontade de (apenas) alguns sócios. Perante isto, impõe-se a questão: fará 

sentido impor a todos os sócios determinadas regras societárias de que estes, em sede 

parassocial, de comum vontade, decidiram abdicar? Haverá algum interesse ou alguma 

razão que possa sustentar tal conclusão796?  

Aqui impõe-se uma distinção. Nunca poderão os sócios afastar, através de acordo 

parassocial omnilateral, aquelas normas que visam proteger os interesses de terceiros. 

Desde logo, nunca poderão ceder, através de um acordo parassocial, aquelas matérias 

que justificam a publicidade dos estatutos797, nomeadamente as regras sociais relativas 

à vinculação da sociedade perante terceiros e à responsabilidade patrimonial perante 

credores da sociedade798. Fora deste domínio, existe um largo conjunto de aspectos do 

regime jus-societário que apenas visam proteger os próprios sócios. Relativamente a 

estes aspectos, não existe qualquer razão para fazer prevalecer as normas jus-

 

794 Cfr. SOFIA VALE, Empreendedorismo e governo societário em Angola, p. 667. 
795 Cfr. KARL LARENZ, Metodologia da ciência do direito, pp. 469 e ss.; JOSÉ LAMEGO, Elementos de metodologia 

jurídica, pp. 76-78, sublinha “a acentuação do elemento teleológico na interpretação e a possibilidade de, 

com base nesse elemento teleológico, se proceder à correcção do teor literal da lei – mas dentro do quadro 

de possibilidades de significação permitidas pelo teor literal” (idem, p. 78). 
796 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, p. 105. 
797 Cfr. JORGE NOVAL PATO, Los pactos omnilaterales: su oponibilidad a la sociedad: diferencias y similitudes 

con los estatutos y los pactos parasociales, pp. 79 e ss. 
798 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, p. 105. 
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societárias sobre a vontade unânime dos sócios expressa através do acordo 

parassocial799,800. 

Este percurso leva-nos mais longe: se a regra da insensibilidade da esfera societária à 

esfera parassocial visa proteger os interesses relevantes para a sociedade que não se 

encontram representados no acordo parassocial – e podendo estes corresponder aos 

interesses de terceiros (cujo respeito é imposto, por lei, à sociedade) ou aos interesses 

dos sócios que não são parte do acordo –, onde não estejam em causa interesses de 

quaisquer terceiros, a finalidade da regra da separação não procede nos casos em que os 

acordos parassociais são celebrados por todos os sócios801.  

Impõe-se, nestes casos, uma redução teleológica do artigo 19.º, n.º 1, parte final, da Lei 

das Sociedades Comerciais. Se a razão justificativa da regra não procede nestes casos, 

essa regra não pode ser aplicada aos mesmos802. Segue que o princípio da separação tem 

limites, não se aplicando quando os acordos parassociais tenham carácter omnilateral 

e versem sobre matérias de exclusivo interesse dos participantes nesse acordo (i.e., os 

 

799 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, pp. 105-106; ADELAIDE MENEZES 

LEITÃO, Acordos parassociais e corporate governance, p. 589. Na doutrina espanhola, veja-se ainda JORGE 

FELIÚ REY, Los pactos parasociales en las sociedades de capital no cotizadas, p. 188. Entre nós, IRENEU MATAMBA, 

Os acordos parassociais no ordenamento jurídico angolano: análise e perspectivas, p. 69. 
800 JAVIER MARTÍNEZ ROSADO, Los pactos parasociales, pp. 184-189, sintetiza as razões que, na doutrina 

espanhola, têm sido avançadas para reconhecer a oponibilidade dos acordos parassociais omnilaterais à 

sociedade (e que incluem: a equiparação do acordo parassocial omnilateral aos estatutos por força da 

doutrina do levantamento do véu; a identificação do interesse social com o interesse de todos os sócios 

configurado em sede parassocial; a de que a inimpugnabilidade do acordo social contrário ao acordo 

parassocial omnilateral redundaria na violação das regras da boa-fé ou no abuso do direito; a de que a 

impugnabilidade do acordo social contrário ao acordo parassocial omnilateral assenta numa regra de 

razoabilidade e racionalidade; a de que a não impugnabilidade seria contrária ao sentido de justiça 

material), para depois concluir que, em face da lei espanhola vigente, não se pode admitir que os acordos 

parassociais omnilaterais sejam oponíveis à sociedade (para que tal fosse possível seria necessário uma 

norma legal que fizesse expressa referência a essa oponibilidade). 
801 Neste sentido, MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, pp. 105 e ss. 
802 Sobre a figura da redução teleológica, veja-se KARL LARENZ, Metodologia da ciência do direito, pp. 555 e ss., 

e MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, Introdução ao direito, pp. 377 e ss. Cfr. ainda JOSÉ LAMEGO, Elementos de 

metodologia jurídica, pp. 116-117, que, partindo da distinção de LARENZ entre lacunas patentes e lacunas 

ocultas (verificando-se estas quando é necessário efectuar uma restrição a uma regra que não está contida 

no texto legal, indo contra o sentido literal de tal regra mas tendo em conta a teleologia imanente à lei), 

explica que a integração de lacunas ocultas se faz mediante redução teleológica, “i.e., restringindo o âmbito 

de aplicação da norma com base na consideração do fim da regulação ou da conexão do sentido da lei: a 

redução teleológica efectua-se contrariando o teor literal inequívoco da formulação ou da disposição 

normativa – é uma determinação de Direito (Rechtsfindung) contra verba sed secundum rationem legis”. 
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sócios)803. Como afirma CARNEIRO DA FRADA, “se todos os sócios resolveram 

disciplinar de certa forma os seus interesses, criando uma dada sociedade e 

estabelecendo convencionalmente para ela determinadas regras, então a sua 

regulamentação de interesses, porque omnilateral, consente, em princípio, o 

afastamento de regras jussocietárias”, salvo quando “não há também outros interesses 

(normalmente de terceiros), prevalecentes, a considerar”804. 

Deve, então, proceder-se a uma desconsideração da personalidade colectiva em sentido 

inverso805, no que estritamente diz respeito à oponibilidade dos efeitos do acordo 

parassocial omnilateral aos sujeitos que dele fazem parte: não se trata aqui de uma 

desconsideração da personalidade jurídica da sociedade com o intuito de não ter em 

conta a sua autonomia enquanto pessoa jurídica. Antes, 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 – os sócios. Nestes termos, enquanto premissa base, deve 

entender-se que, onde não houver nenhum interesse externo que exija outra solução, a 

 

803 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, pp. 108-109. 
804 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, p. 114. 
805 Cfr. 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. 696, defende a consideração do interesse unitário do 

grupo de empresas para posibilitar a desconsideração da personalidade jurídica em sentido inverso, 

entendendo que este conceito se refere à possibilidade de os sócios ou a própria sociedade requererem a 

desconsideração da personalidade jurídica existente da sociedade (no original, “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”, idem, p. 667). 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 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 à sociedade comportamentos dos sócios. 

https://core.ac.uk/download/pdf/73967026.pdf
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
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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 eles806. 

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 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 na sociedade, cessa a coincidência plena entre as partes 

do contrato de sociedade e as partes do acordo parassocial, a qual funda esta redução 

teleológica807, 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 

 

806 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, p. 131. Sobre a desconsideração da 

personalidade colectiva em geral, veja-se, na doutrina lusófona, JOSÉ LAMARTINE CORREIA DE OLIVEIRA, A dupla 

crise da pessoa jurídica, Saraiva, São Paulo, 1979, pp. 294 e ss., PEDRO CORDEIRO, A desconsideração da 

personalidade jurídica das sociedades comerciais, 3.ª edição, Universidade Lusíada Editora, Lisboa, 2008, pp. 

19 e ss.; ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades, I, pp. 419 e ss., e, desenvolvidamente, MARIA DE 

FÁTIMA RIBEIRO, Tutela dos credores da sociedade por quotas e a “desconsideração da personalidade jurídica”, 

Coimbra Editora, Coimbra, 2009, pp. 509 e ss. e 524 e ss. 
807 Cfr. JORGE NOVAL PATO, Los pactos omnilaterales, pp. 97-98. 
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omnilateralidade do acordo, produz efeitos apenas entre os participantes do acordo808. 

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 

participou809. 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. 

 

10.1. EM PARTICULAR, OS VOTOS EMITIDOS EM CONTRARIEDADE COM O DISPOSTO 

NO ACORDO PARASSOCIAL OMNILATERAL 

O exercício do direito de voto em incumprimento de uma obrigação de voto assumida 

em acordo parassocial apresenta especificidades no domínio dos acordos parassociais 

omnilateriais. A regra geral, como já vimos, é a de que não são impugnáveis nem o voto 

emitido em contrariedade com o disposto em acordo parassocial, nem a deliberação 

formada com esse voto. Disse-se também que, por essa razão, o voto emitido não é ab 

initio ineficaz, não podendo a sociedade recusar-se a considerar o voto assim emitido 

(designadamente, a computar esse voto para efeitos de formação da deliberação social, 

 

808 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. 
809 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, p. 69. 
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nos termos do disposto no artigo 279.º ou do 406.º, ambos da Lei das Sociedades 

Comerciais)810. 

Todavia, como se foi antecipando, sempre que esteja em causa o exercício do direito de 

voto em incumprimento de um acordo parassocial omnilateral, esta conclusão não 

procede integralmente. O ponto de partida deste entendimento implica que se retome 

a ideia de redução teleológica do artigo 19.º, n.º 1, parte final, da Lei das Sociedades 

Comerciais, e a sua valência no domínio dos acordos parassociais omnilaterais. A 

insensibilidade da esfera societária à esfera parassocial estabelecida nessa regra tem em 

vista a protecção dos interesses relevantes para a sociedade que não se encontram 

representados no acordo parassocial; ora, quando não estão em causa interesses 

estranhos à regulação parassocial (incluindo de terceiros), então, a finalidade que 

subjaz a essa insensibilidade não é atingida; como tal, a insensibilidade aí estatuída deve 

ceder. Assim, no caso em que os acordos parassociais são celebrados por todos os sócios 

e versam sobre matérias de exclusivo interesse dos sócios811, não há interesses 

estranhos à regulação parassocial que careçam de protecção através da separação entre 

o plano societário e o plano parassocial (como o artigo 19.º, n.º 1, parte final, da Lei das 

Sociedades Comerciais estatui). Deste modo, não procede a razão justificativa da regra, 

pelo que esta não pode ser aplicada a esses acordos parassociais omnilaterais. 

No que concerne ao voto exercido em contrariedade com o disposto num acordo 

parassocial omnilateral, importa notar que, pelas razões referidas, nos encontramos 

num domínio em que o princípio de insensibilidade dos actos societários ao conteúdo 

dos acordos parassociais não é absoluto – e, portanto, num domínio em que o mesmo 

não prevalece. Isto significaria que, à partida, afastando-se a inimpugnabilidade 

estatuída na parte final do artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, este voto 

poderia ser impugnado com fundamento na sua contrariedade ao disposto no acordo 

parassocial omnilateral. Contudo, haverá que lembrar o obstáculo acima explicado: 

perante os dados juspositivos do nosso ordenamento jurídico (i.e., a ausência de um 

regime de impugnação do voto e a consagração da irrelevância do voto inquinado que 

 

810 Cfr. VI, 9.5 supra. 
811 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, pp. 108-109. 
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não seja, por si só, apto a inquinar a deliberação social), torna-se difícil sustentar uma 

impugnabilidade autónoma do voto inválido, que apenas pode, em princípio, ser 

impugnado através da anulação da deliberação social.  

Ainda quanto ao voto exercido em violação do acordo parassocial omnilateral, importa 

averiguar se o sócio, assim votando, não está a violar o dever de lealdade. Sendo esse o 

caso, e havendo a produção de danos (o que será de difícil verificação sempre que o voto 

não influencie de forma determinante o sentido da deliberação), essa violação 

proporciona uma base importante para fundamentar a responsabilidade civil do sócio 

votante faltoso perante os lesados com esse incumprimento (em princípio, todos 

aqueles que são partes no acordo parassocial, incluindo a sociedade subscritora)812.  

Deslocando a questão para a impugnabilidade da deliberação social formada com o voto 

emitido em contrariedade com o disposto no acordo parassocial omnilateral, cabe fazer 

uma breve nota: admitindo que não houve uma modificação (entrada e/ou saída) dos 

sócios da sociedade entre a celebração do acordo parassocial omnilateral e a tomada da 

deliberação, questionar a impugnabilidade da deliberação social formada com o voto 

contrário à vinculação parassocial implica que se reconheça que estão em causa 

hipóteses em que a maioria (pelo menos, a necessária à tomada da deliberação social) 

dos sócios que foram parte no acordo parassocial omnilateral incumpriu, através do 

exercício do direito de voto, o estipulado nesse acordo. De outra forma, a deliberação 

que contraria o acordo parassocial não teria sido tomada. Este esclarecimento retira a 

tónica do incumprimento pelo voto isolado de um sócio faltoso, pondo a descoberto um 

incumprimento maioritário do acordo parassocial. Ainda que tal não tenha relevância 

nas soluções que, de seguida, se defenderão, não deixa de ter pertinência em sede de 

tutela indemnizatória das partes do acordo parassocial que tenham sido lesadas com o 

 

812 Pormenorizadamente, dando conta de que o voto emitido em violação de um acordo omnilateral 

constitui uma violação de deveres de lealdade (deber de fidelidad) justificante da impugnação de 

deliberações sociais nas quais esse voto tenha sido determinante, cfr. JORGE NOVAL PATO, Los pactos 

omnilaterales, pp. 98 e ss. Contrariando a existência de um dever de lealdade específico que se impõe aos 

sócios, veja-se PAULO OLAVO CUNHA, (Acerca da) inexistência do dever (específico) de lealdade dos sócios e 

acionistas, in V Congresso direito das sociedades em revista (coord. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS/J. M. COUTINHO 

DE ABREU/RUI PINTO DUARTE), Almedina, Coimbra, 2018, pp. 17 e ss.  
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incumprimento do acordo parassocial, designadamente, no que respeita à 

concretização dos pressupostos da responsabilidade civil: veja-se, por exemplo, que, no 

que concerne ao dano, quanto mais alargada for essa maioria incumpridora (no limite, 

podem ser todos os sócios menos um), menor será o dano produzido. 

Perante esta hipótese, entendemos que um acordo parassocial omnilateral pode servir 

para tornar anuláveis as deliberações que o contrariem, independentemente de estar, 

ou não, em causa o incumprimento de obrigações de voto nele contidas813. Essa 

anulabilidade deriva do facto de podermos estar na presença de uma deliberação que, 

 

813 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, pp. 128-130. Este autor vai até mais 

longe, quando refere que “admitimos, em todo o caso, que possa ir-se mais longe do que a anulabilidade: 

uma deliberação que, desrespeitando o estipulado num acordo parassocial omnilateral, vise 

intencionalmente prejudicar interesses de outros sócios assegurados por esse mesmo acordo parassocial, 

poderá ainda configurar uma deliberação nula nos termos do art. 56.º/ l, d) [o correspondente ao nosso 

artigo 61.º, n.º 1, alínea d), da Lei das Sociedades Comerciais], na medida em que actos ilícitos e intencionais 

em prejuízo de outrem são susceptíveis de configurar uma ofensa aos bons costumes. […] O vício é, nessa 

hipótese, do acto e do seu conteúdo, não meramente procedimental”, o que tem a vantagem de “não 

pressupor a sindicabilidade por abuso dos votos que formaram a maioria”. Esta interpretação do autor 

baseia-se no entendimento por ele defendido na tese de doutoramento (Teoria da confiança e 

responsabilidade civil, pp. 163 e seguintes, nota 120, e 842 e seguintes), segundo o qual a causação 

intencional de prejuízos representa uma conduta contra os bons costumes, constitutiva de um ilícito 

delitual que gera a nulidade do acto jurídico lesivo. Também no sentido da anulabilidade da deliberação, 

cfr. ADELAIDE MENEZES LEITÃO, Acordos parassociais e corporate governance, p. 589; JORGE NOVAL PATO, Los 

pactos omnilaterales, p. 119; ULRICH NOACK, Gesellschaftervereinbarungen bei Kapitalgesellschaften, J. C. B. 

Mohr, Tübingen, 1994, pp. 97 e ss. Importa notar que este critério está também patente no ordenamento 

societário estado-unidense e nele tem sido profusamente estudado. Na verdade, o Model Business 

Corporation Act (MCBA), disponível em 

http://www.lexisnexis.com/documents/pdf/20080618091347_large.pdf, na Section 7.32 (a), determina 

que: “An agreement among the shareholders of a corporation […] is effective among the shareholders and 

the corporation even though it is inconsistent with one or more other provisions of this Act in that it”, 

desde que, entre outros requisitos, seja “set forth (A) in the articles of incorporation or bylaws and 

approved by all persons who are shareholders at the time of the agreement or (B) in a written agreement 

that is signed by all persons who are shareholders at the time of the agreement and is made known to the 

corporation” (Section 7.32 (b) (1)). Na tradução portuguesa, “um acordo entre accionistas de uma sociedade 

é eficaz entre os accionistas e a sociedade mesmo que seja inconsistente com um ou mais preceitos da 

presente lei”, desde que, entre outros requisitos, seja “(A) estabelecido nos estatutos ou nos demais 

documentos constitutivos da sociedade e seja aprovado por todas as pessoas que sejam accionistas à data 

do acordo, ou (B) num acordo escrito que seja assinado por todas as pessoas que sejam accionistas à data do 

acordo e que seja dado a conhecer à sociedade”. 

http://www.lexisnexis.com/documents/pdf/20080618091347_large.pdf
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por contrariar a regulação parassocial omnilateral, seja considerada abusiva814. Tenha-

se presente que, à luz do artigo 63.º, n.º 1, alínea b), da Lei das Sociedades Comerciais, 

uma deliberação é abusiva, para efeitos da sua anulabilidade, quando, 

cumulativamente (i) não viola disposições específicas da lei ou dos estatutos, (ii) é 

apropriada para satisfazer o propósito de um ou mais sócios em (a) conseguir vantagens 

especiais para si ou para outrem em prejuízo da sociedade ou de outros sócios ou (b) 

prejudicar a sociedade ou outros sócios, e (iii) se verifica que a deliberação não teria sido 

adoptada sem os votos dos sócios com os propósitos referidos no ponto anterior (a já 

referida prova de resistência)815. 

Esta solução surge no enquadramento de duas ideias.  

A primeira é a de que uma deliberação contrária a um acordo parassocial omnilateral 

será contrária ao interesse social e, por isso, deverá ser considerada anulável se reunir 

os restantes pressupostos, acima referidos, de que depende o preenchimento do artigo 

 

814 Conforme já desenvolvido em As empresas no direito angolano: lições de direito comercial, pp. 743 e ss., e 

em linha com o que é maioritariamente entendido, a qualificação destas deliberações como abusivas não 

assenta na figura do abuso de direito, tal como tratada no artigo 334.º do Código Civil. Por um lado, as 

deliberações inválidas são sujeitas a uma disciplina pormenorizada contida na Lei das Sociedades 

Comerciais, que nada tem que ver com o carácter aberto e geral do artigo 334.º do Código Civil. Por outro 

lado, ao contrário do que sucede com o artigo 334.º do Código Civil, a Lei das Sociedades Comerciais 

estabelece uma distinção vincada (sobretudo no plano dos desvalores cominados) entre deliberações 

abusivas e deliberações cujo conteúdo é contrário aos bons costumes. 
815 Detectam-se, assim, dois tipos de deliberações abusivas: em primeiro lugar, aquelas que visam alcançar 

vantagens especiais para os sócios ou para terceiros, com prejuízo da sociedade ou de sócios (o principal 

motivo subjacente é o de alcançar vantagens especiais); em segundo lugar, as designadas deliberações 

emulativas, que visam tão-só prejudicar a sociedade ou sócios (aqui, é indiferente a concessão de eventuais 

vantagens ou desvantagens que decorram para os sócios votantes). Em qualquer circunstância, assinale-se 

que é necessária a idoneidade objectiva da deliberação para produzir a lesão dos interesses da sociedade ou 

de outros sócios. Sobre o tema, cfr. INOCÊNCIO GALVÃO TELLES, Deliberações sociais abusivas: anotação ao 

acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 21 de Abril de 1972, in O direito (separata), ano 104, Lisboa, 1972; 

MARIA REGINA GOMES REDINHA, Deliberações sociais abusivas, in Revista de direito e economia,  ano X-XI, Centro 

Interdisciplinar de Estudos Jurídicos e Económicos, Coimbra, 1985, pp. 193-226; JORGE COUTINHO DE ABREU, 

Impugnação de deliberações sociais (teses e antíteses, sem sínteses), in I Congresso Direito das Sociedades em 

Revista (coord. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS/J. M. COUTINHO DE ABREU/RUI PINTO DUARTE), Almedina, Coimbra, 

2011, pp. 207-210. Na doutrina nacional, veja-se também SOFIA VALE, As empresas no direito angolano: lições 

de direito comercial, pp. 743 e ss. 
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63.º, n.º 1, alínea b), da Lei das Sociedades Comerciais816. Remetendo para o que adiante 

se desenvolverá sobre o interesse social como fundamento da oponibilidade da 

regulação parassocial à sociedade817, julga-se que esta solução é evidente: admitindo 

que nos acordos parassociais omnilaterais os sócios, pelo seu entendimento unânime, 

definem, através de uma concreta composição de interesses, o interesse social, então, 

uma deliberação tomada por uma maioria de sócios que seja contrária à composição de 

interesses formada e revelada pelo acordo parassocial (e no qual estes sócios votantes 

também são partes) consubstancia uma deliberação contrária ao interesse social 

(conforme definido no acordo parassocial). 

Esta conclusão torna-se mais clara se considerarmos o seguinte: do mesmo modo que 

uma deliberação social tomada por unanimidade exclui a possibilidade de ser 

considerada contrária ao interesse social, a violação (ainda que através da tomada de 

uma deliberação social, por maioria) do que foi acordado por unanimidade em sede 

parassocial consubstancia uma contrariedade ao interesse social818. Deste modo, por 

via de uma oponibilidade mediata ou indirecta, propiciada pela definição do interesse 

social no acordo parassocial omnilateral, este assume relevância enquanto parâmetro 

de validade da deliberação social. 

Não obstante, para que uma deliberação social possa ser anulada nos termos expostos, 

é necessário que estejam reunidos os demais requisitos exigidos pelo artigo 63.º, n.º 1, 

alínea b), da Lei das Sociedades Comerciais – os quais nem sempre se mostram de fácil 

 

816 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, p. 129; ADELAIDE MENEZES LEITÃO, 

Acordos parassociais e corporate governance, p. 589; JORGE NOVAL PATO, Los pactos omnilaterales, p. 138; 

CANDIDO PAZ-ARES, El enforcement de los pactos parasociales, in Actualidad juridica, n.º 5, Uria & Menendez, 

Madrid, 2003, disponível em 

https://www.uria.com/documentos/publicaciones/1052/documento/03candido.pdf, p. 41.  
817 Cfr. VII, 3 infra. 
818 Cfr. CANDIDO PAZ-ARES, El enforcement de los pactos parasociales, p. 41, nota 80; JESÚS ALFARO, Interés social 

y derecho de suscripción preferente, Civitas, Madrid, 1995, pp. 79-80. 

https://www.uria.com/documentos/publicaciones/1052/documento/03candido.pdf
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preenchimento819. Estando preenchidos esses requisitos, então, os votos emitidos pelos 

sócios em contravenção com o acordado em sede parassocial devem ter-se por abusivos 

para efeitos do artigo 63.º, n.º 1, alínea b), da Lei das Sociedades Comerciais820, podendo 

concluir-se pela admissibilidade da anulação de uma deliberação social por esta ser, à 

luz daquele preceito normativo, uma deliberação abusiva. Com a anulabilidade da 

deliberação, atribui-se ao acordo parassocial omnilateral – em linha com o que temos 

vindo a defender – uma enérgica tutela jus-societária821. Em coerência, uma vez 

reunidas as condições do referido preceito, é também possível requerer cautelarmente 

a suspensão dessa deliberação social (nos termos dos artigos 396.º e seguintes do Código 

de Processo Civil)822. 

Mas esta não é a única saída fornecida pelo sistema como resposta às hipóteses de 

deliberações contrárias ao conteúdo de acordo parassocial omnilateral. A deliberação 

social que contraria o acordo omnilateral poderá ser considerada inválida em virtude 

da violação de deveres de lealdade por parte dos sócios votantes em relação aos 

 

819 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Anotação ao artigo 58.º, in Código das Sociedades Comerciais em comentário, 

I, 2.ª edição, Almedina, Coimbra, 2017, pp. 714-715, para quem é necessário a prova de (pelo menos) dolo 

eventual dos sócios votantes: “bastará provar, portanto, que um ou mais sócios, ao votarem, previram 

como possível a vantagem especial para si ou para outrem, ou o prejuízo da sociedade ou de outros sócios, 

e não confiaram que tal efeito eventual se não verificaria […] deliberação é apropriada para satisfazer o 

propósito ilícito de um sócio, dela derivando prejuízo para a sociedade e/ou sócios. Ainda assim, a 

deliberação não será anulada se a sociedade provar que, sem os votos daquele sócio, a deliberação teria sido 

igualmente adoptada” (i.e., caso a deliberação não passe no teste de resistência). Ainda que se trate de um 

acordo parassocial quase omnilateral, parece-nos possível que este sirva, ao menos, como meio de prova 

das vantagens especiais que os sócios que votaram em desconformidade com o acordo de voto dele 

constante tiveram em vista, naquela concreta votação, o que, contanto que se consiga o preenchimento dos 

demais requisitos plasmados no artigo 63.º, n.º 1, alínea b), da Lei das Sociedades Comerciais, poderá abrir 

caminho à anulação da deliberação social abusiva. 
820 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Anotação ao artigo 58.º, p. 715, que refere que “o juízo acerca do carácter 

abusivo (gerador de anulabilidade) deveria incidir na deliberação unitária ou globalmente considerada, e 

não nos votos (e propósitos) de cada um dos sócios”. 
821 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, p. 129. 
822 O Tribunal Supremo, no Acórdão de 31.05.2018, da Câmara do Cível, Administrativo, Fiscal e 

Aduaneiro, Processo n.º 1562/16, Relator: MANUEL DIAS DA SILVA, disponível na Secretaria Judicial do 

Tribunal Supremo, pronunciando-se sobre os requisitos exigidos para o decretamento de uma providência 

cautelar de suspensão de uma deliberação social, determinou que “a simples aparência de invalidade da 

deliberação social deverá ser tida como suficiente para o decretamento da suspensão dos efeitos dessa 

deliberação se o dano necessário estiver devidamente configurado”. 
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restantes sócios (a minoria) partes no acordo omnilateral823. Independentemente da 

interpretação que seja dada ao artigo 63.º, n.º 1, alínea b), da Lei das Sociedades 

Comerciais, como refere CARNEIRO DA FRADA, “uma deliberação contrária a um 

acordo parassocial omnilateral consubstanciará certamente uma violação do dever de 

lealdade (por parte dos sócios que a viabilizaram), estejam ou não verificados os 

requisitos do voto abusivo ou da deliberação abusiva”. 

Importa notar que a violação de deveres de lealdade se distingue, num plano dogmático, 

da contrariedade ao interesse social, e mesmo do problema das deliberações abusivas, 

pois é um tema bem mais abrangente do que esses. Estes problemas não são 

incompatíveis nem mutuamente excludentes: as deliberações contrárias ao interesse 

social ou, em geral, as deliberações abusivas são frequentemente o resultado de 

comportamentos desleais dos sócios que as aprovaram824. Sobretudo, quando o 

propósito mais comum dos acordos parassociais omnilaterais é o de reduzir o risco de 

oportunismo da maioria, que é propiciado pela regra geral da maioria que vigora na 

tomada de deliberações sociais825.  

Independentemente da recondução do problema à violação de deveres de lealdade, o 

impedimento à validade de uma deliberação contrária a um acordo parassocial, neste 

contexto e ceteris paribus, apenas poderá decorrer e mover-se no estrito quadro das 

deliberações abusivas Já não!!!!– o que exige, em qualquer situação, o preenchimento 

dos pressupostos de que depende a aplicação do artigo 63.º, n.º 1, alínea b), da Lei das 

Sociedades Comerciais. Paralelamente, a violação desses deveres reclama, nas relações 

inter partes, a tutela, por via indemnizatória, dos lesados pela deslealdade dos sócios que 

 

823 Cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Acordos parassociais: síntese das questões jurídicas mais relevantes, p. 177; 

MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, p. 129; ADELAIDE MENEZES LEITÃO, Acordos 

parassociais e corporate governance, p. 589; JORGE NOVAL PATO, Los pactos omnilaterales, p. 138; KARSTEN 

SCHMIDT, Gesellschaftsrecht, 2. Auflage, Heymanns, Köln, 1992, p. 621.  
824 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, p. 129, nt. 49; PEDRO PAIS DE 

VASCONCELOS, A participação social, p. 327. É neste sentido que se orientam as observações de CANDIDO PAZ-

ARES, El enforcement de los pactos parasociales, p. 41, nota 79, ao considerar, neste contexto, que são 

equivalentes as categorias de contrário ao interesse social e contrário ao dever de lealdade para com a 

minoria da maioria dos sócios que toma uma deliberação contrária aos compromissos parassociais.  
825 Cfr. MARIA ISABEL SÁEZ LACAVE, Los pactos parasociales de todos los socios en derecho español: una 

materia en manos de los jueces, p. 5, nota 6. 
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votaram contrariamente ao disposto no acordo parassocial, quando se encontrem 

preenchidos os respectivos pressupostos da responsabilidade civil. Estando em causa 

uma deliberação abusiva, o artigo 63.º, n.º 3, da Lei das Sociedades Comerciais fornece 

uma base sólida para essa tutela indemnizatória, ao estatuir que os sócios que tenham 

votado favoravelmente a deliberação abusiva respondem solidariamente perante a 

sociedade e os outros sócios pelos prejuízos causados826. 

Falta-nos abordar um último problema: saber se, independentemente da anulabilidade 

da deliberação social, o voto emitido em contrariedade com o disposto num acordo 

parassocial omnilateral enferma, por essa razão, e ab initio, de ineficácia827. A questão 

releva porque extravasa o estrito âmbito da impugnabilidade dos actos violadores do 

acordo parassocial e porque se reporta à ineficácia ab initio do voto (e, portanto, a um 

plano distinto do da mera anulabilidade da deliberação social por esta ser abusiva, a 

qual não só admite a sua sanação pelo decurso do prazo – artigo 63.º, n.º 3, da Lei das 

Sociedades Comerciais – ou pela sua confirmação – artigo 67.º, n.º 2, da Lei das 

Sociedades Comerciais –, como não impede que a mesma produza ab initio efeitos 

jurídicos828). Em termos práticos, o problema consiste em saber se, consubstanciando o 

exercício do direito de voto uma violação do acordo parassocial omnilateral, ainda que 

esse voto não se mostre apto a determinar o sentido da deliberação (ou seja, a inquinar 

a deliberação), a sociedade deve – à partida, o presidente da mesa da assembleia geral – 

recusar computar o voto assim emitido para efeitos de formação da deliberação social.  

A resposta à questão implica que se retome a conclusão acima aflorada: com base na 

redução teleológica da parte final do artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, 

no domínio dos acordos parassociais omnilaterais, o princípio da insensibilidade dos 

 

826 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, p. 129, nota 49. 
827 O problema não se confunde, por isso, com a possibilidade – admitida por MANUEL CARNEIRO DA FRADA – 

de a deliberação formada com este voto ser nula, por configurar uma ofensa aos bons costumes (caso em 

que seria aplicável o artigo 61.º, n.º 1, alínea d), da Lei das Sociedades Comerciais) – cfr. MANUEL CARNEIRO DA 

FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, p. 129. 
828 CARLOS BURITY DA SILVA, Teoria geral do direito civil, p. 663, que, a este propósito, refere: “ineficaz é o 

negócio jurídico que não produz nenhum efeito […], inválido é aquele negócio jurídico que não produz tais 

efeitos por causa de um vício de constituição […] quando a pessoa que tenha a faculdade para impedi-lo não 

queira que seja válido o negócio jurídico por razão do defeito de que se trate (anulabilidade)”. Assim 

evidenciando que, até à anulação do negócio jurídico, ele produz os efeitos a que tende. 
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actos societários ao conteúdo dos acordos parassociais não prevalece. Mas, nestes casos, 

daí não resulta apenas que a esfera societária pode ser permeável à regulação 

parassocial; daí resulta que a esfera societária deve ser moldada a essa regulação, uma 

vez que é dela que resulta a definição do interesse da sociedade. Por isso, estando em 

causa um acto de um sócio perante a sociedade (o voto) contrário a esse interesse, então, 

à ilicitude desse acto está ligada a sua ineficácia829. 

Tal significa que a sociedade deve rejeitar o voto assim emitido. Cabe ao presidente da 

mesa da assembleia geral apreciar a validade dos votos e recusar os votos ilícitos e 

indevidos830; uma vez concluído o processo de votação, deve este recusar-se a computar 

o voto, à luz do disposto no artigo 279.º ou do 406.º, ambos da Lei das Sociedades 

Comerciais. Recusa que será “sem recurso para a assembleia e a título definitivo”831. 

Aqui chegados, concluímos que uma deliberação social que contrarie o conteúdo de um 

acordo parassocial omnilateral pode ser considerada abusiva – e, como tal, anulável, à 

luz do disposto no artigo 63.º, n.º 1, alínea b), da Lei das Sociedades Comerciais – seja 

por (i) colidir com o interesse social (conforme definido no acordo parassocial 

omnilateral), ou por (ii) corresponder à violação de deveres de lealdade de um ou mais 

sócios. Ainda que não se verifique a anulabilidade da deliberação social por esta via (o 

que ocorre após a tomada da deliberação, nos casos em que não estão preenchidos todos 

os requisitos do artigo 63.º, n.º 1, alínea b), da Lei das Sociedades Comerciais), o concreto 

voto emitido em contrariedade com o disposto no acordo parassocial omnilateral 

sempre deveria ter sido rejeitado pelo presidente da mesa da assembleia geral. Todas 

estas soluções permitem, assim, estender a eficácia de um acordo parassocial ao plano 

social, servindo a regulação contida naquele de parâmetro de validade das deliberações 

tomadas pelos sócios.  

 

829 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, p. 123. CARLOS BURITY DA SILVA, Teoria 

geral do direito civil, p. 646, para quem “o conceito de ineficácia é o mais amplo e o que engloba todos os 

outros valores negativos do acto jurídico”. 
830 Cfr. EDUARDO LUCAS COELHO, A formação das deliberações sociais, p. 189; ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, SA: 

assembleia geral e deliberações sociais, p. 77. 
831 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, SA: assembleia geral e deliberações sociais, p. 77. 
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Como se desenvolverá e justificará adiante832, estas soluções valerão também quando, 

não se tratando de acordo parassocial omnilateral, a representatividade dos sócios no 

acordo parassocial cujo conteúdo é contrariado pela deliberação for evidente, porque 

resultante de expressiva maioria qualificada (um acordo quase-omnilateral), e esse 

acordo parassocial (i) seja apto a definir o interesse social, (ii) seja conhecido da 

sociedade, e (iii) os restantes sócios – que nele não são parte – conheçam também o 

conteúdo do acordo parassocial.  

  

 

832 Cfr. VII, 3 infra. 
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CAPÍTULO VII - INTERESSE SOCIAL E ACORDOS 

PARASSOCIAIS 

1. ENQUADRAMENTO 

No capítulo anterior, ficou claro que a oponibilidade dos acordos parassociais à 

sociedade não só pressupõe a correcta compreensão da noção de oponibilidade como 

põe em jogo uma interacção entre diferentes figuras (incluindo figurinos negociais 

clássicos do direito civil) e de diversos elementos regulativos.  

Este capítulo surge em estreita e directa sequência do capítulo anterior. Partindo do 

pressuposto de que os gerentes e administradores da sociedade estão vinculados a 

actuar de acordo com o interesse social, cabe averiguar, a um tempo, se o interesse social 

pode ser definido através de acordo parassocial e, a outro tempo, sendo a resposta a essa 

primeira questão positiva, se, na hipótese de estarmos perante um acordo parassocial 

com esse conteúdo, tem a sociedade (maxime, os membros do seu órgão executivo) o 

dever de respeitar a regulação decorrente desse acordo parassocial. Como se 

desenvolverá, em causa não estão os problemas de oponibilidade directa da regulação 

parassocial à sociedade que foram tratados no capítulo antecedente. Trata-se aqui de 

saber se o acordo parassocial, no papel de fonte definidora do interesse social, pode 

relevar, a título indirecto, pela interposição de normas jus-societárias que 

pressuponham o interesse social, como instrumento concretizador dessas normas. 

Tendo presente o problema em análise, torna-se, antes de mais, essencial a 

determinação do que deve entender-se por interesse social.  

Como ponto de partida, importa não perder de vista que na legislação societária 

angolana não existe uma definição de interesse social833. Existem, porém, referências 

expressas ao interesse social na Lei das Sociedades Comerciais. Vejamos, a título de 

 

833 Sobre a ausência desta definição na Lei das Sociedades Comerciais, com referência ao anteprojecto dessa 

lei e com as alterações propostas, que não foram acolhidas na versão definitiva, cfr. GILBERTO LUTHER, A 

questão da preferência societária: um breve olhar sobre um problema novo no direito das sociedades em Angola, 

in RAD: Revista angolana de direito, Casa das Ideias, Luanda, 2009, p. 125.  
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exemplo, as seguintes disposições da Lei das Sociedades Comerciais: no artigo 6.º, n.º 3, 

relativo à capacidade da sociedade, determina-se que, se existir interesse próprio da 

sociedade garante, não é contrária ao fim da sociedade a prestação de garantias reais ou 

pessoais a dívidas de outras entidades; no artigo 69.º, relativo às regras de actuação da 

administração, o legislador estabeleceu que os administradores devem actuar no 

interesse da sociedade, e ter em conta os interesses dos sócios e dos trabalhadores; 

prevê-se que os limites à transmissão ou oneração (em caso de penhor e usufruto) de 

acções nominativas devem ser conformes ao interesse social (artigo 350.º, n.º 2, alínea 

c))834, sendo que, no caso de acções nominativas cuja transmissão esteja condicionada 

ao consentimento da sociedade, a respectiva recusa poderá ocorrer com fundamento 

em interesse relevante da sociedade (artigo 351.º, n.º 2); já no domínio do aumento de 

capital, resulta do disposto no artigo 458.º, n.º 2, que a assembleia geral que deliberar o 

aumento de capital pode limitar ou suprimir o direito de preferência dos accionistas, 

desde que o interesse social o justifique; é também o interesse social que está em jogo 

quando, à luz do artigo 429.º, n.º 5, se proíbe que um administrador vote sobre assuntos 

em que tenha, por conta própria ou de terceiro, um interesse em conflito com o 

interesse da sociedade; em matéria de sociedades em relação de grupo, o artigo 472.º, 

n.º 2, alínea d) (a contrario), refere que a sociedade dominante deve actuar com respeito 

pelos interesses da sociedade dominada, sem causar prejuízos a esta, aos sócios 

minoritários e aos trabalhadores; por outro lado, tendo em vista o interesse do grupo835, 

o artigo 475.º, n.º 2, estabelece que podem ser dadas instruções desvantajosas para a 

sociedade subordinada, se tais instruções servirem os interesses da sociedade directora 

ou das outras sociedades do mesmo grupo. 

 

834 As cláusulas limitativas da transmissão das acções nominativas devem ser inscritas nos títulos ou nas 

contas de registo das acções, para que possam ser oponíveis a terceiros de boa-fé (artigo 350.º, n.º 3, da Lei 

das Sociedades Comerciais, com a redacção que lhe foi conferida pelo Código de Valores Mobiliários). Sendo 

as acções tituladas, o seu registo junto da sociedade emitente pode agora ser efectuado em suporte papel ou 

em suporte electrónico, seguindo o modelo estabelecido no Decreto Executivo que regula o registo de 

valores mobiliários junto do emitente (Decreto Executivo n.º 273/17, de 13 de Maio, publicado no Diário 

da República, I Série, n.º 71).  
835 Utilizando esta expressão, a propósito da tensão entre interesse do grupo e interesse de cada sociedade 

integrante do grupo, cfr. ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, Grupos de sociedades e deveres de lealdade: 

por um critério unitário de solução do “conflito do grupo”, Almedina, Coimbra, 2012, pp. 223 e ss.  
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2. CONCEPÇÕES DE INTERESSE SOCIAL 

A discussão sobre o que se deve entender por interesse social é já antiga836 e, em termos 

simplificados, opõe as comummente designadas teses institucionalistas às teses 

contratualistas837. 

 

2.1. TEORIAS INSTITUCIONALISTAS 

Segundo uma concepção de interesse social estritamente institucionalista – a qual 

conta com a adesão, no ordenamento jurídico português, de autores como JOSÉ DE 

OLIVEIRA ASCENSÃO, ANTÓNIO PEREIRA DE ALMEIDA, JOSÉ MARQUES ESTACA ou 

 

836 Para além de outras obras clássicas sobre o tema do interesse social, que serão referidas e citadas ao 

longo deste capítulo, deve ainda fazer-se menção a um conjunto de textos de autores portugueses com 

incidência no tema: J. Pires Cardoso, Problemas do anonimato. I, Sociedade anónima: ensaio económico, 

Empresa Nacional de Publicidade, Lisboa, 1943, pp. 39 e ss.; Orlando de Carvalho, Critério e estrutura do 

estabelecimento comercial, Atlântida Editora, Coimbra, 1967, pp. 301 e ss., em nota; Vasco Lobo Xavier, 

Anulação de deliberação social e deliberações conexas, Almedina, Coimbra, 1998 (reimpressão do original 

de 1976), pp. 244 e ss., em nota; Jorge Manuel Coutinho de Abreu, A empresa e o empregador em direito do 

trabalho, in Estudos em homenagem ao Prof. Doutor J. J. Teixeira Ribeiro. III, Iuridica, número especial do 

Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, 1983, pp. 282 e ss., e Do abuso de 

direito: ensaio de um critério em direito civil e nas deliberações sociais, Almedina, Coimbra, 1999 

(reimpressão do original de 1983), pp. 108 e ss. 

837 Entre nós, Graciano Kalukango, Sobre a responsabilidade civil dos administradores e gerentes das 

sociedades anónimas e por quotas para com os sócios na ordem jurídica angolana, Integracons, Lubango, 

2013, pp. 114 e ss., sumariza os argumentos de ambas as correntes. 
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PEDRO CAETANO NUNES838 –, o interesse da sociedade é perspectivado como algo 

diferenciado do interesse da colectividade dos sócios ou do interesse dos sócios exercido 

de modo colectivo. O interesse social corresponde ao conjunto dos interesses dos sócios 

e de outros sujeitos, como os trabalhadores, os credores e a colectividade em geral, 

entendido de forma conciliadora e unitária, especialmente orientado para a existência 

de um interesse geral na actividade produtiva da sociedade. Esta teoria tem como 

principal corolário a compressão do espaço de auto-realização dos sócios, 

subordinando-se a autonomia destes ao interesse geral prevalecente. 

Partindo deste tronco comum, desenvolveram-se diferentes teorias de matriz 

institucionalista839.  

Neste contexto, merece referência a teoria da empresa em si (Unternehmen an sich), 

surgida da Alemanha, no final da Primeira Guerra Mundial. Segundo WALTHER 

 

838 Segundo José de Oliveira Ascensão, Direito comercial. IV, Sociedades comerciais: parte geral, Dislivro, 

Lisboa, 2000, pp. 68-69, “o interesse da sociedade […] é, pois, o interesse da estrutura jurídica. Este não pode 

ser o dos sócios; por isso, ele manifesta-se mesmo perante uma posição unânime dos sócios”. No mesmo 

sentido, afirma António Pereira de Almeida, Sociedades comerciais, valores mobiliários, instrumentos 

financeiros e mercados, I, p. 118, que “o interesse social corresponde ao interesse da empresa como 

sociedade colectiva que constitui o substrato da sociedade comercial”, sendo que “pode não coincidir com 

o interesse de cada um dos sócios ou grupo de sócios”. Alinhado com este entendimento, José Marques 

Estaca, O interesse da sociedade nas deliberações sociais, Almedina, Coimbra, 2003, defende que “o 

interesse da sociedade prende-se, em primeira linha, com uma certa visão institucionalista de conservação 

e rentabilidade da empresa, criada, nas suas vertentes ontológico-social e económico-financeira, 

orientação que se encontra em perfeita consonância quer com a determinação concreta de um objecto 

social, que baliza a actividade da empresa, quer com o seu escopo ou finalidade, não se limitando qualquer 

daqueles conceitos à prossecução de uma actividade lucrativa” (p. 96), pelo que faria “hoje pleno sentido 

defender o ressurgimento de uma concepção institucionalista moderna, perante a qual a sociedade-

instituição, apesar de partir de uma génese, normalmente e em princípio, contratual, sofre um processo de 

autonomização e afirmação no mundo jurídico, através da atribuição de personalidade jurídica” (p. 119). 

Também Pedro Caetano Nunes, Responsabilidade civil dos administradores perante os accionistas, 

Almedina, Coimbra, 2001, p. 96, defende que “o critério do êxito da empresa constitui um limite absoluto 

à restrição do interesse social motivada pela ponderação dos interesses individuais dos accionistas”; em 

sentido convergente na sua tese de doutoramento, cfr. Dever de gestão dos administradores de sociedades 

anónimas, Almedina, Coimbra, 2018 (reimp.), pp. 485 e ss. 
839 Em pormenor, sobre estas diversas teorias, cfr. JOSÉ MARQUES ESTACA, O interesse da sociedade nas 

deliberações sociais, pp. 114 e ss. 
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RATHENAU840, as grandes empresas, normalmente sociedades por acções, assumem 

uma relevância própria na economia do país e na sociedade, como elemento da 

economia colectiva841. O interesse da sociedade identifica-se, nos termos desta 

corrente, com a sua maior eficiência produtiva, que possibilita uma melhor construção 

de riqueza para a comunidade (v.g., através da oferta de trabalho, de melhorias técnicas 

e de progresso científico). A construção inerente à teoria da empresa em si faz 

corresponder a empresa a um centro autónomo de interesses jurídicos, diferentes dos 

titulados pelo substrato humano da sociedade842. Tudo isto a implicar uma compressão 

dos direitos dos sócios, que cedem a favor do interesse dos trabalhadores, do interesse 

dos consumidores e de um interesse próprio da sociedade, por serem estes merecedores 

de maior tutela do que os interesses dos sócios (mesmo que colectivamente 

considerados)843. Por essa razão, os direitos dos sócios devem ser condicionados ao 

superior interesse da empresa. 

Importa notar que a designação desta teoria (Unternehmen an sich) é atribuída a FRITZ 

HAUSSMAN844, autor que, embora inserido na mesma corrente institucionalista, 

criticou fortemente a concepção de WALTHER RATHENAU, por esta postular a 

atribuição de um interesse a alguém que não é pessoa e por exacerbar a relevância do 

interesse público na disciplina societária e, com isso, promover a intervenção estatal na 

 

840 Cfr. WALTHER RATHENAU, Vom Aktienwesen: eine geschäftliche Betrachtung (Das sociedades por acções: 

uma análise negocial), S. Fischer, Berlin, 1917, apud LUÍS BRITO CORREIA, Direito comercial. II, Sociedades 

comerciais, Associação de Estudantes da Faculdade de Direito de Lisboa, Lisboa, 1987/1989, pp. 41-42. 

Note-se que a teoria da empresa em si presidiu à elaboração da Lei das Sociedades por Acções (AktG) alemã 

de 1937. Sobre esta teoria e sobre a sua relevância na história do direito comercial moderno de matriz 

romano-germânica, veja-se o estudo de FRANK LAUX, Die Lehre vom Unternehmen an sich: Walther Rathenau 

und die aktienrechtliche Diskussion in der Weimarer Republik (A teoria da empresa em si: Walther Rathenau 

e a discussão sobre sociedades por acções na República de Weimar), Duncker & Humblot, Berlin, 1998. 
841 Cfr. JOSÉ MARQUES ESTACA, O interesse da sociedade nas deliberações sociais, p. 114. 
842 Com esta leitura, cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa coletiva e sociedades comerciais: dimensão 

problemática e coordenadas sistemáticas da personificação jurídico-privada, Almedina, Coimbra, 2016, 

pp. 324 e ss.  
843 Cfr. LUÍS BRITO CORREIA, Direito comercial, pp. 41-45; JOSÉ MARQUES ESTACA, O interesse da sociedade nas 

deliberações sociais, pp. 114-115. 
844 Regista-se a alusão, pela primeira vez, à designação desta teoria em 17 de Dezembro de 1927, data em 

que o autor publicou o texto Die Aktiengesellschaften als “Unternehmen an sich” (As sociedades por acções 

como “empresas em si”), na Juristischen Wochenschrift. Sobre este autor e sobre a teoria por ele 

desenvolvida, veja-se LUÍS BRITO CORREIA, Direito comercial, pp. 46-47. 
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organização da economia. FRITZ HAUSSMAN evoluiu para a chamada teoria do 

organismo vivo: de acordo com esta, o interesse da sociedade resulta da soma ou 

unidade dos interesses individuais de todos os que, ligados à empresa, coordenam os 

seus fins, em especial, sócios, membros dos órgãos de administração e de fiscalização, 

credores e dependentes; o interesse do “organismo vivo” emerge da confluência dos 

interesses de todos estes sujeitos845. Desta forma, a oposição do interesse da empresa 

em si (Unternehmen an sich) a um interesse da colectividade (Interesse der Allgemeinheit) 

marca a nota do discurso posterior de FRITZ HAUSSMAN846. 

A teoria da pessoa em si (Person an sich) foi outra das teorias institucionalistas que 

surgiram na Alemanha, a partir de 1926847. Esta teoria foi elaborada com base na ideia 

da sociedade comercial como uma realidade, nos termos desenvolvidos por OTTO VON 

GIERKE ao abrigo da sua teoria do realismo orgânico (Theorie von der realen 

Verbandspersönlichkeit)848. Esta teoria postula que a sociedade – enquanto pessoa 

jurídica – é titular de um interesse próprio, superior (e não coincidente) com o interesse 

dos sócios. Afasta-se da teoria da empresa em si na medida em que desconsidera 

quaisquer interesses externos ao da sociedade849.  

Por fim, importa referir a teoria da instituição. Desenvolvida por autores como 

GEORGES RIPERT850 e ÉMILE GAILLARD851, e fundada no institucionalismo ontológico 

de GEORGES RENARD852, esta teoria parte da contraposição entre instituição – como 

 

845 Cfr. LUÍS BRITO CORREIA, Direito comercial, pp. 46-47; JOSÉ MARQUES ESTACA, O interesse da sociedade nas 

deliberações sociais, p. 116. 
846 Cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa coletiva e sociedades comerciais: dimensão problemática e 

coordenadas sistemáticas da personificação jurídico-privada, p. 325. 
847 Cfr. LUÍS BRITO CORREIA, Direito comercial, p. 45. 
848 Para uma abordagem aprofundada da teoria do realismo orgânico, cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa 

coletiva e sociedades comerciais: dimensão problemática e coordenadas sistemáticas da personificação 

jurídico-privada, pp. 284-301. 
849 Cfr. LUÍS BRITO CORREIA, Direito comercial, pp. 45-46; JOSÉ MARQUES ESTACA, O interesse da sociedade nas 

deliberações sociais, p. 115. 
850 Cfr. GEORGES RIPERT, Traité élémentaire de droit commercial, 11e.  ed., LGDJ, Paris, 1983, em especial, pp. 

53 e ss. 
851 Cfr. ÉMILE GAILLARD, La société anonyme de demain: la théorie institutionnelle et le fonctionnement de 

la société anonyme, 22e. ed., Recueil Sirey, Paris, 1934, em especial, pp. 12 e ss. 
852 Cfr. GEORGES RENARD, La théorie de l’institution: essai d'ontologie juridique, Recueil Sirey, Paris, 1930, em 

especial, pp. 32 e ss. 
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obra que se realiza e perdura juridicamente no meio social – e contrato. Sustenta a ideia 

de que o interesse da sociedade não pode ter por referência um contrato (como sucede 

com as teorias contratualistas), mas antes uma instituição. A sociedade perdura para 

além do seu momento constitutivo e o interesse da sociedade deve afigurar-se mutável, 

ainda que o contrato de sociedade ou o acto constitutivo da sociedade não seja alterado. 

Assim, o interesse da sociedade não decorre exclusivamente nem fica cativo do 

interesse definido no contrato de sociedade853. 

 

2.2. TEORIAS CONTRATUALISTAS 

Para as teorias contratualistas, o interesse social reconduz-se a um interesse típico e 

específico que é comum a todos os sócios ou, em caso de divergência entre eles, ao 

interesse da maioria dos sócios, por respeito às regras gerais de tomada de decisão 

aplicáveis à assembleia geral (órgão social onde, por excelência, se exprime a vontade 

dos sócios). Assim, o interesse dos sócios é distinto de todos os outros interesses 

eventualmente existentes, como os de trabalhadores, credores ou outros sujeitos 

(apesar de poder, eventualmente, ser coincidente com os destes), pois esses serão 

interesses extra-societários.  

 

853 Cfr. LUÍS BRITO CORREIA, Direito comercial, pp. 47-48; JOSÉ MARQUES ESTACA, O interesse da sociedade nas 

deliberações sociais, p. 116-117. 
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O artigo 64.º do Código das Sociedades Comerciais português não tem equivalente 

directo na nossa Lei das Sociedades Comerciais854. 

 

854 Entre nós, é o artigo 69.º da Lei das Sociedades Comerciais que, sob a epígrafe “Dever de diligência”, mais 

detalhadamente versa sobre o interesse social. Já o actual artigo 64.º do Código das Sociedades Comerciais 

português, com a epígrafe “Deveres fundamentais”, dispõe que: “1 ‐ Os gerentes ou administradores da 

sociedade devem observar: a) Deveres de cuidado, revelando a disponibilidade, a competência técnica e o 

conhecimento da actividade da sociedade adequados às suas funções e empregando nesse âmbito a 

diligência de um gestor criterioso e ordenado; e b) Deveres de lealdade, no interesse da sociedade, 

atendendo aos interesses de longo prazo dos sócios e ponderando os interesses dos outros sujeitos 

relevantes para a sustentabilidade da sociedade, tais como os seus trabalhadores, clientes e credores. / 2 ‐ 

Os titulares de órgãos sociais com funções de fiscalização devem observar deveres de cuidado, empregando 

para o efeito elevados padrões de diligência profissional e deveres de lealdade, no interesse da sociedade”. 

Importa notar que esta redacção do artigo 64.º do Código das Sociedades Comerciais português foi 

introduzida pela reforma de 2006 (designadamente, com o Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de Março, que 

veio acrescentar, no artigo 64.º, n.º 1, alínea b), do Código das Sociedades Comerciais português, à 

referência ao interesse da sociedade, as expressões “atendendo ao interesse de longo prazo dos sócios” e 

“ponderando os interesses dos outros sujeitos relevantes para a sustentabilidade da sociedade, tais como 

os seus trabalhadores, clientes e credores”). Esta nova redacção do artigo 64.º ressuscitou a questão, na 

doutrina portuguesa, do interesse social. Destaca-se aí o entendimento de JORGE COUTINHO DE ABREU, autor 

que, defendendo inicialmente a teoria contratualista, acabou por, em face da nova redacção do artigo 64.º, 

concluir pela inviabilidade de uma concepção unitária de interesse social, propondo, para a concretização 

deste, o critério do comportamento: quando se tratar de situações ou comportamentos dos sócios, os 

mesmos terão em conta “os seus próprios interesses e (como balizadores) os interesses de que todos eles, 

numa mesma sociedade, comungam” (teoria contratualista); todavia, já será de acolher um 

institucionalismo moderado quando se tratar de situações ou comportamentos dos administradores, 

porque à luz do disposto na redacção actual do artigo 64.º “não se podia continuar tranquilamente a 

sustentar a concepção contratualista de interesse social como critério de comportamento dos 

administradores. Não era possível [a essa luz] descartar, sem mais, os interesses dos trabalhadores” (em 

Deveres de cuidado e de lealdade dos administradores e interesse social, in Reformas do Código das Sociedades, 

Almedina, Coimbra, 2007, pp. 33-35). Mais concretamente, este entendimento leva a que se estabeleça uma 

distinção entre o interesse social como critério (ou limite) à validade das deliberações (aí, o contratualismo 

é predominante) e o interesse social como critério (ou limite) à actuação dos órgãos de administração (onde 

marca presença o institucionalismo). 
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Sem prejuízo, na doutrina portuguesa é a teoria contratualista que tem sido 

maioritariamente acolhida855.  

Importa notar que no contratualismo se identificam várias correntes856. Entre elas, há 

duas que se destacam. 

A primeira é aquela que concebe o interesse social como o interesse comum (unânime 

ou maioritário) dos sócios nessa qualidade (e não noutras qualidades em que se 

apresentem, como sejam a de vendedores, mutuantes ou trabalhadores da sociedade). 

Interesse social e interesse comum dos sócios são, neste caso, sinónimos. O aspecto aqui 

a realçar prende-se com a qualidade de sócio: há que distinguir o interesse social de 

outros interesses colectivos ou individuais de que os sócios, noutra qualidade, possam 

ser titulares, mas que sejam estranhos à sociedade (são, portanto, interesses extra-

sociais). Desta forma, pode existir uma deliberação unânime, que serve, portanto, o 

interesse de todos os sócios, mas que seja contrária ao interesse social: é o caso de uma 

deliberação que vise satisfazer interesses extra-societários que sejam comuns a todos 

os sócios857. 

 

855 Para um apanhado geral da doutrina portuguesa de pendor contratualista, veja-se o estudo de NUNO 

TRIGO DOS REIS, Os deveres de lealdade dos administradores de sociedades comerciais, in Temas de direito 

comercial, Almedina, Coimbra, 2009, pp. 335-336. Merecem destaque as posições dos seguintes autores: 

RAÚL VENTURA, Sociedades por quotas, III, Almedina, Coimbra, 1996, pp. 150-151, defende que “o interesse 

social é o interesse dos sócios, nesta qualidade, ou seja, o interesse que os levou a efectuar contribuições 

para o exercício comum de uma actividade, a fim de distribuirem os lucros”; LUÍS BRITO CORREIA, Direito 

comercial, pp. 49 e ss., afirma que o “interesse da sociedade quer apenas traduzir a ideia de que a finalidade 

a prosseguir não é, em rigor, um interesse de uma ou várias pessoas físicas concretas, mas um interesse 

juridicamente definido como o resultante da conjugação de interesses dos sócios”. Pondo termo a uma 

visão mais metafórica, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades, I, p. 691, afirma que “a sociedade 

é sempre um regime jurídico. Ela não sofre nem ri: apenas o ser humano o pode fazer. Separar a sociedade 

dos sócios é má escolha: despersonaliza um instituto que uma longa experiência mostrou melhor estar no 

direito privado. O administrador servirá, pois, os sócios. Mas não enquanto pessoas singulares: antes 

enquanto partes que puseram a gestão dos seus valores num modo colectivo de tutela e de protecção”. Na 

mesma linha, pergunta PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, A participação social nas sociedades comerciais, Almedina, 

Coimbra, 2006, p. 307, “qual, então, a diferença entre o interesse social e os interesses individuais dos 

sócios? A diferença está no modo individual e no modo societário. […] A posição do sócio não é, pois, nunca 

puramente isolada, puramente individual e, por isso, ele não deve desconsiderar a sociedade e os seus 

consócios no exercício do seu direito social”. 
856 Para uma apresentação detalhada destas correntes, cfr. JOSÉ MARQUES ESTACA, O interesse da sociedade nas 

deliberações sociais, pp. 106 e ss. 
857 Cfr. LUÍS BRITO CORREIA, Direito comercial, p. 34.  
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Por outro lado, é possível conceber uma deliberação que prejudique os interesses de um 

dos sócios mas que, não obstante, satisfaça o interesse social858. Nestes termos, poderá 

definir-se o interesse social como um interesse típico e específico, necessariamente 

comum aos sócios, não referente à pessoa destes, mas ao seu status ou posição jurídica 

destes dentro da sociedade859. A esta luz, a questão não passa apenas por impedir que os 

sócios satisfaçam interesses próprios através da sociedade, sem se preocuparem com o 

interesse dos outros sócios ligados pelo contrato: consiste antes em impedir que os 

sócios, ainda que por deliberação unânime, prossigam qualquer interesse que extravase 

a orla do interesse societário860. Esta orientação assenta na ideia de coincidência ou 

sobreposição entre fim social e interesse social861: apela-se a um interesse colectivo dos 

sócios em sentido instrumental, visando uma maior eficiência e um melhor 

funcionamento da empresa societária862,863. Isto traduz-se, em primeira linha, na 

maximização da prossecução do lucro, e, em segunda linha, na promoção de saídas mais 

lucrativas para os sócios (i.e., na maximização do valor de mercado das participações 

sociais). 

 

858 Cfr. PIER GIUSTO JAEGER, L’interesse sociale, Giuffrè, Milano, 1964, pp. 95 e ss. 
859 Cfr. JOSÉ MARQUES ESTACA, O interesse da sociedade nas deliberações sociais, p. 107. 
860 Cfr. LUÍS BRITO CORREIA, Direito comercial, pp. 35-37. 
861 Neste sentido, afirma PAULO OLAVO CUNHA, Direito das sociedades comerciais, pp. 125-126, que “o 

interesse social […]  representa um fim da própria sociedade que, constituindo uma organização de fatores 

de produção, prossegue o objetivo de proporcionar àqueles que a criam ou venham a integrar um ganho 

com o resultado da atividade dessa organização”. Mais recentemente, no sentido de que no discurso jurídico 

há uma sobreposição conceptual entre fim social e interesse social, que os dados juspositivos – 

designadamente, os constantes do artigo 6.º, n.os 1 a 3, do Código das Sociedades Comerciais português – 

permitem revelar, cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa coletiva e sociedades comerciais: dimensão problemática 

e coordenadas sistemáticas da personificação jurídico-privada, Almedina, Coimbra, 2016, pp. 765 e ss. Note-

se que também na jurisprudência portuguesa se encontra a identificação entre fim da sociedade e interesse 

social: “o justificado interesse da sociedade […] há-de compreender-se por referência ao fim da sociedade, 

que é a obtenção e distribuição dos lucros da actividade económica” (Acórdão do Supremo Tribunal de 

Justiça de 17.06.2004, Proc. n.º 04B1773, Relator: QUIRINO SOARES, disponível em www.dgsi.pt); ou que, 

para que se verifique justificado interesse da sociedade, à luz do disposto no artigo 6.º, n.º 3, do Código das 

Sociedades Comerciais português, “basta que haja o objectivo de ser alcançado um fim conveniente à 

prossecução de vantagens de cariz económico da sociedade” (Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 

17.09.2009, Processo n.º 267/09.9YFLSB.S1, Relator: ALBERTO SOBRINHO, disponível em www.dgsi.pt). 
862 Cfr. JOSÉ MARQUES ESTACA, O interesse da sociedade nas deliberações sociais, p. 107-108. 
863 Cfr. ALBERTO ASQUINI, Conflitto di interessi tra socio e società nelle deliberazioni di assemblea nelle 

società per azioni, in Scritti giuridici, I, Cedam, Padova, 1936, p. 618; ERNESTO SIMONETTO, Utili, dividendo e 

acconti dividendo, in Rivista di diritto civile, vol. 8, 1962, p. 261. 

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
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Registam-se evoluções desta corrente, designadamente, aquelas nas quais se discute se 

esta noção contratualista de interesse social deve ser permeável à variabilidade dos 

sócios ao longo do tempo e aos interesses destes a longo prazo. Neste contexto, tem-se 

como maioritário o entendimento de acordo com o qual o interesse da sociedade 

coincide com o interesse dos sócios actuais, futuros e eventuais, em detrimento de um 

entendimento (de acolhimento menos expressivo) segundo o qual o interesse social se 

define com base no interesse dos sócios actuais enquanto sócios864. A diferença entre 

estas duas abordagens não é inócua: revela-se especialmente pertinente quando se trate 

de sindicar a decisão de distribuição de lucros da sociedade aos sócios ou, mais 

concretamente, de saber se se está a sacrificar a sociedade “a uma apetência imediata de 

lucros”865. Este cenário não é pouco usual: basta pensar na distribuição de lucros como 

um frequente catalisador de conflito nas sociedades anónimas abertas, entre os 

accionistas investidores (interessados em incrementar a distribuição de dividendos no 

curto prazo e em aumentar o valor da sua participação) e outros accionistas (a quem 

interessa a manutenção de uma boa saúde financeira da empresa no longo prazo)866. 

De forma transversal a estes entendimentos, procura-se ainda identificar se o interesse 

social deve reportar-se aos concretos sócios e às circunstâncias que os envolvem, ou ao 

interesse hipotético do sócio médio867. 

Diferentemente, a segunda corrente faz corresponder o interesse social ao resultado (à 

soma) dos vários interesses individuais dos sócios868. Neste sentido, exclui-se a 

possibilidade de conflito entre o interesse social e o interesse de todos os sócios869: uma 

 

864 Subscrita por PIER GIUSTO JAEGER, L’interesse sociale, pp. 116 e ss.; veja-se também TULLIO ASCARELLI, 

Fideiussione, conflitto di interessi e deliberazioni di consiglio: oggetto e capacità sociale, in Rivista delle 

società, 1959, pp. 736 e ss. 
865 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades, I, pp. 872 e 873. 
866 Cfr. NUNO TRIGO DOS REIS, Os deveres de lealdade dos administradores de sociedades comerciais, p. 339. 
867 Um tema sobretudo tratado na doutrina inglesa. Veja-se, entre outros, ADOLF BERLE/GARDINER MEANS, The 

modern corporation and private property, Macmillan, New York, 1932, p. 121; PAUL DAVIES/SARAH 

WORTHINGTON, Gower & Davies’ principles of modern company law, 9th ed., Sweet & Maxwell, London, 2012, 

p. 520. 
868 Cfr. LUIGI MENGONI, Appunti per una revisione della teoria sul conflitto di interessi nelle deliberazioni di 

assemblea delle società per azioni, in Rivista delle società, a. 1, fasc. 3, Giuffrè, Milano, 1956, pp. 436-464. 
869 Cfr. LUÍS BRITO CORREIA, Direito comercial, p. 38; JOSÉ MARQUES ESTACA, O interesse da sociedade nas 

deliberações sociais, pp. 110-111. 
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deliberação unânime é sempre uma deliberação conforme ao interesse social, pelo que 

é improcedente a impugnação da mesma com base na contrariedade a esse interesse. 

Por outro lado, haverá uma lesão do interesse comum dos sócios sempre que uma 

deliberação conduza ao sacrifício do interesse de algum sócio. São várias as críticas a 

esta variante contratualista. A principal crítica apoia-se no facto de os sócios não 

poderem instrumentalizar a sociedade para prosseguir interesses próprios que 

acidental e transitoriamente sejam a todos comuns, apenas lhes cabendo prosseguir 

aqueles que se enquadram nos fins próprios que motivaram a criação da sociedade870. 

 

2.3. POSIÇÃO ADOPTADA 

Não tendo o legislador angolano tomado posição nesta disputa, parece-nos que o 

interesse social não poderá passar exclusivamente pela consideração de interesses 

exteriores à própria sociedade, na senda do preconizado pelas teorias institucionalistas. 

Mas também não será de acolher uma teoria estritamente contratualista. Vejamos em 

que termos871. 

Em primeiro lugar, convoca-se, a título prévio, o problema da utilidade do conceito de 

interesse872. Se tomado numa acepção subjectivista, o interesse corresponde à relação 

que existe entre um sujeito e um bem que é idóneo a satisfazer uma necessidade sua; se 

tomado numa acepção objectivista, corresponderá à relação entre um sujeito e um bem, 

que aquele considera apto a satisfazer uma necessidade sua, independentemente da 

 

870 Cfr. JOSÉ MARQUES ESTACA, O interesse da sociedade nas deliberações sociais, pp. 111 e ss.  
871 GRACIANO KALUKANGO, Sobre a responsabilidade civil dos administradores e gerentes das sociedades 

anónimas e por quotas para com os sócios na ordem jurídica angolana, p. 167, defende, entre nós, um “certo 

institucionalismo (comedido)”. 
872 Sobre o conceito de interesse, remetemos para os estudos de PAULO MOTA PINTO, Interesse contratual 

negativo e interesse contratual positivo, I, Coimbra Editora, Coimbra, 2009, pp. 481 e ss.; PEDRO MÚRIAS, O que 

é um interesse, no sentido que geralmente interessa aos juristas?, in Estudos em memória do Prof. Doutor J. L. 

Saldanha Sanches, II, Coimbra Editora, Coimbra, 2011, pp. 829 e ss.; MARGARIDA LIMA REGO, Contrato de seguro 

e terceiros, pp. 172 e ss. 
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idoneidade desse bem para alcançar o fim em vista873. Sem que nos comprometamos 

com uma destas acepções – diversamente do que faz a generalidade da doutrina, que 

adere à concepção objectivista de interesse874 –, é forçoso concluir que, se relevar o 

interesse subjectivo, então é o próprio interessado que o pode definir; se predominar o 

interesse objectivo, não pode esse interesse deixar de ser o resultado entre os espaços de 

autodeterminação e heteronomia, devendo o mesmo ser explicitado por normas de 

conduta, impostas pelo direito, e dirigidas ao sujeito875.  

Parte-se da seguinte ideia, tributária do pensamento de ANTÓNIO MENEZES 

CORDEIRO: o interesse social não tem conteúdo preceptivo, não podendo ser usado 

como um conceito dogmaticamente operativo; porque surge demasiado vago, acaba 

por remeter ou para a autodeterminação do sujeito ou para normas objectivas de 

conduta876. Ainda que despido de conteúdo preceptivo, haverá que reconhecer que se 

vê na utilização e referência ao conceito de interesse social uma chamada para aquilo 

que é o modo colectivo de agir dos sócios. Essa referência é útil por “determinar que os 

administradores, ao agir no âmbito das suas funções, o façam em prol dos sócios: mas 

em modo colectivo”. Isto significa que não se trata de promover a atribuição aos sócios 

de vantagens individuais, ou caso a caso, mas de, a partir de uma “panorâmica 

possibilitada pelo conhecimento do cenário global, defender, societariamente, as saídas 

mais promissoras”877. 

Tendo isto presente, dir-se-á que o interesse social é fixado heteronomamente por 

normas injuntivas. No demais, onde o ordenamento jurídico não estabelecer 

 

873 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Os deveres fundamentais dos administradores das sociedades, in Revista da 

Ordem dos Advogados, ano 66, vol. II, Lisboa, 2006, p. 465, disponível em 

https://portal.oa.pt/comunicacao/publicacoes/revista/ano-2006/ano-66-vol-ii-set-

2006/doutrina/antonio-menezes-cordeiro-os-deveres-fundamentais-dos-administradores-das-

sociedades. 
874 Por todos, cfr. PEDRO DE ALBUQUERQUE, Limitação ou supressão do direito de preferência dos sócios, 

Almedina, Coimbra, 1993, pp. 340 e ss. 
875 Neste sentido, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Os deveres fundamentais dos administradores das sociedades, p. 

464, afirma que, «se releva o interesse subjectivo, caberá ao próprio “interessado” defini-lo; o Direito apenas 

fixará limites às actuações resultantes das opções que ele faça. Se predominar o interesse objectivo, terá de 

haver alguém exterior que o defina. Tal definição não poderá ser arbitrária – ou saímos do Direito». 
876 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Manual de direito das sociedades, I, p. 871. 
877 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Manual de direito das sociedades, I, p. 871. 
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injuntivamente quais os desígnios da sociedade, em virtude do princípio da autonomia 

privada que subjaz à organização da actividade empresarial sob a forma de sociedade 

comercial, este exprime-se mediante a vontade dos sócios formulada em modo 

colectivo. Nesta franja de casos, o interesse social só pode ser concebido com uma 

coloração subjectiva: estão em causa os interesses dos sócios, não individualmente 

(tanto que estes podem ter interesses divergentes entre si878), mas colectivamente 

considerados.  

Deste entendimento decorre que uma conduta da administração contribui para o 

desenvolvimento da sociedade quando promove os objectivos que a sociedade 

estabelece como correspondendo ao seu interesse ou quando possibilita que a sociedade 

cumpra os deveres que legalmente lhe são impostos. Inversamente, será prejudicial 

para a sociedade toda a acção ou omissão que impeça ou dificulte o alcance daqueles 

objectivos ou que atente contra normas legais que regulam injuntivamente a conduta 

da sociedade. 

Um exemplo de uma concreta manifestação do dever de actuação no interesse da 

sociedade encontra-se, no domínio específico das empresas públicas, no artigo 19.º da 

Lei de Bases do Sector Empresarial Público. Segundo o n.º 1 deste preceito, “os órgãos de 

gestão devem assegurar que os recursos financeiros, materiais e humanos de que 

dispõem são geridos de forma eficiente e sem desperdícios, devendo sempre adoptar ou 

propor as soluções organizativas e os métodos de gestão que representem o menor custo 

na prossecução eficaz dos objectivos das empresas”. Concomitantemente, o artigo 3.º 

do Estatuto dos Membros dos Órgãos de Gestão e de Fiscalização das Empresas Públicas 

e das Empresas com Domínio Público879 consagra que “os membros dos órgãos de 

 

878 Como bem nota Maria de Fátima Ribeiro, A tutela dos credores das sociedades por quotas e a 

desconsideração da personalidade jurídica, 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”. 
879 Este diploma foi aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 15/17, de 2 de Fevereiro, publicado no Diário da 

República, I Série, n.º 20. O Estatuto Remuneratório dos Membros dos Órgãos de Gestão e de Fiscalização 

das Empresas Públicas e das Empresas com Domínio Público foi também aprovado na mesma altura, 

constando do Decreto Presidencial n.º 16/17, de 2 de Fevereiro, da referida publicação oficial. Sobre o 

interesse social nas empresas públicas e de domínio público, e tendo em atenção a ingerência do accionista 

Estado nas decisões dos respectivos conselhos de administração mediante o exercício dos seus poderes de 

superintendência, veja-se SOFIA VALE, Os sócios e a governação das sociedades em Angola, in Accionistas e 

governação (coord. PAULO CÂMARA), no prelo, pp. 29 e 30.  
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gestão e de fiscalização das empresas têm por missão garantir a prossecussão das 

actividades da respectiva empresa, assegurando o seu bom desempenho através da 

optimização dos recursos humanos, financeiros e materiais […]”, deixando claro que 

estes, no exercício das respectivas funções, “estão exclusivamente ao serviço do 

interesse da respectiva empresa e do superior interesse público”.  

As decisões societárias passam, em última análise, pelo que os sócios definem em 

concreto: pense-se nas decisões mais correntes, como a distribuição de lucros, a 

nomeação dos membros dos órgãos da sociedade, a definição de projectos societários, 

ou até nas decisões mais radicais, como será exemplo a liquidação da sociedade. É 

verdade que vários traços de regime – que tem como epicentro o texto do artigo 69.º da 

Lei das Sociedades Comerciais – apontam no sentido de que os interesses comuns dos 

sócios sejam matizados com a consideração do interesse de outros terceiros, em 

particular dos trabalhadores. Todavia, a ser assim, a contrario sensu, não parece 

razoável que tais decisões possam ser tomadas tendo por base exclusivamente os 

interesses de terceiros (no caso, dos trabalhadores) à revelia do interesse comum dos 

sócios. Os interesses dos sócios apresentam-se, nesta medida, como prevalecentes. 

Não se ignora que este entendimento suscite algumas reservas. A primeira reserva seria 

a de que também aqui procedem as principais críticas apontadas às teorias 

contratualistas, segundo as quais se desconsidera a função significativa da pessoa 

colectiva ou a circunstância de haver dissonância entre os interesses de diferentes 

sócios em diferentes momentos ou mesmo em dado momento (na divergência entre a 

maioria e a minoria). Mas estas críticas não parecem proceder se considerarmos que o 

contrato de sociedade é um contrato comutativo de fim comum, que mais não é do que 

uma forma de dar resposta à necessidade de agir colectivamente880. Estamos perante 

um caso especial de exercício jurídico colectivo, em que por razões pragmáticas se tem 

de imputar a vontade de um conjunto de sócios a uma pessoa colectiva881. Por isso, 

 

880 Cfr. SOFIA VALE, As empresas no direito angolano: lições de direito comercial, pp. 250 e ss.; CARLOS BURITY 

DA SILVA, Teoria geral do direito civil, pp. 315 e ss. 
881 Cfr. NUNO TRIGO DOS REIS, Os deveres de lealdade dos administradores de sociedades comerciais, p. 338. 
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quando se diz que o interesse da sociedade equivale ao interesse dos sócios, não se quer 

com isto dizer que corresponde aos interesses de todos os sócios ou à soma desses 

interesses, mas antes que corresponde ao interesse dos sócios, exercido de modo 

colectivo, nos termos contratualmente previstos e dentro dos limites impostos à 

autonomia privada (lei, estatutos e deliberações dos sócios)882. 

Por outro lado, quanto à articulação entre os interesses dos diferentes sócios ao longo 

do tempo (interesses a curto, médio e longo prazo), importa notar que a questão não se 

deixa resolver apenas a partir de uma perspectiva de interesse objectivo. De facto, para 

lá do que surja regulado nos quadros da soft law, nos códigos e nas regras de bom 

governo das sociedades, verifica-se a existência de um conjunto de normas injuntivas 

dirigidas à protecção deste interesse de longo prazo: é o caso das normas que visam 

garantir a sanidade financeira da sociedade (v.g., as normas atinentes a conservação do 

capital, como as constantes dos artigos 32.º a 35.º da Lei das Sociedades Comerciais) e a 

distribuição de lucros (artigos 239.º, 326.º e 329.º da Lei das Sociedades Comerciais). A 

violação destas normas poderá levar à responsabilidade civil dos gerentes ou 

administradores perante os sócios, nos termos do artigo 84.º da Lei das Sociedades 

Comerciais e do artigo 483.º, n.º 1, 2.ª parte, do Código Civil883,884.  

A segunda reserva prende-se com o papel e com o lugar de outros interesses, para além 

do dos sócios, na determinação do interesse social. Não são transponíveis para a Lei das 

 

882 NUNO TRIGO DOS REIS, Os deveres de lealdade dos administradores de sociedades comerciais, p. 338. 
883 Cfr. Sofia Vale/Teresinha Lopes, A responsabilidade civil dos administradores de facto, pp. 55-77; 

Graciano Kalukango, Sobre a responsabilidade civil dos administradores e gerentes das sociedades 

anónimas e por quotas para com os sócios na ordem jurídica angolana, pp. 169 e ss.; 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. 960 e ss. 
884 No âmbito de um pedido de decretamento de uma providência cautelar de arresto de acções, o Tribunal 

Provincial de Benguela, na Sentença de 02.02.2018, proferida no âmbito do Processo n.º 167/2017, 

disponível na Secretaria Judicial do Tribunal Provincial de Benguela, reconheceu que o dever de 

administrar a sociedade “tem um conteúdo indeterminado, que confere ao administrador um largo poder 

discricionário na sua actuação”, sendo que “esse poder discricionário é restringido pelo […] dever de 

diligência”, no qual se encontram “condensados os deveres de cuidado e de lealdade, subjacentes ao 

paradigma best practices of corporate governance”. Tendo concluído que “não é razoável que um 

administrador tenha um fluxo de caixa na ordem de Akz. 212.250.690,00 sem qualquer documentação de 

suporte que o justifique”, tendo sido “violados deveres de cuidado e de controlo”, sendo “este facto passível 

de responsabilização”. 
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Sociedades Comerciais as preocupações e considerações atinentes ao (intricado) texto 

actual do artigo 64.º do Código das Sociedades Comerciais português885, e que, na 

doutrina e jurisprudência portuguesas, estão na base do acolhimento de um 

aligeiramento das (dominantes) teorias contratualistas, com tímidas concessões ao 

institucionalismo. De facto, o nosso artigo 69.º da Lei das Sociedades Comerciais apenas 

determina que os administradores devem actuar no interesse da sociedade “sem 

prejuízo dos interesses dos sócios e dos trabalhadores”, diversamente do artigo 64.º do 

diploma homólogo português, que dispõe que os gerentes ou administradores devem 

observar deveres de lealdade “no interesse da sociedade, atendendo aos interesses de 

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

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

Independentemente desta diferença de texto normativo, entende-se que o interesse da 

sociedade (dos sócios) de curto, médio e longo prazo é complementado pelos interesses 

de outros sujeitos relevantes para a sociedade (que não se cingem aos trabalhadores). 

Este entendimento implica que se clarifiquem três aspectos.  

O primeiro é o de que a referência, no artigo 69.º da Lei das Sociedades Comerciais, a 

outros interesses (além do interesse social) faz dela uma mera norma de 

enquadramento: estes interesses apenas podem relevar se, e na medida em que, normas 

específicas o imponham. O que corresponde a uma remissão para normas de conduta. 

Na falta de uma proposição específica, a norma de conduta terá de ser encontrada na 

boa-fé. Neste contexto, há que não esquecer que o artigo 69.º da Lei das Sociedades 

Comerciais dá corpo a vectores gerais e difusos que devem pautar a administração das 

sociedades, mas do seu texto não podem ser retirados deveres concretos de acção ou 

omissão886.  

 

885 Como já referimos em SOFIA VALE, Os deveres dos administradores das sociedades nos direitos angolano 

e português: estudo de direito comparado, pp. 1000-1001. 
886 Assim, sobre o artigo 64.º, n.º 1, alínea b), do Código das Sociedades Comerciais português, ANTÓNIO 

MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades, I, p. 854. 
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Em segundo lugar, cabe notar que “os interesses de terceiros não podem, via de regra, 

sobrepor-se ao interesse comum dos sócios”887. Isto decorre, como vimos, do facto de o 

nosso legislador ter atribuído a definição do interesse social aos sócios888. Quer este 

interesse seja definido em sede social ou em sede parassocial, o certo é que o programa 

social aparece funcionalizado ao programa dos sócios, o que contribui para realçar o 

carácter instrumental da sociedade889. Pode dar-se o caso de um terceiro ser titular de 

uma pretensão específica que, numa determinada situação, deva ser ponderada (pelos 

sócios e/ou pela administração) na definição do interesse social. Neste contexto, 

considerem-se, por exemplo, os deveres de informação cominados às sociedades 

cotadas pelo disposto no artigo 119.º da Lei dos Valores Mobiliários em caso de detenção 

de participações qualificadas: visa-se a tutela de um interesse concreto, a transparência 

do mercado, do qual é titular um universo indeterminado de sujeitos (mas dentro do 

qual indubitavelmente se incluem os investidores) cuja consideração importa o 

afastamento do interesse social primariamente definido pelos sócios (desde logo, aquilo 

que seria o interesse da sociedade atinente à confidencialidade inerente aos negócios 

sociais).  

Em terceiro lugar, tem-se presente que o artigo 69.º da Lei das Sociedades Comeriais 

circunscreve, no seu enunciado normativo, a atendibilidade dos interesses de terceiros 

aos interesses dos trabalhadores. Importa notar que esta referência (de resto, como se 

viu, despicienda, por esses interesses relevarem no estrito âmbito das regras que os 

definam e regulem) mais não é que um toque de preocupação social, sem conteúdo 

 

887 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, p. 118. 
888 Paradigmaticamente, se os sócios estabelecem num acordo parassocial que caso a sociedade não atinja 

um determinado nível de facturação no prazo de três anos a contar da sua constituição esta será dissolvida, 

não há outros interesses (de trabalhadores, de credores ou do Estado) que possam obstar à dissolução. 
889 Podemos encontrar limites à referida instrumentalidade em institutos gerais do direito civil, como 

sejam o abuso de direito ou a desconsideração da personalidade jurídica. Veja-se, a propósito dos limites 

impostos pelo instituto do abuso do direito, CARLOS BURITY DA SILVA, Teoria geral do direito civil, pp. 189 e ss., 

e o Acórdão do Tribunal Supremo de 06.05.2011, Processo n.º 1416/09, Relatora: JOAQUINA DO NASCIMENTO, 

disponível na Secretaria Judicial do Tribunal Supremo. 
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concreto890, não representando deveres autónomos cuja violação importe a obrigação 

de indemnizar. Explica-se essa referência pela grande probabilidade (ou seja, o risco) de 

a actuação dos administradores se reflectir negativamente na esfera dos trabalhadores, 

mais concretamente, “os gerentes ou os administradores estão numa posição 

privilegiada para lhes causarem danos”891. Pense-se num conjunto de actos dos 

administradores que podem ser adequados, convenientes ou até impostos pelo 

interesse dos sócios e pela subsistência da própria sociedade, e que possam colidir com 

o interesse dos trabalhadores, designadamente, a transmissão de estabelecimentos892, 

a mobilidade geográfica de trabalhadores, a suspensão do contrato de trabalho ou 

despedimentos colectivos. Mas nem o interesse social é definido pelo interesse dos 

trabalhadores, nem os titulares dos órgãos de administração estão ao serviço dos 

interesses dos trabalhadores: na hipótese de conflito, prevalece o interesse da 

sociedade, na medida em que a decisão de gestão seja tomada em estrito respeito pelas 

normas de direito do trabalho.  

Não passa também despercebida, no texto do artigo 69.º da Lei das Sociedades 

Comerciais, a ausência de uma referência aos interesses de outros sujeitos relevantes 

para a sustentabilidade da sociedade. A ausência de uma fórmula semelhante à 

portuguesa – o que se congratula, por ser essa fórmula mais “própria de um texto de 

gestão”893 do que de um texto normativo (que faz referência aos interesses de clientes e 

credores) – não significa que os mesmos não devam ser atendidos: não há motivo 

 

890 Assim, RAÚL VENTURA/LUÍS BRITO CORREIA, Responsabilidade civil dos administradores de sociedades 

anónimas e dos gerentes de sociedades por quotas: estudo comparativo dos direitos alemão, francês, 

italiano e português, Separata do Boletim do Ministério da Justiça, n.º 192-195, Lisboa, 1970, p. 101. Em 

sentido convergente, afirma MANUEL CARNEIRO DA FRADA, A business judgement rule no quadro dos deveres 

gerais dos administradores, in Revista da Ordem dos Advogados, ano 67, vol. 1, Lisboa, 2007, disponível 

online em https://portal.oa.pt/comunicacao/publicacoes/revista/ano-2007/ano-67-vol-i-jan-

2007/doutrina/manuel-a-carneiro-da-frada-a-business-judgement-rule-no-quadro-dos-deveres-gerais-

dos-administradores/, que, “como quer que se interprete o teor e o alcance da referência legal aos demais 

interesses a considerar pelos administradores, há certamente um campo de responsabilidade social da 

actividade societária que o direito constituído mostra apertis verbis acolher”. 
891 Cfr. NUNO TRIGO DOS REIS, Os deveres de lealdade dos administradores de sociedades comerciais, p. 341.  
892 Sobre a questão de saber se existe um direito de oposição do trabalhador em caso de transmissão do seu 

contrato de trabalho, veja-se SOFIA VALE, Da existência de um direito de oposição do trabalhador em caso de 

transmissão ope legis do contrato de trabalho no direito angolano, in Revista de estudos avançados da 

Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto (coord. ELISA RANGEL NUNES), ano I, n.º 1, Faculdade de 

Direito da Universidade Agostinho Neto, Luanda, 2013, pp. 11-47.  
893 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Os deveres fundamentais dos administradores das sociedades, pp. 468-

469. 

https://portal.oa.pt/comunicacao/publicacoes/revista/ano-2007/ano-67-vol-i-jan-2007/doutrina/manuel-a-carneiro-da-frada-a-business-judgement-rule-no-quadro-dos-deveres-gerais-dos-administradores/
https://portal.oa.pt/comunicacao/publicacoes/revista/ano-2007/ano-67-vol-i-jan-2007/doutrina/manuel-a-carneiro-da-frada-a-business-judgement-rule-no-quadro-dos-deveres-gerais-dos-administradores/
https://portal.oa.pt/comunicacao/publicacoes/revista/ano-2007/ano-67-vol-i-jan-2007/doutrina/manuel-a-carneiro-da-frada-a-business-judgement-rule-no-quadro-dos-deveres-gerais-dos-administradores/
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juspositivo ou justeorético para cingir essa atendibilidade aos interesses dos 

trabalhadores. Uma vez mais, tal como já se disse, os gerentes e administradores devem 

observar as regras atinentes à globalidade do ordenamento, e esses interesses relevarão 

na medida em que normas específicas o imponham. 

 

3. O INTERESSE SOCIAL COMO FUNDAMENTO DA OPONIBILIDADE DOS 

ACORDOS PARASSOCIAIS À SOCIEDADE: O DEVER DE OS ADMINISTRADORES 

AGIREM DE ACORDO COM O INTERESSE SOCIAL 

Aqui chegados, tem-se por assente que (i) o interesse social ou é definido 

heteronomamente (numa acepção objectiva) ou corresponde àquilo que os interessados 

(os sócios) definam (numa acepção subjectiva), e que (ii) os gerentes ou 

administradores da sociedade estão vinculados a actuar de acordo com o interesse 

assim definido, sopesando, nessa actuação, os interesses legalmente atendíveis de 

quaisquer terceiros.  

É neste contexto que se pode afirmar que o interesse social é fundamento da 

oponibilidade dos acordos parassociais à sociedade. Esta afirmação assenta em dois 

silogismos. O primeiro é o de que, não sendo definido através de normas injuntivas, o 

interesse social é densificado pelos sócios (não individualmente, mas colectivamente 

considerados), pelo que pode suceder que eles o definam em acordos parassociais. O 

segundo é o de que, estando os administradores da sociedade vinculados a actuar de 

acordo com o interesse social, sempre (e mesmo) que esse interesse seja definido por via 

de acordo parassocial, não deve a sociedade ser-lhe indiferente: os administradores 

devem actuar de acordo com o interesse definido em sede parassocial. O que significa 

que, pelo menos, o conteúdo de tais acordos é relevante na parametrização dos actos 

internos da sociedade, como sejam a conduta dos administradores da sociedade (artigo 

69.º da Lei das Sociedades Comerciais) e as deliberações do conselho de administração 

(artigo 430.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais). Mas, como se concluiu no 

capítulo anterior, o conteúdo dos acordos parassociais que definem o interesse social – 

dos quais são expoente máximo os acordos omnilaterais – poderá também relevar como 

parâmetro de validade de outros actos internos da sociedade ou dos sócios perante a 
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sociedade, como sejam o voto e a deliberação dos sócios contrários ao acordo 

parassocial. 

Esta conclusão importa alguns esclarecimentos. 

Por um lado, ao afirmar-se que os gerentes e administradores da sociedade estão 

vinculados a actuar de acordo com o interesse social, ainda que esse interesse seja 

definido em acordo parassocial por eles subscrito, do que se trata não é de uma 

oponibilidade directa, mas de uma oponibilidade indirecta do conteúdo dos acordos 

parassociais à sociedade. É que, nestes casos, o conteúdo dos acordos parassociais não 

releva aí por sua força própria, mas por via mediata, ao contribuir para a definição e 

concretização de um conceito (o interesse social) plasmado em diversas normas jus-

societárias e nas quais (como se viu a propósito das referências expressas ao interesse 

social constantes da Lei das Sociedades Comerciais) assume relevância como parâmetro 

directo de valor dos actos internos na esfera societária. Neste contexto, não se defende, 

portanto, que os acordos parassociais sejam, per se, oponíveis à sociedade. O que se 

defende é que possam ser oponíveis à sociedade porque definem um elemento (o 

interesse social) ao qual fazem apelo, de forma explícita ou implícita, normas jurídico-

societárias. Esta oponibilidade apenas se dará na medida em que, perante o caso 

concreto, se possa considerar que a definição do interesse social através do acordo 

parassocial é a definição prevalecente (e, portanto, vigente) de interesse social. 

Por outro lado, esta conclusão assenta na ideia de que o interesse social pode ser 

também definido e revelado através de acordos parassociais. O que, por sua vez, decorre 

do pressuposto básico, já desenvolvido anteriormente, de que, uma vez ultrapassada a 

teoria da estrita separação entre socialidade e parassocialidade (Trennungsthese), a 

fronteira entre o plano da socialidade e o plano da parassocialidade não é estabelecida 

com base no instrumento regulador em causa: para além da lei, dos estatutos e das 

deliberações sociais, nada obsta a que, reunidos certos requisitos, o interesse social (e 

não só o interesse dos sócios, individualmente considerados) seja definido através de 

outros instrumentos negociais, tais como os acordos parassociais. O mesmo é dizer que, 

se, em primeira linha, o nosso ordenamento jurídico atribui aos sócios um conjunto de 

mecanismos que lhes permite definir o interesse social, não há razões para entender que 

essa definição não possa também ser feita, em segunda linha, através de acordo 
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parassocial. Como refere VASCO LOBO XAVIER, a propósito das cláusulas parassociais 

de voto, “o voto vinculado dos membros do sindicato não tem necessariamente que ser 

inspirado por finalidades anti-sociais ou sequer extra-sociais; e, na realidade, muito 

bem pode mostrar-se até mais conforme ao interesse colectivo do que o voto não 

vinculado”894. 

Neste contexto, não será procedente o argumento de que, ao arrepio do disposto no 

artigo 19.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais, os sócios estarão a interferir na 

gestão da sociedade, quando os administradores têm de ser autónomos no exercício das 

suas funções (não podendo estar vinculados a quaisquer acordos celebrados entre os 

sócios, ou entre estes e terceiros que lhes retirem essa independência e que 

comprometam a prossecução do interesse social). Sem prejuízo das considerações 

tecidas sobre o alcance daquele enunciado normativo895, no que concerne à influência 

que os sócios podem exercer sobre a conduta dos administradores e, assim, influir na 

actuação da administração da sociedade (o órgão a quem, em primeira linha, cabe 

prosseguir o interesse social896), importa ter em conta o disposto nos artigos 88.º, 282.º 

e 425.º, n.º 1, alínea b), da Lei das Sociedades Comerciais. Na primeira disposição 

indicada, o legislador admite, de forma genérica, que os sócios possam, através de 

acordos parassociais, influenciar a actuação dos administradores, sem que tal 

influência seja, por si só, reprovável897. Só há lugar à responsabilidade (solidária) dos 

sócios subscritores desse acordo quando a conduta dos administradores cause prejuízos 

à sociedade ou aos demais sócios (não subscritores, entenda-se). Já no artigo 282.º da 

Lei das Sociedades Comerciais, o legislador claramente vincula a actuação dos gerentes 

das sociedades por quotas às decisões dos sócios tomadas em assembleia geral (o 

mesmo é dizer, aos interesses dos sócios que, por esta via, se manifestam). No artigo 

425.º, n.º 1, alínea b), da Lei das Sociedades Comerciais, o legislador não deixa de 

 

894 Cfr. VASCO LOBO XAVIER, A validade dos sindicatos de voto no direito português constituído e 

constituendo, p. 649. 
895 Cfr. V, 3 supra. 
896 Cfr. JORGE COUTINHO DE ABREU, Governação das sociedades comerciais, 2.ª edição, Almedina, Coimbra, 2010, 

pp. 60 e ss.  
897 No mesmo sentido, relativamente ao (equivalente) artigo 83.º do Código das Sociedades Comerciais 

português, cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, p. 117. 
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apontar que os administradores estão vinculados às decisões dos sócios tomadas em 

assembleia geral, mas refere que, em matérias de gestão da sociedade, essa vinculação 

só existe nos casos expressamente previstos na lei ou no contrato de sociedade. 

Desta forma, pode concluir-se que o exercício de influência não implica (por si mesmo) 

nenhuma reprovação ou reacção da ordem jurídica enquanto não representar um 

prejuízo para a sociedade ou para os demais sócios898. Não é pelo facto de essa influência 

decorrer do conteúdo de um acordo parassocial que ela assume relevância própria: é 

permitida ou proibida da mesma forma em que o seria caso fosse definida através de 

outros instrumentos aptos a explicarem o interesse social, como sejam os estatutos ou 

as deliberações sociais. Essa influência só será ilícita quando consubstancie uma 

violação das regras de distribuição de competências entre os órgãos societários. Assim, 

se as instruções dadas pelos sócios, inseridas ou não em acordo parassocial, exprimirem 

o interesse da sociedade, deverão ser seguidas pelos administradores899. 

A questão passa, portanto, por saber em que circunstâncias os acordos parassociais 

exprimem o interesse da sociedade. O que se pergunta é quais são os critérios que 

permitem discernir os casos em que os acordos parassociais exprimem esse interesse, 

dos casos em que tal não se verifica. Esta problematização traz ínsita a ideia de que nem 

todos os acordos parassociais definem e exprimem o interesse da sociedade. 

Logicamente, não o definindo nem exprimindo, não faz sentido, nestes casos, falar do 

interesse social como fundamento da oponibilidade dos acordos parassociais à 

sociedade. 

 

898 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, p. 117. Em sentido convergente, RUI 

PEREIRA DIAS, Anotação ao artigo 83.º, in Código das Sociedades Comerciais em comentário, I, 2.ª edição, 

Almedina, Coimbra, 2017, p. 1038. 
899 Diferentemente, defendendo, à luz do direito societário português, que esta influência decorrente de 

acordo parassocial, quando lícita, atribui aos administradores o poder (mas não o dever) de a prosseguir 

(“se estes entenderem fazê-lo, não é por elas serem vinculativas, mas porque, no exercício da sua liberdade 

de actuação e discricionariedade, julgaram que aquela opção era a mais adequada à prossecução do 

interesse social”), cf. HELENA CATARINA SILVA MORAIS, Acordos parassociais: restrições em matéria de 

administração das sociedades, Almedina, Coimbra, 2014 (edição e-book), p. 29. 
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Independentemente da tese que se acolha quanto à concepção de interesse social900, 

admite-se que esse interesse se define em acordo parassocial sempre que esteja em 

causa um acordo parassocial omnilateral. Tendo presente o que já se desenvolveu sobre 

a figura dos acordos omnilaterais e sobre o seu impacto relativamente à intersecção 

entre os planos da sociedade e da parassocialidade901, conclui-se que assim é porque a 

definição, por todos os sócios, de uma concreta composição de interesses não pode ser 

alheia à determinação do que é o interesse da sociedade. Se pertence aos sócios a 

definição e a concretização do interesse social, “sendo o acordo omnilateral, a 

necessidade, por princípio, de orientação dos administradores pelo entendimento 

unânime dos sócios quanto ao interesse social impõe-se”902. Retoma-se aqui a ideia 

segundo a qual a personalidade colectiva societária é instrumental da prossecução dos 

interesses dos seus criadores (os sócios), pois mais não é do que uma forma de dar 

resposta à necessidade de agir colectivamente. 

Desta forma, não obstante os (aparentes) obstáculos do artigo 19.º, n.º 2, da Lei das 

Sociedades Comerciais, os administradores não podem deixar de atender ao conteúdo 

de um acordo parassocial omnilateral, por força dos deveres que lhes são cominados 

pelo disposto no artigo 69.º desse mesmo diploma903. 

Fora dos casos dos acordos parassociais omnilaterais, torna-se mais complexa a tarefa 

de saber se os sócios definiram através de um acordo parassocial o interesse da 

sociedade. Em linha com a concepção de interesse social acolhida, parece claro que essa 

definição não ocorre quando são parte no acordo parassocial sócios que, no seu 

conjunto, são minoritários. Por outras palavras, uma minoria de sócios não é apta a 

definir o interesse social, independentemente do instrumento da autonomia privada 

(estatutos, deliberação social, acordo parassocial) pelo qual esse interesse se pretenda 

revelar.  

 

900 Como bem salienta MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, p. 115, quanto ao 

tema que aqui nos ocupa, as divergências entre as teorias sobre o conceito de interesse social não conduzem 

a uma solução diferente da proposta. 
901 Cfr. III, 5 supra. 
902 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Acordos parassociais “omnilaterais”, p. 117. 
903 Cfr. DIOGO COSTA GONÇALVES, Notas breves sobre a socialidade e a parassocialidade, p. 793. 
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A questão verdadeiramente problemática reside em saber se um acordo parassocial no 

qual sejam partes sócios que, conjuntamente considerados, são maioritários pode ser 

fonte definidora do interesse social. Na perspectiva dos gerentes e administradores, não 

está em causa a identificação daquilo que são (poderão ser) as diversas interpretações 

do interesse social modelado pelos sócios no acordo parassocial (e no âmbito do qual 

esses gerentes e administradores podem e devem actuar). Do que se trata é de saber se 

um acordo celebrado pela maioria dos sócios (e não por todos eles) é ainda susceptível 

de ser reconduzido ao interesse social.  

O problema, como aponta PAULO CÂMARA, é o da representatividade dos sócios no 

acordo parassocial904. Afigura-se evidente que de um acordo parassocial no qual não 

participam todos os sócios não se pode extrair, sem mais, a determinação do interesse 

social. A questão deverá ser perspectivada em termos gradativos. Admite-se que um 

acordo parassocial que congregue sócios detentores de uma larga maioria do capital 

social poderá traduzir o interesse da sociedade. Nestes termos, afirma-se que a 

relevância do acordo parassocial será tanto maior para a definição do interesse social 

quanto maior for o capital social aí representado. 

Importa notar que este critério não colide com a concepção de interesse social 

perfilhada. Veja-se, em abono do que aqui se defende, que, mesmo para as teorias 

puramente contratualistas, o interesse social se reconduz a um interesse típico e 

específico que é comum a todos os sócios e, em caso de divergência entre eles, à maioria 

dos sócios. Esta ideia de um interesse social definido pela maioria dos sócios – e não por 

unanimidade (a qual, como se sabe, é vista com grande desfavor em direito 

societário905, no que tange aos tipos sociais de responsabilidade limitada) – está, de 

resto, em sintonia com a clássica regra da maioria, aplicável às tomadas de decisão em 

assembleia geral, órgão social onde, por excelência, os sócios definem o interesse social. 

 

904 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 247. 
905 Como desenvolvemos já em SOFIA VALE, As empresas no direito angolano: lições de direito comercial, pp. 

707 e ss. Sobre o tema, cfr. também o estudo de HELENA FERREIRA, A dialéctica entre maiorias e minorias na 

Lei das Sociedades Comerciais, Dissertação de mestrado, policopiado, Faculdade de Direito da Universidade 

Agostinho Neto, Luanda, 2009, pp. 45 e ss. 
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Diferentemente do que sucede com os acordos parassociais omnilaterais, que não 

deixam margem para dúvidas quanto à sua aptidão para a definição do interesse social, 

o critério gradativo que se acolhe não permite uma solução óbvia e directa do problema, 

pois “não pode responder-se em termos absolutos, devendo ponderar-se o conteúdo 

singular de cada pacto”906. Esta ponderação é tão mais importante quanto se considere 

que há interesses de terceiros a proteger: sejam os interesses dos sócios que não 

participaram no acordo, sejam os interesses de terceiros estranhos à sociedade, que 

possam ser lesados com a regulação parassocial.  

Cabe aqui recordar que o pensamento subjacente ao artigo 19.º, n.º 1, parte final, da Lei 

das Sociedades Comerciais é o de proteger, através da insensibilidade dos actos 

societários ao conteúdo dos acordos parassociais, os interesses alheios (mas relevantes 

na esfera jus-societária) à composição de interesses promovida pelo acordo parassocial. 

É por essa razão que não basta apontar o argumento (acima carreado) de que, no plano 

societário, o interesse social se define por maioria e não necessariamente por 

unanimidade. É que, aí, estamos no plano societário: definindo-se esse interesse com 

base num procedimento decisório próprio, que parte do pressuposto (inerente à ideia 

de socialidade) de que, em ordem à manutenção de uma estabilidade mínima, há 

interesses de sócios (minoritários) que terão de ceder em prol de interesses de outros 

sócios (maioritários)907, não há razão para qualquer impermeabilidade com vista à 

protecção dos interesses daqueles que não votaram, ou que votaram contra o sentido da 

deliberação tomada. Ora, isto, tendencialmente, não procede para o plano da 

parassocialidade. 

Entende-se, por isso, que, quando a representatividade dos sócios no acordo parassocial 

for evidente, v.g., ao ser superior a uma maioria qualificada (a ponto de ser um acordo 

quase omnilateral), esse acordo parassocial pode (embora não necessariamente) definir 

o interesse social. Mas apenas será oponível (como se viu, no sentido de oponibilidade 

mediata) à sociedade na medida em que: (i) esta saiba do conteúdo do acordo (o que 

sucederá, por exemplo, se esta for parte nesse acordo parassocial) e (ii) os restantes 

 

906 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 247. 
907 Sobre esta característica da socialidade, cfr. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Teoria geral do direito civil, 8.ª 

edição, Almedina, Coimbra, 2015, p. 128. 
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sócios conheçam também o conteúdo do acordo parassocial. Pode, desde já, avançar-se, 

como mecanismo de prestação dessa informação de forma mais institucionalizada, a 

entrega de uma cópia do acordo parassocial na sede social, que aí deve ficar arquivada, 

para que todos os sócios possam, exercendo o seu direito geral à informação (artigo 23.º, 

n.º 1, alínea c), artigos 236.º a 238.º, para as sociedades por quotas, e artigo 320.º, 

referente às sociedades anónimas, todos da Lei das Sociedades Comerciais), consultá-lo 

e, caso o solicitem, receber uma cópia do mesmo. 

De qualquer forma, esta hipótese não será a regra. A regra é a de que, não sendo 

omnilateral ou quase omnilateral, o acordo parassocial, ainda que dele faça parte a 

maioria dos sócios da sociedade, mantém-se claramente aquém da esfera societária. 

Ora, isto impede que se reconheça a sua aptidão para a definição do interesse social e 

que, com base nessa definição, os gerentes e administradores da sociedade moldem a 

sua actuação às directrizes parassociais908.  

 

908 Cfr. PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 247. 
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CAPÍTULO VIII - INCUMPRIMENTO DOS ACORDOS 

PARASSOCIAIS 

1. A INAPLICABILIDADE DAS SANÇÕES SOCIETÁRIAS AO INCUMPRIMENTO 

DE ACORDOS PARASSOCIAIS 

O incumprimento das obrigações assumidas num acordo parassocial é uma das 

questões que suscita mais debate. A questão do incumprimento mostra-se 

especialmente sensível a propósito dos acordos sobre o exercício do direito de voto, mas 

releva, como ponto fulcral, para a generalidade dos acordos parassociais. Está em causa, 

num plano interno, saber quais são os remédios que o nosso ordenamento jurídico põe 

à disposição dos sujeitos participantes do acordo e lesados com esse incumprimento, e, 

num plano externo, saber quais as consequências de tal incumprimento na esfera 

societária909. Esta última matéria está intrinsecamente ligada ao tema da possibilidade 

e dos limites da oponibilidade dos acordos parassociais à sociedade, que foi já 

profusamente tratado nos capítulos anteriores, mas que aqui reclama uma abordagem 

complementar.  

Antes de avançarmos para o tratamento destes problemas, importa assinalar que o 

estudo do tema do incumprimento dos acordos parassociais tem deparado com um 

obstáculo ao seu aprofundamento. Em regra, a estes acordos são apostas cláusulas de 

confidencialidade ou, então, os acordos parassociais fazem-se mesmo acompanhar da 

celebração paralela de acordos de confidencialidade (mais conhecidos, na prática 

jurídica, por NDA ou non-disclosure agreements), dos quais resultam obrigações de sigilo 

mais ou menos intensas para os sujeitos que neles são partes. Por isso, a esmagadora 

maioria dos acordos parassociais apenas é conhecida por terceiros quando incumpridos 

e, nessa altura, encaminhados para o foro judicial; acresce que, muitas vezes, e com 

 

909 Em sentido próximo, sintetizando desta forma, numa perspectiva macro, os problemas convocados pelo 

incumprimento de obrigações emergentes de acordos parassociais, cfr. RAFFAELE TORINO, I contratti 

parasociali, p. 313. 
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vista à preservação dessa confidencialidade, são remetidos para o foro arbitral910,911. 

Ora, a compressão do conteúdo dos acordos e da litigiosidade a eles respeitante neste 

quadro de sigilo levou a que o desenvolvimento doutrinário e jurisprudencial da 

matéria do incumprimento dos acordos parassociais fosse lento e relativamente 

tímido. 

No tratamento do problema do incumprimento dos acordos parassociais, o ponto de 

partida, como bem desmistifica MARIA DA GRAÇA TRIGO, é o de que “a generalidade dos 

acordos parassociais não suscita questões específicas quanto ao seu 

 

910 Cabe esclarecer que a confidencialidade é uma característica tendencial destes acordos que decorre da 

conformação do conteúdo dos mesmos ao abrigo da autonomia privada das partes, não emergindo de 

qualquer disposição legal. 
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911 É frequente que o incumprimento destes acordos seja resolvido pelo recurso a cláusulas 

compromissórias que convocam a resolução extrajudicial do litígio. Em Portugal, como bem nota António 

Menezes Cordeiro, Direito das sociedades, I, p. 707, o essencial da litigiosidade parassocial tem sido 

submetido aos tribunais arbitrais, como forma de evitar qualquer publicidade. Todavia, no que respeita ao 

recurso à arbitragem, há que assinalar que, tal como sucede com os litígios societários, nem todos os litígios 

parassociais podem ser solucionados por via arbitral. Relembre-se, na sequência do que escrevemos já em 

Manuel Gonçalves/Sofia Vale/Lino Diamvutu, Lei da arbitragem voluntária comentada: Angola, pp. 17 e 

ss., e em Sofia Vale, A arbitragem societária no direito angolano: primeiras notas, in Revista da Ordem dos 

Advogados, n.º 4, Centro de Documentação e Informação da Ordem dos Advogados de Angola, Luanda, 

2013, pp. 219 e ss., que a arbitragem é uma forma de resolução de litígios alternativa aos meios 

tradicionais, que apresenta numerosas vantagens, como sejam (i) o facto de permitir que os diferendos 

entre as partes sejam julgados por árbitros que as partes considerem especialistas das matérias em causa; 

(ii) o facto de permitir a obtenção de sentenças num espaço temporal muito mais curto; (iii) o facto de, 

cometendo a decisão a árbitros escolhidos pelas partes, e ocorrendo fora do sistema jurisdicional público, 

fornecer às partes que a ela recorrem, especialmente a investidores estrangeiros, uma maior certeza de 

imparcialidade em diferendos com o Estado; (iv) o facto de ser confidencial, evitando-se o conhecimento, 

por terceiros, da existência de litígios, e assim se mitigando o risco de prejuízo para a reputação e o 

merecimento de crédito da pessoa em causa (maxime, das sociedades comerciais); e (v) o facto de promover 

um ambiente de cooperação entre as partes, o que permite uma melhor ponderação entre os interesses 

destas, gerando menores tensões e evitando uma quebra das relações comerciais futuras. No recurso à 

arbitragem, valem os critérios gerais sobre a arbitrabilidade dos lítigios vigentes no direito angolano: desde 

que o ordenamento não cometa, através de regra especial, determinado litígio aos tribunais judiciais, nem 

determine que esse litígio apenas pode ser dirimido por via arbitral necessária (artigos 1525.º e seguintes 

do Código de Processo Civil), a submissão de um litígio a arbitragem é uma escolha exclusiva das partes, 

desde que o litígio diga respeito a direitos disponíveis (artigo 1.º, n.º 1, da Lei da Arbitragem Voluntária). 

Rege, pois, o princípio da liberdade contratual em matéria de resolução de litígios, devendo a 

arbitrabilidade de um litígio ser vista como a regra e não como uma excepção. Desta forma, deve 

interpretar-se de modo tão permissivo quanto possível o requisito da disponibilidade dos direitos 

estabelecido no artigo 1.º, n.º 1, da Lei da Arbitragem Voluntária. Neste sentido, entendemos que os limites 

à arbitrabilidade dos litígios devem corresponder unicamente ao que, entre nós, deva reconhecer-se como 

ordem pública jurisdicional interna – que se circunscreve aos casos em que a iniciativa do exercício de um 

direito tenha de ser pública, ou seja, nos casos em que o Estado tenha o dever de exercer esse direito, como 

sucede com as questões penais, relativas ao estado civil das pessoas, alguns direitos relativos a menores, 

direito a alimentos futuros, património público, imóveis sitos em território angolano e direitos/interesses 

colectivos ou difusos. Estes limites à arbitrabilidade dos litígios aplicar-se-ão, sem reservas, aos litígios 

parassociais. Mas, neste contexto, haverá que saber se os limites particulares à arbitrabilidade dos litígios 

societários também procedem para a arbitrabilidade dos litígios parassociais. Esta articulação ou ponte 

entre a arbitrabilidade dos litígios societários e dos litígios parassociais não tem sido abordada (é até 

frequente, como, por exemplo, sucede no estudo de António Sampaio Caramelo, Arbitragem de litígios 

societários, em Revista internacional de arbitragem e conciliação, ano IV, Almedina, Coimbra, 2011, p. 7, 

que os litígios parassociais fiquem expressamente de fora da análise da arbitrabilidade dos litígios 

societários). Tem-se presente que a doutrina maioritária (onde nos incluímos, cfr. A arbitragem societária 

no direito angolano: primeiras notas, pp. 219 e ss., e 246 e ss.) defende que os litígios societários podem ser 

submetidos à arbitragem desde que não respeitem a matéria de ordem pública interna societária, ou seja, o 

conjunto de regras e princípios ideológicos, políticos e económicos enformadores do nosso sistema 

jurídico-societário, onde avultam as normas destinadas a proteger os interesses do Estado, as normas 

destinadas a proteger os credores da sociedade e as normas destinadas a proteger os actuais e os futuros 

sócios, sempre que não lhes seja possível renunciar a essa protecção – aqui se incluindo as normas relativas 

ao tipo e à estrutura das sociedades comerciais, as normas respeitantes à organização e ao funcionamento 

das sociedades, as normas respeitantes ao limite de distribuição de bens aos sócios, à protecção dos sócios 

minoritários ou à transparência e lealdade da actividade dos administradores (a este propósito, sobre a 

“indispensável atendibilidade das noções e dos princípios fundamentais que regem o direito das 

sociedades, bem como dos seus instrumentos típicos”, no contexto da lei portuguesa, onde também se dá 

conta da ausência de solução legal expressa sobre a admissibilidade e os limites da arbitragem societária, 
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incumprimento”912. Os acordos parassociais são contratos que os sócios de uma 

sociedade (e, em certos casos, terceiros) celebram com o intuito de regular a condução 

do negócio social. Através destes contratos, os sócios procuram concretizar com maior 

detalhe, complementar ou modificar, no plano das suas relações internas, as regras 

legais e estatutárias aplicáveis à sociedade onde detêm participações sociais. 

Isto indicia que, num primeiro plano, os remédios para o incumprimento de 

obrigações assumidas no acordo parassocial não serão divergentes dos remédios 

aplicáveis ao incumprimento de obrigações constituídas ao abrigo de qualquer 

outro contrato. Sob o ponto de vista sistemático, na ausência de válida regulação 

convencional e de normas específicas sobre incumprimentos determinados, 

dita a teoria geral do incumprimento a aplicação do edifício normativo 

plasmado no Código Civil (Secções II - Não cumprimento e III - Realização 

 

cf. Rui Pereira Dias, Alguns problemas práticos da arbitragem de litígios societários (e uma proposta 

legislativa), in II Congresso Direito das Sociedades em Revista, Almedina, Coimbra, 2012, pp. 293-294). 

Para lá da aplicabilidade dos referidos limites gerais, julga-se que, em certos casos, os limites particulares à 

arbitrabilidade dos litígios societários também são aplicáveis à arbitrabilidade dos litígios parassociais. 

Assim é porque, ainda que o figurino do acordo parassocial pressuponha uma distinção entre a esfera 

societária e a esfera parassocial, viu-se já (cfr. III supra) que estas esferas não são incomunicáveis, sendo 

várias as intersecções possíveis entre elas. Sempre que o acordo parassocial se aproxime, na sua regulação, 

de uma regulação societária (a qual, como oportunamente se referiu, é frequente nos acordos parassociais 

omnilaterais) e sempre que essa regulação respeitar a matérias de ordem pública societária, não se vê 

obstáculo à aplicação dos ditos limites particulares à arbitrabilidade dos litígios parassociais. Entre nós, o 

recurso à arbitragem para dirimir litígios emergentes de contratos de investimento (sobretudo, 

investimento estrangeiro, que é, como se viu, terreno propício à celebração de acordos parassociais) tem 

sido tema particularmente estudado. Vejam-se os estudos de Lino Diamvutu, Resolução arbitral de litígios 

resultantes de contratos de investimento celebrados em Angola entre o Estado e investidores externos, in 

Estudos de direito comercial internacional, Caxinde Editora, Luanda, 2008, pp. 17-55; A protecção do 

investimento estrangeiro em Angola através da arbitragem, conferência proferida no I Encontro de 

Arbitragem de Coimbra, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 2011, disponível em 

http://www.fd.ulisboa.pt/LinkClick.aspx?fileticket=sZI5a6yNAoI%3D&tabid=331; A constituição do 

tribunal arbitral e as dificuldades que levanta, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade 

Agostinho Neto, n.º 13, 2013, pp. 183-204; do mesmo autor, Angola (arbitration report), in The 

international arbitration review, 5th edition (editor James H. Carter), Law Business Research, London, 

2014, disponível em https://www.srslegal.pt/xms/files/PUBLICACOES/The-International-Arbitration-

Review-Fifth-Edition.pdf, pp. 38-47. Cfr. também Sofia Vale, O contrato de investimento privado que prevê 

que a sede da arbitragem é Angola comporta vantagens para o investidor privado?, 2015, pp. 1 e ss, 

disponível em Social Science Research Network, 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2694795; Correia Fernandes Bartolomeu, 

Arbitragem voluntária como meio extrajudicial de resolução de conflitos em Angola, Almedina, Coimbra, 

2014, p. 18. 
912 Cfr. Maria da Graça Trigo, Acordos parassociais: síntese das questões mais relevantes, p. 181. 

http://www.fd.ulisboa.pt/LinkClick.aspx?fileticket=sZI5a6yNAoI%3D&tabid=331
https://www.srslegal.pt/xms/files/PUBLICACOES/The-International-Arbitration-Review-Fifth-Edition.pdf
https://www.srslegal.pt/xms/files/PUBLICACOES/The-International-Arbitration-Review-Fifth-Edition.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2694795
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coactiva da prestação, do Capítulo VII do Livro II do Código Civil, artigos 790.º e 

seguintes e 817.º e seguintes). Neste contexto, importa notar que o 

incumprimento, pese embora assente, em termos gerais, numa ideia de 

factualismo unilateral, que parte da violação do dever de prestar, é uma figura 

heterogénea, que se desdobra num conjunto de situações de recorte e regime 

diversos913. 

Esta remissão para o edifício normativo geral constante do Código Civil implica 

a consideração das clássicas vias civilísticas de tutela, de natureza preventiva, 

repressiva ou coerciva, face ao incumprimento de obrigações emergentes de 

contratos. Como se desenvolverá adiante, dependendo da natureza da obrigação 

cujo incumprimento esteja em causa, as partes do acordo parassocial lesadas 

poderão lançar mão de vários mecanismos: destacam-se, nesse contexto, a acção 

de indemnização, requerendo o ressarcimento dos danos resultantes da violação 

parassocial (artigos 562.º e 798.º do Código Civil); a acção de cumprimento, 

através da qual poderá ser exigido judicialmente o cumprimento da obrigação, 

ao abrigo do disposto nos artigos 817.º e seguintes do Código Civil, se a 

realização da prestação devida ainda for possível; bem como alguns mecanismos 

de tutela preventiva, com o escopo de evitar ou fazer cessar o incumprimento; e 

ainda de autotutela, como a resolução contratual ou a excepção de não 

cumprimento. 

A ideia de que o incumprimento dos acordos parassociais não é regulado por 

qualquer regime específico deve ser analisada numa perspectiva dúplice.  

Por um lado, a lei angolana não consagra regras específicas quanto ao incumprimento 

de acordos parassociais. Diversamente do que sucede noutros ordenamentos jurídicos, 

como é o caso do brasileiro, em que os acordos parassociais contam expressamente com 

 

913 Assim, e sobre as variantes do incumprimento, cfr., por todos, José Carlos Brandão Proença, Lições de 

cumprimento e não cumprimento das obrigações, Coimbra Editora, Coimbra, 2011, pp. 136 e ss.  
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três meios próprios de coercibilidade914: a tutela judicial, mediante a execução 

específica das obrigações assumidas (artigo 118.º, § 3, da Lei das Sociedades por 

Ações)915; a não consideração do voto emitido em desconformidade com o estipulado 

no acordo de accionistas arquivado (artigo 118.º, § 8, da Lei das Sociedades por 

 

914 Em linha com o que se desenvolveu em I, 2.5 supra, assinale-se que o regime brasileiro respeitante aos 

acordos parassociais encontra-se plasmado na Lei n. 6.404/76, de 15 de Dezembro de 1976 - Lei das 

Sociedades por Ações. Este diploma rege as sociedades anónimas e é inspirado no Model Business 

Corporation Act (MBCA) estado-unidense. O artigo mais relevante sobre a matéria é o artigo 118 do referido 

diploma, cuja redacção actual resulta da profunda alteração ocorrida em 2001, e levada a cabo pela Lei n. 

10.303, de 31 de Outubro de 2001 (foi alterado o seu caput, bem como acrescentados os §§ 6.º a 11.º). Para 

uma visão geral desta alteração e com comentário ao regime actualmente vigente, cfr. MODESTO 

CARVALHOSA/NELSON EIZIRIK, A nova Lei das S/A, Saraiva, São Paulo, 2002, pp. 211 e ss. 
915 Determina o § 3.º do artigo 118.º da Lei das Sociedades por Ações que, “[n]as condições previstas no 

acordo, os acionistas podem promover a execução específica das obrigações assumidas”. A execução 

específica das obrigações parassociais é tema amplamente estudado na doutrina brasileira – cfr., entre 

outros, JOSÉ ALEXANDRE TAVARES GUERREIRO, Execução específica do acordo de acionistas, in Revista de direito 

mercantil, industrial, econômico e financeiro, ano 20, vol. 41, Rio de Janeiro, 1981, pp. 68 e ss.; ANDRÉ DE 

ALBUQUERQUE CAVALCANTI ABBUD, Execução específica dos acordos de acionistas, Quartier Latin, São Paulo, 

2006; CELSO BARBI FILHO, Efeitos da reforma do Código de Processo Civil na execução específica do acordo de 

acionistas, in Revista de direito mercantil, n.º 109, Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado e 

Biblioteca Tullio Ascarelli, São Paulo, 1998, pp. 17-38; do mesmo autor, Acordo de acionistas: panorama 

atual do instituto no direito brasileiro e propostas para a reforma de sua disciplina legal, in Revista de direito 

mercantil, n.º 121, Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado e Biblioteca Tullio Ascarelli, São 

Paulo, 2001, pp. 30-55. A citada disposição normativa, plasmada na Lei n. 6.404/76, de 15 de Dezembro de 

1976, desde a sua origem, tem sido severamente criticada por o efeito prático com ela pretendido não se 

coadunar com a disciplina processual sobre a matéria: diz-se, a este propósito, que “é inevitável inferir-se 

que a execução específica das obrigações de contratar e emitir declaração de vontade não se opera por via 

de processo de execução propriamente dito, mas sim de processo cognitivo”, dado que “a execução forçada 

aqui não se opera por meio da prática de atos materiais pelo Juiz, mas sim através da prolação de decisão 

judicial que supre a manifestação de vontade recusada pelo devedor” (cfr. CELSO BARBI FILHO, Efeitos da 

reforma do Código de Processo Civil na execução específica do acordo de acionistas, p. 25), pelo que “a 

complexidade processual inerente à consecução do objetivo desejado pelo legislador de 1976 revela o 

descompasso entre a lei acionária e o ordenamento processual” (cfr. JOSÉ ALEXANDRE TAVARES GUERREIRO, 

Execução específica do acordo de de acionistas, p. 68). Por essa razão se afirma a inutilidade desta disposição 

normativa, sendo uníssonas as vozes no sentido de que “[o] art. 118, § 3º, da Lei de S/A […] é uma 

redundância, de vez que elas o teriam [a possibilidade de execução específica] por força da lei processual. 

Assim, improcede o entendimento de que os acordos com objetos extravagantes aos vistos no art. 118 não 

sejam passíveis de execução específica” (cfr. CELSO BARBI FILHO, Acordo de acionistas: panorama atual do 

instituto no direito brasileiro e propostas para a reforma de sua disciplina legal, p. 49), e de que “a inserção do 

§ 3º no art. 118, que simplesmente diz que os acionistas podem promover a execução específica das 

obrigações, nas condições previstas no acordo, seria dispensável, já que não introduziu nenhuma regra 

adjetiva diversa daquela prevista no art. 639 do CPC” (cfr. LUIZ GASTÃO PAES DE BARROS LEÃES, Pactos 

parassociais: natureza jurídica, execução específica, opção de recompra de participação acionária e inexistência 

de infringência dos arts. 288 do Código Comercial e 1372 do CC por não configurar pacto leonino, in Revista dos 

tribunais, n.º 601, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1985, p. 44). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_outubro
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Ações)916,917, e um mecanismo particular de autotutela, atribuindo-se à parte 

prejudicada o direito de votar “com as acções” do accionista incumpridor que se 

 

916 Dispõe o § 8.º do artigo 118.º da Lei das Sociedades por Ações que “[o] presidente da assembléia ou do 

órgão colegiado de deliberação da companhia não computará o voto proferido com infração de acordo de 

acionistas devidamente arquivado”. Como referem MODESTO CARVALHOSA/NELSON EIZIRIK, A nova Lei das S/A, 

p. 213, trata-se de norma injuntiva, sendo “inescusável o seu cumprimento pelo presidente da assembléia 

geral ou especial e pelo presidente do conselho de administração ou da diretoria”. Notam, contudo, os 

autores que, antes da consagração, no texto normativo, desta obrigação pela Lei n. 10.303, de 31 de 

Outubro de 2001, esta era pacificamente reconhecida pela doutrina brasileira, sendo já então 

frequentemente apontado que “a eficácia maior do acordo está em que a lei obriga a companhia a observá-

lo, se arquivado na sede”, e que, não sendo essa obrigação cumprida “em consequência, pode a assembléia 

geral, por proposta da mesa ou de qualquer acionista, contratante ou não, declarar nulo o voto dado em 

desconformidade com o acordo de acionistas” (cfr. MODESTO CARVALHOSA, Acordo de acionistas, Saraiva, São 

Paulo, 1984, pp. 245 e ss.). A doutrina reconhece, todavia, a importância da consagração expressa deste 

mecanismo na lei, afirmando-se ser esta “fundamental para dar eficácia imediata ao acordo de acionistas 

em cada caso”, sendo que, ao determinar-se que os votos contrários ao acordo não serão computados, “o 

novo § 8.º do art. 118.º objetiva o mesmo efeito do § 3.º […] qual seja dar plena coercibilidade ao acordo”. 

Donde se conclui que “o § 3.º demanda o suprimento judicial, e o novo § 8.º impõe que o voto contrário não 

pode ser computado pelo presidente dos trabalhos” (cfr. MODESTO CARVALHOSA/NELSON EIZIRIK, A nova Lei das 

S/A, p. 214). 
917 Tendo por base o disposto no § 1.º do artigo 118.º da Lei das Sociedades por Ações, esta solução 

normativa apenas se aplica aos casos em que os acordos parassociais se encontrem arquivados e sejam 

averbados nos livros sociais (assim, MARIANA CONTI CRAVEIRO, Pactos parassociais patrimoniais: elementos 

para sua interpretação no direito societário brasileiro, Tese de doutoramento apresentada na Universidade 

de São Paulo, policopiado, São Paulo, 2012, p. 110). A exigência desta formalidade para que o acordo seja 

oponível à sociedade liga-se à preocupação de os acordos de voto serem conhecidos pela sociedade, não 

podendo esta, desta forma, alegar desconhecimento dos termos desses acordos. Assim é porque, como nota 

LUCIANO DE CAMARGO PENTEADO (Efeitos contratuais perante terceiros, Quartier Latin, São Paulo, 2007, p. 174) 

a propósito do regime contratual brasileiro, “[p]ara a oponibilidade é sempre necessário um plus, uma 

ostensividade formal do conteúdo da relação jurídica”. Por outro lado, a exigência de averbamento das 

obrigações e ónus decorrentes do acordo parassocial nos livros sociais procura dar publicidade dos mesmos 

a terceiros de boa-fé, interessados na aquisição das participações sociais da sociedade (de qualquer 

participação social e não apenas daquelas de que são titulares os sócios que são partes no acordo 

parassocial), de forma a que esses terceiros de antemão saibam da possibilidade de oponibilidade do 

conteúdo desse acordo à sociedade (cfr. MARIANA CONTI CRAVEIRO, Pactos parassociais patrimoniais: elementos 

para sua interpretação no direito societário brasileiro, p. 111). Para além desta exigência de arquivamento e 

averbamento, há que assinalar o poder de a sociedade solicitar informações sobre o teor do acordo 

parassocial aos sujeitos que nele são partes (neste sentido, vejam-se os §§ 10.º e 11.º do artigo 118.º da Lei 

das Sociedades por Ações). Perante a consagração destas exigências de publicidade e de mecanismos de 

obtenção de conhecimento, reconhece a doutrina brasileira a preocupação extrema do legislador de 2001 

de potencializar a oponibilidade dos acordos de voto perante a sociedade e de tornar a sociedade guardiã do 

cumprimento das obrigações assumidas nesses acordos (idem, p. 112, nota 272). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_outubro
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encontre ausente ou omisso (artigo 118.º, § 9, da Lei das Sociedades por Ações)918. Neste 

quadro, tem-se defendido que o regime societário brasileiro admite duas modalidades 

de execução específica das obrigações assumidas em acordos parassociais: (i) por via 

judicial919, e (ii) estando em causa acordos de voto, (a) nos casos de inércia do sócio 

obrigado a votar num determinado sentido, pela declaração de vontade da parte lesada 

(uma declaração substitutiva do voto feita directamente pelo sócio prejudicado)920, e (b) 

nos casos de emissão do voto em desconformidade com a obrigação de voto assumida 

no acordo, pela imediata declaração de ineficácia desse voto. A justificação para este 

regime particular (de certa forma, inédito nos ordenamentos de matriz romano-

germânica921) encontra respaldo na ideia de que a “deslealdade não pode prevalecer sob 

nenhuma forma ou pretexto”922 e no reconhecimento de centros parassocietários de 

poder que influem sobre a vida social, tornando-se necessária a determinação de regras 

claras para o confronto entre o plano societário e o plano parassocial923 (que, neste caso, 

pendem para uma aproximação da eficácia obrigacional do acordo de accionistas ao 

 

918 Determina o § 9.º do artigo 118.º da Lei das Sociedades por Ações que “[o] não comparecimento à 

assembléia ou às reuniões dos órgãos de administração da companhia, bem como as abstenções de voto de 

qualquer parte de acordo de acionistas ou de membros do conselho de administração eleitos nos termos de 

acordo de acionistas, assegura à parte prejudicada o direito de votar com as ações pertencentes ao acionista 

ausente ou omisso e, no caso de membro do conselho de administração, pelo conselheiro eleito com os 

votos da parte prejudicada”. Importa notar que esta disposição normativa consagra um meio de auto-

execução específica do acordo por iniciativa do próprio sócio lesado com a ausência ou com a abstenção de 

voto de outro sócio ou mesmo dos administradores eleitos pelo acordo – caso em que se tem entendido 

caber “aos conselheiros ou diretores também eleitos pelo acordo presentes à reunião do órgão votar pelo 

ausente ou abstinente, na estrita conformidade com a direção do voto majoritariamente estabelecido” – cfr. 

MARIANA CONTI CRAVEIRO, Pactos parassociais patrimoniais: elementos para sua interpretação no direito 

societário brasileiro, p. 214. 
919 A execução específica judicial poderá ser substituída pela execução específica arbitral estatutária, ao 

abrigo da cláusula geral de admissibilidade do recurso à arbitragem na resolução dos litígios societários 

constante do § 3.º do artigo 109.º da Lei das Sociedades por Ações, desde que se trate de voto do sócio 

inadimplente e não de voto do administrador designado à luz do acordo parassocial (assim, MARIANA CONTI 

CRAVEIRO, Pactos parassociais patrimoniais: elementos para sua interpretação no direito societário brasileiro, p. 

214). 
920 Cfr. MARIANA CONTI CRAVEIRO, Pactos parassociais patrimoniais: elementos para sua interpretação no 

direito societário brasileiro, p. 214. 
921 Como bem salienta MARIANA CONTI CRAVEIRO, Pactos parassociais patrimoniais: elementos para sua 

interpretação no direito societário brasileiro, p. 107, o regime societário brasileiro apresenta, nesta matéria, 

peculiaridades face a todos os outros ordenamentos em que o tema tradicionalmente é estudado. 
922 Cfr. MARIANA CONTI CRAVEIRO, Pactos parassociais patrimoniais: elementos para sua interpretação no 

direito societário brasileiro, p. 219. 
923 Cfr. CALIXTO SALOMÃO FILHO, O novo direito societário, 2.ª ed., Malheiros, São Paulo, 2002, p. 96. 
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carácter real das disposições relativas à organização e ao funcionamento da 

sociedade924,925). Veremos adiante os contributos que este regime pode oferecer, tanto 

numa perspectiva de jure condito, como de jure constituendo, na leitura do 

correspondente regime angolano926. 

Por outro lado, importa assinalar que ao incumprimento das obrigações assumidas 

num acordo parassocial não são aplicáveis as sanções próprias das relações societárias 

que se impõem ao sócio remisso – maxime, a exclusão do sócio inadimplente ou a 

amortização compulsiva das participações sociais de que esse sócio é titular927, ou 

mesmo a anulação de deliberações sociais. Relembrando as palavras de RAÚL VENTURA e 

 

924 Cfr. MARIANA CONTI CRAVEIRO, Pactos parassociais patrimoniais: elementos para sua interpretação no 

direito societário brasileiro, p. 107. 
925 Também merecedor de breve nota é o regime espanhol. Neste, diversamente do que sucede no 

ordenamento jurídico brasileiro, não se encontram plasmados mecanismos de reacção ao incumprimento 

das obrigações emergentes de acordos parassociais. Mas tem sido entendido, numa interpretação a 

contrario do disposto no artigo 29.º da Ley de Sociedades de Capital (aprovada pelo Real Decreto Legislativo 

1/2010, de 2 de Julho, publicado no Boletín Oficial del Estado, n.º 161, de 03.07.2010, disponível em 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544), o qual determina, sob a epígrafe “Pactos 

reservados”, que “Os acordos que se mantenham reservados entre os sócios não serão oponíveis à 

sociedade”, que os acordos parassociais serão oponíveis à sociedade sempre que não sejam “reservados”, 

portanto, confidenciais, desconhecidos da sociedade. Neste contexto, entende-se não serem confidenciais 

os acordos parassociais omnilaterais, os acordos parassociais em que a sociedade seja parte, bem como os 

acordos parassociais que sejam ou devam ser publicitados perante a sociedade e terceiros – 

designadamente, à luz do disposto nos artigos 114.2 e 175.2 do Reglamento del Registro Mercantil (aprovado 

pelo Real Decreto 1784/1996, de 19 de Julho, publicado no Boletín Oficial del Estado, n.º 184, de 31.07.1996, 

disponível em https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-17533-consolidado.pdf). Nestes casos, 

a esfera social não é insensível à regulação parassocial; por essa razão, havendo um incumprimento das 

obrigações assumidas no acordo parassocial, esse incumprimento poderá reflectir-se na esfera social, 

designadamente, com a impugnação dos actos societários praticados ao abrigo da conduta ilícita do sócio 

inadimplente. Cabe lembrar que, no ordenamento jurídico societário espanhol, assumem, neste quadro, 

particular importância os designados “protocolos familiares”, cuja publicidade é regulada pelo Real Decreto 

171/2007, de 9 de Fevereiro, disponível em https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-5587. 

Estes correspondem a acordos parassociais “subscritos pelos sócios entre si ou com terceiros com os quais 

têm vínculos familiares” relativos a sociedades não cotadas e quanto às quais as partes “tenham um 

interesse comum visando obter um modelo de comunicação e consenso na tomada de decisões para regular 

as relações entre família, propriedade e empresa” (artigo 2.º, n.º 1, do citado diploma). Estes acordos (cujo 

figurino é desconhecido do ordenamento angolano) poderão ser publicados no website da sociedade ou no 

registo comercial (artigos 2.º, n.º 3, e 3.º, n.º 3, do citado diploma) com vista a tornar os mesmos oponíveis 

à sociedade e a terceiros; a decisão de atribuir ou não publicidade a esses acordos cabe ao órgão de 

administração da sociedade, devendo essa decisão ser norteada pela prossecução do interesse social (artigo 

3.º, n.º 1, do citado diploma). Desenvolvidamente sobre o enforcement dos protocolos familiares, cfr. JORGE 

FELIÚ REY, Los pactos parasociales en las sociedades de capital no cotizadas, Marcial Pons, Madrid, 2012, pp. 91 

e ss.; JAVIER MARTÍNEZ ROSADO, Los pactos parasociales, Marcial Pons, Madrid, 2017, pp. 195 e ss. 
926 Cfr. IX infra. 
927 Expressamente no sentido de que estas concretas sanções não serão de admitir, cfr. FERNANDO GALVÃO 

TELES, União de contratos e contratos para-sociais, p. 91. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-17533-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-5587
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FERNANDO GALVÃO TELES a propósito do regime português, há que notar que os sujeitos 

que celebram acordos parassociais “têm de contentar-se com as suas sanções próprias 

e não podem contar com as sanções próprias das relações societárias”928, “mesmo que o 

titular dos correspondentes direitos seja a própria sociedade”929. Esta solução justifica-

se com base na natureza individual do vínculo parassocial930 e na fronteira entre a 

esfera societária e a esfera parassocial, que no plano juspositivo se encontra marcada 

pela consagração, no artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, da 

inimpugnabilidade dos actos da sociedade ou dos sócios para com a sociedade com base 

em acordos parassociais. 

Face a esta insensibilidade do plano societário às contingências que possam envolver o 

cumprimento das obrigações parassociais, os sócios (bem como os demais sujeitos que 

são parte do acordo parassocial) lesados pelo incumprimento dessas obrigações apenas 

poderão lançar mão dos mecanismos que tutelam o cumprimento dos contratos em 

geral, e não de quaisquer mecanismos jus-societários. Quando o incumprimento é 

sancionado931, convocam-se remédios actuáveis nas relações inter partes, em linha com 

o clássico princípio da relatividade contratual plasmado no artigo 406.º, n.º 2, do Código 

Civil.  

Não se ignora, todavia, que as partes que celebram um acordo parassocial pretendem, 

com a execução do mesmo, pôr a valer um conjunto de efeitos que, na prática, se farão 

sentir em relação à sociedade. De outra forma, nem sequer estaria em causa um acordo 

 

928 RAÚL VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades Comerciais, p. 

15. 
929 Cfr. FERNANDO GALVÃO TELES, União de contratos e contratos para-sociais, p. 91. 
930 Cfr. FERNANDO GALVÃO TELES, União de contratos e contratos para-sociais, p. 91. 
931 Cabe aqui fazer referência ao que CAROLINA CUNHA, Anotação ao artigo 17.º, p. 305, designa 

“incumprimento não sancionado” de acordos parassociais. Como facilmente se intui, tal verifica-se sempre 

que não seja atribuída ao incumprimento qualquer consequência jurídica de efeitos similares aos dos 

remédios clássicos de reacção a esse incumprimento: é o que sucede, entre outros casos, (i) quando o acordo 

parassocial seja nulo e não seja aproveitável por redução ou conversão (o negócio nulo não produz efeitos, 

pelo que não estava o sócio aparentemente faltoso juridicamente vinculado a assumir a conduta a que se 

vinculou), (ii) quando não exista culpa na violação do acordo parassocial, (iii) quando seja possível ao sócio 

subtrair-se ao compromisso assumido por via da revogabilidade unilateral ad nutum, da resolubilidade ou 

modificabilidade unilateral do acordo, ou mesmo (iv) para quem o defenda, quando a prevalência da 

vinculação estatutária sobre a vinculação parassocial dite que o respeito pela primeira corresponda a uma 

causa de justificação para o incumprimento da segunda. 
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parassocial, mas um mero acordo a latere, sem conexão com a esfera social932. Esta 

pretensão não é irrelevante e, em certos casos, dita que os remédios disponibilizados às 

partes lesadas pelo incumprimento das obrigações parassociais se reflictam no plano 

societário. Estando esta matéria intrinsecamente ligada aos limites da oponibilidade 

dos acordos parassociais à sociedade, pode antecipar-se que os casos em que o 

incumprimento das obrigações parassociais encontra também projecção no plano 

social estão associados às hipóteses em que essa oponibilidade é admitida. Acresce que, 

para lá das fronteiras do direito constituído, procurar-se-á ainda analisar, numa 

perspectiva de jure condendo, os limites a essa projectabilidade de efeitos do 

incumprimento na esfera social, à luz das valorações do sistema jus-societário e da 

actual realidade sócio-económica angolana933. 

O problema da (in)aplicabilidade das sanções societárias ao incumprimento parassocial 

deve ainda ser analisado numa perspectiva inversa: em muitos casos, os sócios não 

pretendem recorrer às sanções societárias para dirimir litígios parassociais porque as 

consideram insuficientes a uma adequada tutela. Ademais, verifica-se o movimento 

oposto: os sócios celebrarem acordos parassociais para neles convencionarem 

mecanismos de tutela face ao incumprimento das obrigações sociais. Basta pensar nas 

cláusulas que, através da determinação de obrigações de compra ou de venda das 

participações sociais, têm por finalidade a superação de situações de impasse na 

tomada de decisões e a resolução de crises internas que conduzam a ruptura das 

 

932 Como assinala MARIANA CONTI CRAVEIRO, Pactos parassociais patrimoniais: elementos para sua interpretação 

no direito societário brasileiro, p. 140, a propósito desta questão à luz da realidade brasileira, “mesmo tendo 

por objeto direitos individuais […], os pactos parassociais são celebrados por sócios em função de um 

relacionamento societário e, portanto, mesmo que se valham do direito comum dos contratos para sua 

estipulação, não podem ser examinados como um negócio jurídico totalmente a ele alheio ou mesmo um 

contrato celebrado entre partes que entre si não guardem uma relação de colaboração”. 
933 Cfr. IX infra. 
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relações entre os sócios (as designadas cláusulas de deadlock) – o verdadeiro “calcanhar 

de Aquiles” da vida de uma sociedade934. 

A inclusão destas cláusulas em acordos parassociais, para além de proporcionar uma 

regulação antecipatória ou preventiva de tais impasses ou bloqueios (caso em que os 

acordos parassociais são verdadeiros “sucedâneos dos normais mecanismos 

decisórios”935), tem também como consequência a subtracção do tratamento de tais 

problemas ao foro societário e à aplicação dos seus mecanismos próprios (como a 

exoneração ou exclusão do sócio, ou a liquidação da sociedade), e a sua deslocalização 

para o foro parassocial, onde a autonomia privada das partes não enfrenta uma 

compressão tão intensa quanto a sentida na edificação, pelos sócios, da regulação 

 

934 Apelidando os deadlock events como o “calcanhar de Aquiles” (Achilles’ heel) nos investimentos e 

parcerias igualitárias, cfr. HOLGER FLEISCHER/STEPHAN SCHNEIDER, Shoot-out clauses in partnerships and close 

corporations: an approach from comparative law and economic theory, in European company and financial law 

review, vol. 9, no. 1, Gruyter, Berlin/New York, 2012, disponível em 

https://ideas.repec.org/s/bpj/eucflr.html, p. 35. 
935 Assim, PAULO CÂMARA, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 21; ANA FILIPA LEAL, 

Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, p. 139.  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1963118##
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1963118##
https://ideas.repec.org/s/bpj/eucflr.html
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societária936. Neste sentido, os sócios optam muitas vezes por remeter para os acordos 

parassociais a regulação de variadas matérias sociais precisamente porque sabem que 

se poderão prevalecer de mecanismos de coerção ao cumprimento bastante mais 

atractivos do que aqueles que são disponibilizados pelo direito societário937. 

De qualquer forma, a fragilidade decorrente da ausência, por regra, de consequências 

jurídicas do incumprimento das obrigações assumidas em acordos parassociais no 

plano societário conduz à necessidade de dotar os acordos parassociais de mecanismos 

 

936 As cláusulas de deadlock visam regular a forma de resolver uma situação de impasse no seio da própria 

sociedade (sendo que, muitas vezes, esse impasse resulta do incumprimento de obrigações assumidas pelos 

sócios no acordo parassocial), geralmente em matérias determinantes para a condução da vida societária. 

A resolução de uma situação de impasse, que passa pela compra e venda de participações sociais, impõe 

que, por regra, se perspectivem dois momentos: (i) o período de arrefecimento (cooling-off period), i.e., o 

período que se segue à constituição da situação de impasse, que pode ser de dias ou semanas, que se destina 

a reflexão das partes e em que estas nada fazem para pôr termo a esse impasse, e (ii) o momento de gatilho 

(trigger moment), em que, no termo do prazo do período de arrefecimento, os mecanismos de deadlock são 

accionados. Entre os mecanismos de deadlock mais utilizados nesse momento, contam-se os que a seguir 

se indicam. Em primeiro lugar, a Russian roulette, uma cláusula pela qual, perante uma situação de impasse, 

um sócio envia uma notificação a outro sócio para resolução desse impasse através da venda ou aquisição 

de participações sociais, fixando, nessa notificação, um preço (que, geralmente, deverá ser pago 

imediatamente e em dinheiro) para as ditas participações sociais. O sócio notificado tem duas opções: 

vender todas as participações sociais de que é titular, ou comprar todas as participações sociais do sócio 

que emitiu a notificação. Por regra, esta notificação é irrevogável. Caso o sócio notificado, decorrido um 

certo prazo, não se pronuncie quanto à sua opção, atribui-se, nessa cláusula, valor negocial ao silêncio 

deste, considerando-se que aceita vender as suas participações sociais. Se ambas as partes enviarem uma 

notificação para resolução de um deadlock, é frequente que as partes convencionem que só se considera 

válida a notificação enviada em primeiro lugar ou a que fixar o preço mais elevado da participação social. 

Em segundo lugar, a Texas shoot out, uma cláusula que também postula uma solução draconiana, através 

da qual, em situação de impasse, cada um dos sócios emite uma notificação dirigida a um terceiro por eles 

designado, para a venda ou aquisição de participações sociais do outro sócio, por um determinado preço; 

as notificações seguem em carta fechada para esse terceiro, que as abre conjuntamente; a proposta de preço 

mais elevada é a vencedora e determina que o sócio que a emitiu seja o comprador das ditas participações 

sociais. Em terceiro lugar, a Deterrent approach, uma cláusula pela qual as partes asseguram que, em caso 

de impasse, e perante a actuação de mecanismos como a Russian roulette ou a Texas shoot out, o preço das 

participações sociais para compra/venda das mesmas (de forma a pôr termo a esse impasse) seja um preço 

justo, visando evitar-se que uma das partes se aproveite da outra em situação de impasse; por essa razão, 

determina-se, através destas cláusulas, que o preço de compra corresponderá ao valor fixado na notificação 

vencedora, ou ao valor de mercado avaliado por um terceiro independente, com o acréscimo de uma 

determinada percentagem pré-acordada (por regra, 25%). Neste quadro, são ainda sobejamente utilizadas 

as call options (em que, verificadas certas condições – aqui, o impasse –, um sócio tem o direito 

potestativo de aquisição das participações sociais de outros sócios) e as put options (quando o sócio tem 

o direito potestativo de venda das suas participações sociais a outros sócios ou a terceiros), as quais, 

porque admitem o recurso à execução específica para o cumprimento das obrigações delas emergentes, 

conferem uma tutela reforçada aos sócios que são parte nos acordos parassociais. Sobre estas 

modalidades de cláusulas de deadlock, cfr. SIMMONS & SIMMONS, Joint ventures & shareholders’ agreements, 

Bloomsbury Professional, London, 1998, pp. 219 e ss.; HOLGER FLEISCHER/STEPHAN SCHNEIDER, Shoot-out 

clauses in partnerships and close corporations, pp. 4 e ss.  
937 Para a importância desta estipulação alerta CAROLINA CUNHA, Anotação ao artigo 17.º, p. 303. 
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aptos a dissuadir as partes desse incumprimento. Pode mesmo afirmar-se que, num 

plano prático, a eficácia destes contratos dependerá, em grande medida, dessa sua 

aptidão dissuasora de comportamentos contrários ao que neles se consagra938. Tendo 

em vista demover a prática de condutas que consubstanciam um incumprimento do 

disposto nos acordos parassociais, as partes dotam estes acordos de cláusulas 

dissuasoras cada vez mais complexas e detalhadas. Entre elas, destaca-se a introdução 

de pesadas cláusulas penais, verdadeiros mecanismos de compulsão ao cumprimento 

abundantemente utilizados na nossa prática jurídica e que tornam o incumprimento 

uma solução ineficiente939. Destas cláusulas dissuasoras do incumprimento inseridas 

em acordos parassociais falaremos de seguida.  

Importa, antes disso, e para efeitos de sistematização da análise aqui desenvolvida, 

distinguir os mecanismos de reacção ao incumprimento de obrigações parassociais 

com base em dois critérios distintos.  

Em função da via de actuação pressuposta, distinguem-se mecanismos de auto-

execução e mecanismos de hetero-execução. Os primeiros reconduzem-se a 

mecanismos de direito substantivo (contratual), também designados “meios privados 

de enforcement”940 ou de autotutela, que permitem às partes lesadas com o 

incumprimento assegurar que as disposições consagradas nos acordos parassociais 

têm força auto-executiva. Já os mecanismos de hetero-execução reconduzem-se a 

mecanismos de direito adjectivo (processual), apenas actuantes por via judicial (ou 

arbitral). Os mecanismos de hetero-execução apresentam uma eficiência contingente, 

porque dependente de um conjunto de factores que nem sempre se encontram na esfera 

de controlo ou no domínio do titular do direito legitimado a agir – entre os quais se 

destaca, com prejuízo para o credor, o (geralmente longo) período de tempo necessário 

à obtenção de uma decisão judicial favorável transitada em julgado. Por esta razão, as 

partes de um acordo parassocial sentem uma necessidade premente de o dotar de 

mecanismos que garantam o cumprimento das obrigações nele assumidas, sem 

 

938 Neste sentido, afirma CÁNDIDO PAZ-ARES, El enforcement de los pactos parasociales, p. 1, que a eficácia ex 

post que estes meios possam ter dependerá largamente da sua força dissuasora ex ante (no original, “la 

eficácia que pueden tener esos medios ex post, dependerá su fuerza de disuasión ex ante”). 
939 Cfr. CAROLINA CUNHA, Anotação ao artigo 17.º, p. 303. 
940 Cfr. CÁNDIDO PAZ-ARES, El enforcement de los pactos parasociales, pp. 19 a 43. 
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necessidade de recurso às vias judiciais. Justifica-se, assim, a preferência e o grau de 

desenvolvimento que os mecanismos de autotutela têm vindo a assumir nos acordos 

parassociais.  

Já em função do plano onde se projectam os efeitos destes mecanismos de reacção ao 

incumprimento de obrigações parassociais, podem distinguir-se mecanismos com 

mera eficácia inter partes e mecanismos com eficácia perante a sociedade e terceiros.  

A combinação dos critérios acima referidos leva a que se encontrem mecanismos de 

auto e de hetero-execução, tanto com eficácia interna como com eficácia externa. 

 

2. AUTONOMIA PRIVADA NA CONFORMAÇÃO DO REGIME SANCIONATÓRIO 

DOS ACORDOS PARASSOCIAIS: EM PARTICULAR, AS CLÁUSULAS PENAIS 

À celebração de acordos parassociais (maxime, os acordos de voto e os acordos relativos 

à organização da sociedade) subjaz, por regra, a pretensão de os sócios garantirem um 

elevado grau de certeza nas decisões que os órgãos sociais são chamados a tomar, bem 

como nas condutas de execução dessas decisões. Esta pretensão é, numa perspectiva de 

racionalidade económica, justificada: tendo os sócios projectado um determinado 

negócio para ser prosseguido pela sociedade, ao qual aportaram os meios financeiros 

iniciais, eles procuram assegurar que o negócio siga as directrizes por eles definidas, 

com respeito pelo equilíbrio de poderes entre eles acordado, arredando ao máximo as 

incertezas e imprevisões que, no decurso desse projecto, poderão assomar. Tendo isto 

presente, o incumprimento das obrigações assumidas em acordos parassociais vem 

fazer perigar este acréscimo de certeza (ou diminuição do risco) proporcionado pela 

celebração desses acordos. É, por isso, igualmente racional que os sócios, ao abrigo da 

sua autonomia privada, dotem os acordos parassociais de vários mecanismos aptos a 

dissuadir as partes desse incumprimento. 

Neste contexto, são várias as arquitecturas jurídicas engendradas pelas partes que “não confiam 

na eficácia dos meios de puro direito das obrigações”941. À partida, não existe qualquer 

 

941 Cfr. CAROLINA CUNHA, Anotação ao artigo 17.º, p. 303.  
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proibição específica que limite a inclusão, em acordos parassociais, de cláusulas conformadoras 

do regime sancionatório das obrigações parassociais. Da natureza dos acordos parassociais 

como contratos resulta que estes estão sujeitos aos limites gerais da autonomia privada oriundos 

do direito civil. Chamam-se à colação as limitações gerais à autonomia privada na celebração 

de negócios jurídicos, plasmadas nos artigos 280.º, 281.º e 294.º do Código Civil, no seio das 

quais assumem particular relevância as limitações referentes à contrariedade à lei (artigos 280.º, 

n.º 1, e 294.º do Código Civil) e à contrariedade à ordem pública e aos bons costumes (artigo 

280.º, n.º 2, do Código Civil). 

As cláusulas penais942 são a forma mais conhecida de as partes se resguardarem de um 

incumprimento de obrigações parassociais. Retomando a classificação acima 

apresentada, estas correspondem a mecanismos de hetero-execução (a sua execução 

depende do recurso às vias judiciais) com eficácia inter partes.  

Sendo o acordo parassocial um contrato, o incumprimento de uma obrigação aí 

assumida, desde que estejam preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil da 

parte incumpridora, assegura à parte lesada a tutela indemnizatória. Todavia, a 

concessão desta tutela não está isenta de dificuldades – nos planos jurídico e prático. 

Faz-se aqui especial referência às limitações no cômputo da indemnização a ser 

atribuída à parte lesada, atendendo aos prejuízos causados pelo incumprimento do 

acordo parassocial. Em geral, verificam-se sérias dificuldades, a um tempo, em 

conseguir provar a existência de danos e, a outro tempo, na determinação do quantum 

dos danos provocados pelo incumprimento do acordo. Essas dificuldades encontram 

justificação, por um lado, no facto de a generalidade das obrigações parassociais, ainda 

que revistam natureza patrimonial (o seu incumprimento não será, à partida, apto à 

causação de danos não patrimoniais), não estarem expressamente ligadas a uma 

concreta e identificável desvantagem sofrida por uma das partes do acordo parassocial; 

por outro lado, importa ter presente que, em sede de responsabilidade contratual, se 

degladiam (e não estão estabilizados) os entendimentos em torno da quantificação dos 

danos pelo interesse contratual positivo ou pelo interesse contratual negativo. Em 

 

942 Sobre a importancia da cláusula penal, cfr. CARLOS BURITY DA SILVA, Teoria geral do direito civil, pp. 636 e 

ss. 
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muitos casos, estas dificuldades traduzem-se numa quase impraticabilidade da 

indemnização como meio de ressarcibilidade das partes prejudicadas.  

Neste contexto, a inserção de cláusulas penais torna-se o mecanismo mais eficiente de 

ressarcibilidade das partes prejudicadas pelo incumprimento de um acordo 

parassocial943. A cláusula penal corresponde estruturalmente a uma cláusula acessória 

de obrigações (principais) constituídas no contrato onde se integra944 e, numa 

perspectiva ampla, resulta de uma convenção mediante a qual o devedor promete ao 

credor a realização de uma prestação para o caso de não cumprir945. Numa perspectiva 

mais circunscrita, esta cláusula, regulada pelo legislador nos artigos 810.º e seguintes 

do Código Civil, corresponde a uma forma de fixação antecipada (antes da verificação 

dos factos constitutivos da responsabilidade civil), por acordo, do montante da 

indemnização exigível. A sua inclusão em acordos parassociais oferece uma tutela 

enérgica aos sujeitos potencialmente lesados com o incumprimento, sobretudo 

quando, como assinala ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, as partes, “querendo conferir 

uma eficácia absoluta aos acordos parassociais […] estabelecem pesadas cláusulas 

penais” e de pronta execução946 (ou seja, inseridas em documentos revestidos de força 

executiva própria, que dispensam a pronúncia do juiz num processo declarativo, como 

é o caso dos acordos parassociais cujas assinaturas estejam reconhecidas 

 

943 Cfr. CARLOS BURITY DA SILVA, Teoria geral do direito civil, p. 637, que sublinha a eficiência da cláusula penal 

pelo facto de esta, “em princípio, eliminar o litígio quanto ao valor dos danos a indemnizar”. 
944 A ideia de acessoriedade da cláusula penal deve ser lida num duplo sentido: por um lado, significa que 

os seus efeitos estão dependentes da verificação do incumprimento de certas obrigações assumidas 

contratualmente; por outro, a sorte (existência, validade, forma, exigibilidade, transmissibilidade) da 

cláusula penal está dependente da sorte da obrigação principal, o que se pode extrair, em parte, do disposto 

no artigo 810.º, n.º 2, do Código Civil. Sobre o princípio da acessoriedade da cláusula penal, cfr. LUDWIG 

ENNECCERUS/HEINRICH LEHMANN, Derecho de obligaciones, I/I, Bosch, Barcelona, 1933, pp. 187-188. 

Determinando a nulidade da cláusula penal em consequência da nulidade da obrigação principal constante 

de um contrato-promessa de compra e venda de um imóvel, veja-se o Acórdão do Tribunal Supremo de 

04.10.2018, da Câmara do Cível, Administrativo, Fiscal e Aduaneiro, Processo n.º 1880/12, Relatora: 

JOAQUINA DO NASCIMENTO, disponível na Secretaria Judicial do Tribunal Supremo. 
945 Começando por aludir a este sentido amplo, cfr. ADRIANO VAZ SERRA, Pena convencional, in Boletim do 

Ministério da Justiça, n.º 67, Lisboa, 1957, p. 240; NUNO MANUEL PINTO DE OLIVEIRA, Princípios de direito dos 

contratos, Coimbra Editora, Coimbra, 2011, p. 922. 
946 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Acordos parassociais, p. 540; id., Manual de direito das sociedades, I, p. 

703; id., Anotação ao artigo 17.º, in Código das Sociedades Comerciais anotado, 2.ª edição, Almedina, 

Coimbra, 2014, p. 127. Também assim, CAROLINA CUNHA, Anotação ao artigo 17.º, p. 303. 
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notarialmente, nos termos dos artigos 46.º, al. b), e 51.º, ambos do Código de Processo 

Civil). 

Esta eficácia absoluta através da fixação de cláusulas penais é conseguida por duas vias 

distintas. Por um lado, porque as mesmas têm um cariz preventivo: sobretudo quando 

sejam de montante assinalável, as cláusulas penais promovem (nem que seja no 

subconsciente das partes) uma função garantística, de estímulo ao cumprimento (ou, 

noutra perspectiva, de dissuasão do incumprimento). Por outro lado, porque a 

estipulação das mesmas permite evitar incertezas e as delongas do normal processo de 

liquidação indemnizatória947. Acresce que, muitas vezes, as partes pretendem 

(malgrado os conhecidos problemas de validade que se suscitam948) estipular 

verdadeiras penas, com o objectivo de, em caso de incumprimento, os montantes 

associados a tais penas serem cumulados com os montantes da indemnização efectiva 

ou com a execução da obrigação. 

Neste contexto, cabe esclarecer que as cláusulas penais nem sempre têm a mesma 

fisionomia e, em função da finalidade a que se dirigem, também nem sempre têm a 

mesma natureza. Distinguem-se, desde logo, as cláusulas penais moratórias das 

cláusulas penais compensatórias, consoante elas se destinem a funcionar em caso de 

 

947 Cfr. JOSÉ CARLOS BRANDÃO PROENÇA, Lições de cumprimento e não cumprimento das obrigações, pp. 395 e 

ss. 
948 Sobre os problemas de validade que esta convenção suscita por, mais do que uma finalidade 

cominatória, repressiva ou punitiva, poder ser perspectivada como tendo uma finalidade penal, cfr., entre 

outros, INOCÊNCIO GALVÃO TELLES, Direito das obrigações, 10.ª edição, Coimbra Editora, Coimbra, 2010 

(reimp. 7.ª edição), pp. 439 e ss.; JOSÉ MARQUES ESTACA, A cláusula penal e a responsabilidade civil, in Estudos 

em homenagem ao Professor Doutor Inocêncio Galvão Telles, IV, Almedina, Coimbra, 2003, p. 302.  
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mora (as designadas sanções pecuniárias compulsórias ou “multas diárias”949) ou em 

caso de incumprimento definitivo950. Depois, entre as diversas modalidades de cláusula 

penal, assumem destaque as seguintes três modalidades951: (i) a cláusula penal stricto 

sensu, de escopo compulsivo e sancionatório, que visa compelir o devedor ao 

cumprimento através da substituição da prestação, independentemente da produção 

de qualquer dano efectivo (em caso de incumprimento, o credor fica legitimado a exigir, 

a título sancionatório, uma outra prestação, em alternativa à inicialmente prevista – 

que é, em princípio, de maior importância)952; (ii) a cláusula penal indemnizatória (de 

liquidação prévia do dano ou de fixação antecipada da indemnização), pela qual se visa 

facilitar a reparação do dano (causado pela mora ou pelo não cumprimento), ao 

estabelecer-se, em substituição do cálculo genérico dos danos, um quantitativo 

 

949 Veja-se a obra de referência de JOÃO CALVÃO DA SILVA, Cumprimento e sanção pecuniária compulsória, 

Almedina, Coimbra, 2007, que desenvolve o tema à luz do ordenamento jurídico português. Note-se, 

todavia, que, diversamente do que sucede no ordenamento português, não temos no nosso ordenamento 

jurídico uma disposição normativa equivalente ao artigo 829.º-A do Código Civil português, que regula 

expressamente o problema da condenação no pagamento de quantias pecuniárias por cada dia de atraso no 

cumprimento ou por cada infracção nas hipóteses de obrigações de prestação de facto infungível, positivo 

ou negativo (salvo nas que exigem especiais qualidades científicas ou artísticas do obrigado). Sem prejuízo, 

a regulamentação da sanção pecuniária compulsória surge, entre nós, em alguns diplomas específicos, 

como é o caso do artigo 26.º, n.º 1, da Lei n.º 4/03, de 18 de Fevereiro, a Lei das Cláusulas Contratuais Gerais, 

publicada no Diário da República, I Série, n.º 13, que estatui que “Se o demandado, vencido na acção 

inibitória, infringir a obrigação de se abster de utilizar ou recomendar cláusulas contratuais gerais que 

foram objecto de proibição definitiva por decisão transitada em julgado, incorre numa sanção pecuniária 

compulsória”. E ainda, no artigo 111.º do Decreto Presidencial n.º 108/16, de 25 de Maio, que aprova o 

Regulamento Geral das Comunicações Electrónicas, publicado no Diário da República, I Série, n.º 82, e no 

artigo 25.º da Lei n.º 5/18, de 10 de Maio, que aprova a Lei da Concorrência. 
950 Sobre esta distinção, cfr. INOCÊNCIO GALVÃO TELLES, Direito das obrigações, p. 444; ANTÓNIO PINTO MONTEIRO, 

Cláusula penal e indemnização, Almedina, Coimbra, 1990, p. 281; JOÃO ANTUNES VARELA, Das obrigações em 

geral, II, Almedina, Coimbra, 2015 (reimp. 7.ª edição), pp. 139 e ss.; JOSÉ CARLOS BRANDÃO PROENÇA, Lições de 

cumprimento e não cumprimento das obrigações, p. 391.  
951 Para uma detalhada taxonomia das modalidades de cláusulas penais, cfr., por todos, ANTÓNIO PINTO 

MONTEIRO, Cláusula penal e indemnização, pp. 601 e ss. As classificações sofrem, todavia, flutuações (por 

exemplo, desviando-se, em certos aspectos, das classificações apresentadas por ANTÓNIO PINTO MONTEIRO, 

veja-se NUNO PINTO DE OLIVEIRA, Princípios de direito dos contratos, p. 923). Veja-se ainda ANTÓNIO MENEZES 

CORDEIRO, Tratado de direito civil, IX, pp. 477 e ss., que menciona o facto de, por vezes, se proceder a uma 

tripartição na classificação de cláusulas penais (distinguindo-se as cláusulas compulsórias, 

indemnizatórias e moratórias), e que tal equivale a uma sobreposição, na medida em que as cláusulas 

moratórias podem ser compulsórias ou indemnizatórias. 
952 Sobre esta modalidade de cláusula penal, cfr., desenvolvidamente, ANTÓNIO PINTO MONTEIRO, Cláusula 

penal e indemnização, pp. 282 e 608 e ss. 



ACORDOS PARASSOCIAIS: VINCULAÇÃO E OPONIBILIDADE 

371 

 

indemnizatório rígido ou determinado para um eventual incumprimento953; note-se 

que é esta a modalidade de cláusula penal que se encontra especialmente prevista no 

artigo 810.º, n.º 1, do nosso Código Civil954; e (iii) a cláusula penal puramente 

compulsória, a qual, como já referido, não tem influência sobre o dever de indemnizar, 

nem sobre o montante da indemnização, porquanto corresponde à hipótese em que as 

partes acordam num montante (a pena) que acresce ao cumprimento da obrigação e à 

respectiva indemnização955.  

À partida, a estipulação de qualquer uma destas modalidades de cláusulas penais no 

acordo parassocial é admissível. A opção pela espécie ou modalidade de cláusula penal 

depende da vontade das partes e do escopo concretamente visado956. Em Angola, a 

prática societária demonstra um recurso abundante às cláusulas penais nos acordos 

parassociais, com a fixação de montantes indemnizatórios de valor muito superior ao 

valor do eventual dano. Este elevado valor indicia que em causa está – pelo menos, 

parcialmente – uma verdadeira função compulsória (uma pena privada) de tais 

cláusulas penais957. De resto, importa notar que a estipulação de uma cláusula penal – 

que tem apenas eficácia inter partes (embora nos acordos parassociais que vinculem 

futuros sócios essa eficácia também os abranja958) – não dispensa a verificação da 

 

953 Note-se que não é cláusula penal a cláusula que se limite a prever a indemnização de danos concretos, 

nem a cláusula que estabeleça como quantum indemnizatório montantes meramente simbólicos (sob pena 

de constituir uma cláusula de irresponsabilidade) – assim, cfr. JOSÉ CARLOS BRANDÃO PROENÇA, Lições de 

cumprimento e não cumprimento das obrigações, p. 391. 
954 Cfr. ANTÓNIO PINTO MONTEIRO, Cláusula penal e indemnização, p. 282. 
955 A diferença entre a cláusula penal stricto sensu e a cláusula penal puramente compulsória situa-se 

exactamente neste aspecto: a primeira corresponde a uma pena que substitui o cumprimento ou a 

indemnização dos danos causados pelo não cumprimento; a segunda corresponde a uma pena que acresce 

ao cumprimento ou à indemnização devida pelo incumprimento (salientando esta diferença, cfr. NUNO 

PINTO DE OLIVEIRA, Princípios de direito dos contratos, p. 923, nt. 1261). 
956 Cfr. ANTÓNIO PINTO MONTEIRO, Cláusula penal e indemnização, p. 282. 
957 Cfr. CAROLINA CUNHA, Anotação ao artigo 17.º, p. 303. 
958 Sobre o tema do âmbito subjectivo dos acordos parassociais em caso de transmissão das participações 

sociais, veja-se o que escrevemos em I, 4 supra. 
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exigência da ilicitude e da culpa do devedor959, muito embora seja mais discutível se é 

dispensável a existência de danos960. 

Cabe aos tribunais, através de exercício do poder de redução equitativa da cláusula 

penal (artigo 812.º do Código Civil), estabelecer limites ao conteúdo desta, maxime, no 

que respeita ao quantum indemnizatório convencionado (convenção essa, à partida, 

lícita). O artigo 812.º do Código Civil, ao prever a possibilidade de redução equitativa da 

cláusula penal, parece acolher um princípio geral de proporcionalidade961 e, tal como 

afirma ANTÓNIO PINTO MONTEIRO, “uma expressão do dever de agir de boa-fé (art. 

762.º, n.º 2) e da proibição do exercício abusivo de um direito (art. 334.º)”962.  

Em causa está um poder excepcional do tribunal963. Não obstante, mais do que um 

poder de redução da pena convencional, julgamos que o tribunal tem, em casos de 

manifesta desproporção, o dever de reduzir ex officio a pena excessiva, atendendo à 

 

959 Nesse sentido, o Tribunal da Relação de Coimbra, no Acórdão de 26.01.2010, no Processo n.º 1782/08, 

Relatora: CECÍLIA AGANTE, disponível em www.dgsi.pt, entendeu que “para que uma cláusula penal prevista 

num acordo parassocial se torne exigível não basta a sua válida aceitação e a verificação da situação por si 

prevenida – o devedor só incorre na pena caso tenha procedido com culpa”, tendo concluído que, no caso 

concreto, era “inexigível o vínculo que imponha o voto para eleger um administrador que não reúna as 

condições mínimas para exercer o cargo e cuja prestação pode afectar negativamente os interesses 

societários”. 
960 No sentido da irrelevância da prova da ausência de danos por parte do devedor como forma de limitar a 

aplicação da cláusula penal, cfr., entre outros, INOCÊNCIO GALVÃO TELLES, Direito das obrigações, p. 436, nt. 1, 

e pp. 440-442. Com marcadas reservas quanto a esta irrelevância, cfr. JOSÉ CARLOS BRANDÃO PROENÇA, Lições 

de cumprimento e não cumprimento das obrigações, p. 393. 
961 Cfr. JOSÉ CARLOS BRANDÃO PROENÇA, Lições de cumprimento e não cumprimento das obrigações, p. 396, e 

CARLOS BURITY DA SILVA, Teoria geral do direito civil, p. 638. 
962 Evita-se, assim, um “exercício abusivo do direito à pena” – cfr. ANTÓNIO PINTO MONTEIRO, Cláusula penal 

e indemnização, p. 733; do mesmo autor, Sobre o controlo da cláusula penal, in Comemorações dos 35 anos 

do Código Civil e dos 25 anos da Reforma de 1977, III, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, pp. 200-202. Esta 

afirmação deve ser entendida cum grano salis. A aplicação do abuso de direito dependerá sempre de terem 

sido alegados e provados os competentes pressupostos, e as consequências do abuso de direito devem estar 

compreendidas no pedido de redução da pena formulado ao tribunal (princípio do dispositivo). 
963 Cfr. ANTÓNIO PINTO MONTEIRO, Sobre o controlo da cláusula penal, pp. 201, 207. 

http://www.dgsi.pt/
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“natureza de ordem pública” do disposto no artigo 812.º do Código Civil964, bem como 

ao facto de o abuso de direito965 ser de conhecimento oficioso966. Por outro lado, em 

linha com o que se tem defendido, nada obsta a que, face à inexistência de uma 

convenção sobre o dano excedente, o tribunal, a pedido do credor (já não 

oficiosamente), reforce cláusulas penais insuficientes967. 

A doutrina e a jurisprudência têm desenvolvido numerosos critérios para esta redução. 

Certo é que a cláusula penal terá de se mostrar manifestamente excessiva. A aferição 

deste excesso pode ter lugar (i) ab initio, no momento da celebração do acordo 

parassocial, (ii) supervenientemente, ou (iii) quando a obrigação tenha sido 

incumprida968. Também aqui será necessário destrinçar em função da modalidade de 

cláusula em jogo. Se estivermos perante uma cláusula de fixação antecipada da 

indemnização, o excesso resultará da desproporção existente entre o prejuízo causado 

pelo incumprimento e o montante da pena. O critério poderá ser procurado, como 

propõe ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, no regime dos juros usurários (sendo certo 

 

964 Expressamente neste sentido, ANA PRATA, Cláusulas de exclusão e limitação da responsabilidade 

contratual, Almedina, Coimbra, 2005, p. 642. “Ainda que no âmbito de um pedido de anulação de sentença 

arbitral com base na violação de normas de ordem pública internacional do Estado português (o que 

impede este tribunal de determinar uma eventual redução de uma cláusula penal constante de um acordo 

parassocial)”, o Tribunal da Relação de Lisboa, no Acórdão de 12.07.2018, no Processo n.º 1254/17, Relator: 

VAZ GOMES, disponível em www.dgsi.pt, não deixou de referir que “é possível somar os valores 

correspondentes à cláusula penal convencional stricto sensu (constante de um acordo parassocial), com 

uma indemnização devida por danos futuros”, uma vez que “o n.º 2 do art.º 811, do CCiv, prevê a 

possibilidade de, havendo sido estabelecida cláusula penal (stricto sensu ou puramente sancionatória), as 

partes acordem como acordaram indemnização pelo dano excedente pelo que verdadeiramente inexiste 

óbice à cumulação do valor correspondente à cláusula penal stricto sensu com o valor correspondente à 

indemnização pelos danos futuros”. E concluiu que “o conteúdo das cláusulas contratuais [do acordo 

parassocial e do pacto de opção de compra] parece-nos evidente que as mesmas se movem fora do âmbito 

das punitive ou exemplary damages de tão duvidosa constitucionalidade (e legalidade), antes resultam do 

exercício da liberdade contratual prevista no art.º 405 do CCiv, não tendo a decisão recorrida excedido de 

forma manifesta, grave e séria os limites impostos pela boa-fé e bons costumes, o princípio da 

proporcionalidade”. 
965 CARLOS BURITY DA SILVA, Teoria geral do direito civil, pp. 189-192. 
966 Neste sentido, sustentando que o problema da redução oficiosa da cláusula penal se deve resolver à luz 

da relação entre os artigos 334.º e 812.º do Código Civil, cfr. NUNO MANUEL PINTO DE OLIVEIRA, Princípios de 

direito dos contratos, p. 939. 
967 Assim, JOSÉ CARLOS BRANDÃO PROENÇA, Lições de cumprimento e não cumprimento das obrigações, p. 398. 

Parecendo obstar a esta possibilidade, CARLOS BURITY DA SILVA, Teoria geral do direito civil, p. 638, defende 

que “a lei impede [o credor] de pedir uma indemnização pelo dano excedente, isto é, pelo dano que 

ultrapasse o montante fixado na cláusula penal, salvo se tiver havido um acordo prévio entre as partes no 

sentido da reparação desse mesmo dano excedente (artigo 811.º)”. 
968 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil, IX, p. 497. 
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que, perante uma pena igual ou superior ao dobro do dano causado, haverá 

desproporção manifesta969). Tratando-se de uma cláusula compulsória ou penal stricto 

sensu, as regras terão de ser diversas: não se pode lidar com o prejuízo real como 

referência para a existência de excesso, visto que a existência de um excesso é 

pressuposto da função compulsório-penal. A sindicância terá de ficar pela ponderação 

da natureza da ameaça e da questão de saber se é adequada ou se representa, 

simplesmente, um enriquecimento do lesado970. O controlo que aqui se refere será, em 

princípio, mais difícil no caso dos acordos parassociais, na medida em que, muitas 

vezes, o incumprimento destes pode não gerar danos facilmente mensurávies. 

Importa notar que a esmagadora maioria dos litígios parassociais que levam à quebra 

da confidencialidade que os envolve respeita à contestação, pelo sócio inadimplente, do 

valor da pena convencionada, e ao pedido da sua redução ao abrigo do disposto no artigo 

812.º do Código Civil971. 

 

3. A TUTELA INDEMNIZATÓRIA 

O incumprimento de um dever decorrente do acordo parassocial – esteja em causa um 

dever principal, um dever secundário ou um dever acessório – gera responsabilidade 

obrigacional. Considerando os casos típicos de incumprimento de acordos parassociais, 

é possível exigir judicialmente uma indemnização à parte faltosa, destinada a reparar o 

dano que causou um sócio que: (i) votou contrariamente ao que se havia vinculado 

através de um acordo parassocial, (ii) não cumpriu uma obrigação de confidencialidade 

 

969 É este, lembramos, o critério identificativo do sinal, nos termos do artigo 442.º, n.º 2, do Código Civil. 

No mesmo sentido, pronunciou-se o Tribunal Supremo, no Acórdão de 10.05.2018, da Câmara do Cível, 

Administrativo, Fiscal e Aduaneiro, Processo n.º 2191/15, Relator: MANUEL DIAS DA SILVA, disponível na 

Secretaria Judicial do Tribunal Supremo: “é lícito às partes estipularem uma cláusula de sinal como função 

de garantia […] O Apelante manteve em sua posse o sinal por cerca de três meses e meio, tendo obtido lucros 

e, portanto, deve devolver o sinal em dobro, porém sem juros. Isto porque, salvo estipulação em contrário, 

a existência do sinal impede os contraentes de exigirem qualquer outra indemnização pelo não 

cumprimento do contrato”. 
970 Assim, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil, IX, p. 496. 
971 Dando nota deste facto, cfr. CAROLINA CUNHA, Anotação ao artigo 17.º, p. 303. 



ACORDOS PARASSOCIAIS: VINCULAÇÃO E OPONIBILIDADE 

375 

 

ou de não-concorrência, (iii) não deu preferência aos demais sócios na venda das suas 

acções, ou (iv) não submeteu ao consentimento dos sócios subscritores do acordo 

parassocial a transmissão de participações projectada. 

Independentemente das especificidades que dizem respeito a cada tipo de 

incumprimento imputável ao devedor (impossibilidade, incumprimento definitivo, 

recusa categórica de cumprimento, mora, cumprimento defeituoso), há que considerar 

aqui o conjunto de princípios gerais norteadores do regime desse incumprimento972. A 

responsabilidade obrigacional concretiza-se, por regra, na indemnização 

correspondente ao equivalente pecuniário da prestação não cumprida. O ponto de 

partida é a norma contida no artigo 798.º do Código Civil – depois, em articulação com 

os artigos 801.º, n.º 1, 804.º, n.º 1, e 808.º, n.º 1, do Código Civil –, a qual estabelece que, 

em caso de incumprimento culposo da obrigação assumida, o devedor fica responsável 

perante o credor pelos prejuízos que lhe causou, estando, assim, adstrito a uma 

obrigação de indemnização (artigo 562.º do Código Civil). Independentemente do 

entendimento que vingue em torno da natureza da indemnização – ou, mais 

concretamente, em torno da distinção entre o dever de prestar e o dever de 

indemnizar973 –, a responsabilidade civil obrigacional promove a execução por 

equivalente974 e exige o preenchimento dos mesmos pressupostos da responsabilidade 

civil extracontratual: (i) o facto, (ii) a ilicitude, (iii) a culpa, (iv) o dano e (v) o nexo de 

causalidade. 

 

972 Cfr. JOSÉ CARLOS BRANDÃO PROENÇA, Lições de cumprimento e não cumprimento das obrigações, p. 219. 
973 Sobre o tema, veja-se o estudo de MANUEL GOMES DA SILVA, O dever de prestar e o dever de indemnizar, 

edição de autor, Lisboa, 1944. Para uma súmula das posições doutrinárias sobre o tema, cfr., por todos, 

MARIA DE LURDES PEREIRA/PEDRO MÚRIAS, Obrigação primária e obrigação de indemnizar, in Estudos em 

homenagem ao Professor Doutor Carlos Ferreira de Almeida, II, Almedina, Coimbra, 2011, pp. 605 e ss. 
974 Cfr. ADRIANO VAZ SERRA, Realização coactiva da prestação (execução): regime civil, in Boletim do 

Ministério da Justiça, n.º 73, Lisboa, 1958, p. 7. 
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O pedido de indemnização fundado em incumprimento de uma obrigação parassocial 

não coloca problemas específicos em face da nossa lei975. A tutela indemnizatória no 

contexto dos acordos parassociais coloca o desafio da prova da existência de danos (na 

medida em que a violação dos acordos parassociais poderá não dar azo a desvantagens 

demonstráveis) e da quantificação desses danos. É isto que justifica o frequente recurso 

à inclusão de cláusulas penais em acordos parassociais. 

Caso a tutela indemnizatória seja cumulada com a resolução do acordo parassocial, a 

quantificação do dano poderá ainda deparar com um conjunto de dificuldades que a 

doutrina tem vindo a apontar. Partindo da ideia – que se desenvolverá no ponto 

seguinte – de que o incumprimento do acordo parassocial é, em certas circunstâncias, 

apto a fundar o exercício do direito de resolução deste acordo pela parte lesada, importa 

lembrar que, à luz do disposto nos artigos 801.º, n.º 2, e 802.º, n.º 1, do Código Civil, se 

suscita o problema de saber qual o conteúdo da indemnização cumulável com a 

resolução do contrato. O que se pergunta é se o devedor deve colocar o credor na 

situação em que estaria se não tivesse celebrado o negócio (indemnização pelo interesse 

contratual negativo) ou se deve colocá-lo na situação em que estaria se o contrato 

tivesse sido cumprido (indemnização pelo interesse contratual positivo).  

Há quem entenda que a indemnização cumulável com a resolução do contrato deve 

calcular-se atendendo ao interesse contratual negativo, por serem contraditórias as 

pretensões de desfazer o contrato (ou o vínculo da parte que a invoca) através da 

 

975 Como também não coloca problemas jurídicos específicos em ordenamentos jurídicos próximos do 

nosso. No ordenamento jurídico português, veja-se, também neste sentido, PAULO CÂMARA, 

Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, p. 423; RAÚL VENTURA, Acordos de voto: algumas 

questões depois do Código das Sociedades Comerciais, p. 83; ANTÓNIO PEREIRA DE ALMEIDA, Sociedades 

comerciais, valores mobiliários, instrumentos financeiros e mercados, II, p. 343; ANA FILIPA LEAL, Algumas notas 

sobre a parassocialidade no direito português, p. 178; PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, A participação social, p. 63. 

No ordenamento jurídico italiano, cfr. GASTONE COTTINO, Le convenzioni di voto nelle società per azioni, pp. 

236 e ss.; LUIGI FARENGA, I contratti parasociali, p. 134. 
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declaração de resolução, e de fazê-lo valer (pelo interesse contratual positivo) através 

da indemnização976.  

Outra corrente doutrinal defende que a indemnização cumulável com a resolução do 

contrato é uma indemnização pelo interesse contratual positivo, que deve, à luz do 

artigo 562.º do Código Civil, calcular-se com base na teoria da diferença977978. O credor 

alcança, a esta luz, uma tutela integral do seu interesse, sendo-lhe permitido “libertar-

se do contrato e manter (ou reaver) a sua contraprestação, sem ter que renunciar aos 

 

976 O entendimento de que ao credor é atribuída a opção entre (i) a resolução do contrato com a possível 

indemnização do interesse contratual negativo (dano de confiança), (ii) a manutenção do contrato, com a 

possível indemnização pelo interesse contratual positivo (dano de cumprimento) é a posição doutrinária 

maioritária da doutrina portuguesa. Neste sentido, ilustrativamente, afirma JOÃO ANTUNES VARELA, Das 

obrigações em geral, II, p. 104, que, “desde que o credor opte pela resolução do contrato, não faria sentido 

que pudesse exigir do devedor o ressarcimento do benefício que normalmente lhe traria a execução do 

negócio. O que ele pretende, com a opção feita, é antes a exoneração da obrigação que, por seu lado, assumiu 

(ou a restituição da prestação que efectuou) e a reposição do seu património no estado em que se 

encontraria, se o contrato não tivesse sido celebrado (interesse contratual negativo)”; também FRANCISCO 

PEREIRA COELHO, Obrigações, Coimbra, 1967, p. 230, destaca que «seria contraditório que o interessado 

resolvesse o contrato, e, ao mesmo tempo, o fizesse pedindo uma indemnização pelos prejuízos derivados 

do não cumprimento. A indemnização que se pode cumular com a resolução do contrato não é a 

indemnização pelo dano “in contractu” mas pelo dano “in contraendo”; não se trata de colocar o prejudicado 

na situação em que estaria se o contrato tivesse sido cumprido, mas naquela em que ele se encontraria se 

não tivesse sido celebrado o contrato». Aqui se incluem também nomes como os de INOCÊNCIO GALVÃO 

TELLES, Direito das obrigações, p. 463; CARLOS MOTA PINTO, Cessão da posição contratual, pp. 412 e ss.; ou JOSÉ 

CARLOS BRANDÃO PROENÇA, A resolução do contrato no direito civil, p. 196. Importa, todavia, assinalar que na 

vigência do Código de Seabra a orientação dominante aceitava a cumulação da resolução com um direito à 

indemnização pelo dano contratual positivo (dando nota deste aspecto, ANA PRATA, Cláusulas de exclusão e 

limitação da responsabilidade contratual, Almedina, Coimbra, 2005 (reimp. 1985), p. 484, nota 936). 
977 Cfr. entre outros, ADRIANO VAZ SERRA, Impossibilidade superveniente e cumprimento imperfeito 

imputáveis ao devedor, in Boletim do Ministério da Justiça, n.º 47, Lisboa, 1955, pp. 39 e ss.; PAULO MOTA 

PINTO, Interesse contratual positivo e interesse contratual negativo, II, p. 1702; NUNO MANUEL PINTO DE 

OLIVEIRA, Princípios de direito dos contratos, pp. 889 e ss.; CATARINA MONTEIRO PIRES, Resolução do contrato 

por incumprimento no direito português, brasileiro e alemão, in Revista de direito civil, ano II, n.º 1, 

Almedina, Coimbra, 2017, pp. 93-96. A mesma autora, em Aquisição de empresas e de participações 

acionistas: problemas e litígios, pp. 140-143, tratando dos casos de venda de participações accionistas de 

controlo equiparáveis à venda da empresa, nos quais tenha existido a violação de deveres de informação 

por parte do vendedor ou a desconformidade de uma garantía prestada por este, e recorrendo ao regime da 

responsabilidade civil pré-contratual (artigo 227.º do Código Civil), defende que o comprador seja 

indemnizado pelo interesse contratual positivo.   
978 O Tribunal Supremo, no Acórdão de 07.03.2018, da Câmara do Cível, Administrativo, Fiscal e 

Aduaneiro, Processo n.º 1939/12, Relatora: JOAQUINA DO NASCIMENTO, disponível na Secretaria Judicial do 

Tribunal Supremo, e perante a resolução de um contrato de empreitada (impropriamente classificado pelas 

partes como de prestação de serviços), determinou que “a atribuição de uma indemnização deve pautar-se 

pelo critério da diferença entre a situação existente e aquela que existiria se não houvesse responsabilidade 

civil […]”, i.e., pelo prejuízo efectivo que o credor teve pelo facto de o contrato não ter sido cumprido (e, 

segundo o acórdão, englobando danos emergentes e lucros cessantes), permitindo uma indemnização pelo 

interesse contratual positivo. 
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lucros frustrados pelo não cumprimento”979, “sendo certo, aliás, que as referidas 

dimensões (o lucro económico do contrato e o interesse na prestação que lhe era devida 

em espécie) não estavam colocadas em alternativa no ‘programa’ do contrato não 

cumprido, antes este proporcionava às partes a satisfação simultânea de ambas (e que 

é apenas por causa do não cumprimento que tal satisfação é impossibilitada)”980. Grosso 

modo, esta segunda corrente, que acompanhamos, funda-se na ideia de que não existe 

contradição lógica por falência da premissa que a sustenta: a destruição da relação 

contratual através da resolução. Assim, defende-se que a resolução é um facto 

modificativo da relação contratual, que converte ou convola a relação de prestação 

primária em relação de prestação secundária – a relação de liquidação –, em termos de 

se poder afirmar que “a liquidação não se poderá furtar, bem vistas as coisas, ao 

contrato”981. Por outro lado, atende-se ao disposto no artigo 434.º, n.º 2, do Código Civil, 

o qual dispõe que, “nos contratos de execução continuada ou periódica, a resolução não 

abrange as prestações já efectuadas, excepto se entre estas e a causa da resolução existir 

um vínculo que legitime a resolução de todas elas”.  

Ora, se considerarmos o caso dos acordos parassociais na sua fisionomia típica, na 

maioria dos casos, os efeitos da relação não são totalmente destruídos, uma vez que 

quando surge o fundamento resolutivo já grande parte do acordo pode ter sido 

executado. E, por isso, seria impensável que a parte que invoca a resolução pretenda a 

destruição do que já estava feito (isto é particularmente evidente quando se trate de um 

acordo de voto que vigora há vários anos entre as partes e ao abrigo do qual já foi 

exercido, em certo sentido, o direito de voto dos sócios que nele são partes, por 

numerosas vezes). Assim é porque “não pode exagerar-se no alcance da retroactividade. 

A retroactividade da resolução só tem lugar até onde a finalidade desta o justificar: as 

coisas não podem passar-se inteiramente como se nunca tivesse existido o contrato, 

pois este existiu de facto e dele podem ter surgido obrigações, direitos e situações não 

 

979 Cfr. PAULO MOTA PINTO, Interesse contratual positivo e interesse contratual negativo, II, p. 1702. 
980 Cfr. PAULO MOTA PINTO, Interesse contratual positivo e interesse contratual negativo, II, p. 1648. 
981 Cfr. JORGE RIBEIRO DE FARIA, A natureza da indemnização em caso de resolução do contrato: novamente a 

questão, in Estudos em comemoração dos cinco anos (1995-2000) da Faculdade de Direito da Universidade 

do Porto, Coimbra Editora, Coimbra, 2001, p. 46. 
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abrangidas pela razão de ser da resolução”982. Ganham, assim, todo o sentido as 

posições doutrinais e jurisprudenciais que rompem com a construção dogmática 

clássica, de acordo com a qual o credor tem de optar ou pela resolução do contrato com 

a possível indemnização do interesse contratual negativo, ou pela manutenção dele, 

com direito à indemnização do interesse contratual positivo983.  

 

4. A RESOLUÇÃO DO ACORDO PARASSOCIAL 

Não é pacífica a possibilidade de resolução do acordo parassocial fundada em 

incumprimento984. A questão releva quando as partes não tenham estabelecido no 

acordo parassocial qualquer cláusula resolutiva expressa985. 

Vejamos: um dos sócios (ou um grupo de sócios) signatários do acordo parassocial 

incumpre, de forma reiterada, as obrigações assumidas nesse acordo (v.g., por várias 

vezes terá incumprido obrigações de voto em assembleia geral, podendo ou não dar-se 

o caso de esse incumprimento impedir que fosse obtido o sentido da deliberação 

pretendido pelas partes signatárias).  

Face a isto, pretende-se saber se esta conduta é fundamento para que os demais 

signatários possam, nos termos dos artigos 432.º e seguintes do Código Civil, lançar 

mão do mecanismo de resolução do contrato – ou seja, saber se têm o poder unilateral 

de extinguir um contrato válido em virtude de circunstâncias subjectivas posteriores à 

 

982 Cfr. ADRIANO VAZ SERRA, Resolução do contrato, in Boletim do Ministério da Justiça, n.º 68, Lisboa, 1957, p. 

168. 
983 Mesmo para os cultores do entendimento clássico será de fazer cedências, em certos casos, ao interesse 

contratual positivo. Neste sentido, afirma INOCÊNCIO GALVÃO TELLES, Direito das obrigações, p. 463, que: 

“concebe-se todavia que o julgador, além dos danos negativos, atenda também aos positivos se, no caso 

concreto, essa solução se afigurar mais equitativa segundo as circunstâncias”. Também JOSÉ CARLOS 

BRANDÃO PROENÇA, A resolução do contrato no direito civil, p. 196, admite a flexibilização do entendimento da 

negação da indemnização pelos danos contratuais positivos. 
984 Sobre o tema, veja-se RAFFAELE TORINO, I contratti parasociali, pp. 357-358, que trata em particular da 

resolução do acordo parassocial em caso de sindicato de voto. 
985 A questão mantém, não obstante, utilidade se o acordo parassocial for susceptível de denúncia por 

alguma das partes. Sobre o problema da denunciabilidade dos acordos parassociais, cfr., por todos, RUI 

PINTO DUARTE, A denunciabilidade dos acordos parassociais, inédito, Setembro de 2012, pp. 1-3. 
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sua conclusão e frustrantes do interesse de execução contratual986. Falar da tutela 

resolutiva como mecanismo de reacção a um incumprimento implica, à partida, que se 

abordem todos os aspectos atinentes a esta tutela: fundamentação, âmbito, exercício, 

eficácia e componente indemnizatória. Todavia, a colocação da questão no contexto dos 

acordos parassociais – que seguem, de resto, o regime de qualquer contrato – leva a uma 

circunscrição dos aspectos mais problemáticos a relevar. Interessa aqui sobretudo 

saber se o incumprimento da obrigação parassocial, com os contornos paradigmáticos 

acima apontados, é fundamento de resolução contratual, e quais os efeitos dessa 

resolução na vigência do acordo parassocial relativamente às partes que não a 

invocaram. 

O ponto de partida é o de que a resolução de acordos parassociais fundada no 

incumprimento das suas obrigações não difere dos casos gerais de resolução por 

incumprimento contratual. Em causa está o recurso a um meio de autotutela987 para 

protecção dos interesses creditórios que visa uma reacção definitiva e irreversível sobre 

o incumprimento ocorrido. Esse incumprimento será, à partida, definitivo, e causador 

de uma perturbação de tal ordem na dinâmica contratual que o credor – perante a parca 

utilidade dos meios de tutela conservatória do contrato, como a excepção de não 

cumprimento, a coerção ao cumprimento ou a tutela indemnizatória – se vê na 

necessidade de pôr termo ao contrato (por regra, um contrato instituidor de relações 

jurídicas duradouras)988. 

Importa lembrar que o princípio da resolução do contrato por inexigibilidade da 

subsistência da relação contratual (derivada do incumprimento) não se encontra no 

regime geral do não cumprimento – diversamente do que sucede com a resolução do 

contrato por impossibilidade ou por inutilidade da prestação (artigos 801.º a 803.º do 

Código Civil). Encontram-se, todavia, regimes específicos de resolução por 

 

986 Assim definindo os traços do poder de resolução, JOSÉ CARLOS BRANDÃO PROENÇA, A resolução do contrato 

no direito civil: do enquadramento e do regime, Coimbra Editora, Coimbra, 2006, pp. 63-65. 
987 Assinalando a sua natureza de meio de autotutela, JOÃO BAPTISTA MACHADO, A resolução por 

incumprimento e a indemnização, in Obra dispersa, I, Scientia Iuridica, Braga, 1991, pp. 195 e ss. 
988 Cfr. JOSÉ CARLOS BRANDÃO PROENÇA, Lições de cumprimento e não cumprimento das obrigações, p. 285. 
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incumprimento, incumprimento esse que integrará o conceito de justa causa (v.g., 

contrato de arrendamento e contrato de trabalho989). Pese embora a ausência de um 

regime geral, entende-se que a resolução do contrato por inexigibilidade da 

subsistência da relação contratual deve ser um princípio ajustado a todas as relações 

contratuais (com especial incidência no caso de relações contratuais duradouras)990, 

por via de uma analogia geral (analogia juris) com os artigos 801.º a 803.º e 808.º do 

Código Civil991. Isto leva a que o incumprimento possa, pelo menos, em abstracto, ser 

constitutivo de uma justa causa (enquanto fundamento legal à luz do disposto no artigo 

432.º, n.º 1, do Código Civil) para a resolução de um contrato. 

Neste quadro, a resolução do acordo parassocial deverá ser admitida sempre que a 

mesma se funde na quebra de confiança entre as partes992 que conduza à inexigibilidade 

da manutenção do vínculo parassocial, por violação de deveres tidos por relevantes no 

contexto contratual. Não basta, à partida, um qualquer incumprimento (ou qualquer 

antecipação de incumprimento993): a atribuição ao credor de um poder de resolução 

resulta de uma ponderação de interesses, sendo exigido um fundamento forte ou 

importante (um material breach, na terminologia anglo-saxónica), em termos de se 

poder considerar a resolução como a solução final994. Importa notar que, nas relações 

contratuais duradouras, onde a generalidade dos acordos parassociais se integra, os 

elementos da confiança e da lealdade apresentam uma coloração mais intensa. Por essa 

 

989 Cfr., entre outros, respectivamente, artigos 1047.º a 1050.º do Código Civil, 76.º, n.º 1, da Lei de 

Arrendamento Urbano (Lei n.º 26/15, de 23 de Outubro, publicada no Diário da República, I Série, n.º 145) 

e os artigos 205.º e ss e 223.º e ss da Lei Geral do Trabalho. 
990 Cfr. JOÃO BAPTISTA MACHADO, Pressupostos da resolução por incumprimento, in Estudos em homenagem 

ao Prof. Doutor J. J. Teixeira Ribeiro. II, Iuridica, número especial do Boletim da Faculdade de Direito da 

Universidade de Coimbra, Coimbra, 1979, p. 343. 
991 Cfr. NUNO MANUEL PINTO DE OLIVEIRA, Princípios de direito dos contratos, p. 871. 
992 Afirmando que o incumprimento tem de ser apreciado num contexto amplo e que existirá o direito de 

resolver o contrato sempre que a violação, pela sua gravidade ou reiteração, quebre a relação de confiança, 

cfr. PEDRO ROMANO MARTINEZ, Da cessação do contrato, Almedina, Coimbra, 2017 (reimp. 3.ª edição), pp. 249-

250. 
993 Nos casos de declaração antecipada de não cumprimento, também o contrato poderá ser resolvido. 

Sobre a figura no domínio dos acordos parassociais (em especial, dos acordos de voto), veja-se o que 

escrevemos em VI supra, embora a propósito de outro mecanismo de tutela (a acção de cumprimento). 
994 Cfr. JOSÉ CARLOS BRANDÃO PROENÇA, Lições de cumprimento e não cumprimento das obrigações, pp. 288-

289. 
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razão, como bem salienta JOÃO BAPTISTA MACHADO, a inexigibilidade de manutenção do 

vínculo contratual que funda o poder resolutivo pode ter a ver com um incumprimento 

objectivamente menos grave, mas sintomático da sua repercussão futura995. Em 

qualquer caso, esta gravidade deverá ser apreciada à luz do todo da relação contratual, 

atendendo (i) à reiteração da violação, (ii) à intensidade da culpa do sócio inadimplente, 

(iii) à natureza do dever violado, e (iv) às consequências da violação na afectação do 

contrato996. 

Em linha com a sua ultima ratio, o instituto da resolução promove um controlo 

axiológico do contrato balizado pela boa-fé. Por isso, no  quadro da violação de 

obrigações parassociais, há que atender (partindo de uma ideia geral do instituto da 

boa-fé, aqui na sua dimensão de norma de conduta997) às concretizações da boa-fé nesse 

contexto.  

Contudo, falar de boa-fé entre as partes intervenientes nos acordos parassociais 

implica, dada a ligação funcional destes com a esfera social, analisar as concretizações 

da boa-fé entre as partes do contrato de sociedade. Neste domínio, diversamente do que 

sucede no estrito plano dos acordos parassociais, a consistência dogmática do tema é 

assinalável998. A actuação dos sócios é pautada pela cláusula geral de boa-fé, que 

correntemente se consubstancia nos deveres de lealdade e de colaboração entre os 

sócios, com manifestações em vários preceitos da Lei das Sociedades Comerciais (como 

 

995 Cfr. JOÃO BAPTISTA MACHADO, Pressupostos da resolução por incumprimento, pp. 349 e ss. 
996 Cfr. JOÃO BAPTISTA MACHADO, Pressupostos da resolução por incumprimento, p. 401. 
997 Cfr. CARLOS BURITY DA SILVA, Teoria geral do direito civil, p. 187. O Tribunal Supremo, no seu Acórdão de 

28.09.2017, da Câmara do Cível, Administrativo, Fiscal e Aduaneiro, Processo n.º 04/14, Relator: MANUEL 

DIAS DA SILVA, disponível na Secretaria Judicial do Tribunal Supremo, sublinha a importância dos deveres 

de conduta alicerçados no instituto da boa-fé nos seguintes termos: ainda “que não respeitando à prestação 

principal, revestem, contudo, um papel essencial no desenrolar da relação obrigacional, quanto aos termos 

em que a mesma deve processar-se entre os contraentes que agem honestamente e de boa-fé nas suas 

relações. Trata-se da boa-fé enquanto princípio ou regra de conduta, que exige às partes da relação 

obrigacional o cumprimento das prestações de modo honesto, correcto e leal, antes e depois [de celebrado] 

o contrato”. 
998 É aqui interessante o estudo de ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO sobre A lealdade no direito das sociedades, 

in Revista da Ordem dos Advogados, ano 66, vol. III, Lisboa, 2006, pp. 1033 e ss., ainda que trate 

especialmente os deveres de lealdade dos administradores das sociedades comerciais. E, mais 

recentemente, PEDRO BAPTISTA LIMA, Exoneração da responsabilidade civil dos sócios nas deliberações 

sociais, in Revista de direito das sociedades, ano IX, n.º 4, Almedina, Coimbra, 2017, pp. 913-960. 
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seja o artigo 22.º, alíneas d) e e), da Lei das Sociedades Comerciais)999. Cabe notar que “a 

societas foi, na origem, um bonae fidei iudicium”, pelo que a “boa-fé e a lealdade teriam, 

ab initio, um papel na sua génese”; para além disso, “verifica-se ainda que, à partida, o 

contrato de sociedade ocorre intuitu personae: as partes celebram-no na medida em que 

tenham especial confiança nas qualidades uma da outra” 1000. Esta nota é relevante 

entre nós, porquanto as sociedades comerciais angolanas são, até ao momento, 

sociedades de capital fechado. Mas há ainda que considerar mais dois elementos na 

conformação dos deveres de lealdade entre sócios: por um lado, a ideia de que no âmago 

da sociedade as interacções entre sócios ocorrem com vista a um fim comum; por outro 

lado, a ideia de que o contrato de sociedade é constitutivo de relações duradouras, 

atingindo aqui a lealdade um papel especial1001. Com base nestes elementos, identifica-

se, nas relações entre sócios, um campo fecundo para a lealdade – mesmo quanto às 

sociedades anónimas, que surgiram e se desenvolveram num ambiente menos 

favorável à confiança interindividual1002.  

Julgamos que estas considerações quanto à intensidade da boa-fé nas relações entre 

sócios também devem valer no domínio parassocial – no qual, como em qualquer 

domínio contratual, sempre se contaria com um sentido geral de boa-fé enquanto 

norma parametrizadora da licitude da conduta das partes. E devem valer porque 

também no campo parassocial subsistem os elementos que, no campo societário, 

justificam a especial intensidade da boa-fé: os acordos parassociais são também 

contratos associativos (serão, ao menos, a generalidade), de fim comum, 

tendencialmente intuitus personae e constitutivos de relações duradouras. Como 

elemento distintivo, regista-se o facto de, dado o seu âmbito subjectivo e o seu 

conteúdo, todos estes elementos surgirem sob um manto de ligação funcional à 

 

999 Recusando a existência de um dever legal de lealdade entre os sócios, na medida em que entende que 

este apenas se impõe aos membros dos órgãos de administração e de fiscalização das sociedades comerciais, 

veja-se PAULO OLAVO CUNHA, (Acerca da) Inexistência do dever (específico) de lealdade dos sócios e acionistas, 

pp. 17 e ss. Este autor conclui que “o sócio pode licitamente desinteressar-se da sua relação de socialidade, 

cessando o exercício dos seus direitos e deixando de comparecer na sociedade, ou mesmo desligando-se da 

relação de socialidade (sem se exonerar)”. 
1000 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, A lealdade no direito das sociedades, p. 1038. 
1001 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, A lealdade no direito das sociedades, p. 1038. 
1002 Assim, após uma análise histórica do papel da lealdade nas sociedades anónimas, fazendo apelo a 

“situações onde a velha lealdade poderia prestar serviços dogmáticos”, Cfr. ANTÓNIO MENEZES 

CORDEIRO, A lealdade no direito das sociedades, p. 1038. 
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socialidade (o que se torna mais evidente quando estão em jogo acordos parassociais 

omnilaterais, os quais são aptos a definir o interesse da sociedade). Por isso, também na 

parassocialidade a boa-fé e a lealdade têm, ab initio, um papel na sua génese.  

Esta conclusão não serve os propósitos de reclamar uma aplicação, no campo 

parassocial, dos mecanismos de desvinculação dos sócios do contrato de sociedade. 

Pretende salientar-se que, tal como o campo societário, também o domínio parassocial 

é marcado por intensos deveres de lealdade, em termos tais que a confiança entre as 

partes é pressuposta, não tendo de resultar de qualquer concreta conduta humana1003. 

E, por isso, neste domínio, a quebra de confiança que torna inexigível a manutenção da 

relação contratual (e que funda o poder de resolução) não tem de resultar de uma 

conduta que, de forma manifesta, ponha em crise todas as outras condutas anteriores 

da parte incumpridora e que foram constitutivas de uma situação de confiança. Basta 

uma conduta que, originando a violação de deveres relevantes, seja reveladora, em 

termos objectivos, de uma imprevisibilidade, uma vez que “a pessoa imprevisível não é 

leal”1004. Num plano probatório, tal significa que a parte lesada pelo incumprimento do 

acordo parassocial não deve encontrar-se onerada, para exercer o seu direito de 

resolução, com a alegação e prova dos factos (geralmente, também assentes em estados 

subjectivos) constitutivos de uma concreta situação de confiança e dos factos 

constitutivos da concreta quebra dessa mesma confiança.  

Retomando o factualismo acima circunscrito, dir-se-á que é fundamento (é justa causa) 

de resolução do acordo parassocial o incumprimento de uma obrigação de votar num 

determinado sentido, ainda que esse incumprimento não seja reiterado, e mesmo que 

esse incumprimento não tenha tido relevância na obtenção do sentido da deliberação 

pretendido pelas partes signatárias. À luz dos critérios acima apresentados para 

aferição da gravidade do incumprimento, percebe-se que a verificação reiterada da 

violação, ou a tomada de deliberação em sentido diferente do pretendido pelas partes 

como consequência do incumprimento, determinam, com maior facilidade, a 

 

1003 Neste sentido, “podemos apresentar a lealdade como o contraponto da confiança. Ou, pelo menos: 

daquela que seja originada por uma conduta humana. A relação de lealdade envolve uma relação de 

confiança na qual, o pólo activo – o que suscita a confiança – é, precisamente, o indivíduo leal”, cfr. ANTÓNIO 

MENEZES CORDEIRO, A lealdade no direito das sociedades, p. 1038. 
1004 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, A lealdade no direito das sociedades, p. 1038. 
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conclusão da verificação de uma quebra de confiança. O mesmo sucede quando o dever 

incumprido seja menos relevante no contexto das vinculações assumidas 

parassocialmente. É que, como bem salienta NUNO PINTO DE OLIVEIRA, a propósito dos 

incumprimentos reiterados, “o princípio subjacente ao não cumprimento ‘sintomático’ 

é o de que o não cumprimento de menor importância deve ser equiparado ao não 

cumprimento de maior importância”1005. 

Na ausência de uma justa causa, teremos de concluir que o exercício do direito 

potestativo de resolução do acordo parassocial é ilícito. Porém, sempre que o autor da 

declaração de resolução tiver um direito potestativo de denúncia (discricionária) – o que 

sucede na maioria dos acordos parassociais, que são celebrados a tempo 

indeterminado1006 –, a declaração de resolução ilegal poderá interpretar-se como uma 

 

1005 Cfr. NUNO PINTO DE OLIVEIRA, Princípios de direito dos contratos, p. 873. 
1006 A generalidade da doutrina tem reconhecido que as obrigações eternas ou excessivamente duradouras 

são contrárias à ordem pública (artigo 280.º, n.º 2, do Código Civil) por restringirem injustificadamente a 

liberdade individual, atribuindo, em consequência, à parte vinculada, a faculdade de denúncia do contrato 

ad nutum, sem necessidade de invocação de qualquer fundamento e ainda que contra a vontade da 

contraparte (Cfr. LUÍS CARVALHO FERNANDES, Teoria geral do direito civil, II, pp. 476-477; ADRIANO VAZ SERRA, 

Anotação ao Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 07.03.1969, in Revista de legislação e de 

jurisprudência, ano 103, 1970, p. 233; CARLOS BURITY DA SILVA, Teoria geral do direito civil, p. 673). RUI PINTO 

DUARTE, entendendo que “a proibição de vínculos obrigacionais perpétuos não é um princípio normativo a 

se stante, mas tão só uma regra geral que exprime uma das vertentes da tutela de certos direitos 

fundamentais no âmbito das relações contratuais duradouras”, e que “as obrigações resultantes de acordos 

parassociais de duração indeterminada também são frequentemente obrigações contratuais duradouras 

propter rem [impostas a quem seja titular de um direito real e relacionadas com o conteúdo desse direito 

real] – ainda que a coisa a que estejam ligadas seja incorpórea [a sociedade]”, conclui que “as obrigações 

contratuais duradouras ligadas à qualidade de titular de […] uma participação social não são denunciáveis 

nos termos em que o são em geral as obrigações contratuais duradouras, [sendo] legítimo recusar que lhes 

seja aplicável sem mais indagação a regra da denunciabilidade” (cfr. A denunciabilidade das obrigações 

contratuais duradouras propter rem, in Revista da Ordem dos Advogados, ano 70, vol. I/IV, Lisboa, 2010, 

disponível em https://portal.oa.pt/comunicacao/publicacoes/revista/ano-2010/ano-70-vol-iiv-

2010/doutrina/rui-pinto-duarte-a-denunciabilidade-das-obriacoes-contratuais-duradouras-propter-

rem/, em especial, pp. 248, 284 e 294-297). 

https://portal.oa.pt/comunicacao/publicacoes/revista/ano-2010/ano-70-vol-iiv-2010/doutrina/rui-pinto-duarte-a-denunciabilidade-das-obriacoes-contratuais-duradouras-propter-rem/
https://portal.oa.pt/comunicacao/publicacoes/revista/ano-2010/ano-70-vol-iiv-2010/doutrina/rui-pinto-duarte-a-denunciabilidade-das-obriacoes-contratuais-duradouras-propter-rem/
https://portal.oa.pt/comunicacao/publicacoes/revista/ano-2010/ano-70-vol-iiv-2010/doutrina/rui-pinto-duarte-a-denunciabilidade-das-obriacoes-contratuais-duradouras-propter-rem/
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declaração de denúncia1007 ou como uma declaração antecipada de não 

cumprimento1008 (que será, à partida, equiparada a uma situação de incumprimento). 

Noutro cenário, exercido licitamente o direito potestativo de resolução do acordo 

parassocial, a questão que se coloca é a de saber quais os efeitos dessa resolução na 

vigência do acordo parassocial. A questão é relevante no caso, de verificação frequente, 

de o acordo parassocial ser um contrato plurilateral (celebrado entre mais do que duas 

partes, assumindo todas, entre todas e em relação a todas, quer direitos, quer 

obrigações)1009. E releva porque, estando as partes “em círculo”1010, em torno de um 

escopo comum1011, a aplicação do clássico regime contratual (designadamente, quanto 

à cessação do contrato através de resolução), que é delineado tendo em vista a existência 

de apenas duas partes, pode apresentar dificuldades. Ora, nos contratos plurilaterais, é 

nítida a distinção entre a disciplina do contrato, globalmente considerada, e o acto de 

adesão (constitutivo do vínculo) de cada uma das diversas partes. Por essa razão, se, na 

teoria geral dos contratos, a declaração de resolução de um contrato fundada em 

incumprimento de uma das partes importa a extinção do contrato (artigos 433.º e 434.º 

do Código Civil) quanto a ambas as partes, nos contratos parassociais plurilaterais, 

 

1007 Cfr. PEDRO ROMANO MARTÍNEZ, Da cessação do contrato, pp. 223 e ss. Desenvolvidamente sobre esta 

questão, veja-se ainda o estudo de JOANA FARRAJOTA, A resolução do contrato sem fundamento, Almedina, 

Coimbra, 2015, pp. 180-191. 
1008 Assim, entre outros, JOÃO BAPTISTA MACHADO, Anotação ao acórdão de 08.11.1983, in Revista de legislação 

e de jurisprudência, ano 118, 1985-1986, p. 275, nota 2; JOÃO CALVÃO DA SILVA, Sinal e contrato-promessa, pp. 

150 e ss.; FERNANDO DE GRAVATO MORAIS, Contrato-promessa em geral, contratos-promessa em especial, 

Almedina, Coimbra, 2009, pp. 164 e ss. Todavia, contra este entendimento, cfr. RAUL GUICHARD/SOFIA PAIS, 

Contrato-promessa: resolução ilegítima e recusa terminante de cumprir; mora como fundamento de resolução; 

perda do interesse do credor na prestação; possibilidade de desvinculação com fundamento em justa causa; 

“concurso de culpas” no incumprimento; redução da indemnização pelo sinal, in Direito e justiça, vol. XIV, t. 1, 

Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 2000, p. 316. Desenvolvidamente sobre o tema, com amplas 

referências bibliográficas e jurisprudenciais, cfr. JOANA FARRAJOTA, A resolução do contrato sem fundamento, 

pp. 216 e ss. 
1009 Desenvolvidamente sobre este critério, cfr. TULLIO ASCARELLI, em estudo autónomo sobre o tema dos 

contratos plurilaterais (O contrato plurilateral, in Problemas das sociedades anônimas e direito comparado, 

Saraiva, São Paulo, 1945, p. 268). 
1010 Como ilustrativamente afirma TULLIO ASCARELLI (O contrato plurilateral, p. 268), “se quiséssemos ser 

indulgentes para com o uso de imagens geométricas […] poderíamos dizer que, no contrato de sociedade e 

nos contratos plurilaterais em geral, as partes se acham como dispostas em círculo; nos demais contratos, 

ao contrário, cada uma das (duas) partes se acha num dos extremos de uma linha”; e que “por sua vez […], 

a deliberação, à de uma série de linhas convergentes num só vértice”. 
1011 Cfr. TULLIO ASCARELLI, O contrato plurilateral, p. 269. 
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precisamente porque está em causa a inexigibilidade (para a parte que declara a 

resolução) de manutenção do vínculo contratual, a resolução concerne apenas à adesão 

da parte que a invoca. O acordo parassocial permanece se o seu objectivo continuar a ser 

alcançável1012. 

 

5. O RECURSO À ACÇÃO DE CUMPRIMENTO 

Atendendo à prestação que constitui objecto da obrigação parassocial incumprida, o 

credor pode socorrer-se de outros meios de reacção ao incumprimento que o 

ordenamento jurídico lhe disponibiliza1013. 

É o caso do mecanismo da acção de cumprimento, que encontra previsão expressa no 

artigo 817.º do Código Civil. O princípio geral aí plasmado é o de que “não sendo a 

obrigação voluntariamente cumprida, tem o credor o direito de exigir judicialmente o 

seu cumprimento”. Tal pressupõe que (i) a realização da prestação ainda seja possível, e 

que (ii) o credor, malgrado o incumprimento, ainda continue interessado na prestação. 

Nos acordos parassociais, estes requisitos falham, pois, nalgumas obrigações, maxime 

nas de termo essencial (aquelas que, não tendo sido cumpridas no momento devido, 

deixam de ser passíveis de serem cumpridas), o recurso à acção de cumprimento fica 

impedido. É o caso de um acordo relativo ao exercício do direito de voto em determinada 

deliberação, cujo objecto não possa ser novamente sujeito a deliberação.  

Está aqui em causa o cumprimento forçado, através da interposição de um tribunal, da 

prestação devida. Mas, como afirma ANTUNES VARELA, “no seu sentido próprio, mais 

rigoroso, o cumprimento não abrange a realização coactiva da prestação”1014. A acção 

de cumprimento, enquanto forma de promoção coactiva desse cumprimento por via de 

 

1012 Admitindo a possibilidade de resolução de acordos parassociais por incumprimento, e afirmando que a 

sua natureza de contrato plurilateral não impede essa resolução (mesmo que se entenda não existir, no 

contrato plurilateral, uma relação sinalagmática entre os compromissos das várias partes), bem como 

defendendo que, nesses casos, a resolução importará apenas a desvinculação de quem exerce o direito de 

resolução (mantendo-se o acordo para as restantes partes), veja-se a decisão da Cassazione Civile, sez. I, 

sentenza n.º 9846, de 07.05.2014, disponível em http://www.cortedicassazione.it. 
1013 Assim, ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, p. 179. 
1014 Cfr. JOÃO ANTUNES VARELA, Das obrigações em geral, II, p. 8. 

http://www.cortedicassazione.it/
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uma tutela jurisdicional, visa a execução específica dessa prestação, 

independentemente da modalidade de prestação em causa.  

No que respeita ao conceito de execução específica da prestação, veja-se que o legislador, 

na referência que faz à “execução específica” nos artigos 827.º e seguintes do Código 

Civil, tanto alude à entrega de coisa determinada, à prestação de facto fungível, à 

prestação de facto negativo e à execução específica do contrato-promessa. Em todos 

estes casos, o que se visa é suprir judicialmente, seja por via de uma tutela processual 

declarativa, seja por via de uma tutela processual executiva – sendo aqui central a 

garantia geral das obrigações –, o cumprimento voluntário da prestação. Por isso, num 

sentido lato, execução específica reporta-se à realização coactiva, por via judicial, de 

uma prestação (pelo cumprimento forçado visa-se obter a mesma prestação que se 

obteria por via do cumprimento voluntário), com recurso ou não a uma acção 

processual executiva. Neste sentido, a execução específica do contrato-promessa 

(artigo 830.º do Código Civil) é apenas uma das formas de execução específica de uma 

prestação que integra a acção de cumprimento (neste caso, o objecto da prestação é um 

dever de contratar)1015. 

Refira-se que a execução específica de um contrato-promessa não é uma acção 

processual executiva: a realização efectiva do efeito jurídico pretendido (a emissão da 

declaração negocial necessária à celebração do contrato prometido) não depende da 

prática de actos materiais, como a penhora, a venda de bens e o subsequente 

pagamento, a apreensão e entrega de coisa ou a prestação do facto ou, se necessário, 

demolição de coisa1016. Por outro lado, o efeito jurídico pretendido basta-se com a 

produção de um título judicial que o enuncie (a sentença), pelo que é uma acção 

declarativa constitutiva (em face do artigo 4.º, n.º 2, alínea c), do nosso Código de 

 

1015 Cfr. ORLANDO FERNANDES, Direito das obrigações: introdução e fontes, pp. 119-120. 
1016 Assim, RUI GONÇALVES PINTO, Manual da execução e despejo, Coimbra Editora, Coimbra, 2013, pp. 23-24; 

MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, Acção executiva singular, Lex, Lisboa, 1998, pp. 10 e 15, que afirma mesmo que 

esta execução específica “nada tem de comum com a execução proprio sensu”. No mesmo sentido, esclarece 

JOÃO PAULO REMÉDIO MARQUES, Curso de processo executivo comum à face do Código revisto, Almedina, Coimbra, 

2000, pp. 8-9, que a execução específica do contrato-promessa não se trata de uma execução stricto sensu – 

ou seja, de execução forçada –, embora seja uma execução específica. 
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Processo Civil)1017. Já noutros casos de execução específica contemplados nos artigos 

827.º e seguintes do Código Civil, havendo título executivo para tal (seja um título 

judicial, seja um título extrajudicial, desde que verificados os pressupostos de 

exequibilidade extrínseca e intrínseca decorrentes dos artigos 46.º e seguintes do 

Código de Processo Civil), em causa poderão estar acções judiciais para execução para 

pagamento de quantia certa, para entrega de coisa certa ou prestação de facto (artigo 

45.º, n.º 2, do Código de Processo Civil).  

A acção de cumprimento é a expressão, por excelência, da prioridade atribuída ao 

cumprimento nos ordenamentos jurídicos de matriz romano-germânica. Das normas 

enunciadas é possível retirar um princípio da “prioridade natural e temporal, lógica e 

teleológica […] do cumprimento”1018. As razões subjacentes à prioridade do 

cumprimento prendem-se com a força vinculativa do contrato, manifestada no 

brocardo pacta sunt servanda (artigo 406.º, n.º 1, do Código Civil) a fundar a certeza do 

cumprimento nas relações contratuais1019. Nesta linha, tem sido amplamente 

salientado que o direito ao cumprimento é uma tradução do princípio da autonomia 

privada e dos seus corolários (liberdade contratual e vinculatividade contratual), tendo 

o credor o poder de exigir que o devedor adopte um comportamento conforme às 

normas jurídicas criadas pelo contrato; quando o devedor não adopte esse 

comportamento conforme, o princípio da prioridade do cumprimento determina que o 

credor tem a faculdade de exigir que a prestação seja – primeiro, voluntariamente, 

depois, coercivamente1020 – realizada1021. Tendo por base esta ideia, é ainda frequente 

fazer apelo à tutela da segurança do tráfego jurídico (o interesse geral na certeza das 

 

1017 Cfr. HERMENEGILDO CACHIMBOMBO, Manual de processo civil & perspectivas de reforma, Casa das Ideias, 

Luanda, 2017, p. 52. 
1018 Assim, JOÃO CALVÃO DA SILVA, Cumprimento e sanção pecuniária compulsória, Almedina, Coimbra, 2007, 

p. 141. 
1019 Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Direito civil, responsabilidade civil: o método do caso, Almedina, Coimbra, 

2011 (reimp. 2005), p. 69. 
1020 Neste sentido, esclarece ANA PRATA, Cláusulas de exclusão e limitação da responsabilidade contratual, p. 

505, que a referência ao “direito a pedir o cumprimento” pode ser lida de forma dupla: seja como direito do 

credor a obter a condenação do devedor no cumprimento (tutela processual declarativa), seja como direito 

do credor à realização coactiva da prestação em causa (tutela processual executiva).  
1021 Cfr. NUNO PINTO DE OLIVEIRA, Princípios de direito dos contratos, p. 495. 
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transacções) para justificar a prioridade do cumprimento – pois, de outra forma, “as 

partes avessas ao risco de potenciais não cumprimentos poderiam desde logo evitar a 

conclusão dos contratos sem o necessário grau de certeza”1022.  

Ao devedor não é atribuída uma espécie de faculdade alternativa entre cumprir e 

incumprir. Fica clara a ideia de que não existe, na esfera jurídica do devedor, um direito 

a incumprir. Por essa razão, o nosso sistema dificilmente se compadecerá com a 

chamada doutrina do incumprimento eficiente (efficient breach), a qual postula, grosso 

modo, que cada uma das partes é livre, a todo o tempo, de se desvincular do contrato 

mediante o pagamento de uma indemnização1023. De acordo com esta doutrina, se o 

devedor inadimplente ganhar com o incumprimento (ou seja, se ficar em melhor 

situação com o pagamento de uma indemnização que compense integralmente a 

contraparte do que com o cumprimento da obrigação) e o credor não perder (porque foi 

integralmente indemnizado pelo devedor), estarão preenchidos os requisitos da 

maximização do bem-estar segundo os padrões da eficiência paretiana1024. Nestes 

casos, os defensores desta teoria admitem e incentivam o incumprimento do contrato, 

 

1022 Cfr. PAULO MOTA PINTO, Interesse contratual positivo e interesse contratual negativo, I, p. 381. 
1023 A origem desta teoria sobre a análise económica da decisão de cumprir pode encontrar-se em ROBERT L. 

BIRMINGHAM, Breach of contract, damage measures, and economic efficiency, in Rutgers law review, Maurer 

School of Law, Indiana University, Indiana, 1970, disponível em 

https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2703&context=facpub, p. 284; 

JOHN H. BARTON, The economic basis of damages for breach of contract, in The journal of legal studies, vol. 1, no. 

2, The University of Chicago Press, Chicago, 1972, pp. 289 e ss.; RICHARD POSNER, Economic analysis of law, 

6th ed., Aspen, Chicago, 2003, pp. 118 e ss. A designação efficient breach surge mais tarde, com CHARLES 

GOETZ/ROBERT SCOTT, Liquidated damages, penalties and the just compensation principle: some notes on an 

enforcement model and a theory of efficient breach, in Columbia law review, vol. 77, no. 4, Columbia Law 

Review Association, New York, 1977, disponível em https://doi.org/10.7916/D8ZW1KP2, pp. 554-594. Os 

desenvolvimentos posteriores da teoria devem-se a autores como RICHARD CRASWELL, Contract remedies, 

renegotiation, and the theory of efficient breach, in Southern California law review, vol. 61, University of 

Southern California Gould School of Law, California, 1988, pp. 629 e ss.; BERNHARD RUDDEN/PHILIPPE 

JUILHARD, La théorie de la violation efficace, in Revue internationale de droit comparé, a. 38, n.º 4, Société de 

Législation Comparée, Utrecht, 1986, disponível em https://www.persee.fr/issue/ridc_0035-

3337_1986_num_38_4, pp. 1019 e ss.; HERMANN RIBHEGGE, Ökonomische Theorie des effizienten 

Vertragsbruchs und die normativen Grundlagen der ökonomischen Theorie des Rechts, in Homo Oeconomicus, 

vol. 11, Institute of SocioEconomics, München, 1994, pp. 113-141; BARRY E. ADLER, Efficient breach theory 

through the looking glass, in New York University law review, vol. 83, no. 6, 2008, pp. 1679-1725. Em Portugal, 

sobre o tema, destacam-se os estudos de MARGARIDA LIMA REGO, No right to perform a contract?, in Themis, 

edição especial, Almedina, Coimbra, 2006, pp. 23 e ss.; FERNANDO ARAÚJO, Teoria económica do contrato, 

Almedina, Coimbra, 2007, pp. 735 e ss.; PAULO MOTA PINTO, Interesse contratual positivo e interesse contratual 

negativo, I, pp. 366 e ss.; JOANA FARRAJOTA, A resolução do contrato sem fundamento, pp. 293 e ss. 
1024 Cfr. VILFREDO PARETO, Cours d’économie politique, I, Droz, Genève, 1964, pp. 52 e ss. 

https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2703&context=facpub
https://www.persee.fr/issue/ridc_0035-3337_1986_num_38_4
https://www.persee.fr/issue/ridc_0035-3337_1986_num_38_4
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mediante indemnização da contraparte. O incumprimento é encorajado com base na 

ideia de que conduz a uma maximização da utilização dos recursos – o que sucede 

quando os ganhos para o devedor inadimplente excedam os prejuízos do credor 

frustrado, após o suporte integral desses danos (portanto, o remanescente sempre faria 

com que o devedor se encontrasse numa situação de incremento de bem-estar sem que 

isso determinasse a perda de bem-estar de outrem)1025. 

A doutrina da efficient breach tem por base a ideia de que à força vinculativa do negócio 

jurídico não subjaz o princípio pacta sunt servanda, mas sim considerações de 

racionalidade económica1026. Como tal, a aceitação de tal doutrina – ao permitir (ou 

encorajar) uma disjuntividade entre o dever de prestar e o dever de indemnizar –  

conduziria à abertura de uma brecha nos vectores basilares do direito do não-

cumprimento angolano1027. Desde logo, porque esta doutrina assenta na falácia de que, 

ao “comprar o incumprimento”, o remédio indemnizatório constitui um substituto 

adequado para o direito do credor1028. Ora, a finalidade dos mecanismos coercivos do 

cumprimento é precisamente a de permitir ao credor exercer o seu direito através da 

 

1025 Esta teoria pode ser sintetizada na seguinte fórmula: “[t]he duty to keep a contract at common law 

means a prediction that you must pay damages if you do not keep it – and nothing else” (em tradução livre, 

“o direito de manter um contrato em common law significa uma previsão de que, não o fazendo, se deve 

pagar os danos causados – e nada mais”), cfr. OLIVER WENDELL HOLMES, The path of the law, in Harvard law 

review, 10, Harvard University Press, Massachusetts, 1897, p. 462.   
1026 Cfr. PHILIPPE STOFFEL-MUNCK, Le contrôle a posteriori de la résiliation unilatérale, in Droit et patrimoine, 

n.º 126, Paris, 2004, disponível em https://www.droit-patrimoine.fr/magazine-article/le-controle-a-

posteriori-de-la-resiliation-unilaterale/, p. 75.  
1027 Reconhecendo que “the law is not strictly concerned with economic efficiency arguments” (numa tradução 

livre, “a lei não está especificamente preocupada com argumentos de eficiência económica”), cfr. P. S. 

ATIYAH, An introduction to the law of contract, 5th ed., Clarendon Press, Oxford, 1995, p. 428. 
1028 Dando nota desta falácia, cfr. CHARLES FRIEDMANN, The efficient breach fallacy, in The journal of legal 

studies, vol. 18, no. 1, University of Chicago Press, Chicago, 1989, p. 1. Também assim, cfr. JOANA FARRAJOTA, 

A resolução do contrato sem fundamento, pp. 297 e ss. 

https://www.droit-patrimoine.fr/magazine-article/le-controle-a-posteriori-de-la-resiliation-unilaterale/
https://www.droit-patrimoine.fr/magazine-article/le-controle-a-posteriori-de-la-resiliation-unilaterale/
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respectiva satisfação e não da sua substituição por qualquer equivalente ou 

sucedâneo1029,1030. 

Deste modo, importa não confundir os mecanismos dirigidos à conservação da 

prestação com os mecanismos ressarcitórios. Note-se que estes não realizam o 

programa de cumprimento estabelecido originariamente e não satisfazem o interesse 

no cumprimento: apenas a execução específica permite a concreta satisfação do 

interesse primário do credor na realização do programa prestacional1031. Em particular, 

importa não confundir a realização coactiva da prestação ao abrigo de uma acção de 

cumprimento (artigos 817.º e 827.º e seguintes do Código Civil) e a indemnização por 

reconstituição natural (artigo 566.º, n.º 2, do Código Civil). Ainda que, quanto aos seus 

efeitos, a linha de distinção possa ser ténue1032, o mesmo não sucede quanto aos seus 

pressupostos: ao contrário do que se verifica na reconstituição in natura, na realização 

coactiva da prestação dispensa-se a verificação dos pressupostos da responsabilidade 

civil. 

 

1029 Será, todavia, de salientar as palavras de FERNANDO ARAÚJO, Teoria económica do contrato, p. 737, para 

quem o conceito de “incumprimento eficiente” perde a sua conotação negativa a partir do momento em 

que se reconheça que esta ideia não surgiu para fomentar a quebra de promessas, mas para, muito 

salutarmente, romper com os apelos à sacralização do contrato e advertir para o facto de “os contratos não 

poderem ser convertidos em prisões, em obstinadas venerações por formas que perderam os seus fins”. 

Depois, sublinha também o autor (cfr. Da tutela negativa da confiança ao “paradoxo da indemnização”: uma 

análise económica dos contratos – I, in Estudos em memória do Professor Doutor Marques dos Santos, Almedina, 

Coimbra, 2005, p. 471) que haverá que não diabolizar a doutrina do incumprimento eficiente, pois esta 

apenas não se compadece com a coerção jurídica do direito do credor ao cumprimento, mas já se compadece 

com uma indemnização in natura. 
1030 Nega-se, pois, a prevalência da eficiência económica sobre os princípios gerais do direito privado. 

O que não significa que esta teoria não possa ser, nesse campo, útil. Salientando que a doutrina da 

efficient breach pode promover o reforço de considerações de ordem económica nas decisões judiciais, 

designadamente na escolha da sanção aplicável ao devedor inadimplente (entre os diferentes factores a 

atender na determinação da execução forçada do contrato ou da execução por equivalente, ou entre a 

reparação em natureza e a pecuniária) – cfr. JOANA FARRAJOTA, A resolução do contrato sem 

fundamento, pp. 293 e ss. Também sobre as valências desta teoria, apesar da sua inaplicabilidade prima 

facie, RONALD J. SCALISE, Why no “efficient breach” in the civil law? A comparative assessment of the 

doctrine of efficient breach of contract, in American journal of comparative law, no. 55, Oxford 

University Press, Oxford, 2007, pp. 721-766. 
1031 Cfr. FERNANDO AUGUSTO CUNHA DE SÁ, Direito ao cumprimento e direito a cumprir, in Revista de direito e de 

estudos sociais, ano XX, n.º 2-3-4, Coimbra, 1973, p. 150. 
1032 Cfr. JOSÉ CARLOS BRANDÃO PROENÇA, Lições de cumprimento e não cumprimento das obrigações, p. 158. 
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É certo, todavia, que a possibilidade de recurso à acção de cumprimento com 

consequente execução específica depara com várias limitações, tanto jurídicas como 

fácticas. E isto leva a uma prevalência, na prática, da tutela indemnizatória, que poderá 

inclusivamente fundar (em caso de não acatamento do comando contido na sentença 

judicial) a execução por equivalente do património do devedor. Por outro lado, apesar 

de o princípio da prioridade do cumprimento conduzir à conclusão de que o devedor 

não tem a faculdade de optar entre cumprir e não cumprir, pelo prisma do credor, “não 

se pode dizer que haja prevalência do direito ao cumprimento coercivo sobre a 

resolução ou a indemnização em dinheiro. O credor escolherá livremente o caminho 

que melhor lhe aprouver”1033. 

A constatação de que a acção de cumprimento nem sempre é a resposta adequada é 

particularmente evidente no domínio dos acordos parassociais. É aí frequente que a 

realização da prestação já não seja possível, ou que o credor deixe de estar interessado 

na realização dessa prestação (artigo 808.º do Código Civil). Tudo dependerá, 

naturalmente, do tipo de obrigação derivada do acordo parassocial em causa.  

Mas, na generalidade dos casos, a acção de cumprimento é um mecanismo relevante1034. 

Pense-se, por exemplo, em cláusulas parassociais relativas à transmissão de acções da 

sociedade, que possam reconduzir-se a obrigações genéricas – v.g., um sócio vinculou-

se perante outro a atribuir-lhe preferência na aquisição de um certo número de acções 

ordinárias ou pertencentes à categoria x; posteriormente, vendeu-as a terceiro, sem que 

tenha sido respeitado o direito de preferência do sócio subscritor do acordo parassocial; 

neste caso, deve admitir-se que o sócio preferente, não pretendendo (ou não podendo) 

lançar mão de uma acção de preferência1035, requeira judicialmente, ao abrigo de uma 

 

1033 Cfr. MARIA DE ASSUNÇÃO CRISTAS, Direito ao cumprimento contratual: que conteúdo?, in Themis, ed. especial, 

Almedina, Coimbra, 2008, p. 292. 
1034 Recusando a utilização da acção de cumprimento em sede de acordos parassociais, por entender que, 

através desta, se está a dotar tais contratos de uma eficácia externa a que o artigo 19.º, n.º 1, da Lei das 

Sociedades Comerciais obsta, veja-se IRENEU MATAMBA, Os acordos parassociais no ordenamento jurídico 

angolano: análise e perspectivas, pp. 83-84.  
1035 Sobre o recurso à acção de preferência em caso de violação de acordos parassociais relativos à 

transmissão de participações sociais que contenham pactos de preferência e sejam, por isso, atributivos de 

preferências convencionais (artigos 421.º e 1410.º do Código Civil), remete-se para o que desenvolvemos 

em VI, 9 supra. 
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acção de cumprimento, que o sócio obrigado à preferência lhe entregue outras tantas 

acções (iguais, em género e quantidade), que ele comprará ao preço pago pelo (anterior) 

terceiro comprador1036. Nada obsta, neste caso, ao recurso à execução específica em 

sentido amplo (artigo 827.º do Código Civil) para entrega de coisa determinada.  

Porém, podem não estar em causa obrigações genéricas. É o que sucede se se assumir, 

em acordo parassocial, a obrigação de transmitir acções tituladas nominativas (aquelas 

específicas acções) a outro sócio subscritor do acordo parassocial. No caso de o sócio 

transmitente ainda ser titular das ditas acções, é admissível o recurso à acção de 

cumprimento, ao abrigo do disposto no artigo 827.º do Código Civil – que tanto pode ser 

uma acção declarativa de condenação nessa entrega (quando o acordo parassocial não 

seja título executivo1037), como pode ser uma acção executiva para entrega de coisa certa 

(que implicará, como principais actos materiais, a apreensão das acções na esfera do 

sócio devedor e a entrega das mesmas ao credor, bem como todos os actos exigidos pela 

lei societária necessários à transmissão válida e eficaz das ditas acções). 

Já no caso dos acordos de voto, o cumprimento forçado do dever de votar num certo 

sentido suscita questões cuja complexidade exige um estudo autónomo do tema. É 

sobre essas questões que nos debruçaremos de seguida. 

 

6. O RECURSO À ACÇÃO DE EXECUÇÃO ESPECÍFICA REGULADA NO ARTIGO 

830.º DO CÓDIGO CIVIL  

6.1. COORDENADAS GERAIS 

Evidenciamos a distinção entre execução específica da prestação num sentido amplo 

(enquanto realização coactiva, por via judicial, de uma prestação, com recurso ou não a 

uma acção processual executiva), regulada nos artigos 827.º e seguintes do Código Civil, 

e a execução específica do contrato-promessa (artigo 830.º do Código Civil), como uma 

 

1036 Sobre o recurso à execução específica em sentido amplo (artigo 827.º do Código Civil) para entrega de 

coisa determinada na transmissão de acções tituladas nominativas, cfr. VI, 9 supra. 
1037 O acordo parassocial será título executivo quando as assinaturas das partes contratantes sejam 

reconhecidas notarialmente, nos termos dos artigos 46.º, al. b), e 51.º, ambos do Código de Processo Civil. 
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das formas de execução específica da prestação que integra a acção de cumprimento. 

Neste último caso, estamos perante a propositura de uma acção declarativa 

constitutiva (artigo 4.º, n.º 2, alínea c), do Código de Processo Civil), pela qual se 

pretende obter uma sentença cujo efeito imediato seja a conclusão do negócio 

prometido. Neste quadro, o entendimento dominante é o de que a execução específica 

não dá azo a que o tribunal substitua a declaração negocial do faltoso; ao tribunal cabe 

antes dimanar o título jurídico da situação subsequente (o contrato definitivo). Por isso, 

diz-se que a “a sentença ex vi 830.º equivalerá, por exemplo, ao contrato de compra e 

venda que as partes deveriam ter celebrado”1038. Quando situado o problema no plano 

mais analítico da declaração negocial, deve considerar-se que a declaração de vontade 

negocial do autor resulta implicitamente do articulado através do qual pede a execução 

específica; já a declaração negocial do faltoso resulta explicitamente da sentença1039. 

A acção de execução específica de contratos-promessa é uma das modalidades da acção 

de cumprimento que mais importância revestem no domínio do incumprimento das 

obrigações emergentes de acordos parassociais. Assim é porque muitas das cláusulas 

que integram estes acordos são cláusulas ao abrigo das quais as partes constituem 

obrigações de emitir declarações negociais1040. Paradigmaticamente, avultam aqui as 

hipóteses em que os sócios assumem, no acordo parassocial, obrigações de votar em 

certo sentido, e as hipóteses em que às partes do acordo parassocial é atribuído o poder 

(ou cominado o dever) de celebrar um determinado negócio no futuro (maxime, 

negócios atinentes à transmissão de participações sociais) – esteja ou não aí em jogo um 

contrato-promessa. 

 

1038 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil português, VII, p. 403. 
1039 Cfr. NUNO PINTO DE OLIVEIRA, Princípios de direito dos contratos, p. 287. 
1040 Desenvolvidamente sobre a configuração e o fundamento da obrigação com tal conteúdo, veja-se o 

estudo de MIGUEL GALVÃO TELES, Obrigação de emitir declaração negocial, Almedina, Coimbra, 2012, pp. 42 e 

ss. e 169 e ss. 
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Poder-se-á dizer que o artigo 830.º do Código Civil (diferentemente do que sucede com 

o § 894 do Código de Processo Civil (ZPO) alemão1041, que visa qualquer obrigação de 

emitir uma declaração negocial) não abrange, na sua letra, qualquer dever de emitir 

uma declaração de vontade, mas apenas um dever com esse conteúdo emergente de um 

contrato-promessa (à semelhança, aliás, do disposto no artigo 2932.º do Código Civil 

(Codice Civile) italiano1042) e que vise a conclusão de um contrato (o contrato 

prometido). Todavia, é conhecido o entendimento maioritário segundo o qual, com 

apoio em antecedentes históricos (o artigo 422.º do anteprojecto do Código Civil 

português de Vaz Serra)1043, o artigo 830.º, n.º 1, do Código Civil é susceptível de 

interpretação extensiva (ou, se necessário, com recurso à analogia), de forma a ser 

aplicado a outros deveres de contratar1044. 

 

1041 Cuja redacção, na versão inglesa, está disponível em https://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html#p3412, e que estabelece: “Section 894 (Fiction of a declaration 

of intent having been made) Where the debtor has been sentenced to make a declaration of intent, such 

declaration shall be deemed to have been made as soon as the judgment has attained legal force. Where the 

declaration of intent depends on counter-performance being made, this effect shall occur as soon as an 

enforceable execution copy of the final and binding judgment has been issued in accordance with the 

stipulations of sections 726 and 730”. 
1042 Na redacção original, disponível em https://lexscripta.it/codici/codice-civile/articolo-2932, que 

estabelece que: “Art. 2932 (Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto) Se colui che è 

obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non 

sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Se si 

tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la 

costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha 

proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non 

sia ancora esigibile”. 
1043 No anteprojecto de VAZ SERRA, o artigo 422.º (que corresponde ao antepassado do actual artigo 830.º) 

reportava-se à obrigação de emitir uma declaração de vontade. Todavia, após a primeira revisão ministerial 

(coordenada por ANTUNES VARELA), a referência passou a ser à “obrigação de concluir um contrato” (artigo 

813.º), o que foi reforçado após a segunda revisão ministerial, através da introdução, na epígrafe de 

“contrato-promessa” (e que permanece no actual artigo 830.º). Como salienta, de forma crítica, ANTÓNIO 

MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil português, VII, p. 434, “digamos que, embora de modo indirecto, 

os preparatórios inculcam uma ideia de progressiva restrição da execução específica”. 
1044 Cfr. ADRIANO VAZ SERRA, Anotação ao acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de l de Fevereiro de 1977 

(Octávio Dias Garcia), in Revista de legislação e de jurisprudência, ano 111, 1978, p. 16; JANUÁRIO DA COSTA 

GOMES, JANUÁRIO DA COSTA, Contrato de mandato, in Direito das obrigações, III, (coord. ANTÓNIO MENEZES 

CORDEIRO), Associação de Estudantes da Faculdade de Direito de Lisboa, Lisboa, 1991, p. 281 ; ANA PRATA, O 

contrato-promessa e o seu regime civil, pp. 899-900. Mais impressivamente, afirma JOÃO CALVÃO DA SILVA, 

Cumprimento e sanção pecuniária compulsória, p. 500, que “[é] de estender o âmbito de aplicação da execução 

específica prevista no art. 830.º, se não mesmo de iure constituto – solução que não nos choca apesar da 

história e da letra do artigo –, pelo menos de iure condendo, indo mais longe do que, por cautela, parece ter 

querido ir o legislador de 66”. Sobre o tema, cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil português, 

VII, pp. 415 e ss. 
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Neste plano, defende-se que o artigo 830.º do Código Civil não é uma norma 

excepcional, correspondendo antes à concretização de princípios e valores gerais: 

havendo inadimplência, a primeira opção do ordenamento é providenciar pelo restauro 

natural; sendo que, em face do incumprimento do dever de contratar, afigura-se lógico 

ver no artigo 830.º do Código Civil uma manifestação dos valores básicos do sistema, 

não havendo nenhuma razão para o acantonar à sua letra ou à sua epígrafe1045. Por essa 

razão, sempre que seja possível discernir, com clareza mínima, uma hipótese de 

prometibilidade de emissão de uma declaração negocial – o que sucede sempre que se 

identifique uma intenção de contratar (ou, mais amplamente, de emitir uma declaração 

negocial) e se aceda a um conteúdo suficiente para essa declaração –, nada impede, em 

caso de incumprimento, o suprimento judicial dessa declaração por via do mecanismo 

regulado no artigo 830.º do Código Civil1046. 

A aplicação do disposto no artigo 830.º do Código Civil não é feita sem obstáculos1047. 

Face ao incumprimento da concreta obrigação parassocial, para além de ser necessário 

dela retirar a dita prometibilidade, importa perceber dois aspectos. Por um lado, saber 

se, de acordo com a interpretação global do que tenha sido acordado, o recurso à 

execução específica não foi convencionalmente afastado (o que, à luz do disposto no n.º 

2 desse artigo, se presume suceder quando exista sinal ou tenha sido fixada uma 

cláusula penal – esta última, como visto, hipótese bem frequente no domínio dos 

acordos parassociais). E, por outro lado, cabe aferir se, atento o disposto no artigo 830.º, 

n.º 1, in fine, o recurso à execução específica se encontra excluído pela natureza da 

obrigação assumida (os casos de prometibilidade fraca, que admitem o contrato-

promessa mas não se compadecem com a execução específica1048). 

Depois, importa ainda ter presente que a execução específica não é automática nem 

opera ex lege (depende de um impulso processual do credor, que deverá recorrer a um 

 

1045 Especificamente assim, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil português, VII, p. 436. 
1046 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil português, VII, p. 459. 
1047 Cfr. JOANA TORRES EREIO/FILIPA DE ARAGÃO HOMEM, Da aplicação do artigo 830.º do Código Civil na praxis 

societária: a execução específica de obrigações sociais e parassociais, in Revista de direito civil, ano I, n.º 3, 

Almedina, Coimbra, 2016, pp. 639 e ss. 
1048 Para um elenco detalhado destes casos de prometibilidade fraca, cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, 

Tratado de direito civil, VII, p. 319. 
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tribunal e instaurar a correspondente acção declarativa constitutiva), e que pressupõe 

a inércia do faltoso na emissão da prometida declaração negocial. A esta luz, poderá 

afirmar-se que no nosso ordenamento não existe espaço para soluções como as 

decorrentes da lei societária brasileira – as quais, como se viu, sob o figurino da 

execução específica, estando em causa acordos de voto, (i) admitem que, nos casos de 

inércia do sócio obrigado pelo acordo parassocial a votar num determinado sentido, a 

parte lesada emita (directamente, sem qualquer intermediação judicial) uma 

declaração substitutiva do voto (artigo 118.º, § 9, da Lei das Sociedades por Ações), e (ii) 

determinam que, nos casos de emissão do voto em desconformidade com a obrigação 

de voto assumida no acordo parassocial, esse voto não seja considerado e a sua 

ineficácia seja imediatamente declarada (artigo 118.º, § 8, da Lei das Sociedades por 

Ações)1049. 

Em traços conclusivos, pode afirmar-se que parece não despertar dúvidas a 

possibilidade de recurso à execução específica nas relações entre as partes que 

subscreveram um acordo parassocial do qual resultam obrigações embutidas de 

prometibilidade (por exemplo, um acordo parassocial que configure um contrato-

promessa de transmissão de participações sociais)1050,1051. A conclusão já não será, 

porém, tão linear nas situações em que se ensaia a possibilidade de execução específica 

da prestação objecto de um acordo de voto, mediante a substituição do voto por 

sentença judicial1052.  

 

1049 Cfr. I, 2.5 supra. 
1050 Recusando, em geral, o recurso à acção de execução específica em sede de acordos parassociais, mas 

abrindo a excepção à sua utilização quando esteja em causa uma promessa unilateral de venda de acções 

constante de um acordo parassocial, cfr. IRENEU MATAMBA, Os acordos parassociais no ordenamento jurídico 

angolano: análise e perspectivas, p. 85. 
1051 Em Portugal, o Supremo Tribunal de Justiça, no Acórdão de 21.03.2017, no âmbito do Processo n.º 

427/13, Relator: FONSECA RAMOS, disponível em www.dgsi.pt, pronunciou-se sobre a validade da execução 

específica em relação a uma promessa de transmissão de acções contida num acordo parassocial, nos 

seguintes termos: “Pode ser objecto de execução específica – art. 830º, n.º 1, do Código Civil – o contrato-

promessa unilateral de compra e venda de acções ao portador, assumido pelo accionista da sociedade 

investida que celebrou o acordo parassocial para adquirir as acções que representam a participação 

accionista do FCR, a fim de este obter o pagamento do valor investido, estando o promitente adquirente em 

mora. Tal sentença supre a declaração de vontade do promitente comprador em mora e opera eficácia 

translativa imediata da titularidade de tais acções, não carecendo a perfeição negocial do contrato de 

quaisquer outras formalidades, mormente, a prevista no art. 101.º do Código de Valores Mobiliários, que 

impõe a efectiva entrega dos títulos ao adquirente”. 
1052 Cfr. ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, p. 179. 

http://www.dgsi.pt/
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6.2. A EMISSÃO DE UM VOTO JUDICIAL 

Concentremo-nos agora no incumprimento de obrigações de voto inseridas em acordos 

parassociais. Pretende saber-se se, perante o incumprimento de uma obrigação de voto, 

as outras partes do acordo parassocial podem requerer a intervenção do tribunal para a 

formação do título jurídico que consubstancia esse voto. Em termos simplistas, o que se 

pergunta é se o tribunal pode, em substituição do contraente faltoso, emitir um voto 

judicial.  

Não está aqui em causa a hipótese de, ao abrigo de uma acção executiva para prestação 

de facto positivo (artigo 828.º do Código Civil), se recorrer a um terceiro a quem compita 

votar, em substituição do sócio vinculado, no sentido previamente determinado pelo 

tribunal, atendendo ao conteúdo do acordo parassocial (caso este seja título executivo). 

Esta hipótese deve ser afastada, por ser bem mais simples e mais adequado (e, por isso, 

mais consentâneo com o pressuposto do interesse processual e com o princípio da 

economia processual) recorrer à execução específica regulada no artigo 830.º do Código 

Civil. Na verdade, consegue-se o mesmo efeito (o suprimento da declaração de vontade 

do sócio vinculado) através de um só acto judicial (a sentença), sem a necessidade da 

prática dos actos materiais e jurídicos (entre outros, a designação do terceiro; a 

comparência, participação e emissão do voto pelo terceiro em assembleia; a penhora 

dos bens do devedor executado e subsequente venda para pagamento da remuneração 

devida, por esses actos, ao terceiro) implicados nesta acção executiva1053. 

A análise da admissibilidade da emissão de um voto judicial implica que, a título prévio, 

se esclareçam três aspectos. 

O primeiro aspecto a reter é o de que o incumprimento de uma obrigação de votar (que, 

no seio das obrigações positivas1054, consiste numa obrigação de fare) tanto pode ter por 

base uma acção (o sócio votou em sentido diferente daquele a que se vinculou ao abrigo 

do acordo parassocial numa certa deliberação social) como uma omissão (o sócio nem 

 

1053 Cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 223. 
1054 As quais, atendendo ao seu resultado, são “obrigações dirigidas a alterar a realidade material ou jurídica 

pré-existente”, diferentemente do que sucede com as obrigações negativas, que são “obrigações destinadas 

a mantê-la inalterada” – cfr. NUNO PINTO DE OLIVEIRA, Estudos sobre o não cumprimento das obrigações, 2.ª 

edição, Almedina, Coimbra, 2009, p. 127.  
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sequer exerceu o seu direito de voto e a deliberação em causa formou-se apenas com os 

votos dos restantes sócios). Equiparada a esta hipótese de incumprimento encontra-se 

a situação de uma declaração antecipada de não cumprimento por parte do sócio 

faltoso. 

O segundo aspecto a reter é o de que o recurso à execução específica só é pertinente nos 

casos em que – tal como sucede com qualquer hipótese de recurso a uma acção de 

cumprimento – a emissão do voto ainda seja possível. O que significa que, à partida, se 

excluem os casos em que o sócio, actuando, votou em sentido diferente daquele a que se 

obrigou, ou os casos em que o sócio, por omissão, não exerceu o seu direito de voto, 

formando-se a deliberação em causa com os votos dos restantes sócios. Note-se, em 

benefício do recurso à execução específica, que há muitos casos em que o 

incumprimento da obrigação de votar não determina, só por si, a impossibilidade da 

prestação1055, por ainda ser possível votar para a formação daquela deliberação. É, 

designadamente, o que sucede em quatro casos paradigmáticos. Em primeiro lugar, nos 

casos em que ainda não se realizou a assembleia onde se formará a dita deliberação e 

houve uma declaração antecipada de não-cumprimento por parte do sócio faltoso. Em 

segundo lugar, nos casos em que o voto escrito já foi emitido (em contrariedade ao 

disposto no acordo parassocial) e enviado ao presidente da mesa, mas ainda não foi 

recepcionado por este. Em terceiro lugar, nos casos em que a deliberação social é, por 

alguma razão legalmente admissível, sujeita a renovação (artigo 67.º da Lei das 

Sociedades Comerciais) – hipótese em que a possibilidade da prestação se afere com 

referência à deliberação renovadora (à qual pode ser atribuída eficácia retroactiva, nos 

termos do artigo 67.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais). Em quarto lugar, e com 

 

1055 Assim, MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 217. 



ACORDOS PARASSOCIAIS: VINCULAÇÃO E OPONIBILIDADE 

401 

 

cariz residual, pode ainda destacar-se a hipótese de a matéria sobre que incidia a 

vinculação de voto voltar a ser discutida numa outra assembleia geral1056. 

Por fim, haverá que assinalar que (i) a acção de execução específica improcederá quando 

em causa estiver um voto ilícito (um voto que o sócio não pudesse ter emitido porque, 

por exemplo, estava impedido de votar)1057, e que (ii) o recurso à execução específica 

pressupõe a concretude da obrigação de voto (não é possível a execução específica de 

uma obrigação de voto de conteúdo indeterminado, ainda que determinável)1058. 

Facilmente se percebe que o tema em análise não se reporta a efeitos projectáveis apenas 

num plano interno (na relação entre as partes do acordo parassocial e lesadas com o 

incumprimento). Ainda que o incumprimento seja um problema, prima facie, do foro 

contratual, haverá que reconhecer que, estando em causa o incumprimento de uma 

obrigação de votar, os remédios disponibilizados pela acção de cumprimento se 

projectam necessariamente no plano externo (na esfera societária). E isto porque o 

recurso à execução específica das vinculações de voto proporciona ao terceiro credor 

mecanismos de garantia do cumprimento da obrigação idóneos a obter, verificados 

certos pressupostos, efeitos jurídicos equivalentes aos da emissão do voto devido, 

invocáveis contra a sociedade e os demais sócios. Neste contexto, importa destrinçar o 

problema da questão dos limites à oponibilidade dos acordos parassociais à sociedade.  

 

1056 Fazendo referência a esta hipótese, cfr. NUNO TRIGO DOS REIS, As obrigações de votar segundo instruções 

de terceiro no direito das sociedades, p. 420, que cita um caso (publicado no BGHZ – Entscheidungen des 

Bundesgerichtshofes in Zivilsachen, 29-Mai.-1967, 48, p. 163), em que o Tribunal Federal de Justiça alemão 

(Bundesgerichtshof) condenou um sócio subscritor de um acordo parassocial e vinculado a uma obrigação 

de voto, que incumpriu, a convocar uma assembleia geral para que a matéria sobre que incidia a vinculação 

de voto pudesse voltar a ser sujeita a deliberação, bem como à execução específica da obrigação de voto 

nessa assembleia geral, nos termos prescritos no acordo parassocial. 
1057 Cfr. WOLFGANG ZÖLLNER, Zu Schranken und Wirkung von Stimmbindungsverträgen, insbesondere bei der 

GmbH (Sobre os limites e efeitos dos acordos de vinculação de voto, em especial nas sociedades por quotas), 

in Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht, Band 155, Mediengruppe, Frankfurt am 

Main, 1991, p. 187. 
1058 Assim, CARSTEN RODEMANN, Stimmbindungsvereinbarungen in den Aktien- und GmbH- Rechten 

Deutschlands, Englands, Frankreichs und Belgiens: eine rechtsvergleichende Untersuchung (Acordos de 

vinculação de voto nas sociedades anónimas e nas sociedades por quotas no direito alemão, inglês, francês 

e belga: um estudo comparativo), C. Heymanns, Köln, 1998, pp. 129-130; NUNO TRIGO DOS REIS, As obrigações 

de votar segundo instruções de terceiro no direito das sociedades, p. 420. 
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Começa por se assinalar que o artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, ao 

determinar que “não podem ser impugnados actos da sociedade ou dos sócios para com 

a sociedade”, revela uma preocupação em impedir a propositura de acções anulatórias 

dos votos emitidos em violação do acordo parassocial – dirige-se, portanto, à protecção 

da estabilidade dos votos já emitidos e não dos votos por emitir. Ora, a esta luz, não serão 

de admitir argumentos contra a via da execução específica – em geral – do direito de 

voto com base na regra da separabilidade entre a esfera parassocial e a esfera 

societária1059: não só porque, como visto, tal não procede nos casos em que o voto ainda 

não tenha sido emitido, mas também porque a execução específica, como igualmente 

visto, pressupõe que a emissão do voto ainda seja possível. Se o voto já foi emitido, à 

partida, a via da execução específica não é o mecanismo adequado à protecção das 

partes do acordo parassocial lesadas com o incumprimento (às quais restará, na 

inadmissibilidade do recurso à acção anulatória, a tutela indemnizatória)1060.  

Esta conclusão exige, porém, que se clarifique o seguinte: nos casos em que o acordo 

parassocial seja oponível à sociedade (relembrem-se os casos dos acordos parassociais 

omnilaterais1061), nada obsta a que os sócios, através do recurso à acção anulatória, 

impugnem os votos emitidos em contrariedade ao disposto no acordo parassocial, pois 

não vale aí a regra da insensibilidade da esfera societária à esfera parassocial plasmada 

no artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais. Mas, nesse caso, o problema já 

não será, em primeira linha, de execução específica da obrigação de voto. Quando 

muito, essa execução específica poderá dar-se (caso as partes lesadas assim o 

peticionem) no contexto da adopção da deliberação que venha substituir a deliberação 

 

1059 Como parece defender ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Sociedades, I, p. 703, e como defende IRENEU MATAMBA, 

Os acordos parassociais no ordenamento jurídico angolano: análise e perspectivas, p. 84. 
1060 De qualquer forma, como bem assinala NUNO TRIGO DOS REIS, As obrigações de votar segundo instruções de 

terceiro no direito das sociedades, p. 421, “o problema da interferência da obrigação parassocial na validade 

das deliberações sociais respeita mais à eficácia relativa do contrato parassocial do que à relatividade da 

obrigação de voto – que com esta não pode ser confundida – por estar em causa a possibilidade de 

constituição de efeitos jussocietários a partir de obrigações extrassocietárias […]. Os restantes sócios e a 

própria sociedade não estão obrigados a coisa alguma: é ao sócio vinculado que pode ser exigida a emissão 

do voto no sentido acordado”. 
1061 Sobre os casos de oponibilidade dos acordos parassociais na esfera societária, veja-se o que 

desenvolvemos em VI supra. 
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impugnada – embora não seja uma deliberação renovadora à luz do artigo 67.º da Lei 

das Sociedades Comerciais, por tal deliberação, como resulta de entendimento 

estabilizado1062, apenas ser substitutiva de deliberações inquinadas por vícios de 

procedimento. 

Questão diferente da aferição da possibilidade do voto para efeitos da sua execução 

específica – que, como se viu, não é argumento apto a afastar o recurso a este 

mecanismo –, é a da natureza da obrigação de votar e da sua compatibilidade com o 

disposto no artigo 830.º do Código Civil. A propósito da natureza da obrigação de votar, 

são vários os autores que se pronunciam contra a execução específica das obrigações de 

voto assumidas em acordo parassocial, com base em dois argumentos distintos. Por um 

lado, defende-se a total inaplicabilidade do artigo 830.º do Código Civil a estes casos, 

com fundamento numa leitura restritiva deste preceito, cujo âmbito se cingiria aos 

contratos-promessa (entre os quais não se incluem as obrigações resultantes de acordos 

de voto)1063. Por outro lado, considera-se que o direito de voto tem um carácter 

infungível, não podendo a declaração de voto ser substituída por sentença judicial (por 

ser indissociável da pessoa do seu titular), o que conduziria à aplicação da parte final do 

artigo 830.º, n.º 1, que levaria à exclusão do mecanismo da execução específica1064. 

 

1062 Por todos, cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Renovação de deliberações sociais: o artigo 62.º do Código das 

Sociedades Comerciais, in Boletim da Faculdade de Direito, vol. LXI, Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra, Coimbra, 1985, pp. 301-302. Neste sentido, afirma também JORGE COUTINHO DE ABREU, Anotação 

ao artigo 62.º, in Código das Sociedades Comerciais em comentário, I, 2.ª edição, Almedina, Coimbra, 2013, p. 

745, que “[u]ma deliberação pretendendo ‘renovar’ uma anterior anulável por vício de conteúdo teria de 

aparecer, para não padecer do mesmo vício, com conteúdo diferente. Seria uma deliberação estabelecendo 

regulamentação distinta, substituta (revogatória, ao menos tacitamente) da anulável, mas não 

renovadora”. 
1063 Neste sentido, especificamente quanto às obrigações de voto decorrentes de acordos parassociais, cfr. 

RAÚL VENTURA, Acordos de voto: algumas questões sobre o Código das Sociedades Comerciais, pp. 97 e ss. 
1064 JOÃO CALVÃO DA SILVA, Sinal e contrato-promessa, Almedina, Coimbra, 2007, p. 148, afirma que o direito 

de voto é um daqueles exemplos em que “pela sua estrutura, formalismo ou natureza pessoal […] não possa 

ou não deva ser concluído por uma sentença”. Esta ideia é acompanhada por ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, 

Sociedades, I, p. 652. Note-se que também ANA PRATA, O contrato-promessa e o seu regime civil, p. 903, parece 

perfilhar esta solução, uma vez que, pese embora aceitando um alargamento do artigo 830.º do Código Civil 

a outros deveres de contratar, recusa a aplicação analógica deste preceito aos acordos parassociais sobre 

exercício do direito de voto, com fundamento na ideia de que estes correspondem a declarações de vontade 

que não são idóneas, só por si, a produzir efeitos jurídicos. Contestando, todavia, este argumento de ANA 

PRATA, afirma ANA FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, p. 182, que “o 

direito de voto é caracterizado pela sua performatividade, pelo que a posição da autora não parece ser de 

acolher”. 



ACORDOS PARASSOCIAIS: VINCULAÇÃO E OPONIBILIDADE 

404 

 

Neste sentido, importa notar que a inadmissibilidade do recurso à execução específica 

constava do texto do anteprojecto de VAZ SERRA, o qual dispunha, no seu artigo 41.º, 

n.º 3, sob a epígrafe “Assembleias Gerais”, que “[n]ão pode ser exigido judicialmente o 

cumprimento dos contratos previstos no número anterior, mas só a indemnização ou a 

pena convencional por não cumprimento deles”1065. Todavia, importa salientar que este 

preceito não foi transposto nem para o Código das Sociedades Comerciais português, 

nem para a nossa Lei das Sociedades Comerciais.  

A favor da admissibilidade da execução específica da obrigação de voto, e derrubando 

os fundamentos contrários expostos, podem apresentar-se dois argumentos. 

Em primeiro lugar, como acima desenvolvido, sustenta-se, em linha com a solução 

expressamente acolhida no ordenamento alemão1066, o largo âmbito de aplicação da 

execução específica como forma de tutela do direito de crédito, com vocação para 

abranger, por interpretação extensiva ou por aplicação analógica, todos os casos de 

obrigação de contratar ou, mesmo, de prática de um acto jurídico (ou seja, qualquer 

declaração de vontade). Alarga-se, assim, o perímetro do artigo 830.º do Código Civil a 

todas as obrigações de emissão de declarações de vontade.  

Em segundo lugar, deve rejeitar-se a ideia de infungibilidade e ligação pessoal do 

exercício do direito de voto, que leva à aplicação da exclusão contida no artigo 830.º, n.º 

1, in fine, do Código Civil. Na verdade, basta considerar a admissibilidade da cisão da 

titularidade do direito de voto e da competência para o seu exercício, confirmada pelo 

regime da representação voluntária na emissão do voto1067 (faculdade que, de acordo 

com o disposto no artigo 400.º da Lei das Sociedades Comerciais, não pode ser afastada 

 

1065 Cfr. ADRIANO VAZ SERRA, Assembleia geral, in Boletim do Ministério da Justiça, n.º 197, Lisboa, 1970, pp. 

86-87. 
1066 Tenha-se novamente presente o § 894 do Código de Processo Civil (ZPO) alemão, que se reporta à 

execução de qualquer obrigação de emitir uma declaração de vontade. Neste sentido, retomamos ainda a 

acima referida (I, 2.2 supra) decisão do Tribunal Federal de Justiça alemão (BGH), de 29-Mai.-1967, que 

ficou célebre devido ao facto de este tribunal ter admitido, pela primeira vez, a possibilidade de recurso à 

execução específica de uma vinculação de voto. 
1067 Cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, pp. 215 e ss.; ANA 

FILIPA LEAL, Algumas notas sobre a parassocialidade no direito português, p. 182. 
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nas sociedades anónimas1068). Mesmo nos casos em que a possibilidade de 

representação voluntária esteja excluída (por imposição legal ou contratual), ainda 

assim, tal não significa que a ideia de cisão do direito de voto seja derrubada. Note-se 

que, até à emissão do voto, o sócio tem liberdade para conformar o sentido do seu voto, 

o que inclui a permissão de constituir obrigações sobre o próprio sentido do voto a 

emitir. Assim, “as teses que se fundam na infungibilidade do exercício do voto para 

afastar a execução específica são, por isso, dificilmente compatíveis com a própria tese 

da validade dos acordos parassociais de voto”1069.  

Cabe sublinhar que, ainda que se admita o voto judicial, a sentença judicial que o titula 

não permite, à partida, suprir os demais aspectos da participação do sócio na assembleia 

geral, como seja a intervenção do sócio no processo de organização da ordem de 

trabalhos, da participação activa nas discussões da assembleia ou do exercício do direito 

de informação1070. Isto significa que a execução específica não afasta a faculdade de o 

sócio participar na reunião da assembleia (caso em que competirá à mesa da assembleia 

fazer respeitar o conteúdo da sentença, sem afectar a margem de liberdade deixada ao 

sócio). Não se verifica é a necessidade de colaboração do sócio, i.e., a exigência de que o 

sócio, apesar de não exercer o seu direito de voto em assembleia, nela compareça1071. 

Acompanhamos este entendimento, e os argumentos que o sustentam, favorável à 

admissibilidade da execução específica da obrigação de voto. É o mecanismo de reacção 

contra o incumprimento que se mostra mais conforme com um sistema assente no 

princípio da prioridade do cumprimento, e que, nessa base, privilegia a tutela in natura 

 

1068 Sobre a representação dos sócios em assembleia geral, veja-se o que escrevemos em SOFIA VALE, As 

empresas no direito angolano: lições de direito comercial, pp. 719 e ss. Cfr. também 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.  
1069 Assim, NUNO TRIGO DOS REIS, As obrigações de votar segundo instruções de terceiro no direito das 

sociedades, p. 420. 
1070 Cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 219. 
1071 Cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, p. 219, nt. 821, 

afirmando que, se fosse necessária essa colaboração, tal significaria que, na prática, o sócio poderia com 

facilidade frustrar o interesse do credor, sendo, por isso, “preferível que, faltando o sócio vinculado à 

reunião da assembleia na qual deveria exercer o direito de voto em conformidade com a vinculação – e 

admitindo-se que o credor tem direito à execução específica – se ficcione a presença do devedor faltoso, 

exclusivamente para efeito da votação ou votações objecto de vinculação”. 
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em detrimento de uma execução por equivalente – a qual sempre se mostraria inapta a 

uma integral protecção do direito do credor nos casos em que não exista uma cláusula 

penal ou não seja possível demonstrar a verificação dos pressupostos constitutivos de 

um dever de indemnizar1072. 

 

6.3. EM ESPECIAL: O CASO DA DECLARAÇÃO ANTECIPADA DE NÃO CUMPRIMENTO 

Um dos casos paradigmáticos em que a emissão do voto ainda é possível, e que pode 

fundar o recurso à execução específica regulada no artigo 830.º do Código Civil, é aquele 

em que ainda não se realizou a assembleia onde se formará a dita deliberação, tendo 

existido uma declaração antecipada de não cumprimento por parte do sócio. Do que 

aqui se trata é, pois, da execução específica dos acordos de voto em deliberações sociais 

futuras sobre assuntos ainda não sujeitos a deliberação. 

O recurso à execução específica justifica-se, nestes casos, na medida em que se admite 

que a declaração antecipada de não cumprimento (dichiarazione anticipata di non volere 

adempiere, Erfüllungsverweigerung) pode ser equiparada ao incumprimento da 

obrigação. Neste contexto, importa distinguir duas faces do problema: o acto e os efeitos 

do acto1073.  

Quanto ao acto, implica saber qual a conduta (expressa ou tácita) do devedor que é apta 

a revelar uma recusa em cumprir. Neste contexto, interessa a interpretação da 

declaração do devedor, que deverá ser contextualizada, inserida no quadro do 

comportamento do declaratário e nas circunstâncias em que foi emitida. Apenas 

quando a interpretação da declaração (e do comportamento) do declarante, realizada de 

acordo com as regras gerais do direito civil, revele, de forma inequívoca, uma intenção 

 

1072 Neste sentido, NUNO TRIGO DOS REIS, As obrigações de votar segundo instruções de terceiro no direito 

das sociedades, pp. 420-421, citando WALTER ZLUHAN, Abstimmungs-Vereinbarungen des privaten 

Gesellschaftsrechtes (Acordos de voto e direito das sociedades), in Archiv für die civilistische Praxis, vol. 

128, n. 3, Mohr Siebeck GmbH & Co. KG, 1928, p. 299. 
1073 Estabelecendo esta distinção, cfr. CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, Recusa de cumprimento declarada antes 

do vencimento (estudo de direito comparado e de direito português), in Estudos em memória do Professor 

Doutor João de Castro Mendes, Lex, Lisboa, 1995, p. 317. 
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de não cumprir o contrato, é que aquela deve ser entendida como uma declaração 

antecipada de não cumprimento1074. Mais do que um sintoma de um incumprimento 

contratual futuro, a declaração em causa tem de constituir um verdadeiro sinal de 

alarme (“campanello di alarme”1075), de forma a que não restem dúvidas quanto à 

intenção de o devedor não cumprir. No domínio dos acordos parassociais relativos ao 

exercício do direito de voto, são configuráveis as mais variadas hipóteses, sendo que a 

mais inequívoca (mas, provavelmente, menos verificável) é aquela em que o sócio 

declara expressamente que não vai exercer o seu direito de voto (não estará presente na 

assembleia), ou que vai votar em sentido diferente daquele a que se vinculou no acordo 

parassocial. 

Quanto aos efeitos de uma declaração antecipada de não cumprimento, vários autores 

associam-na a um vencimento antecipado da prestação, constituindo o devedor 

automaticamente em mora. Caso a obrigação se encontre já vencida, a declaração 

dispensará a interpelação admonitória prevista no artigo 808.º, n.º 1, do Código Civil, 

ficando o devedor numa situação de incumprimento definitivo1076. Contudo, a perda do 

benefício do prazo e a constituição do devedor em mora são “uma tímida assimilação da 

regra da anticipatory breach, uma concessão fraca de relevância à declaração antecipada 

 

1074 Assim, JOANA FARRAJOTA, A resolução do contrato sem fundamento, pp. 188 e ss. Neste sentido, articulando 

a figura da resolução infundada com a declaração antecipada de não cumprimento, a autora afirma que “se 

a parte declarar o contrato resolvido por se encontrar em erro quanto à verificação de uma situação de 

incumprimento, estando disposta a cumprir caso se prove a inexistência de incumprimento, não se poderá 

então reconduzir aquela declaração a uma recusa de cumprimento”. 
1075 A expressão deve-se a FRANCESCO ROMANO, Valore della dichiarazione di non volere adempiere fatta 

prima della scadenza del termine, in Rivista di diritto civile, vol. 11, Cedam, Padova, 1965, p. 613. 
1076 Cfr., entre outros, ADRIANO VAZ SERRA, Impossibilidade superveniente e cumprimento imperfeito 

imputáveis ao devedor, pp. 5-97; id., Mora do devedor, in Boletim do Ministério da Justiça, n.º 48, 

Lisboa, 1955, pp. 60 e ss. Note-se que no anteprojecto de VAZ SERRA foi proposto um tratamento 

legislativo da recusa de cumprimento, idêntico ao que encontramos no artigo 1219.º do Codice Civile 

italiano (o qual determina que o devedor é constituído automaticamente em mora, sem a necessidade de 

interpelação escrita pelo credor, quando tenha declarado por escrito que não quer executar a obrigação). 

Resultava, então, do referido anteprojecto que a declaração de não cumprimento, quando realizada por 

escrito, teria como efeito a constituição automática do devedor em mora, dispensando-se assim a 

interpelação. Também neste sentido, cfr. INOCÊNCIO GALVÃO TELLES, Direito das obrigações, p. 258; 

LUÍS MENEZES LEITÃO, Direito das obrigações, II, 12.ª ed., Almedina, Coimbra, 2018, pp. 233 e ss.; 

ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil. IX, Direito das obrigações, 3.ª ed., 2019, 

Almedina, Coimbra, pp. 254 e ss.  
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de não cumprimento”1077, mas não faculta ao credor a possibilidade de lançar mão dos 

instrumentos previstos na lei para o incumprimento, designadamente a resolução do 

contrato. O que se permite ao credor é tão-só exigir o cumprimento (incluindo, com 

recurso à acção de cumprimento); caso o devedor não venha a cumprir, aí sim, poderá 

exercer, designadamente, os direitos previstos no n.º 2 do artigo 801.º do Código Civil. 

Em linha com outra posição doutrinária, julgamos que deve ser permitido ao credor 

exercer as faculdades reservadas para o incumprimento, vendo na declaração 

antecipada um incumprimento antecipado1078. Este entendimento tem encontrado 

apoio numa argumentação de coerência e de economia de meios (afirma-se, neste 

contexto, que “não se justifica que o credor tenha de aguardar a data do vencimento 

para poder lançar mão dos meios jurídicos que lhe permitam desvincular-se do 

contrato”1079), bem como numa ideia de eficiência económica (defendendo-se que a não 

equiparação da recusa de cumprimento ao incumprimento propiciaria um 

agravamento dos danos resultantes do incumprimento)1080. Crê-se, porém, que o 

argumento mais relevante é o de que a recusa de cumprimento constitui uma quebra 

de confiança entre as partes, de tal ordem que torna inexigível (nos moldes já analisados 

a propósito da resolução do acordo parassocial por incumprimento1081) a manutenção 

(mais rigorosamente: o prolongamento artificial) da relação contratual1082.  

Independentemente do entendimento que se perfilhe, o recurso à execução específica 

para o exercício do direito de voto, nos moldes do artigo 830.º do Código Civil, não queda 

prejudicado. Este mecanismo é compatível tanto com situações de incumprimento 

temporário como de incumprimento definitivo. Tem é como pressuposto que a 

 

1077 Cfr. JOANA FARRAJOTA, A resolução do contrato sem fundamento, p. 221. 
1078 Cfr., entre outros, JOÃO BAPTISTA MACHADO, Anotação ao acórdão de 08.11.1983, p. 275; JOÃO 

CALVÃO DA SILVA, Sinal e contrato-promessa, pp. 149 e ss.; JOSÉ CARLOS BRANDÃO PROENÇA, A 

hipótese da declaração (lato sensu) antecipada de incumprimento por parte do devedor, in Estudos em 

homenagem ao Professor Doutor Jorge Ribeiro de Faria, Coimbra Editora, Coimbra, 2003, pp. 393-

394. 
1079 Cfr. JOÃO CALVÃO DA SILVA, Sinal e contrato-promessa, p. 149. 
1080 Cfr. JOANA FARRAJOTA, A resolução do contrato sem fundamento, pp. 239 e ss. 
1081 Cfr. VIII, 4 supra. 
1082 Cfr. JOANA FARRAJOTA, A resolução do contrato sem fundamento, pp. 239 e ss. 
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realização da prestação ainda seja possível e que o credor mantenha o seu interesse 

nessa realização.  

De um ponto de vista processual, o recurso à execução específica para efeito do exercício 

do direito de voto numa assembleia que ainda vai decorrer não se debate com 

problemas de falta de interesse processual na propositura da correspondente acção 

declarativa constitutiva (derivados de uma putativa inexigibilidade da obrigação de 

votar). Sendo a declaração antecipada de não cumprimento desencadeadora do 

vencimento antecipado da obrigação (ou, como entendemos, sendo equiparável ao 

incumprimento definitivo da obrigação), improcede a ideia de que essa exigibilidade 

não se verifica, para efeitos de aferição da verificação das condições da acção judicial.  

Em alternativa ao recurso à execução específica, pode aventar-se o recurso à tutela 

cautelar (em providência cautelar não especificada)1083. Esta foi, de resto, uma solução 

defendida por RAÚL VENTURA1084 – autor que, recorde-se, não aceita a execução 

específica do direito de voto –, para quem, através de providência cautelar, o credor 

poderia pedir a condenação, a título antecipatório, do sócio (i) em actuar conforme o 

acordado, ou (ii) em abster-se de actuação violadora da obrigação assumida no acordo 

parassocial1085.  

 

1083 Cfr. RAFFAELE TORINO, Tutela in via d’urgenza di pattuizioni parasociali e gestione dell’ impresa sociale, in 

Le società, n.º 7, Ipsoa Editore, Assago, 2011, pp. 831 e ss., disponível em 

http://www.bnassociati.it/documenti/Torino_societa_2011. 
1084 Cfr. RAÚL VENTURA, Acordos de voto: algumas questões depois do Código das Sociedades 

Comerciais, pp. 98-99. 
1085 Em Portugal, o Tribunal da Relação de Lisboa, no Acórdão de 02.03.2010, Processo n.º 1437/03, 

Relatora: ROSA RIBEIRO COELHO, disponível em www.dgsi.pt, julgou válida a aplicação de uma providência 

cautelar tendo em vista “o receio de que venha a não ser cumprido um acordo parassocial pelo qual uma 

sociedade (que comprou acções de uma outra sociedade) se obrigou para com accionistas desta última (que 

lhe venderam essas acções) a ouvi-los sobre as decisões estratégicas e de desenvolvimento relativas a essa 

mesma sociedade, permite a estes accionistas que requeiram uma providência cautelar não especificada 

destinada a acautelar o cumprimento daquele acordo”. Sendo que “a venda de activos importantes de uma 

sociedade envolve uma decisão estratégica a ela relativa”, e tendo em vista o “acautelamento deste direito 

é viável a proibição da venda desses activos e da destituição do conselho de administração, do qual fazem 

parte os accionistas vendedores das referidas acções”. 
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Esta solução merece algumas reservas1086. Para lá do âmbito dos limites gerais à tutela 

antecipatória em processo civil1087, importa reconhecer, por um lado, que a providência 

cautelar, ainda que admitida e procedente nessa fase antecipatória, pode não constituir 

garantia suficiente da tutela do direito do credor. E isto porque: (i) o sócio obrigado pode 

vir a incumprir definitivamente (aquando da realização da assembleia, e in loco) a 

obrigação de votar no sentido ao qual se vinculou no acordo parassocial; ou porque (ii) 

a decisão definitiva pode, posteriomente, determinar o esvaziamento do conteúdo útil 

da situação jurídica do credor requerente. Por outro lado, atenta a acessoriedade das 

providências cautelares em face do processo principal, a providência cautelar não pode 

subsistir autonomamente. Ora, tal implica que se identifique a acção principal que tem 

na base este procedimento cautelar. Essa acção é  uma acção de cumprimento e/ou uma 

acção de execução específica. Afigura-se, pois, ilógico que se defenda o recurso a 

medidas cautelares como alternativa à acção de execução específica quando tal acção 

sempre deverá estar na base (e em cumulação) com a acção cautelar1088. 

  

 

1086 Inicialmente com extensas reservas, cfr. IRENEU MATAMBA, Os acordos parassociais e o seu regime 

jurídico no direito angolano: breve análise e comentários ao art. 19.º da Lei das Sociedades Comerciais, pp. 

217 e ss., o autor reviu a sua posição, mas apenas no que respeita a acordos parassociais omnilaterais, em 

Os acordos parassociais no ordenamento jurídico angolano: análise e perspectivas, pp. 80-82. 
1087 Este tema seria merecedor de um estudo autónomo, que aqui não pode ser realizado. Sobre o tema, cfr., 

por todos, RUI PINTO, A questão de mérito na tutela cautelar: a obrigação genérica de não ingerência e os limites 

da responsabilidade civil, Coimbra Editora, Coimbra, 2009, pp. 260 e ss. 
1088 Cfr. MARIA DA GRAÇA TRIGO, Os acordos parassociais sobre o exercício do direito de voto, pp. 225 e ss. 
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CAPÍTULO IX - OS ACORDOS PARASSOCIAIS NO 

CONTEXTO DA REFORMA DO DIREITO DAS SOCIEDADES 

COMERCIAIS: PROPOSTAS DE JURE CONDENDO  

1. A REFORMA DO DIREITO COMERCIAL E OS ACORDOS PARASSOCIAIS 

Analisados os diferentes problemas jurídicos que o regime dos acordos parassociais 

coloca, cumpre agora passar para um outro plano de discussão.  

Encontra-se actualmente em curso um processo de reformulação de vários diplomas 

nucleares do nosso ordenamento jurídico, pelo qual é responsável a Comissão da 

Reforma da Justiça e do Direito. No âmbito deste processo de reformulação, elaborou-se 

um projecto de profunda revisão do Código Comercial, no qual se passarão a integrar 

vários diplomas reguladores de matérias comerciais avulsas e, em particular, o regime 

das sociedades comerciais.  

Julgamos que a regulação dos acordos parassociais actualmente vigente é, nos seus 

traços gerais, adequada, regulando, de forma correcta face aos interesses em presença, 

alguns dos principais problemas suscitados pelos acordos parassociais. No entanto, este 

ensejo de reforma constitui uma oportunidade evidente para o aperfeiçoamento e para 

a modernização de todo o direito das sociedades comerciais angolano, no qual se insere 

o regime dos acordos parassociais. 

Este, como se viu, encontra-se ainda largamente inspirado no artigo 17.º do Código das 

Sociedades Comerciais português, recebendo o ordenamento jurídico angolano as 

ambiguidades e as incompletudes do ordenamento jurídico português nesta sede. Para 

além disso, o artigo 17.º do Código das Sociedades Comerciais português data já de 1986 

(tendo, portanto, mais de três décadas), o que explica o tratamento incipiente dos 

acordos parassociais nele estabelecido. Existem regimes mais modernos e 

desenvolvidos noutros ordenamentos jurídicos, os quais podem servir de ponto de 

referência para a inspiração do nosso legislador.  
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A isso acresce que as particularidades da realidade jurídico-económica angolana 

tornam conveniente que o legislador dê atenção a algumas questões que não se 

encontram reguladas no artigo 17.º do Código das Sociedades Comerciais português, e 

que também acabaram por não ser tratadas no nosso artigo 19.º da Lei das Sociedades 

Comerciais.  

Numa fase inicial da presente investigação, tivemos a oportunidade de integrar, 

enquanto membro da Subcomissão da Reforma do Direito Comercial, os trabalhos 

preparatórios que conduziram ao primeiro Anteprojecto do Código Comercial. Nessa 

ocasião, pudemos já apresentar algumas das sugestões acerca do sentido em que 

julgamos que o actual regime poderia ser aperfeiçoado. Estas contribuíram para a 

redacção do artigo 157.º do Anteprojecto de Código Comercial, apresentado pela 

Comissão da Reforma da Justiça e do Direito1089.  

O aprofundamento da análise realizada, no decurso da presente tese, permitiu 

solidificar as convicções que estiveram na base dessas sugestões. Esse aprofundamento 

conduziu-nos mais além, identificando novos aspectos que devem merecer a atenção 

do legislador, no quadro da reforma do direito das sociedades comerciais.  

Para além de indicar essas concretas sugestões, cumpre fundamentar as coordenadas e 

os princípios que lhes subjazem. É isso que procuramos fazer, num primeiro momento, 

para, num segundo momento, confrontar as propostas de alteração legislativa a que 

chegamos ao concluir a presente tese com a redacção do artigo 157.º do Anteprojecto 

do Código Comercial. 

Neste trabalho, vimos que são múltiplas e variadas as funções que os acordos 

parassociais podem desempenhar. Identificámos, em particular, funções relativas à 

regulação do exercício do direito de voto, à transmissão de participações sociais e à 

organização e funcionamento da sociedade. Estas são, como atempadamente vimos, as 

funções dominantes que os acordos parassociais assumem na prática negocial. No 

 

1089 Como já referimos, o Anteprojecto do Código Comercial encontrava-se disponível em http://www.crjd-

angola.com/conteudos/documentos/957_20141204130059.pdf, até Maio de 2017, sendo agora apenas 

possível consultá-lo nos arquivos da Comissão da Reforma da Justiça e do Direito, em Luanda. 

http://www.crjd-angola.com/conteudos/documentos/957_20141204130059.pdf
http://www.crjd-angola.com/conteudos/documentos/957_20141204130059.pdf
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entanto, elas não esgotam as funções que os sócios podem prosseguir através da 

celebração de acordos parassociais.  

Estamos aqui em pleno domínio do direito privado. O princípio geral deve, pois, 

continuar a ser o princípio da autonomia privada. Onde a lei, a ordem pública ou os bons 

costumes a tal não se opuserem, os sócios devem continuar a ser livres de celebrar os 

acordos parassociais com o conteúdo que entenderem adequado. 

Como tal, a regulação dos acordos parassociais nunca pode pretender ser exaustiva e 

abranger todos os problemas que possam surgir na prática. Não obstante, sabemos que 

existem algumas modalidades típicas de cláusulas inseridas em acordos parassociais 

correntemente utilizadas no tráfego negocial. E vimos, ao longo deste estudo, quais são 

os principais problemas jurídicos que elas colocam. Julgamos que estes problemas 

devem ter uma resolução expressa na lei.  

A defesa de uma regulação legal expressa de tais problemas assenta em duas razões. A 

primeira, prende-se com a conveniência de evitar incompletudes ou ambiguidades da 

lei, de forma a assegurar que as decisões judiciais são tomadas no sentido correcto. A 

segunda, a de que a clareza e a certeza do direito são factores importantes para os 

investidores, em particular para os investidores estrangeiros, menos familiarizados 

com as práticas decisórias dos tribunais da jurisdição em que investem. Nesta medida, 

as ambiguidades e as incompletudes das principais leis nacionais podem constituir um 

risco jurídico para os investidores1090. Inversamente, a clareza sobre o regime que rege 

os acordos parassociais dissipa estes riscos e, como tal, diminui o receio dos 

investidores de que as expectativas acerca da validade ou do eventual incumprimento 

dos acordos parassociais resultem frustradas. Uma vez que os acordos parassociais 

desempenham um papel fundamental na estruturação dos projectos de investimento 

estrangeiro, a construção legislativa de um regime claro e detalhado reveste-se de 

acrescida importância.  

 

1090 Sobre o risco jurídico, cfr. PHILIP K. HOWARD, The dynamics of legal risk, in Drake law review, vol. 56, no. 

2, Iowa, 2008, disponível em https://drakelawreview.org/, pp. 505-516. 

https://drakelawreview.org/
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Julgamos, assim, que o regime dos acordos parassociais deve dar particular importância 

aos problemas referentes aos acordos relativos à transmissão de participações sociais e 

aos acordos sobre o exercício do direito de voto.  

Poder-se-ia entender que os acordos sobre o exercício do direito de voto teriam menor 

relevância, dado que as sociedades comerciais angolanas tendem a apresentar uma 

estrutura accionista relativamente concentrada, afigurando-se menos premente a 

celebração de acordos de concertação de votos. Sem razão, parece-nos. Por um lado, 

porque a importância da concertação de votos não depende exclusivamente do número 

de sócios de uma sociedade, podendo os sócios de uma sociedade cujas participações se 

encontram pouco dispersas ter legítimos interesses na celebração de acordos de voto. 

Por outro lado, porque o legislador deve conformar o regime dos acordos parassociais 

de forma a que se adeque não apenas à realidade angolana actual, mas de forma a que 

possa perdurar, sem alterações significativas, no futuro próximo. Ora, perspectivando-

se o início do funcionamento do mercado bolsista de Angola, é de prever que, pelo 

menos as sociedades cujas acções sejam admitidas à negociação em mercado 

regulamentado, passem a ter um maior índice de dispersão accionista, o que levará os 

seus accionistas a concertarem o exercício dos seus direitos de voto mediante acordos 

parassociais. 

 

2. A REGULAÇÃO DA VALIDADE DOS ACORDOS PARASSOCIAIS 

O regime actualmente estabelecido no artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais 

incide, na sua grande maioria, sobre os limites da autonomia privada na celebração de 

acordos parassociais. É sobre essa temática que versam, em especial, o n.º 2 e as várias 

alíneas do n.º 3 daquele normativo.  

Estas normas afiguram-se adequadas. Compreende-se (e explicaram-se já as razões que 

lhes subjazem) que os órgãos da sociedade não possam vincular-se perante os sócios à 

prática de actos no exercício das suas funções. Como vimos, poder-se-ia criar uma 

orgânica informal, paralela à da sociedade, com uma diluição das estruturas decisórias 

estatutariamente definidas. Também a proibição de acordos parassociais através dos 

quais os sócios se vinculam a votar seguindo sempre as instruções da sociedade ou de 
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um dos seus órgãos, ou aprovando sempre as propostas feitas por esses órgãos, não deve 

deixar de ser mantida numa futura revisão do regime jurídico dos acordos parassociais. 

Seria, contudo, proveitoso que se esclarecesse que essa proibição não abrange matérias 

sobre as quais os sócios possam deliberar em assembleia geral. 

Por sua vez, a proibição da compra de votos, estabelecida no artigo 19.º, n.º 3, alínea c), 

da Lei das Sociedades Comerciais, representa uma vantagem para o sistema jurídico, 

dado que esta prática acarreta um perigo de lesão dos interesses da sociedade. No limite, 

o regime das deliberações abusivas já acautela algumas das situações que este preceito 

visa evitar. Não obstante, nenhuma crítica se dirige a esta proibição. 

Por essa razão, parece-nos que o regime actualmente estabelecido no artigo 19.º da Lei 

das Sociedades Comerciais deve ser mantido e complementado, ao invés de ser 

substituído, como estabelecido no Anteprojecto de Código Comercial. 

No que diz respeito à questão da licitude da celebração de acordos parassociais, 

formulamos, porém, uma proposta. Esta prende-se com a validade dos acordos 

parassociais através dos quais os sócios torneiam os efeitos práticos de regras que 

estabelecem proibições estatutárias. Como vimos, as regras que proíbem certas 

estipulações nos pactos sociais não se aplicam directamente aos acordos 

parassociais1091. Contudo, os acordos parassociais podem ser utilizados como um 

instrumento para defraudar os objectivos dessas normas. O direito vigente já integra 

uma solução para tal problema: sempre que a razão justificativa das regras que regulam 

os estatutos societários se aplicar também aos acordos parassociais, aquelas devem ser 

aplicadas por analogia a estes. 

Contudo, esta é uma solução alcançada em sede de integração de lacunas. Melhor seria, 

desde logo por razões de clareza na aplicação do direito, que essa lacuna fosse suprida 

pelo legislador. Tendo em conta a intensidade com que esse risco se coloca, parece-nos 

que seria conveniente que o legislador estabelecesse, numa nova regulação dos acordos 

parassociais, que é proibida a celebração de acordos parassociais que estabeleçam 

efeitos equivalentes aos que pretendem ser evitados por regras que regulem o conteúdo 

 

1091 Cfr. VI, 4 e 5 supra. 
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dos estatutos das sociedades comerciais, salvo quando a razão justificativa destas não 

proceda relativamente aos acordos parassociais. Desta forma, evitar-se-ia que os 

acordos parassociais fossem utilizados para defraudar regras jus-societárias.  

 

3. A REGULAÇÃO DA OPONIBILIDADE DOS ACORDOS PARASSOCIAIS À 

SOCIEDADE E A TERCEIROS 

O principal domínio em que se julga que o regime dos acordos parassociais actualmente 

vigente poderia ser aperfeiçoado prende-se com o regime de inoponibilidade das 

obrigações parassociais à sociedade, que hoje se encontra estabelecido no artigo 19.º, 

n.º 1, parte final, da Lei das Sociedades Comerciais. Estabelece esse preceito que com 

base nos acordos parassociais não podem “ser impugnados actos da sociedade ou dos 

sócios para com a sociedade”. 

Viu-se já que, com esta norma, não está em causa a não vinculação da sociedade a 

acordos parassociais dos quais não é parte, pois isso já decorre do princípio da 

relatividade dos contratos. Nem está em causa que a sociedade não fica vinculada pelas 

obrigações assumidas pelos sócios, o que já decorre do princípio da relatividade das 

obrigações, em sentido forte. O que está em causa é saber se a eficácia de actos da 

sociedade ou de actos dos sócios perante a sociedade pode depender da observância dos 

acordos parassociais.  

A resposta negativa a esta questão está cristalizada na parte final do artigo 19.º, n.º 1: 

os actos da sociedade ou dos sócios perante a sociedade serão eficazes ainda que violem 

obrigações constituídas em acordos parassociais. Esta solução conduz, de forma 

inequívoca, a um défice de protecção das partes dos acordos parassociais. Pense-se, por 

exemplo, no voto exercido em violação de uma vinculação parassocial de voto: o sócio 

inadimplente poderá ter de indemnizar a parte do acordo parassocial perante a qual se 

obrigou a exercer o voto em determinado sentido; contudo, a decisão da sociedade 

permanecerá intocada. O mesmo vale para a violação de um pacto parassocial de 

preferência na aquisição de participações sociais (ao qual, nos termos do artigo 421.º do 

Código Civil, as partes não atribuíram eficácia real): a violação desta obrigação 

parassocial de preferência leva o devedor inadimplente a ter de indemnizar o respectivo 
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credor; todavia, na medida em que essa obrigação não for oponível ao terceiro 

adquirente, o preferente não terá a possibilidade de se tornar titular das participações 

sociais sobre as quais a preferência incidia.  

Afigura-se, portanto, desejável uma tutela mais robusta das partes dos acordos 

parassociais. O direito deve proteger sempre, e na maior medida possível, os direitos e 

interesses legítimos dos seus destinatários, desde que tal não implique o sacrifício de 

outros valores superiores. O enfraquecimento da protecção das posições parassociais, 

que resulta da inoponibilidade dos acordos parassociais à sociedade, apenas pode ser 

defendido caso vise a tutela de um interesse superior à tutela das partes nesses acordos, 

e caso ambos os interesses não possam ser conciliados.  

Vimos a seu tempo que o que justifica a solução que vigora, em geral, no nosso 

ordenamento jurídico é a proposição de que os terceiros estão obrigados a respeitar os 

direitos de crédito de outrem. Essa doutrina aplica-se à sociedade, enquanto ente 

diferente dos sócios. Em regra, os terceiros não conhecem os vínculos obrigacionais que 

existem entre outras pessoas. Isto aplica-se também à sociedade, que não tem 

necessariamente conhecimento dos acordos parassociais que os sócios celebram entre 

si. Assim, como vimos, apenas existe responsabilidade extracontratual pela violação de 

direitos de crédito quando houver culpa. E para existir culpa é necessário que o terceiro 

conheça a existência desse crédito.  

Importa, contudo, ponderar se esta tutela é suficiente. Podem existir casos em que a 

finalidade dos acordos parassociais redunda integralmente frustrada caso estes sejam 

incumpridos e esse incumprimento não seja invocável perante a sociedade. Em 

particular, naqueles dois tipos de casos que apontámos como merecedores de especial 

atenção da parte do legislador num futuro regime dos acordos parassociais: os acordos 

de voto e os acordos sobre a transmissão de participações sociais.  
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Podem levantar-se duas objecções a esta nossa pretensão de tutelar com maior robustez 

o incumprimento de acordos parassociais1092.  

A primeira é a de que, para esses incumprimentos, o direito conhece já outro tipo de 

mecanismos de reacção, designadamente a responsabilidade civil da parte que viola os 

acordos parassociais. Não se contesta essa afirmação. Mas a responsabilidade civil terá, 

na generalidade destes casos, apenas a aptidão de atribuir à parte credora da obrigação 

parassocial violada uma reparação por sucedâneo pecuniário, nos termos do artigo 

566.º, n.º 1, do Código Civil. Trata-se de uma tutela menos eficaz do que aquela que 

resultaria de um regime de selectiva oponibilidade dos acordos parassociais às 

sociedades a que estes se referem.  

A este propósito, recorde-se que existem já no nosso direito regimes que permitem tal 

solução: é o que sucede nos regimes dos pactos de preferência e dos contratos-promessa 

com eficácia real. Esses contratos são oponíveis a terceiros, para além da sua 

oponibilidade inter partes: contratos celebrados com terceiros em violação daqueles 

pactos de preferência ou contratos-promessa são afectados na sua própria eficácia.  

Esta oponibilidade consubstancia uma singularidade de regime, a qual se prende com 

uma particularidade destes contratos: o facto de os direitos de aquisição deles 

decorrentes serem sujeitos a registo público e, como tal, serem susceptíveis de 

conhecimento por terceiros.  

 

1092 Contra o “alargamento da eficácia dos acordos parassociais” pronunciou-se, entre nós, IRENEU MATAMBA, 

Os acordos parassociais no ordenamento jurídico angolano: análise e perspectivas, p. 67. Argumenta o autor 

que com isso “estar-se-ia a passar uma certidão de óbito ao contrato de sociedade, contrato fundacional dos 

referidos acordos parassociais. Uma certidão de óbito, na medida em que os sócios, para evitar publicidade, 

recorreriam às normas dos acordos parassociais, em detrimento das constantes do contrato de sociedade 

para regularem a sua relação ou a relação que estabelecem com a sociedade e, em determinadas condições 

com terceiros. Sabendo disso, os sócios, no momento da elaboração do contrato de sociedade, reduziriam 

as suas cláusulas ao mínimo possível”. Assim, estariam “em cheque a certeza e a segurança jurídicas que de 

alguma forma o contrato de sociedade confere aos terceiros (e também aos próprios sócios)”, dado que “em 

concreto a sociedade passaria a ser regulada por um documento (acordo parassocial) diferente do contrato 

de sociedade e poderia vir a ter uma estrutura que não aquela que resulta do contrato de sociedade que é, 

na verdade, o único contrato conhecido de terceiros, já que tem de ser obrigatoriamente registado e 

publicado”. Pelas razões expressas em texto, não podemos acompanhar esta objecção. O reparo feito pelo 

autor tem, porém, o mérito de enfatizar a seguinte ideia: onde a publicidade é exigida pelas normas de 

direito societário que regulam o conteúdo dos estatutos, os sócios não podem contornar essas exigências 

de publicidade através de acordos parassociais que as frustrem. Mas esta ressalva não obsta a um 

reconhecimento mais robusto da oponibilidade dos acordos parassociais. 
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É com este aspecto que se prende a segunda potencial objecção, que passa pela 

possibilidade de impugnação de actos da sociedade ou de actos dos sócios contra a 

sociedade. Pode afirmar-se que, não sendo os acordos parassociais conhecidos pela 

sociedade nem pelos outros sócios, é insustentável que actos relevantes para a vida 

interna da sociedade sejam afectados por acordos desconhecidos.  

Contudo, esta objecção apenas procede na medida em que os acordos parassociais sejam 

efectivamente insusceptíveis de conhecimento pela sociedade. Caso o legislador 

engendre mecanismos de conhecimento da existência e do conteúdo dos acordos 

parassociais pela sociedade, esse obstáculo fica superado. Desta forma, alcançar-se-ia 

um regime de tutela mais robusta dos sócios que são partes de acordos parassociais, sem 

sacrificar a segurança jurídica.  

Aqui, o artigo 118.º da Lei das Sociedades por Ações brasileira, a que já nos 

reportámos1093, pode servir de inspiração ao legislador angolano. O proémio deste 

preceito, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 10.303, de 2001, estabelece que “os 

acordos de acionistas, sobre a compra e venda de suas ações, preferência para adquiri-

las, exercício do direito a voto, ou do poder de controle deverão ser observados pela 

companhia quando arquivados na sua sede”.  

Decorre do que afirmámos acerca da distinção entre vinculação e oponibilidade dos 

acordos parassociais que o preceito é tecnicamente impreciso quando se refere à 

“observância” pela sociedade dos acordos parassociais. Estando em causa acordos 

parassociais geradores de obrigações entre as partes, só o devedor pode observar, em 

sentido próprio, essas obrigações. O que pode suceder – e é a isso que o artigo 118.º da 

Lei das Sociedades por Ações brasileira se refere, como resulta claro nos seus vários 

parágrafos – é a lei atribuir relevância ao conteúdo dos acordos parassociais, ao 

controlar os efeitos de actos dos sócios perante a sociedade e de actos praticados pelos 

próprios órgãos sociais.  

A objecção referente à cognoscibilidade do conteúdo dessas obrigações é superada pelo 

legislador brasileiro através do § 1 do referido preceito, segundo o qual “as obrigações 

 

1093 Cfr. I, 2.5 supra. 
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ou ônus decorrentes desses acordos somente serão oponíveis a terceiros, depois de 

averbados nos livros de registro e nos certificados das ações, se emitidos”.  

Contudo, dele retém-se uma ideia fundamental: o registo dos acordos parassociais pode 

ser uma forma de assegurar a sua cognoscibilidade por terceiros e, por maioria de razão, 

também pela sociedade. Assegurado esse conhecimento, desaparece o principal 

obstáculo a uma tutela mais robusta das posições parassociais.  

Se esta solução vier a ser acolhida no direito angolano, será possível afastar a regra 

estabelecida na parte final do artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, e 

substituí-la pelo regime inverso, consagrador de uma tutela mais eficaz da posição dos 

sócios.  

Parece-nos, no entanto, que a solução brasileira, sendo meritória na sua estrutura 

fundamental, coloca alguns problemas que deveriam ser debelados no ordenamento 

angolano. Não podemos, assim, propor uma recepção acrítica da mesma: há que 

analisar as dificuldades práticas que pode colocar e procurar recebê-la de forma 

melhorada.  

Em primeiro lugar, afigura-se claro que o registo e o averbamento dos acordos 

parassociais junto da sociedade são naturalmente suficientes para assegurar a 

cognoscibilidade desses acordos perante a sociedade. No entanto, podem não ser 

suficientes para assegurar a sua cognoscibilidade por terceiros. Ora, nos casos em que 

há violação de acordos relativos à transmissão de participações sociais, qualquer 

desconsideração de uma posição social adquirida, ou mantida, em violação do acordo 

parassocial não pressupõe apenas a oponibilidade do acordo parassocial perante a 

sociedade: implica também a oponibilidade do acordo parassocial perante o terceiro que 

adquire ou mantém ilicitamente a participação. Só é aceitável que a estas vinculações 

parassociais seja atribuída uma eficácia erga omnes caso os acordos parassociais 

averbados na sociedade sejam cognoscíveis por terceiros. 



ACORDOS PARASSOCIAIS: VINCULAÇÃO E OPONIBILIDADE 

421 

 

A este propósito, importa salientar que o mero averbamento junto da sociedade não 

assegura essa cognoscibilidade. Isto porque as sociedades comerciais têm deveres de 

informação perante os sócios, mas não perante terceiros1094. 

Relativamente a esta cognoscibilidade concebem-se duas estratégias. Uma passaria por 

vincular a sociedade a dar conhecimento a quaisquer terceiros que o requeressem. 

Outra passaria por lançar mão dos mecanismos de cognoscibilidade que a Lei das 

Sociedades Comerciais estabelece a outros propósitos.  

Principiando por esta última hipótese, importa recordar que a Lei das Sociedades 

Comerciais conhece regimes nos quais as estipulações dos sócios são oponíveis a 

terceiros. No regime das sociedades anónimas, isso é claro no artigo 350.º, n.º 3, da Lei 

das Sociedades Comerciais, que permite que a limitação da transmissibilidade das 

participações sociais estipulada entre os sócios seja oponível a terceiros. Para tal é 

necessário que essas limitações constem dos estatutos e estejam inscritas no registo 

comercial. A isso junta-se uma segunda condição: que as cláusulas que determinem esse 

limite à transmissibilidade sejam transcritas nos títulos ou nas contas de registo das 

acções a que se reportam. Assim, qualquer terceiro que tenha interesse na sua aquisição, 

ao confrontar-se com o título ou com a conta de registo, tem conhecimento dessa 

limitação à transmissão. Desta forma, o limite torna-se cognoscível, o que legitima que 

o mesmo lhe seja oponível.  

No que diz respeito às sociedades por quotas, o regime dos limites à cessão de quotas 

fornece também um relevante dado. Os sócios podem – ainda que de forma limitada – 

estabelecer cláusulas estatutárias que determinem que as quotas não podem ser 

cedidas a terceiros em certas condições (artigo 252.º da Lei das Sociedades Comerciais). 

Não sendo as quotas participações sociais tituladas, nunca seria possível dar 

conhecimento a terceiros dessa limitação através da sua inscrição num título que as 

incorporasse. No entanto, o legislador cura de possibilitar a terceiros o conhecimento 

das cláusulas limitativas da cessão de quotas através de um outro mecanismo: 

resultando dos estatutos da sociedade, essas cláusulas constam necessariamente do 

 

1094 Sobre os direitos à informação dos sócios, remetemos para SOFIA VALE, As empresas no direito angolano: 

lições de direito comercial, pp. 551 e ss. 
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registo comercial, ao qual os terceiros interessados na aquisição de quotas da sociedade 

podem aceder.  

Estes mecanismos podem ser utilizados para conferir publicidade aos acordos 

parassociais. Desta forma, o conteúdo destes acordos passa a ser conhecido por 

terceiros e, com isso, legitima-se que as cláusulas parassociais sejam oponíveis a esses 

terceiros. 

Mais precisamente, pode exigir-se que, caso as partes pretendam dotar de oponibilidade 

erga omnes os acordos parassociais, devem: (i) no caso das sociedades anónimas, 

transcrever o respectivo clausulado nos títulos das acções da sociedade (ou em 

documento apenso ao título representativo dessas acções) ou nas contas de registo das 

acções; e, (ii) no caso das sociedades por quotas, inscrevê-lo no registo comercial. 

Evidentemente, no que diz respeito a este último mecanismo de cognoscibilidade, tal 

exigiria também a alteração do Código de Registo Comercial, de forma a permitir o 

registo de acordos parassociais.  

Esta é, aliás, a solução da lei brasileira, onde o artigo 118.º, § 1.º, da Lei das Sociedades 

por Ações requer como condição de oponibilidade dos acordos parassociais a terceiros 

que estes sejam “averbados nos livros de registro e nos certificados das ações, se 

emitidos”. 

Pensamos que é este o regime que o Anteprojecto do Código Comercial pretende 

estabelecer quando, em claro paralelismo com o regime brasileiro, estatui que “as 

obrigações e ónus decorrentes dos acordos parassociais referidos no número anterior 

só são oponíveis a terceiros depois de observadas as regras que pautam o registo de ónus 

e encargos previstas para cada tipo de sociedade”. 

No entanto, este regime tem uma evidente desvantagem. Nomeadamente, a de não 

permitir a oponibilidade erga omnes dos acordos parassociais relativos a acções 

escriturais ou a acções tituladas integrados em sistema centralizado. É certo que estas 

ainda não existem no nosso ordenamento jurídico, mas são elas que serão admitidas à 

negociação em mercado regulamentado. Com a dinamização do mercado de capitais 

nacional, é expectável que várias sociedades anónimas – entre as quais, as de maior 

envergadura – passem a emitir acções carecidas de representação num título físico.  
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Por essa razão, o n.º 2 do artigo 157.º do Anteprojecto de Código Comercial – em linha 

com o disposto no artigo 118.º, § 4.º, da Lei das Sociedades por Ações brasileira – cinge 

a possibilidade de os acordos parassociais produzirem efeitos perante terceiros às 

“sociedades anónimas emitentes de acções não admitidas à negociação em mercado 

regulamentado”1095. 

Uma segunda via possível para permitir o conhecimento do conteúdo dos acordos 

parassociais por terceiros, legitimando que esses acordos lhes sejam oponíveis, é a de 

vincular a sociedade (em cuja sede se encontram registados os acordos parassociais) a 

informar quaisquer terceiros que o solicitem do conteúdo dos acordos em causa. Assim, 

os terceiros passam a ter um mecanismo que lhes possibilita o acesso ao conteúdo dos 

acordos parassociais.  

Mas esta solução parece altamente insatisfatória. Por várias razões. Desde logo, porque 

coloca nos terceiros um pesado ónus de averiguação. Estes, quando tenham interesse 

em saber se existem acordos parassociais relativos a uma sociedade e, em caso 

afirmativo, qual o seu conteúdo, terão de entrar em contacto com a sociedade, 

solicitando-lhe essa informação. Inversamente, esta solução coloca sobre a sociedade 

um enorme peso burocrático: o de receber pedidos de terceiros e fornecer-lhes as 

informações solicitadas sobre os acordos parassociais.  

Para além disso, esta eventual solução abriria a porta a um conjunto de problemas. O 

que sucederia caso a sociedade recusasse ilicitamente essa informação a terceiros? E o 

que sucederia caso a sociedade fornecesse a terceiros informação errada acerca da 

existência ou do conteúdo de acordos parassociais?  

A isto acresce que não se resolveria o problema da oponibilidade dos acordos 

parassociais referentes a sociedades emitentes de acções em mercado regulamentado. 

Isto porque a celeridade e a impessoalidade das trocas em mercado regulamentado não 

se compadecem com o tempo necessário para que eventuais terceiros interessados no 

conteúdo de acordos parassociais indaguem, junto da sociedade, a sua existência. 

 

1095 Note-se que o Anteprojecto do Código Comercial foi concluído ainda antes de se encontar terminado o 

Anteprojecto do Código de Valores Mobiliários, não tendo, por isso, aquele curado em regular os acordos 

parassociais respeitantes às sociedades anónimas emitentes de acções em mercado regulamentado. 
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Assim, quando as sociedades sejam admitidas à negociação em mercado 

regulamentado, nunca poderia ser cominado a terceiros o ónus de indagar a existência 

de acordos parassociais junto da sociedade, que, por lhes ser atribuída oponibilidade 

face a terceiros, pudessem ter impacto nos negócios celebrados por esses terceiros. 

Parece-nos, assim, que a solução de inspiração brasileira, actualmente proposta no 

artigo 157.º, n.º 2, do Anteprojecto do Código Comercial, se afigura como a preferível.  

A questão da publicidade dos acordos parassociais e da sua disponibilidade a terceiros 

suscita ainda um problema suplementar. Importa saber se as inscrições em registo ou 

no título das acções emitidas pela sociedade são condição de eficácia de qualquer acordo 

parassocial, ou são apenas condição da sua oponibilidade a terceiro. A questão é 

fundamental dado que os sócios podem ter um legítimo interesse em manter em sigilo 

a existência e o conteúdo dos acordos parassociais por eles celebrados.  

Trata-se de um aspecto que não pode deixar de ser tido em conta na construção de um 

futuro regime dos acordos parassociais. 

A pedra de toque para a resposta a este problema parece residir no facto de os interesses 

em jogo serem estritamente privados. O estabelecimento de mecanismos de tutela das 

obrigações parassociais (os quais passam pela sua oponibilidade a terceiros) visa 

unicamente a tutela dos interesses dos próprios sócios que são credores dessas 

obrigações. De facto, o interesse no sigilo dos acordos parassociais é um interesse 

particular das partes dos acordos parassociais. Parece-nos, assim, que o legislador não 

deve estabelecer a obrigatoriedade do registo dos acordos parassociais junto da 

sociedade. Pelo contrário, deve fornecer aos sócios que sejam partes nesses acordos a 

possibilidade de o fazerem. Caso o pretendam fazer, poderão beneficiar da 

oponibilidade desses acordos contra a sociedade e, eventualmente, contra terceiros. 

Sacrificarão, contudo, o seu interesse no sigilo dos acordos parassociais registados. 

Caso, inversamente, considerem mais relevante o sigilo dos acordos parassociais, o 

sistema deve permitir-lhes não levar esses acordos a registo junto da sociedade; porém, 

não poderão dotar esses acordos de oponibilidade contra a sociedade.  

Os sócios podem, inclusivamente, não se opor a que o conteúdo dos acordos 

parassociais seja conhecido pelos demais sócios e pela própria sociedade, mas ter 
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reservas relativamente a algumas cláusulas. Neste caso, o equilíbrio entre a tutela das 

posições parassociais e a privacidade dos sócios deve possibilitar aos sócios que sejam 

partes desses acordos levar a registo comercial, inscrever nos títulos das acções 

emitidas pela sociedade ou nas contas de registo, as cláusulas que pretendem dotar de 

oponibilidade perante terceiros.  

 

4. A REGULAÇÃO DOS ACORDOS PARASSOCIAIS SOBRE A TRANSMISSÃO DE 

PARTICIPAÇÕES SOCIAIS 

Diversamente do que sucede quanto aos acordos parassociais reguladores do exercício 

do direito de voto, do actual artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais não decorre 

nenhuma regulação específica de acordos parassociais que respeitem à transmissão de 

participações sociais – ainda que esta seja uma das modalidades mais frequentes de 

acordos parassociais. 

A ausência de uma regulação legal específica desta concreta modalidade de cláusulas 

parassociais não se tem revelado problemática no que respeita ao plano de validade 

destes acordos: do artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais não resulta a 

consagração da validade de acordos parassociais relativos à transmissão de 

participações sociais, mas estes também não são aí excluídos. Os limites aplicáveis 

serão, pois, os limites gerais à validade de qualquer acordo parassocial – os quais são 

geralmente reconduzidos ao fragmento textual do n.º 1 do artigo 19.º da Lei das 

Sociedades Comerciais, de acordo com o qual apenas serão válidos os acordos 

parassociais pelos quais os sócios, “nessa qualidade, se obriguem a uma conduta não 

proibida por lei”1096. 

Todavia, o mesmo não sucede no que respeita ao plano da oponibilidade dos acordos 

parassociais relativos à transmissão de participações sociais. Na identificação dos 

problemas que a prática tem vindo a revelar, tomam-se aqui como paradigma os 

acordos parassociais que correspondem (i) a contratos-promessa de compra e venda de 

 

1096 Também assim, a propósito do artigo 17.º do Código das Sociedades Comerciais português, cfr. 

ALEXANDRE DE SOVERAL MARTINS, Notas sobre os acordos parassociais relativos à transmissão de acções, p. 31.  
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participações sociais e (ii) a pactos de preferência na aquisição de participações sociais 

– ou, em sentido lato, acordos que regulam outras matérias do foro parassocial e contêm 

também claúsulas de prometibilidade e cláusulas de preferência. 

Os problemas identificados prendem-se essencialmente com a posição da sociedade 

perante o incumprimento de um acordo parassocial que seja um contrato-promessa ou 

um pacto de preferência. O que se questiona é se a sociedade, conhecendo o conteúdo 

do acordo parassocial, e perante um incumprimento do mesmo, pode escudar-se no 

disposto no artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, para justificar não 

reconhecer como sócio aquele que tenha a seu favor uma promessa ou preferência na 

aquisição de participações sociais, ou, noutra perspectiva, para reconhecer como sócio 

aquele a quem tais participações sociais tenham sido alienadas em incumprimento do 

acordo parassocial. Importa ter presente que o reconhecimento como sócio é, por um 

lado, um acto que pressupõe uma colaboração da sociedade (sobretudo quando esta 

tenha de prestar, por exigência legal ou estatutária, o seu consentimento à transmissão 

das participações sociais), e, por outro lado, é um passo essencial para que o adquirente 

da participação social possa exercer, perante a sociedade, as situações jurídicas activas 

inerentes ao seu estatuto de sócio. 

Basta pensar nos seguintes exemplos: 

(i) O sócio A da sociedade X, incumprindo as obrigações emergentes de um 

acordo parassocial com B, que continha uma promessa de compra e venda 

de participações sociais (da sociedade X a B), decide não vender as 

referidas participações sociais a B, vendendo-as, antes ou depois do prazo 

acordado, a C. O sócio B e o sócio C comparecem na assembleia geral 

seguinte, onde ambos se arrogam o exercício do direito de voto – e, 

inclusive, o direito aos lucros cuja deliberação de distribuição será tomada 

nessa assembleia geral. 

(ii) O sócio A da sociedade X, incumprindo as obrigações emergentes de um 

acordo parassocial com E, que continha um pacto de preferência na 

compra e venda de participações sociais (da sociedade X a E), decide não 

vender as referidas participações sociais a E, vendendo-as, ao mesmo 

preço ou a um preço inferior, a F. Tal como no exemplo anterior, o sócio E 

e o sócio F comparecem na assembleia geral seguinte, onde ambos se 

arrogam o exercício do direito de voto e, inclusive, o direito aos lucros cuja 

deliberação de distribuição será tomada nessa assembleia geral. 
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(iii) Uma variante destes cenários, e que também assume expressão na 

realidade societária, é aquela em que as partes, por acordo parassocial, se 

obrigam a não transmitir a sua participação social a certos sócios ou a 

terceiros; imagine-se, então, que o sócio A da sociedade X, incumprindo 

essa obrigação de não alienação constituída em acordo parassocial, 

transmite a sua participação a G. Tal como nos exemplos anteriores, o 

sócio G comparece na assembleia geral seguinte, onde se arroga o 

exercício do direito de voto e, inclusive, o direito aos lucros cuja 

deliberação de distribuição será tomada nessa assembleia geral. 

 

Se o problema tem especial incidência no que respeita à posição da sociedade, importa 

notar que não se circunscreve a esse domínio. No âmbito dos acordos parassociais que 

regulam a transmissão de participações sociais, interessa perceber em que termos a 

posição jurídica de terceiros está imune à interferência da eficácia parassocial. Basta, 

para tal, considerar a hipótese de terceiros que, conhecendo o conteúdo do acordo 

parassocial, e perante um incumprimento do mesmo, adquirem participações sociais 

colaborando no incumprimento de um contrato-promessa ou de um pacto de 

preferência parassocial1097. A diferença substancial entre estes planos – posição jurídica 

da sociedade e posição jurídica de terceiros – é a de que esta última não encontra 

resposta ou regulação directa no artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais.  

Perspectivado o problema na óptica da sociedade, a parte final do artigo 19.º, n.º 1, da 

Lei das Sociedades Comerciais confere, nos casos acima elencados, uma resposta 

inequívoca. Este preceito estabelece que, com base nos acordos parassociais, não podem 

“ser impugnados actos da sociedade ou dos sócios para com a sociedade”. Por outras 

palavras, os actos da sociedade ou os actos dos sócios perante a sociedade são eficazes 

ainda que violem obrigações constituídas em acordos parassociais. Tal significa, nos 

exemplos acima oferecidos, que a sociedade pode (não sendo inequívoco que deve) 

considerar o adquirente C e o adquirente F como sócios, permitindo-lhes a presença e o 

exercício do direito de voto em assembleia geral, bem como distribuir os lucros a C e a 

F, e não a B e a E – ainda que a celebração do negócio de aquisição das participações 

 

1097 Na doutrina brasileira, cfr. ARNOLDO WALD, Do regime jurídico do direito de preferência decorrente de 

acordo de acionistas, in Revista de direito bancário e do mercado de capitais, vol. 9, n.º 33, Instituto dos 

Advogados de São Paulo, São Paulo, 2006, pp. 117 e ss. 
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sociais constitua uma violação de obrigações plasmadas no acordo parassocial, e a 

sociedade conheça esse incumprimento. A eficácia de actos da sociedade não depende, 

pois, da observância dos acordos parassociais.  

Esta solução merece reparo, por potenciar uma desprotecção das partes dos acordos 

parassociais que, em certos casos, não encontra justificação na ponderação de 

interesses em presença.  

Viu-se já que a solução contida no actual artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 

Comerciais trata da inoponibilidade da eficácia parassocial no plano societário (e não 

da não vinculação da sociedade). A esta inoponibilidade subjaz a ideia de que seria 

insustentável que actos relevantes para a vida interna da sociedade fossem afectados 

por convenções laterais entre todos ou alguns sócios e terceiros – convenções essas que 

são, por regra, desconhecidas pela sociedade e pelos sócios que nelas não intervieram 

(muitas vezes são acordos confidenciais).  

Como também já se viu, a impermeabilidade da esfera social às patologias da esfera 

parassocial (i.e., ao incumprimento do acordo parassocial) leva a um enfraquecimento 

manifesto da posição das partes no acordo parassocial, as quais apenas contam com a 

intervenção de uma tutela indemnizatória. Esta, ainda que reforçada por pesadas 

cláusulas penais, é, em qualquer caso, menos protectora da parte lesada pelo 

incumprimento do que a tutela oferecida pela oponibilidade dos acordos parassociais 

às sociedades a que estes se referem. 

Perante este enfraquecimento da posição das partes no acordo parassocial, o que releva 

é se esse enfraquecimento é justificado quando a sociedade tem conhecimento do 

conteúdo do acordo parassocial violado e, por via da inimpugnabilidade dos seus actos 

(ao abrigo do disposto no artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais), é 

conivente ou colabora nesse incumprimento – o que sucede quando ela reconhece o 

terceiro adquirente como sócio, em detrimento da parte lesada no acordo parassocial. 

Como oportunamente se concluiu, nesta hipótese circunscrita – aquela em que a 

sociedade conhece o conteúdo do acordo parassocial – não procedem os argumentos no 

sentido de que a inimpugnabilidade dos actos da sociedade visa proteger a própria 

sociedade. Se o que se pretende é impedir a interferência, na esfera social, da eficácia 
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parassocial por este ser um plano alheio à sociedade (a sociedade não é aqui parte no 

acordo parassocial nem tem necessariamente conhecimento dos acordos que os sócios 

celebram entre si), então, sempre que não se verifique esse alheamento da sociedade, 

não se encontra justificação bastante para o enfraquecimento da protecção das posições 

parassociais.  

Aliás, a ideia de tutela externa do crédito aponta no mesmo sentido 

(independentemente da concepção que se acolha quanto ao problema da eficácia 

externa das obrigações). Ainda que, nos apertados requisitos da responsabilidade 

delitual, não se possa imputar à sociedade a violação do direito de crédito da parte 

lesada com o incumprimento do acordo parassocial (tendo a sociedade conhecimento 

do conteúdo do acordo parassocial e do seu incumprimento), em certos casos, pode 

concluir-se pela sua culpa na frustração contratual do direito de crédito, 

designadamente, nos casos em que ocorra abuso do direito da sociedade (quando esta 

tenha tido a intenção ou, pelo menos, a consciência de lesar os credores do acordo 

parassocial).  

Afigura-se, por isso, desejável uma tutela reforçada das partes dos acordos parassociais 

nos casos em que a sociedade, apesar de nele não ser parte, tenha conhecimento do 

conteúdo do acordo parassocial. O mesmo vale para os casos em que terceiros 

conheçam ou devam conhecer a existência e o conteúdo do acordo parassocial e do seu 

incumprimento. A ideia, ainda que inédita entre nós, tem já sido sufragada em 

ordenamentos jurídicos estrangeiros. 

Importa esclarecer que pugnar por uma tutela mais robusta dos acordos parassociais 

nos casos em que a sociedade e os terceiros conheçam o conteúdo dos acordos 

parassociais esbarra, mesmo no plano de jure condendo, e naquilo que respeita aos 

acordos parassociais relativos à transmissão de participações sociais, com um 

obstáculo potencialmente inarredável. Focando-nos na óptica da sociedade, do que se 

trata é de saber quais as vias de actuação ao dispor da sociedade. Muito 

simplificadamente, o que se questiona é se esta, conhecendo o conteúdo do acordo 

parassocial e sabendo do seu incumprimento: (i) se pode recusar a reconhecer como 

sócio o terceiro adquirente (designadamente, impedindo-o de comparecer na 
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assembleia geral e de aí exercer o seu direito de voto), e (ii) se, em consequência, deve 

considerar sócio a parte lesada pelo incumprimento do acordo parassocial.  

O acréscimo de protecção das partes lesadas pelo incumprimento de acordos 

parassociais que se tem vindo a defender parece dar resposta apenas ao primeiro 

problema, apontando no sentido do não reconhecimento, pela sociedade, de terceiros 

adquirentes como sócios. Torna-se mais difícil encontrar justificação, à luz dos vectores 

do nosso sistema jurídico, para fundar a via de actuação sugerida no segundo problema: 

defender que a sociedade – que conhece o acordo parassocial e o seu incumprimento –

tem o dever de considerar sócio a parte lesada no acordo parassocial corresponderia, 

mais do que a uma ficção de cumprimento do acordo parassocial, à atribuição de efeitos 

jurídicos a um contrato que não foi celebrado pelas partes vinculadas pelo acordo 

parassocial (i.e., o contrato de compra e venda de participações sociais). Neste cenário, 

imputar-se-ia à sociedade o papel (indesejável) de impedir os efeitos práticos do 

incumprimento do acordo parassocial através do reconhecimento de efeitos a um 

contrato translativo que não foi celebrado pelas partes. Não estaria aqui em causa 

travar apenas os efeitos do incumprimento do acordo parassocial (o que determinaria 

tão-só que a sociedade não pudesse reconhecer como sócio o terceiro adquirente), mas 

considerar celebrada uma transmissão de participações sociais que não ocorreu (o que 

determinaria que a sociedade devesse reconhecer como sócio a parte beneficiária da 

promessa ou da preferência plasmada no acordo parassocial). Tratar-se-ia, pois, de um 

mecanismo de efeitos equivalentes à execução específica, em sentido próprio, 

promovido pela sociedade e sem qualquer intermediação judicial. 

A fragilidade desta solução torna-se mais evidente se se considerar dois aspectos. O 

primeiro aspecto, referente à esfera externa (i.e., à relação das partes no acordo 

parassocial e de terceiros), é o de que as partes no acordo parassocial poderiam ter 

atribuído eficácia real ao contrato-promessa ou ao pacto de preferência plasmado no 

acordo parassocial, de forma a tornar essa promessa ou preferência oponível a terceiros 

(incluindo, à sociedade). Se, podendo, o não fizeram, afigura-se incoerente que o 

ordenamento jurídico acautele pretensões que voluntariamente não foram 

constituídas, exigindo à sociedade que esta actue como se tais pretensões fossem 

atendíveis. O segundo aspecto, referente à esfera interna (i.e., à relação entre as partes 
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no acordo parassocial), respeita à ausência de título translativo das participações 

sociais em causa: no cenário apresentado, não é celebrado qualquer contrato de 

alienação de participações sociais entre as partes no acordo parassocial, nem está em 

causa o recurso à execução específica do contrato-promessa (no sentido do artigo 830.º 

do Código Civil) pela parte lesada em sede parassocial. 

Desta forma, considerar que a sociedade, conhecendo o conteúdo do acordo parassocial, 

tem, perante o seu incumprimento, o dever de impedir ou mitigar os efeitos práticos 

desse incumprimento, actuando como se o contrato de alienação de participações 

sociais tivesse sido celebrado entre as partes do acordo parassocial, é atribuir à 

sociedade um papel corrector endógeno que, geralmente, está dependente da vontade 

de uma ou de ambas as partes e da intervenção de um tribunal. Importa também notar 

que, neste caso, não está em causa o recurso à autotutela de um direito – a qual deve, em 

geral, e à luz de uma concreta ponderação de interesses, ser admitida no nosso 

ordenamento jurídico. Assim não é porque os mecanismos de autotutela implicam que 

o titular do direito recorra à força própria, ou dê o impulso, para se defender de uma 

ameaça ilícita ou para realizar o seu direito1098. Na solução apresentada, a considerar 

num plano de jure condendo, do que se trata é de um mecanismo de heterotutela, por 

ser a sociedade que fica adstrita a impedir os efeitos do incumprimento do acordo 

parassocial. 

Face a estes dois aspectos problemáticos, e mesmo que se entenda que a sociedade só 

não pode reconhecer como sócio o terceiro adquirente (não estando adstrita ao dever de 

considerar sócio a parte lesada pelo incumprimento do acordo parassocial), ainda 

assim, o papel da sociedade não fica facilitado: impedida de reconhecer como sócio o 

terceiro adquirente, a questão que se coloca é a de saber quem é, para a sociedade, o sócio 

legítimo. Nesta perspectiva, a única via possível (que torna menos melindrosa a posição 

da sociedade) é a de considerar que, aos olhos da sociedade, tudo se passa como se o 

 

1098 Ainda que, não obstante, se deva distinguir entre autotutela activa e autotutela passiva (ou defensiva): 

na autotutela passiva, diferentemente do que sucede na autotutela activa, o titular do direito não recorre à 

força própria, limitando-se a resistir à pretensão de outrem através de uma omissão ou de um 

comportamento passivo que visa manter o status quo (tendo, como exemplo paradigmático, a excepção de 

não cumprimento) – cfr. EMILIO BETTI, Autotutela, in Enciclopedia del diritto, IV, Giuffrè, Milano, 1959, p. 

529; BIGLIAZZI GERI, Profili sistematici dell’autotutela privata, II, Giuffrè, Milano, 1974, p. 139.  
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contrato de alienação de participações sociais a terceiro (em incumprimento do acordo 

parassocial) não tivesse sido celebrado: o sócio originario mantém-se sócio. 

Consequentemente, a defesa, numa perspectiva de jure condendo, de uma maior tutela 

dos acordos parassociais nos casos em que a sociedade e os terceiros conheçam o 

conteúdo destes não pode alhear-se das dificuldades acima descritas. Em particular, 

importa distinguir a oponibilidade face à sociedade e a oponibilidade face a terceiros 

dos acordos parassociais: uma coisa é considerar o acordo parassocial oponível à 

sociedade (em termos de a sociedade não ser conivente com o seu incumprimento – i.e., 

não reconhecer como sócio o terceiro adquirente), outra é considerar o acordo 

parassocial oponível a terceiros (em termos de o negócio de alienação das participações 

sociais não produzir efeitos perante o terceiro adquirente). 

Uma via já ensaiada para dar resposta a este problema pode ser a do arquivamento dos 

acordos parassociais na sede social, determinando que os mesmos devem ser 

“observados” pela sociedade – ou, de forma mais correcta, indicando que devem ter 

relevância como parâmetro de controlo dos actos praticados pelos órgãos sociais. 

Decorre do artigo 118.º da Lei das Sociedades por Ações brasileira uma distinção entre 

a oponibilidade dos acordos parassociais à sociedade e a oponibilidade dos acordos 

parassociais a terceiros: na parte final do proémio do artigo impõe-se a observância do 

conteúdo parassocial pela sociedade, enquanto no seu § 1.º se determina a 

oponibilidade das “obrigações ou ônus decorrentes desses acordos” se os mesmos forem 

“averbados nos livros de registro e nos certificados das ações, se emitidos”. Tendo 

presente que o acto de arquivamento não corresponde ao acto de averbação1099, são 

configuráveis hipóteses, em abstracto, em que o acordo parassocial é oponível à 

sociedade, mas não a terceiros.  

Não obstante a previsão vertida no § 3.º do artigo 118.º da Lei das Sociedades por Ações 

brasileira, de que, “nas condições previstas no acordo, os acionistas podem promover a 

execução específica das obrigações assumidas”, a doutrina brasileira assinala que esta 

 

1099 Cfr. MODESTO CARVALHOSA, Acordo de acionistas: homenagem a Celso Barbi Filho, Editora Saraiva, São 

Paulo, 2011, p. 48. 
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“execução específica” é promovida em tutela judicial, mediante sentença final 

constitutiva transitada um julgado. Por isso, “o diploma societário [tem] empregado 

mal a expressão ‘execução específica’ quando afirmou que podem os acionistas 

promovê-la para fazer cumprir as obrigações assumidas no acordo de acionistas”1100. 

Recuperando o que se desenvolveu no ponto anterior, o que está na base do regime 

brasileiro é a ideia de que o conhecimento ou a possibilidade de conhecer o conteúdo do 

acordo parassocial por parte da sociedade e de terceiros permite fundar a oponibilidade, 

a estes, da eficácia desse acordo. Neste sentido, a matriz da solução brasileira está em 

linha com a solução que se propugna para o direito angolano, que consiste no 

afastamento da regra estabelecida na parte final do artigo 19.º, n.º 1, da Lei das 

Sociedades Comerciais, nos casos em que se verifique cognoscibilidade ou 

conhecimento do acordo parassocial, consagrando-se uma tutela mais eficaz da posição 

dos sócios partes no acordo parassocial.  

Reconhecendo os méritos da solução brasileira, importa salientar três aspectos do 

regime brasileiro que julgamos criticáveis. 

Em primeiro lugar, ainda que se aceite que o registo e o averbamento dos acordos 

parassociais junto da sociedade são um meio bastante para assegurar a 

cognoscibilidade destes pela sociedade, no que respeita à cognoscibilidade por parte de 

terceiros, o regime angolano deve prever formas de disponibilização dessa informação 

a terceiros interessados. Mais do que estabelecer um mero dever de informação da 

sociedade perante terceiros interessados, deve permitir-se às partes no acordo 

parassocial, que se queiram prevalecer da eficácia erga omnes deste, que o inscrevam 

no registo comercial, possibilitando a cognoscibilidade por todos os interessados, pelo 

menos no que diz respeito às sociedades por quotas. 

Em segundo lugar, deve surgir esbatida a distinção entre oponibilidade dos acordos 

parassociais à sociedade e oponibilidade dos acordos parassociais a terceiros – que é 

patente no regime brasileiro. A questão é especialmente relevante nos acordos relativos 

à transmissão de participações sociais, pois as divergências que podem existir entre as 

 

1100 Cfr. MODESTO CARVALHOSA, Acordo de acionistas: homenagem a Celso Barbi Filho, p. 329. 
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esferas de oponibilidade não se coadunam com os efeitos pretendidos por essa 

oponibilidade: trata-se de um domínio avesso a uma oponibilidade limitada. Basta 

pensar que a desconsideração, pela sociedade, de uma posição social adquirida, ou 

mantida, em violação do acordo parassocial não pressupõe apenas a oponibilidade do 

acordo parassocial à sociedade, pois implica também a oponibilidade do acordo 

parassocial perante o terceiro que adquire ou mantém ilicitamente a participação (a 

sociedade fica aqui numa posição precária, que é a de saber quem é, perante si, o sócio 

legítimo).  

Em terceiro lugar, julga-se desnecessária, porque causadora de dificuldades ao 

intérprete, a referência normativa à possibilidade de os accionistas promoverem a 

“execução específica” das obrigações assumidas (constante do § 3.º do artigo 118.º da 

Lei das Sociedades por Ações brasileira). Isto porque os poderes de reacção ao 

incumprimento são já atribuídos, à luz do regime geral, a qualquer parte lesada pelo 

incumprimento contratual. 

Posto o que antecede, é ainda desejável que o texto normativo que venha a ser elaborado 

seja claro quanto aos efeitos da oponibilidade dos acordos parassociais na esfera da 

sociedade e na esfera de terceiros. O texto deve ser tecnicamente preciso e não deve 

repetir desnecessariamente regras e efeitos já resultantes do regime geral1101. No que 

respeita à precisão técnica, é essencial a utilização de conceitos que exprimam de forma 

inequívoca as situações jurídicas de que a sociedade e os terceiros são titulares, em 

virtude da oponibilidade dos acordos parassociais: importa, por exemplo, perceber se a 

sociedade está adstrita ao dever de não reconhecer como sócio um terceiro adquirente 

em incumprimento de um acordo parassocial, ou se tem apenas o poder de o fazer1102 . 

 

 

1101 Cfr. ALEXANDRE SOUSA PINHEIRO, Algumas notas sobre temas de legística formal, in Cadernos de ciência de 

legislação (coord. GOMES CANOTILHO et alii), n.º 41, Instituto Nacional de Administração, Oeiras, 2005, p. 7. 
1102 Sobre a necessidade de clareza naquilo que designa por estruturas fundamentais da língua 

(fundamental structural language) nos textos normativos, cfr. MARTIN HOGG, Obligations: law and language, 

Cambridge University Press, New York, 2017, pp. 4 e ss. Do mesmo autor, com mais desenvolvimentos, cfr. 

Saying what we mean: fundamental structural language in contract law, in Comparative contract law: British 

and American perspectives (editors L. DIMATTEO/M. HOGG), Oxford University Press, Oxford, 2015, pp. 23 e 

ss. 
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5. A REGULAÇÃO DOS ACORDOS PARASSOCIAIS SOBRE O EXERCÍCIO DO 

DIREITO DE VOTO 

Os acordos parassociais reguladores do exercício do direito de voto são expressamente 

visados no actual artigo 19.º, n.º 2 e 3 da Lei das Sociedades Comerciais, donde decorrem 

limites à validade dos mesmos. A análise desses limites foi já feita em capítulo anterior, 

para o qual remetemos1103. Importa reiterar que, de um modo geral, esses limites se 

afiguram adequados, atentas as valorações que lhes subjazem, pelo que não se vê razão 

para suprimir ou alterar esses limites num futuro regime dos acordos parassociais no 

direito angolano.  

No plano da oponibilidade erga omnes desta modalidade de acordos parassociais, julga-

se que o regime actual não dá resposta aos problemas que a prática suscita. Tem-se 

sobretudo em consideração a posição da sociedade face ao exercício do direito de voto 

em incumprimento de obrigação de voto parassocial. As dúvidas que se suscitam são as 

seguintes: tendo a sociedade conhecimento, ou podendo conhecer o conteúdo do acordo 

parassocial (porque o mesmo terá sido depositado na sua sede social), deve a sociedade 

desconsiderar os votos emitidos em incumprimento do acordo de voto? Se sim, quais os 

efeitos dessa desconsideração?  

Este cenário tem como pressuposto a relevância da cognoscibilidade do conteúdo do 

acordo de voto pela sociedade, no sentido de o tornar oponível à sociedade: tal 

determinará que a sociedade não deva, para quaisquer efeitos, considerar o voto 

emitido.  

Antes de se avançar para a análise das consequências dessa desconsideração, cumpre 

fazer duas ressalvas.  

Por um lado, cabe esclarecer que não está em discussão o papel da sociedade na 

prevenção do incumprimento do acordo parassocial. Isto significa que, salvaguardadas 

as hipóteses de uma declaração antecipada de não cumprimento que possa ser 

 

1103 Cfr. V supra. 
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equiparada a um incumprimento, da oponibilidade do acordo parassocial à sociedade 

não deve decorre o dever de esta, por via de uma heterotutela preventiva, impedir a 

verificação de uma situação de incumprimento. A sociedade não tem o dever de impedir 

a comparência e a participação do sócio incumpridor na assembleia geral, nem sequer 

o dever de impedir que esse sócio exerça o seu direito de voto. Do que se trata é de saber 

quais os efeitos que devem ser atribuídos ao voto que tenha sido emitido em 

incumprimento do acordo parassocial. 

Por outro lado, também não estão em causa as hipóteses em que o sócio lesado pelo 

incumprimento do acordo parassocial requer, por via judicial, a execução específica 

(artigo 830.º do Código Civil) da obrigação de voto plasmada nesse acordo: nestes casos, 

o papel da sociedade cifra-se em, observando uma sentença constitutiva transitada em 

julgado, computar um voto que não foi voluntariamente emitido (por acção ou por 

omissão do sócio faltoso) para efeitos de formação da deliberação social.  

Concomitantemente, numa futura alteração ao regime dos acordos parassociais, deve 

integrar-se um mecanismo ex lege de: (i) reacção ao voto emitido em sentido diferente 

daquele a que o sócio votante se vinculou no acordo de voto (acção), e de (ii) combate à 

inércia do sócio vinculado a votar num determinado sentido (omissão). Essa inércia – 

apenas constatável ex post, i.e., no decurso da assembleia geral – dar-se-ia sempre que, 

tendo a sociedade conhecimento do conteúdo do acordo parassocial, (a) o sócio 

vinculado a votar num determinado sentido não comparecesse na assembleia geral, ou 

(b), ainda que comparecendo em assembleia geral, não tenha exercido o direito de voto. 

O combate à inércia do sócio faltoso passaria pela substituição deste pelo sócio lesado 

na emissão da declaração de voto.  

Afigura-se importante que fique claro no texto normativo os termos em que essa 

substituição se dará, sobretudo, para protecção da própria sociedade. 

A este propósito, a solução brasileira deixa margem para dúvidas: o § 9.º do artigo 118.º 

da Lei das Sociedades por Ações estabelece que “o não comparecimento à assembleia ou 

às reuniões dos órgãos de administração da companhia, bem como as abstenções de 

voto de qualquer parte de acordo de acionistas ou de membros do conselho de 

administração eleitos nos termos de acordo de acionistas, assegura à parte prejudicada 



ACORDOS PARASSOCIAIS: VINCULAÇÃO E OPONIBILIDADE 

437 

 

o direito de votar com as ações pertencentes ao acionista ausente ou omisso e, no caso 

de membro do conselho de administração, pelo conselheiro eleito com os votos da parte 

prejudicada”.  

Esta solução, ainda que em linha com o que defendemos, deixa ao intérprete algumas 

questões: a falta de comparecimento na assembleia (dos sócios)/reunião (da 

administração), ou as abstenções de voto dos sócios vinculados a votar num 

determinado sentido, apenas se pode aferir uma vez decorrido o momento em que essa 

assembleia/reunião teve lugar, ou no momento em que o sócio em questão é chamado 

a votar, como e quando se assegura ao sócio prejudicado “o direito de votar com as ações 

pertencentes ao acionista ausente ou omisso”? Será um caso de voto ficto (tendo como 

base o conteúdo do acordo parassocial, conhecido da sociedade) ou de exercício efectivo 

de um direito de voto (do qual, em bom rigor, o sócio lesado não é titular)? Tratando-se 

da emissão efectiva de um voto, o sócio lesado actua em representação do sócio 

inadimplente? Será um caso de emissão extemporânea do voto, ou haverá algum 

mecanismo que permita, em tempo real, chamar o sócio lesado à assembleia (no caso de 

ele não estar presente) para votar?  

A doutrina brasileira tem ensaiado vias de resposta1104. O tratamento do problema tem 

assentado no pressuposto de que o sócio lesado se encontra também na assembleia ou 

reunião na qual o sócio vinculado pelo acordo de voto não comparece ou não emite o 

seu voto. Por essa razão, esta substituição é vista como um mecanismo actuável em 

tempo real, com traços próximos da figura da acção directa para protecção de um 

direito próprio. Diz-se, geralmente sem espaço para ulteriores problematizações, que, 

distinguindo-se da execução específica judicial, “a declaração substitutiva do voto 

prevista no § 9.º será feita diretamente pelo acionista prejudicado com a ausência ou 

com a abstenção […] nas reuniões do respetivo órgão onde deverão ser implementados 

os votos correspondentes”1105.  

Ficam sem resposta os casos em que a parte lesada no acordo parassocial não se 

encontra na reunião do respectivo órgão, seja porque não tem legitimidade para tal 

 

1104 Cfr., por todos, MODESTO CARVALHOSA/NELSON EIZIRIK, A nova Lei das S/A, pp. 214-215. 
1105 Modesto Carvalhosa/Nelson Eizirik, A nova Lei das S/A, p. 214. 
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(maxime, por não ser sócia), seja porque, por alguma razão, não compareceu. Esta seria, 

a nosso ver, uma lacuna a evitar num projecto legislativo para o ordenamento jurídico 

angolano. Por outro lado, importa ter presente que esta solução, no regime brasileiro, 

passa por permitir à parte lesada no acordo parassocial o exercício do direito de voto (do 

qual não é titular) em substituição do faltoso. E daqui podem inferir-se duas ideias: por 

um lado, que a solução plasmada no regime brasileiro devolve à parte lesada no acordo 

parassocial o poder de pôr termo ao incumprimento, estando o papel da sociedade 

reduzido ao reconhecimento e cômputo desse voto na formação da deliberação social; 

por outro lado, que esta solução, se nos ativermos estritamente ao texto do enunciado 

normativo, não oferece nenhuma forma de controlo do sentido do voto exercido em 

substituição do faltoso (mais especificamente: do § 9.º do artigo 118.º não decorre, de 

forma expressa, que a sociedade só deve considerar o sentido de voto a que o sócio 

faltoso se encontrava vinculado por via do acordo parassocial). 

Adicionalmente, questiona-se a posição da sociedade face ao voto efectivamente 

emitido em incumprimento do acordo parassocial: se a sociedade deve desconsiderar os 

votos assim emitidos e quais os efeitos dessa desconsideração. Quanto a esta matéria o 

regime brasileiro resolve, de forma certeira, o problema. De acordo com o § 8.º do artigo 

118.º, “o presidente da assembleia ou do órgão colegiado de deliberação da companhia 

não computará o voto proferido com infração de acordo de acionistas devidamente 

arquivado”. Todavia, uma vez mais, deparamos com fragilidades no regime: se da letra 

da lei resulta claro que a sociedade não pode considerar (computar) esse voto, o que se 

pergunta é se, depois disso, deve a sociedade (i) considerar que não foi emitido nenhum 

voto (formando-se, portanto, a deliberação sem esse voto, ainda que o mesmo fosse o 

voto determinante para a obtenção da deliberação em certo sentido), ou (ii) ficcionar 

que foi emitido um voto com o sentido que o sócio faltoso estava obrigado a seguir (e 

não seguiu), e computar esse voto para efeitos de formação da deliberação social. 

Ora, se “desconsiderar” o voto significa, sem espaço para grandes dúvidas, que a 

sociedade não deve computá-lo na formação da deliberação, mais difícil é resolver o 

problema que se coloca a jusante deste. Julgamos que, nestas hipóteses, a sociedade 

deve considerar que não foi emitido nenhum voto, formando-se a deliberação sem esse 

voto. Não são de acompanhar entendimentos de acordo com os quais a sociedade tem o 
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dever de ficcionar a emissão de um voto em conformidade com o disposto no acordo 

parassocial.  

Poder-se-ia entender que não se justifica que este incumprimento (por acção) seja mais 

tolerado pelo ordenamento jurídico do que o incumprimento (por omissão) – o qual, 

como visto, tem na lei brasileira (§ 9.º do artigo 118.º da Lei das Sociedades por Ações) 

mecanismos de resposta que possibilitam a substituição na emissão do voto. Todavia, 

ainda que ambos os casos tenham como pressuposto a verificação de um 

incumprimento, as consequências estatuídas para o incumprimento por omissão no § 

9.º do artigo 118.º da Lei das Sociedades por Ações não procederão para os casos de 

incumprimento por acção, uma vez que as razões justificativas dessa regulamentação 

prevista na lei não procedem nesse caso omisso. No caso do incumprimento por 

omissão, a lei não ficciona nem relega para a sociedade a ficção de um voto emitido em 

conformidade com o disposto no acordo de voto: simplesmente permite (mas não 

impõe) ao sócio lesado que este se substitua ao sócio faltoso, através de uma acção (o 

exercício do direito de voto em substituição). O papel da sociedade é, nestes casos, 

passivo: limita-se a aceitar e considerar o voto emitido por outrem, em substituição do 

sócio faltoso. Defender que a sociedade deve ficcionar que foi emitido um voto com o 

sentido que o sócio faltoso estava obrigado a seguir (e não seguiu), e computar esse voto 

para efeitos de formação da deliberação social, passaria por atribuir à sociedade – que é 

alheia à relação contratual – um papel que cabe, por via de regra, ao tribunal, mediante 

impulso da parte lesada e apenas quando verificados os pressupostos do recurso à 

execução específica (artigo 830.º do Código Civil). 
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6. PROPOSTA DE APERFEIÇOAMENTO DO REGIME DOS ACORDOS 

PARASSOCIAIS ESTABELECIDO NO ARTIGO 157.º DO ANTEPROJECTO DO 

CÓDIGO COMERCIAL 

O artigo 157.º do Anteprojecto do Código Comercial estabelece uma regulação 

pormenorizada dos acordos parassociais. Em concreto, este preceito consagra o 

seguinte:  

“Artigo 157.º 

(Acordos parassociais) 

1. Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, os acordos 

parassociais celebrados entre todos ou entre alguns sócios, pelos quais estes, 

nessa qualidade, se obrigam a uma conduta não proibida por lei, apenas 

produzem efeitos entre os contraentes, não podendo, com base neles, ser 

impugnados actos da sociedade ou dos sócios para com a sociedade. 

2. Nas sociedades por quotas e nas sociedades anónimas emitentes de 

acções não admitidas à negociação em mercado regulamentado, os acordos 

parassociais relativos à compra e venda de quotas ou de acções ou que 

estabeleçam direitos de preferência na sua aquisição, bem como os 

respeitantes ao exercício do direito de voto ou o poder de controlo sobre a 

sociedade vinculam a sociedade quando forem registados junto do órgão de 

administração e arquivados na sede social. 

3. As obrigações e ónus decorrentes dos acordos parassociais referidos no 

número anterior só são oponíveis a terceiros depois de observadas as regras 

que pautam o registo de ónus e encargos previstas para cada tipo de 

sociedade. 

4. Todos os sócios têm o direito de consultar os acordos parassociais 

registados e arquivados na sede da sociedade, nos termos do número 1. 

5. Os sócios podem promover a execução específica das obrigações 

previstas nos acordos parassociais referidos no número 1, nos termos neles 

previstos. 

6. Os sócios subscritores de acordos parassociais não os podem invocar 

para se isentarem da responsabilidade a que estejam sujeitos pelo exercício 

do seu direito de voto ou do poder de controlo, prevista no artigo 236º. 

7. O presidente da mesa da assembleia geral não pode computar os votos 

proferidos que desrespeitem as disposições constantes de acordo parassocial 

registado e arquivado, nos termos do número 1. 
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8. O não comparecimento na assembleia geral ou a abstenção de qualquer 

sócio que se tenha vinculado a votar nos termos de um acordo parassocial 

registado e arquivado nos termos do número 1, confere à parte signatária 

prejudicada o direito de, em representação do sócio ausente ou que se 

abstenha, votar em conformidade com o estabelecido no acordo parassocial. 

9. Se o acordo parassocial conferir mandato para o exercício do direito de 

voto, esse mandato terá o prazo máximo de 2 anos. 

10. Os acordos parassociais, registados e arquivados nos termos do número 

1, têm uma duração máxima de 5 anos, caducando automaticamente no 

final deste prazo se os sócios subscritores não procederem à sua renovação 

expressa. 

11. Os sócios subscritores podem denunciar o acordo parassocial a todo o 

tempo com, pelo menos, 10 dias de antecedência face à data em que a 

denúncia deva operar, salvo se o acordo parassocial contiver termo ou 

condição resolutiva, caso em que só pode ser resolvido nos termos nele 

previstos”. 

 

Na generalidade, esta disposição acomoda a maioria das sugestões que apresentámos 

acima. O percurso realizado na investigação inerente a esta tese permite-nos, porém, 

cinco anos após o encerramento dos trabalhos da Subcomissão para a Reforma do 

Direito Comercial, apontar sugestões de aperfeiçoamento.  

O artigo 157.º do Anteprojecto do Código Comercial segue de perto o modelo do artigo 

118.º da Lei das Sociedades por Ações brasileira. Foca-se, assim, em problemas 

relacionados com a oponibilidade dos acordos parassociais à sociedade e a terceiros. Fá-

lo num sentido que opera uma profunda alteração em relação ao regime actualmente 

vigente. O obstáculo à oponibilidade dos acordos parassociais estabelecido no artigo 

19.º, n.º 1, parte final, da actual Lei das Sociedades Comerciais é parcialmente 

eliminado, surgindo em seu lugar um regime que admite amplamente a oponibilidade 

dos acordos parassociais perante a sociedade e perante outros terceiros, pelo menos no 

que diz respeito aos acordos de voto e aos acordos sobre a transmissão de participações 

sociais. 

Trata-se de um progresso importante: o reforço da tutela das partes dos acordos 

parassociais é alcançado, à semelhança do que sucede no direito brasileiro, através de 
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um mecanismo de publicidade, promovido por via do registo e averbamento dos 

acordos junto da sociedade. A tutela da confiança da sociedade e de terceiros não é, 

assim, sacrificada.  

No entanto, o regime do Anteprojecto do Código Comercial não recupera nenhum dos 

limites de validade estabelecidos no actual artigo 19.º da Lei das Sociedades Comeciais. 

Como dissemos, julgamos que existem razões para manter esses limites. E não existe 

nenhuma incompatibilidade entre a regulação da validade dos acordos parassociais, em 

linha com o que hoje é estabelecido no artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais, e a 

regulação da oponibilidade dos acordos parassociais, em linha com o estabelecido no 

direito brasileiro. 

Para além disso, e ainda no que diz respeito às questões de validade dos acordos 

parassociais, julgamos haver vantagens em suprir legislativamente a lacuna que diz 

respeito à invalidade dos acordos parassociais através dos quais as partes alcançam 

resultados idênticos àqueles que são proibidos por normas que limitam a autonomia 

estatutária das sociedades comerciais.  

É, porém, nos problemas de oponibilidade que se centra o artigo 157.º do Anteprojecto 

de Código Comercial. O Anteprojecto assume, contudo, uma orientação dual. No seu n.º 

1, o artigo 157.º do Anteprojecto recebe, em traços gerais, o actual artigo 19.º, n.º 1, da 

Lei das Sociedades Comerciais, incluindo a sua parte final. Estabelece, pois, que “os 

acordos parassociais […] apenas produzem efeitos entre os contraentes, não podendo, 

com base neles, ser impugnados actos da sociedade ou dos sócios para com a sociedade”. 

Contudo, logo no n.º 2 do mesmo preceito, é estabelecido que, “nas sociedades por 

quotas e nas sociedades anónimas emitentes de acções não admitidas à negociação em 

mercado regulamentado, os acordos parassociais relativos à compra e venda de quotas 

ou de acções ou que estabeleçam direitos de preferência na sua aquisição, bem como os 

respeitantes ao exercício do direito de voto ou o poder de controlo sobre a sociedade 

vinculam a sociedade quando forem registados junto do órgão de administração e 

arquivados na sede social”. 

Apesar de, formalmente, a norma geral resultar do n.º 1 (estabelecendo a 

inoponibilidade dos acordos parassociais), o n.º 2 abrange a generalidade dos acordos 
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parassociais (atribuindo-lhes oponibilidade face à sociedade). Aqui, não parece haver 

razões para privar outros acordos parassociais da mesma oponibilidade, desde que 

também sejam registados junto da sociedade. Face ao que vimos anteriormente, parece-

nos que melhor seria suprimir em absoluto a regra da inoponibilidade, constante da 

parte final do artigo 157.º, n.º 1, do Anteprojecto de Código Comercial, possibilitando a 

oponibilidade de todos os acordos parassociais registados junto da sociedade. 

Acresce que, havendo interesses legítimos dos sócios em não dar conhecimento aos 

demais sócios e a terceiros dos acordos parassociais por eles celebrados, o registo de um 

acordo parassocial deve ser configurado pelo legislador como uma opção das partes (da 

qual depende a oponibilidade do mesmo à sociedade).  

O artigo 157.º, n.º 2, do Anteprojecto de Código Comercial só se refere à oponibilidade 

dos acordos à sociedade. Contudo, quando se reporta aos pactos de preferência, a tutela 

do beneficiário da preferência preterido deve ser também oponível ao sujeito que 

adquire a participação em violação da obrigação de preferência: deste modo, é possível, 

através da acção de preferência, extinguir a titularidade da participação pelo terceiro e 

atribuí-la ao credor da obrigação parassocial de preferência. Esta possibilidade é 

adequadamente acautelada pelo n.º 3 do artigo 157.º do Anteprojecto, segundo o qual 

“as obrigações e ónus decorrentes dos acordos parassociais referidos no número 

anterior só são oponíveis a terceiros depois de observadas as regras que pautam o 

registo de ónus e encargos previstas para cada tipo de sociedade”.  

A propósito da diferenciação entre os planos da oponibilidade face à sociedade e da 

oponibilidade face a terceiros dos acordos parassociais, poderia pensar-se que a 

proposta de regime para a ordem jurídica angolana seria já uma versão melhorada do 

regime brasileiro, por não estabelecer uma dissociação entre o acto de registo do acordo 

na sede social e o acto de arquivamento: na parte final do n.º 2 do artigo 157.º do 

Anteprojecto determina-se que os acordos parassociais vinculam a sociedade quando 

“forem registados junto do órgão de administração e arquivados na sede social”; no n.º 

3 do artigo 157.º do Anteprojecto estabelece-se a oponibilidade a terceiros “depois de 

observadas as regras que pautam o registo de ónus e encargos previstas para cada tipo 

de sociedade”. Contudo, cumpre salientar que o registo em causa nestes casos não é o 

mesmo acto. 
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O registo junto da sociedade referido na parte final do n.º 2 do artigo 2.º do Anteprojecto 

é um acto que não tem formalidades pré-estabelecidas na lei societária; este impulso 

legislativo seria, aliás, a oportunidade ideal para propor os trâmites desse registo. Dir-

se-á que, à partida, esse registo junto da sociedade passará pelos dois trâmites normais 

de qualquer acto registral, enquanto acto intermédio da relação publicitária1106: o 

depósito de uma cópia do acordo parassocial na sede social (enquanto recepção da 

declaração da pessoa que toma a iniciativa da publicidade) e a publicidade, a qual 

passará pela disponibilização do documento registado a todos os potenciais 

interessados que o requeiram. Não é, pois, deste registo junto da sociedade que trata o 

n.º 3 do artigo 157.º do Anteprojecto. Aí, está em causa o registo necessário a conferir 

eficácia real às promessas e preferências constituídas no acordo parassocial – o qual 

consiste no registo das mesmas nos títulos ou nas contas de registo dessas participações 

sociais.  

Deste modo, conclui-se que a fragilidade apontada ao regime brasileiro também se 

encontra no Anteprojecto angolano. Por esta razão, parece-nos que o enunciado do 

preceito regulador dos acordos parassociais, constante do Anteprojecto, deveria ser 

clarificado de forma a evitar esta dessintonia entre o plano da oponibilidade do acordo 

em relação à sociedade e o plano da oponibilidade do acordo em relação a terceiros.  

Naturalmente, tal não poderá ser feito através de uma absoluta uniformização dos 

pressupostos da oponibilidade destes acordos, por um lado, à sociedade, e, por outro, a 

terceiros (em relação aos quais se devem prever mecanismos que tutelem 

adequadamente a sua confiança). A solução desta desarmonia pode ser alcançada 

estabelecendo-se que só quando forem cumpridos os requisitos de oponibilidade a 

terceiros os acordos parassociais relativos à compra e venda de quotas ou de acções ou 

que estabeleçam direitos de preferência referentes a estas participações poderão ser 

oponíveis à sociedade.  

Noutro plano, a confiança de terceiros poderá ser reforçada mediante a divulgação dos 

acordos parassociais na página da Internet da sociedade, sem que tal revista um 

 

1106 Cfr. CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, Publicidade e teoria dos registos, Almedina, Coimbra, 1966, p. 195.  



ACORDOS PARASSOCIAIS: VINCULAÇÃO E OPONIBILIDADE 

445 

 

sacrificio relevante para esta, quando a mesma exista. Esta divulgação não deve ser 

obrigatória, como vimos supra. E, uma vez que a grande maioria das sociedades 

angolanas, que são micro, pequenas e médias empresas, não dispõe de presença online, 

seria desproporcional exigir-lhes que passassem a ter uma página na Internet apenas 

para divulgar o conteúdo dos acordos parassociais a elas referentes. 

Tendo em conta a utilidade da divulgação online dos acordos parassociais para a tutela 

de terceiros, o eventual interesse dos sócios no sigilo dos acordos parassociais e o 

diminuto sacrifício que a publicação dos acordos parassociais no site da Internet da 

sociedade envolve para esta, parece-nos útil estabelecer que, caso a sociedade tenha 

página da Internet, os sócios que sejam partes de um acordo parassocial podem exigir à 

sociedade que esse acordo seja divulgado na sua página, sem que essa publicação seja, 

contudo, uma condição de oponibilidade do acordo parassocial.  

De modo a dotar o futuro regime societário do devido rigor técnico no texto normativo, 

julgamos que devem ser evitadas alusões à “execução específica” das obrigações 

assumidas em acordo parassocial – como consta do n.º 5 do artigo 157.º do 

Anteprojecto. Deste modo, dissipam-se dúvidas quanto à natureza desta execução 

específica (se é promovida por via judicial ou ex lege) e evita-se a repetição desnecessária 

de regras e efeitos já resultantes do regime geral. Adicionalmente, defende-se a 

utilização de conceitos que exprimam de forma rigorosa as situações jurídicas de que a 

sociedade e os terceiros são titulares, precisando se a sociedade está adstrita ao dever de 

não reconhecer como sócio um terceiro adquirente em incumprimento de um acordo 

parassocial, ou se tem antes o poder de o fazer1107. 

No que respeita, em especial, aos acordos de voto, defende-se, em primeiro lugar, a 

inclusão, no artigo 157.º do Anteprojecto, dos limites à validade dos acordos de voto 

actualmente constantes do artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais.  

Em segundo lugar, no n.º 7 do artigo 157.º do Anteprojecto, deve ficar claro que, quando 

o presidente da mesa fique impedido de computar o voto emitido em desrespeito de 

 

1107 Com critérios para o incremento deste rigor técnico, cfr. CARLOS BLANCO DE MORAIS, Manual de legística: 

critérios científicos e técnicos para legislar melhor, Verbo, Lisboa, 2007, p. 529. 
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uma obrigação parassocial, a sociedade deve considerar que não foi emitido 

nenhum voto (formando-se, portanto, a deliberação sem esse voto).  

Em terceiro lugar, acompanha-se a regulação dos casos de inércia do sócio vinculado ao 

acordo de voto, constante do n.º 8 do artigo 157.º do Anteprojecto (que determina que 

“o não comparecimento na assembleia geral ou a abstenção de qualquer sócio que se 

tenha vinculado a votar nos termos de um acordo parassocial registado e arquivado nos 

termos do número 1, confere ao sócio subscritor prejudicado o direito de, em 

representação do sócio ausente ou que se abstenha, votar em conformidade com o 

estabelecido no acordo parassocial”). Ainda que procedam, quanto à solução vertida no 

Anteprojecto angolano, as críticas que fizemos quanto à solução congénere no regime 

brasileiro – designadamente, por não se perceber como e quando se assegura ao sócio 

prejudicado esse direito a votar –, aplaude-se o facto de o legislador angolano ter 

procurado mitigar algumas das dúvidas, que também eram as nossas, quanto a este 

regime. De facto, estabelece-se expressamente que o sócio lesado pelo incumprimento 

do acordo parassocial vota em representação do sócio faltoso. À parte da natureza 

problemática desta intervenção do sócio lesado – em jogo está, muito possivelmente, 

um tertium genus de representação legal e de acção sub-rogatória –, parece ficar claro 

que o sócio lesado, porque representa o sócio inadimplente, só pode votar quando este 

também o poderia fazer.  

Finalmente, importa frisar as particularidades da regulação introduzida pelos n.os 9 e 

10, ambos do artigo 157.º do Anteprojecto, relativas à duração dos acordos parassociais. 

Estamos perante dois tipos diferentes de limitação temporal: no n.º 9 estabelece-se uma 

limitação à duração do mandato para o exercício do direito de voto regulado em acordo 

parassocial, prevendo-se a duração máxima de dois anos; no n.º 10, estabelece-se uma 

limitação à duração do acordo parassocial registado junto da sociedade, que tem uma 

duração máxima de cinco anos.  

No primeiro caso, a proposta de uma duração limitada do mandato a um período de dois 

anos encontra justificação na necessidade de evitar situações que consubstanciem 

(materialmente) uma verdadeira alienação do voto a terceiros: como resulta desta 

proposta, se, decorrido o prazo de dois anos, o sócio mandante pretender que o 

mandatário continue a exercer o direito de voto, exige-se, para esse efeito, o exercício 
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de um acto de autodeterminação daquele (ou de ambas as partes), no sentido da 

celebração de um novo contrato de mandato ou da outorga de poderes de representação 

através de procuração. Esta intervenção do sócio mandante serve o propósito de 

confirmar que este mantém interesse no exercício do direito de voto por terceiro, ou 

que, pelo menos, não se encontra totalmente alheado ou desinteressado – como se de 

um “testa de ferro” se tratasse – do exercício de uma situação jurídica activa integrante 

da sua esfera e decorrente do status socii. Nada fazendo o sócio mandante nesse sentido, 

então, o mandato para o exercício do direito de voto, chegado ao seu termo, cessa por 

caducidade.  

Já no segundo caso, respeitante ao n.º 10, está em causa uma limitação da duração do 

acordo parassocial a um período de cinco anos. Esta limitação, circunscrita aos casos 

em que o acordo é registado junto do órgão de administração e arquivado na sede social, 

conduz a consequências evidentes: por um lado, sendo de duração limitada, o acordo 

parassocial não é susceptível de denúncia; por outro lado, decorridos cinco anos, o 

acordo parassocial caduca, salvo se os sócios subscritores procederem à sua renovação 

expressa. Deste modo, na delineação a priori do acordo parassocial, passa a ser 

importante prever mecanismos de gestão da superveniência, designadamente, de 

obrigações de renovação ou de obrigações de renegociação entre as partes, de forma a 

obstar à caducidade. 
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Posto o que antecede, sugere-se a seguinte redacção alternativa para o preceito em 

análise: 

Artigo 157.º 

(Acordos parassociais) 

1. Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, os acordos parassociais apenas 

vinculam as respectivas partes. 

2. São nulos os acordos parassociais contrários à lei, à ordem pública ou aos bons 

costumes, e ainda aqueles mediante os quais um sócio se obriga a votar: 

a) seguindo sempre ou aprovando sempre as instruções da sociedade ou de um 

dos seus órgãos; 

b) exercendo o direito de voto ou abstendo-se de o exercer em contrapartida de 

vantagens ilegítimas.  

3. A oponibilidade dos acordos parassociais à sociedade depende de os mesmos 

serem registados junto do órgão de administração e de os sócios os poderem 

consultar. 

4. No caso de acordos parassociais referentes ao exercício do direito de voto 

oponíveis à sociedade nos termos do número anterior: 

a) o presidente da mesa da assembleia geral não pode computar os votos 

proferidos que desrespeitem as disposições constantes desse acordo 

parassocial; 

b) o não comparecimento na assembleia geral ou a abstenção de qualquer sócio 

que se tenha vinculado a votar nos termos do acordo parassocial confere à 

parte prejudicada o direito de, em representação do sócio ausente ou que se 

abstenha, votar em conformidade com o estabelecido no acordo parassocial. 

5. Nas sociedades por quotas e nas sociedades anónimas emitentes de acções não 

admitidas à negociação em mercado regulamentado, os acordos parassociais 

relativos à compra e venda de quotas ou de acções apenas são oponíveis à 

sociedade quando também o forem relativamente aos terceiros que invoquem 

direitos sobre as participações sociais em causa.  

6. As obrigações e ónus decorrentes dos acordos parassociais referidos no número 

anterior são oponíveis a terceiros, caso tenham sido observadas as regras que 

pautam o registo de ónus e encargos previstas para cada tipo de sociedade. 

7. Os sócios que sejam partes de um acordo parassocial podem requerer à 

sociedade que o divulgue na sua página da Internet, caso em que esta fica 

vinculada a proceder a essa divulgação.  
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8. Os sócios que sejam partes de um acordo parassocial não o podem invocar para 

se isentarem da responsabilidade a que estejam sujeitos pelo exercício do seu 

direito de voto ou do poder de controlo, prevista no artigo 236.º. 

9. Se o acordo parassocial conferir poderes de representação para o exercício do 

direito de voto, esses poderes terão a duração máxima de 2 anos. 

10. Os acordos parassociais registados e arquivados nos termos do número 3 têm 

uma duração máxima de 5 anos, caducando automaticamente no final deste 

prazo se os sócios que deles sejam partes não procederem à sua renovação 

expressa. 

11. Os sócios podem denunciar o acordo parassocial a todo o tempo com, pelo 

menos, 10 dias de antecedência face à data em que a denúncia deva operar, 

salvo se o acordo parassocial contiver termo ou condição resolutiva, caso em que 

só pode ser resolvido nos termos nele previstos.  
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CONCLUSÕES 

1. O artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais admite expressamente a figura 

dos acordos parassociais; define-os, no seu n.º 1, como negócios jurídicos 

celebrados entre todos ou alguns sócios, nessa mesma qualidade. Esta definição 

consente a convivência de duas situações jurídicas distintas: por um lado, as 

situações jurídicas pertencentes ao plano da socialidade, de fonte legal e 

estatutária; por outro, as situações jurídicas integradas no plano da 

parassocialidade, com origem nos acordos parassociais. 

2. À luz do enunciado normativo do artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais, é 

possível sintetizar os seguintes traços identificativos dos acordos parassociais: 

(i) são contratos comerciais, (ii) distintos do contrato de sociedade, (iii) 

celebrados entre todos ou alguns sócios de uma determinada sociedade, (iv) na 

qualidade de sócios, (v) através dos quais estes disciplinam as relações que 

estabelecem entre si e com a sociedade. 

3. A realidade angolana tem-nos mostrado que, para além de sócios actuando nessa 

qualidade, ou de futuros sócios, também terceiros (sócios não actuando na 

qualidade de sócios, a própria sociedade ou outros terceiros) podem ser partes 

em acordos que tenham por objecto situações jurídicas de parassocialidade.  

4. Os requisitos estabelecidos no artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais 

aplicam-se directamente (por subsunção) apenas aos acordos celebrados entre 

sócios. O regime do artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais aplica-se 

também, por analogia, aos acordos celebrados entre sócios e a sociedade, e entre 

sócios e terceiros, permitindo o alargamento do perímetro da parassocialidade. 

Perante a redacção desse preceito, deve distinguir-se, respectivamente, entre 

acordos parassociais típicos e acordos parassociais atípicos. 

5. Os acordos parassociais podem ser classificados em função de vários critérios: o 

da identidade e qualidade das partes (acordos parassociais omnilaterais, 

celebrados por apenas alguns sócios, celebrados por sócios e terceiros, acordos 

parassociais em que é parte a própria sociedade, etc.), o do momento da sua 

celebração (acordos parassociais celebrados antes da constituição da sociedade, 

aquando da celebração do contrato de sociedade ou já em vida da sociedade), o 

da duração do acordo (acordos parassociais a termo ou de duração 

indeterminada), o da autonomia ou dependência do acordo em relação a outro 

contrato, para além do contrato de sociedade (v.g., acordos parassociais 

dependentes de acordos laterais, também designados side agreements – os quais 

podem ser, eles próprios, acordos parassociais), e o do objecto da sua regulação e 

tipo de vínculos neles assumidos (acordos relativos ao exercício do direito de 
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voto, acordos relativos à transmissão de participações sociais, acordos relativos 

à organização da sociedade, etc.).  

6. A atenção concedida aos acordos parassociais surgiu com a manifestação e 

proliferação de acordos sobre o exercício do direito de voto, sobretudo nos 

ordenamentos jurídicos estado-unidense, inglês e alemão. Ainda que 

tradicionalmente pouco permissivos relativamente aos acordos de voto, são 

também relevantes para o direito angolano os contributos dos ordenamentos 

italiano, francês e português na problematização jurídica dos acordos 

parassociais. O contributo do ordenamento jurídico brasileiro é também tido em 

conta. 

7. A afirmação da figura dos acordos parassociais nas experiências estrangeiras 

obedeceu a um percurso de três etapas: a primeira, a do seu surgimento no 

tráfego jurídico mercantil; a segunda, corresponde ao seu reconhecimento 

doutrinal e jurisprudencial, a propósito das convenções de voto; a terceira, a da 

sua consagração legal.  

8. O direito das sociedades comerciais angolano recebeu, num primeiro momento, 

as fontes vigentes no ordenamento jurídico português, em vigor aquando da 

independência da República de Angola, em 1975. Após a independência de 

Angola, continuaram a vigorar no nosso ordenamento jurídico os preceitos do 

Código Comercial de 1888 relativos às sociedades comerciais, a Lei das 

Sociedades por Quotas, de 11 de Abril de 1901, e alguns diplomas avulsos. Em 

nenhum destes diplomas se encontrava qualquer regulamentação sobre acordos 

parassociais.  

9. O primeiro diploma a regular os acordos parassociais na ordem jurídica 

angolana foi a Lei das Sociedades Comerciais, de 13 de Fevereiro de 2004, 

actualmente em vigor, que denota uma marcada influência do Código das 

Sociedades Comerciais português.  

10. Os acordos parassociais têm o seu nomen iuris expressamente consagrado na lei 

(artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais), sendo contratos nominados. A 

denominação é acompanhada da sua regulação legal, sendo, por isso, contratos 

típicos. 

11. Os acordos parassociais são importantes instrumentos na condução dos 

destinos das empresas e dos seus grupos. Regista-se uma verdadeira 

estandardização das respectivas cláusulas, o que permite detectar uma marcada 

fenomenologia destes acordos. 

12. Na eleição da matéria a incluir na esfera parassocial, exige-se a ponderação da 

específica funcionalidade das estipulações parassociais em causa. As principais 

funções dos acordos parassociais prendem-se com (i) a personalização das 

sociedades de capitais, (ii) a garantia de coordenação e controlo da sociedade, (iii) 
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a protecção de minorias, (iv) o financiamento, e (v) a especificação dos meios de 

tutela dos sócios. 

13. O recurso aos mecanismos de controlo que os acordos parassociais possibilitam 

impõe-se, por várias razões, no palco empresarial angolano. Existem restrições 

ao investimento privado estrangeiro em Angola em certos sectores considerados 

estratégicos (embora essas restrições fossem mais intensas na vigência da Lei do 

Investimento Privado de 2015, hoje revogada, pois exigia-se que, em vários 

sectores da actividade económica, o projecto de investimento estrangeiro fosse 

desenvolvido em parceria com cidadãos angolanos, e que estes detivessem uma 

determinada percentagem do capital social das empresas promotoras do 

investimento e uma participação efectiva na sua gestão).  

14. O juízo de conveniência que norteia a decisão de inclusão de uma determinada 

matéria no plano da socialidade ou da parassocialidade não se basta com a 

consideração destas múltiplas funções que os acordos parassociais podem 

revestir e com a função que, em concreto, relevará para o caso sujeito a regulação. 

É também essencial a consideração, nesse juízo de conveniência, de outros 

factores de ponderação: (i) a forma e publicidade, (ii) a alterabilidade, (iii) a 

eficácia, e (iv) o âmbito subjectivo dos acordos parassociais. 

15. Para uma melhor compreensão da fenomenologia das cláusulas inseridas nos 

acordos parassociais, recorre-se à classificação tripartida de MENEZES CORDEIRO: 

(i) acordos parassociais relativos ao exercício do direito de voto, (ii) acordos 

parassociais relativos à transmissão de participações sociais, e (iii) acordos 

parassociais relativos à organização da sociedade. Na realidade jurídica 

angolana, os acordos parassociais são correntemente integrados pelo conjunto 

destas diferentes cláusulas. 

16. Os acordos parassociais relativos ao exercício do direito de voto têm por função 

disciplinar esse mesmo exercício, com o objectivo de obter ou reforçar a 

influência do credor da vinculação sobre a sociedade na qual se exercem os votos 

vinculados: se o credor é um terceiro não sócio, o acordo de voto permite-lhe 

adquirir essa influência; se é a própria sociedade, o acordo reforça as orientações 

dos órgãos de administração; se o acordo for celebrado entre sócios, vinculando-

se um deles perante outro ou outros sócios, estes últimos aumentam o seu poder 

de influenciar a formação da vontade social; se os sócios se obrigam 

reciprocamente, é reforçado o poder que cada um deles já possui no colégio de 

sócios através do seu próprio direito de voto. 

17. Consoante a disciplina de voto acordada, as partes tanto poderão estar obrigadas 

a uma prestação de facere (votar em determinado sentido) como a uma prestação 

de non facere (não votar de todo, ou não votar em determinado sentido). 
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18. Os acordos sobre o exercício do direito de voto podem assumir diversas 

formulações: (i) segundo um critério de ordem temporal, distinguem-se os 

acordos relativos ao exercício do direito de voto numa concreta deliberação 

social, ficando estipulado desde logo na própria convenção o sentido do voto 

(acordos ocasionais ou pontuais) dos que pretendem vigorar por um período de 

tempo prolongado (os acordos duradouros ou sindicatos de voto) e dos acordos 

que vinculam à realização de uma reunião em separado e antes de qualquer 

assembleia geral com o fim de concertar o voto; (ii) entre os sindicatos de voto, 

distinguem-se aqueles que têm por objectivo a formação de uma maioria 

suficiente para impedir a aprovação de determinadas deliberações sociais 

(sindicatos de bloqueio ou sindicatos de defesa) dos que têm por objectivo 

influenciar a condução dos destinos da sociedade, através de maiorias 

suficientes para a aprovação de determinadas deliberações sociais (sindicatos de 

maioria, controlo ou comando); (iii) em função do número de partes vinculadas, 

distingue-se os acordos unilaterais dos acordos plurilaterais, conforme apenas 

uma das partes ou todas elas se obriguem ao exercício do direito de voto; (iv) em 

função da identidade das partes, distingue-se a celebração de convenções de voto 

entre sócios da mesma sociedade, entre sócios e a sociedade (representada pelo 

seu órgão de administração), entre sócios e membros de órgãos sociais, ou entre 

sócios e terceiros.  

19. Os acordos de voto distinguem-se de figuras afins, nas quais também se procura 

conformar o conteúdo da declaração de voto do sócio. É o caso das instruções de 

voto ou da representação voluntária dos sócios no exercício do direito de voto. 

20. A representação voluntária dos sócios encontra-se expressamente admitida na 

lei angolana (com distinções em função do tipo de sociedade). Atento o contexto 

empresarial angolano, a utilização ampla de cartas mandadeiras afigura-se 

essencial como forma de promover a participação de sócios (especialmente 

estrangeiros e sócios que sejam pessoas colectivas), em assembleia geral, 

considerando que não se encontra ainda consagrada a possibilidade do exercício 

de direito de voto por correspondência electrónica.  

21. A representação voluntária dos sócios em assembleia geral não se confunde com 

as obrigações de votar segundo instruções de terceiro, pois, neste caso, não se 

verifica nenhuma concessão de poderes de representação a um terceiro: é o sócio 

que exerce legitimamente o seu direito de voto, no sentido instruído por um 

terceiro. 

22. Outra figura congénere dos acordos parassociais de voto é o agrupamento de 

sócios, que releva naquelas situações em que o exercício de um direito é 

condicionado à titularidade de determinada percentagem do capital social. A 

organização dos sócios em agrupamentos pode dar-se em várias situações: por 
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exemplo, nos casos dos artigos 399.º, n.º 6, 236.º, n.º 7, e 82.º, n.º 1, da Lei das 

Sociedades Comerciais.  

23. Os sindicatos de voto são contratos associativos. Não lhes é aplicável o regime 

das sociedades civis por neles não se detectarem os elementos típicos do contrato 

de sociedade (artigo 980.º do Código Civil). Os sindicatos de sócios devem 

considerar-se emergentes de um contrato atípico de associação, que não 

depende da organização societária e ao qual, eventualmente, se aplicarão as 

regras (ou algumas regras) da sociedade. Admite-se, não obstante, que um 

sindicato de voto possa atingir um grau de complexidade em que se justifique 

falar da verdadeira constituição de um ente jurídico, e, em particular, de uma 

sociedade.  

24. Quanto aos mecanismos decisórios do sindicato, eles são regulados pelo acordo 

parassocial que o constitui, pelas regras aplicáveis à sociedade quando ele 

institua ou sirva de base à formação de uma nova pessoa colectiva, ou ainda, 

quando tal se afigure, e por analogia, pelas regras sobre voto e maiorias 

aplicáveis às associações (plasmadas na Lei n.º 6/12, de 18 de Janeiro, Lei das 

Associações Privadas, e no Código Civil). 

25. Os sócios podem celebrar, através de acordo parassocial, pactos de consulta 

prévia, mediante os quais os sócios sindicados se vinculam a reunir antes de cada 

assembleia geral (com uma antecedência a determinar parassocialmente), para 

concertar o sentido dos seus votos em concretas deliberações sociais a tomar 

futuramente (não raras vezes, importam a constituição de uma comissão 

composta por sócios, que fica encarregada de determinar o sentido de voto dos 

sócios, ou mesmo a nomeação de um chefe ou director do sindicato com essas 

funções de determinação do sentido de voto). 

26. É típico dos pactos de consulta prévia (i) a identificação das deliberações 

relativamente às quais deverá existir uma consulta prévia, (ii) a regulação do 

conteúdo e dos efeitos dessa consulta prévia e (iii) a determinação dos 

mecanismos de decisão do sindicato para apuramento do sentido do voto. 

27. Os pactos de consulta prévia que a doutrina indica como sendo mais comuns são 

verdadeiros acordos sobre o exercício do direito de voto: os sócios contraentes 

obrigam-se a exercer o seu voto, em assembleia geral da sociedade visada, de 

acordo com a orientação decidida no seio do sindicato, resultante da consulta 

prévia.  

28. Com o objectivo de assegurar maior eficácia ao sindicato de voto, torna-se 

comum o recurso a mecanismos complementares. Entre eles, destacam-se (i) a 

criação de uma nova sociedade, (ii) a colocação das participações sociais em 

regime de compropriedade e (iii) a designação de um representante comum dos 

sócios sindicados.  
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29. A designação de um representante comum dos sócios sindicados tem intensa 

utilização na prática societária angolana. Esta concessão de poderes é, em regra, 

acompanhada da outorga de uma procuração e do depósito das participações dos 

sócios membros junto do sindicato, do director do sindicato ou ainda de uma 

sociedade fiduciária. Entre os mecanismos de garantia do cumprimento de 

acordos de voto, este é, na prática societária angolana, o mecanismo mais 

utilizado, por ser menos gravoso para o sócio membro do sindicato (não importa 

a cessão a terceiros da generalidade dos direitos sociais inerentes às 

participações sociais, nem mesmo a cessão do direito de voto, por o 

representante se obrigar a votar de acordo com as instruções do representado) e 

por apresentar, à partida, maior flexibilidade na cessação dos seus efeitos, ao 

bastar-se com a prática de um acto unilateral do representado: a revogação da 

procuração.  

30. Uma modalidade de cláusulas parassociais muito frequente entre nós é aquela 

pela qual se regula a transmissão de participações sociais. Nas suas 

configurações mais comuns, tanto pode estar em causa a aposição de (i) 

cláusulas de proibição de transmissão de participações sociais, (ii) cláusulas 

pelas quais se estabelecem limites adicionais à transmissão de participações 

sociais, (iii) cláusulas pelas quais se reiteram os limites consagrados no contrato 

de sociedade à transmissão de participações sociais, ou (iv) cláusulas que 

impõem a transmissão de participações sociais.  

31. No que respeita às cláusulas que proíbem ou limitam a transmissão de 

participações sociais, importa distinguir entre as cláusulas de 

intransmissibilidade absoluta ou de intransmissibilidade relativa e entre as 

cláusulas de intransmissibilidade total ou parcial, consoante a proibição se 

estenda à totalidade das participações sociais detidas pelo sócio vinculado ao 

acordo ou apenas a parte delas. As limitações à transmissão convencionadas no 

acordo parassocial tanto podem acrescer àquelas que já resultam da lei, como 

podem resultar de limitações já previstas na lei mas cuja aplicabilidade depende 

da sua inclusão no contrato de sociedade (no qual, à partida, as mesmas não 

tenham sido incluídas), ou mesmo reiterar os limites consagrados no contrato 

de sociedade, de modo a reforçar o que dele consta.  

32. As principais cláusulas parassociais transmissivas não se cingem a cláusulas de 

transmissibilidade negativa. São também concebíveis acordos parassociais de 

transmissibilidade positiva, pelos quais se obrigue o sócio, parte no acordo 

parassocial, a transmitir a outros sujeitos partes no acordo, ou a terceiros, a sua 

participação social. São hipóteses clássicas deste tipo de convenções a 

consagração de direitos de preferência e promessas de alienação ou de aquisição 

no acordo parassocial (por regra, sem eficácia real). Dentro das cláusulas de 

prometibilidade, destacam-se as cláusulas de arrastamento (drag along) e as 

cláusulas de acompanhamento (tag along). 
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33. O artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais nada refere sobre a 

admissibilidade e os limites à licitude dos acordos parassociais relativos à 

transmissibilidade de participações sociais. Tendo presentes as pistas fornecidas 

por determinados dados normativos, não pode o pacto parassocial constituir um 

meio para instituir mecanismos que escapem às proibições legais destinadas a 

restringir a transmissão de participações sociais. Identificam-se dados no nosso 

ordenamento jurídico que se mostram favoráveis à admissibilidade de acordos 

parassociais limitativos (mas não em absoluto) da transmissão de participações 

sociais: por exemplo, o disposto no artigo 123.º, n.º 1, do Código dos Valores 

Mobiliários. Neste sentido, importa também ter em conta a decisão do Tribunal 

Supremo, de 12 de Fevereiro de 2016, que foi pioneira na abordagem do tema.  

34. As cláusulas dos acordos parassociais que visam a organização e o 

funcionamento da sociedade têm como principal desiderato conferir 

estabilidade e unidade à direcção da vida da sociedade, sendo de índole variada: 

relativas à eleição dos membros do órgão de administração, à obrigação de 

subscrição de aumentos de capital ou a realização de outros investimentos, à 

definição dos princípios orientadores da política empresarial a seguir, ou ao 

estabelecimento de relações preferenciais com a sociedade. Este tipo de acordos 

parassociais implica, quase sempre, um misto de cláusulas relativas ao exercício 

de direito de voto e de cláusulas relativas ao regime de transmissão das 

participações sociais. No seio desta categoria de acordos parassociais destacam-

se os acordos parassociais que regulam o acesso à informação societária, cujo 

objectivo principal é alargar o direito à informação legal e estatutariamente 

previsto e regulado. 

35. A matéria dos acordos parassociais encontra particularidades no domínio do 

investimento privado em Angola, na medida em que (i) uma parte muito 

significativa das sociedades comerciais de maior dimensão foi, e é, constituída 

com recurso a investimento privado estrangeiro, e (ii) vários regimes de 

investimento privado atinentes a particulares sectores da actividade económica 

têm, como denominador comum, o desiderato de assegurar que os nacionais 

angolanos possam beneficiar da riqueza produzida pelo exercício de actividades 

económicas em Angola (detecta-se um favorecimento ou tratamento 

preferencial dos empresários nacionais face aos empresários estrangeiros). 

36. Essas particularidades devem ser analisadas à luz do regime de investimento 

privado actualmente vigente, plasmado na Lei do Investimento Privado de 2018. 

37. Na distinção entre o plano da socialidade e o plano da parassocialidade, é 

atribuído especial relevo ao critério da eficácia: o primeiro plano goza de eficácia 

erga omnes, vinculando a sociedade e os sócios, sendo oponível a terceiros; já o 

segundo plano goza de eficácia inter partes, produzindo-se os seus efeitos entre 

as partes e não sendo o seu incumprimento oponível à sociedade. A ideia de uma 
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distinção estanque entre estes planos tem, porém, sido posta em causa. Isto 

porque a eficácia limitada da parassocialidade diz respeito à inimpugnabilidade 

dos actos da sociedade ou dos seus sócios para com a sociedade e não à ineficácia 

dos acordos parassociais para com a sociedade, nada obstando a que os acordos 

parassociais possam assumir alguma eficácia externa perante a própria 

sociedade, ou possam modelar deveres puramente societários (ainda que de uma 

forma mediata).  

38. A figura específica dos acordos parassociais omnilaterais reforça a conclusão da 

impossibilidade de uma distinção incisiva entre os domínios da parassocialidade 

e da socialidade. À partida, este acordo reflecte o interesse de todos os sócios da 

sociedade.  

39. Quando a totalidade dos sócios da sociedade participa no acordo parassocial, 

questiona-se se continua a valer a regra da insensibilidade do plano societário ao 

plano parassocial. Quando todos os sócios da sociedade celebram o acordo 

parassocial, este não exprime apenas a vontade de alguns sócios, pelo que, na 

falta de razão ou interesse superior, não fará sentido impor aos sócios 

determinadas regras societárias de que estes, em sede parassocial, de comum 

vontade, decidiram abdicar.  

40. Apenas existirá um interesse superior a tutelar – impeditivo do reconhecimento 

de oponibilidade erga omnes ao acordo parassocial – quando o acordo parassocial 

afaste normas que visam proteger os interesses de terceiros: nunca poderão 

ceder, através de um acordo parassocial, aquelas matérias que justificam a 

publicidade dos estatutos (nomeadamente, as regras sociais relativas à 

vinculação da sociedade perante terceiros e à responsabilidade patrimonial 

perante credores da sociedade).  

41. Quando as normas societárias visem apenas tutelar os próprios sócios, não existe 

qualquer razão para fazer prevalecer as normas jus-societárias sobre a vontade 

unânime dos sócios expressa através do acordo parassocial omnilateral: 

justifica-se reduzir teleologicamente o artigo 19.º, n.º 1, parte final, da Lei das 

Sociedades Comerciais. 

42. Os acordos parassociais tanto podem preceder, acompanhar ou suceder o 

processo de constituição da sociedade comercial que lhes serve de referência. Os 

que são celebrados no momento pré-constitutivo da sociedade, no âmbito das 

negociações preliminares tendentes à constituição desta, são os que mais 

expressão assumem na prática empresarial angolana. A hipótese mais comum é 

a da celebração conjunta do contrato-promessa de sociedade e de um acordo 

parassocial (maxime omnilateral) – contratos que, todavia, devem considerar-se 

diversos. Esta distinção releva, sobretudo, nos casos em que se verifiquem 

dissídios entre os futuros sócios, aquando e a propósito da celebração do 

contrato prometido de sociedade, relativamente ao conteúdo deste, bem como 
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nos casos em que, numa fase mais patológica, incumprido o contrato-promessa 

de constituição da sociedade, e perante pretensões de execução específica da 

promessa de sociedade por parte de um ou mais promitentes, caiba determinar 

o conteúdo do contrato prometido de sociedade versado pela sentença judicial 

que, ao abrigo do artigo 830.º, n.º 1, do Código Civil, produza os efeitos do 

contrato prometido. A distinção entre promessa de sociedade e acordo 

parassocial apenas é possível mediante o recurso às regras gerais de 

interpretação e integração dos negócios jurídicos, à luz dos critérios 

hermenêuticos aplicáveis (artigos 236.º a 239.º do Código Civil). 

43. Não existe uma permissão irrestrita da celebração de acordos parassociais. Estes 

acordos estão sujeitos aos limites gerais da autonomia privada estabelecidos 

pelo direito civil (artigos 280.º, 281.º e 294.º do Código Civil) e aos limites que o 

próprio artigo 19.º da Lei das Sociedades Comerciais especifica. Estes acordos 

estão também sujeitos às normas legais que regulam a autonomia estatutária 

dos órgãos sociais. 

44. No que respeita aos limites à admissibilidade de acordos sobre o exercício de 

funções dos órgãos sociais, estabelecidos no artigo 19.º, n.º 2, da Lei das 

Sociedades Comerciais, o que se visa evitar é que os sócios influenciem a 

administração da sociedade, e que essa influência seja a causa de actos de má 

gestão. Da mesma forma, perante essa disposição normativa, é inadmissível que, 

por via desses acordos, os titulares dos órgãos de administração e de fiscalização 

sejam exonerados da sua responsabilidade por eventuais actos de má gestão (ou 

falhas na fiscalização) que correspondam ao cumprimento desses acordos. 

45. Esse preceito não impede que sócios que exerçam funções em órgãos sociais 

participem em acordos parassociais, apenas obsta a que os acordos parassociais 

incidam sobre a actuação destes no exercício de funções de administração e de 

fiscalização. Também não significa que seja proibida a celebração de acordos 

parassociais mediante os quais os sócios se vinculem a exercer o seu direito de 

voto em matérias relativas à administração da sociedade: o que é regulado pelo 

acordo parassocial é o exercício de um direito social, individual do sócio, e não a 

conduta da administração enquanto tal. 

46. Os acordos parassociais sobre estratégias de gestão apenas são válidos na medida 

em que sejam interpretados como sendo acordos sobre o sentido de voto que os 

sócios devem adoptar quando se pronunciem, em assembleia geral, sobre 

assuntos relativos à gestão da sociedade ou, então, como propostas endereçadas 

aos titulares dos órgãos de administração (ou de fiscalização). 

47. Têm notória relevância prática na realidade angolana os acordos dos quais não 

resulta qualquer vinculação da administração (ou do órgão de fiscalização) da 

sociedade, mas através dos quais os sócios participantes no acordo se vinculam 

a exercer influência junto dos membros do órgão de administração ou de 
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fiscalização, de forma a conduzir as decisões societárias em determinado 

sentido. Do artigo 19.º, n.º 2, da Lei das Sociedades Comerciais, apenas decorre 

uma proibição de os sócios se vincularem a influenciar os titulares de órgãos 

sociais no sentido da prática de actos de má gestão. 

48. Os limites à admissibilidade de acordos parassociais sobre o exercício do direito 

de voto, plasmados no artigo 19.º, n.º 3, alíneas a) e b), da Lei das Sociedades 

Comerciais, visam evitar uma subversão inadmissível da distribuição de 

competências nas sociedades e a desresponsabilização dos administradores. Os 

limites em causa apenas relevam quanto se trate de uma vinculação de votar 

sempre em determinado sentido, não sendo nula a convenção mediante a qual 

um sócio se vincule a votar numa concreta deliberação social no sentido que lhe 

for indicado pela sociedade ou por algum órgão social, ou mediante a qual o sócio 

se vincule a votar favoravelmente uma concreta deliberação proposta por um 

órgão da sociedade.  

49. Deve, porém, fazer-se uma interpretação restritiva do segmento destes 

preceitos, de forma a entender-se que não é também admissível a vinculação de 

voto em benefício da sociedade em deliberações que incidam sobre aspectos 

nucleares da fiscalização dos órgãos societários pela assembleia geral. 

50. Nos limites à admissibilidade de acordos parassociais sobre o exercício do direito 

de voto estabelecidos no artigo 19.º, n.º 3, alínea c), da Lei das Sociedades 

Comerciais, está em causa a proibição da “compra de votos”. O que a norma visa 

evitar é que o voto seja exercido de modo disfuncional, num sentido que seja 

lesivo da sociedade. 

51. Os acordos mediante os quais o sócio exerça o seu voto de modo disfuncional são 

nulos, mesmo que a compra do voto ocorra casuisticamente, tendo como alvo 

uma concreta deliberação. 

52. As normas que restringem a autonomia estatutária das sociedades comerciais 

aplicam-se indirectamente aos acordos parassociais celebrados pelos sócios 

dessas sociedades, dentro dos quadros da figura da fraude à lei. 

53. Não existem no ordenamento jurídico angolano disposições normativas de 

índole geral sobre fraude à lei nos negócios jurídicos. Coloca-se primacialmente 

um problema metodológico de interpretação e de aplicação analógica de normas: 

caso se mostre que o intuito da lei foi o de proibir determinados negócios, e não 

apenas os negócios que o legislador especificou na sua letra, essa lei deve ser 

extensivamente interpretada no sentido de abranger esses negócios ou, se tal 

não for possível, deve ser analogicamente aplicada aos negócios que, sem se 

reconduzirem à letra da regra em questão, ponham em causa essa mesma 

finalidade. Tal não significa que não se admita que os efeitos da fraude à lei 

possam ser distintos dos da nulidade do negócio (por contrariedade à lei): 
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havendo normas que atribuem à fraude à lei outro efeito que não a nulidade, 

pode considerar-se ineficaz o acto fraudulento e aplicar-se a norma que se 

pretendeu defraudar à situação fáctica e jurídica que existiria sem o acto criado 

artificialmente. 

54. À luz dos diferentes regimes dos quais decorrem exigências de titularidade do 

capital social por entidades angolanas, questiona-se se as normas que exigem 

que os estatutos das sociedades prevejam que certa percentagem do capital de 

sociedades actuantes em determinados sectores são aplicáveis, por analogia, aos 

acordos parassociais relativos a essas sociedades. Se as normas que exigem que 

o capital de uma sociedade seja detido, numa medida mínima, por entidades 

nacionais têm como finalidade assegurar que a riqueza produzida pela sociedade 

seja canalizada para a economia angolana e para a melhoria da qualidade de vida 

dos cidadãos angolanos, deve entender-se que os acordos parassociais em causa 

só são conformes à finalidade daquelas normas quando deles resultem 

benefícios reais para a entidade nacional (a título de exemplo, não serão válidos 

os acordos parassociais mediante os quais o sócio nacional fique reduzido a um 

mero “testa de ferro” que não beneficie, de forma alguma, da formação de 

riqueza).  

55. Quando as vinculações que decorrem para os sócios do contrato de sociedade são 

incompatíveis com as vinculações que decorrem para os sócios dos acordos 

parassociais por eles celebrados, é aplicável, por analogia, o regime que 

disciplina a colisão de direitos (artigo 335.º do Código Civil): ambos os direitos 

devem ceder reciprocamente, na medida necessária à sua concordância prática 

(artigo 335.º, n.º 1, do Código Civil); na impossibilidade dessa cedência, deve 

prevalecer aquele que se deva considerar superior (artigo 335.º, n.º 2, do Código 

Civil). Com base nestes critérios, havendo que determinar qual a obrigação que 

deve prevalecer (se a social, se a parassocial), não procede a ideia de subordinação 

jurídica do acordo parassocial aos estatutos; nos acordos parassociais de carácter 

omnilateral, pode mesmo verificar-se uma relação inversa.  

56. O estudo da oponibilidade dos acordos parassociais à sociedade não pode cingir-

se a uma análise exegética da letra do artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades 

Comerciais.  

57. Tendo por base a pluralidade de sentidos em que o conceito de oponibilidade 

pode ser utilizado, a questão sobre a oponibilidade à sociedade dos acordos 

parassociais fragmenta-se em diferentes questões: (i) saber se a sociedade fica 

vinculada ao acordo parassocial como devedora, (ii) tendo como base um cenário 

em que a sociedade não se encontra vinculada pelo acordo parassocial, saber se 

os participantes no acordo parassocial têm alguma pretensão a comportamentos 

positivos da sociedade, e (iii) saber se a sociedade, não se encontrando vinculada 
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pelo acordo parassocial, está obrigada a respeitar as posições jurídicas 

constituídas por esse acordo, nos termos de um dever geral de respeito.  

58. A resposta a estas questões implica a consideração do princípio da relatividade 

dos contratos (artigo 406.º, n.º 1, do Código Civil) e a análise de figuras que se 

apresentam potencialmente como seus desvios: o contrato a favor de terceiro 

(artigos 443.º e seguintes do Código Civil) e o contrato com eficácia de protecção 

para terceiros. 

59. Quando se questiona se a sociedade está vinculada a respeitar as relações 

obrigacionais constituídas através de acordo parassocial, em causa não está o 

problema da relatividade dos contratos, mas sim o da relatividade das 

obrigações, ou, pelo prisma inverso, o da eficácia externa das obrigações. Os 

direitos de crédito têm uma oponibilidade (em sentido fraco) in potentia a 

terceiros, nos moldes do dever geral de respeito. Este dever geral de respeito 

apenas se torna, contudo, num dever concreto de respeito quando o terceiro 

conheça efectivamente a existência do crédito. Quando tal suceda, o terceiro fica 

vinculado a não interferir com a realização da prestação. O direito de crédito é, 

assim, um direito de outrem para efeitos do artigo 483.º, n.º 1, do Código Civil. A 

eventual interferência do terceiro na realização da prestação poderá constituí-lo 

numa situação de responsabilidade civil extracontratual. 

60. O artigo 19.º, n.º 1, 1.ª parte, da Lei das Sociedades Comerciais, ao estabelecer que 

os acordos parassociais “apenas produzem efeitos entre os contraentes”, é uma 

concretização do princípio da relatividade dos contratos (artigo 406.º, n.º 2, do 

Código Civil): os contratos apenas vinculam as respectivas partes, sendo 

relativamente aos demais sujeitos res inter alios. Assim, os acordos parassociais 

não podem vincular quem não é parte desse acordo (onde se inclui a sociedade, 

quando não seja parte do mesmo).  

61. Deste preceito não decorre qualquer obstáculo à vinculação da sociedade a 

acordos parassociais quando a sociedade for parte deles. E nada obsta a que os 

efeitos dos acordos parassociais se projectem na esfera da sociedade, desde que 

essa eficácia resulte do mecanismo do contrato a favor de terceiro. 

62. Da previsão legal de que os acordos parassociais não vinculam a sociedade não 

decorre que os acordos parassociais não possam ser, perante a sociedade, 

contratos com eficácia de protecção para terceiro, nem que a sociedade não possa 

estar obrigada a respeitar esses vínculos, apesar de não estar a eles adstrita. 

63. No que respeita à violação de cláusulas parassociais sobre a transmissibilidade 

de participações sociais, estando em causa a violação de obrigações de 

preferência, discute-se se a sociedade pode não reconhecer o adquirente como 

sócio, invocando como fundamento a ilicitude da sua aquisição.  
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64. Regra geral, a violação do pacto de preferência não põe em causa a validade do 

contrato de transmissão de participações sociais. Essa regra vale nas 

preferências parassociais: a sociedade é, pois, obrigada a reconhecer a 

transmissão da participação para o sócio adquirente, não obstante essa 

transmissão ter sido feita em violação de uma obrigação parassocial de 

preferência. Esta solução mantém-se mesmo que as partes do acordo parassocial 

nele estipulem que a transmissão de participações violadoras desse acordo não 

será reconhecida pela sociedade.  

65. Quando os acordos parassociais que estabelecem preferências cumpram todos 

os requisitos dos artigos 413.º e 421.º do Código Civil (o que, entre nós, não é 

comum), o preferente preterido pode recorrer à acção de preferência, sub-

rogando-se na posição do adquirente. Nesse caso, a titularidade da participação 

social passa a ser do preferente. E, com isso, a sociedade tem de reconhecer a 

titularidade do preferente. 

66. Quando a eficácia da transmissão da participação social está dependente do 

consentimento da sociedade, tendo esta conhecimento de que o negócio de 

transmissão da participação social foi celebrado em violação de uma obrigação 

de preferência parassocial, não pode a sociedade, ainda assim, recusar o 

consentimento à transmissão com fundamento no incumprimento de 

obrigações parassociais de preferência. 

67. Sendo a própria sociedade a adquirente das participações sociais alienadas em 

violação da preferência, trata-se de uma concretização do problema da 

responsabilidade do terceiro cúmplice na violação do pacto de preferência, 

podendo a sociedade ser co-responsabilizada, em conjunto com o próprio 

alienante, pelos danos causados ao beneficiário da preferência. 

68. Estando o alienante vinculado perante outro sócio ou perante terceiro a não 

proceder à alienação das participações sociais (ou a não as alienar nos termos da 

operação em causa), não pode a sociedade rejeitar reconhecer a qualidade de 

sócio do respectivo adquirente. 

69. Se o sócio votar de modo diverso daquele a que se vinculou em sede parassocial, 

saber se é possível impugnar o voto (e, eventualmente, a deliberação social) 

invocando que o exercício do direito de voto pelo sócio consubstancia um 

incumprimento do acordo parassocial implica que se destrincem três questões: 

(i) se é impugnável o voto emitido pelo sócio, em assembleia geral, em 

incumprimento do disposto no acordo parassocial, (ii) se é impugnável a 

deliberação social formada com esse voto, e (iii) se o voto emitido é, ou não, ab 

initio eficaz e se, por isso, a sociedade fica adstrita a um complexo de obrigações 

associadas à desconsideração do voto assim emitido (designadamente, ao 

cômputo desse voto para efeitos de formação da deliberação social). Estas 

questões têm, como tema de fundo, saber se o acordo parassocial pode, de 
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alguma forma, servir de parâmetro de validade dos actos internos da sociedade 

praticados em contrariedade com o seu conteúdo.  

70. O voto emitido pelo sócio em incumprimento do disposto no acordo parassocial 

é, regra geral, inimpugnável. Não existe um regime de impugnação do voto 

(apenas de impugnação da deliberação social), e a única pista fornecida pela Lei 

das Sociedades Comerciais – a extraída do seu artigo 63.º, n.º 1, alínea b) – revela 

a irrelevância dos votos inválidos quando os mesmos não tornem, em virtude do 

vício de que enfermem, inválida a deliberação em que se integram (prova de 

resistência).  

71. No que respeita à deliberação formada com o voto emitido pelo sócio em 

incumprimento do disposto no acordo parassocial, esta é, regra geral, 

inimpugnável, ainda que esse voto tenha influenciado de forma determinante o 

sentido da deliberação (artigo 19.º, n.º 1, parte final, da Lei das Sociedades 

Comerciais). Ficam de fora os casos em que o princípio da insensibilidade da 

esfera social à parassocial não é aplicável, por não haver interesses relevantes 

para a esfera societária merecedores de protecção que não estejam já 

representados pelo acordo parassocial (o que sucede nos acordos parassociais 

omnilaterais). 

72. O voto emitido em contrariedade com o disposto num acordo parassocial é ab 

initio eficaz, ficando a sociedade adstrita a um complexo de obrigações 

procedimentais associadas ao reconhecimento e à consideração do voto assim 

emitido (designadamente, o cômputo desse voto, pelo presidente da mesa da 

assembleia, na formação da deliberação social). Como tal, a sociedade está 

obrigada a considerar o voto assim emitido na formação da deliberação social. 

73. Só assim não será quando, no plano societário, não existam interesses estranhos 

à esfera parassocial que reclamem protecção, como sucede nas hipóteses de 

acordos parassociais omnilaterais: nesses casos, não há justificação para essa 

protecção e, portanto, essa insensibilidade do plano social ao parassocial deve 

ceder. 

74. A questão da oponibilidade dos acordos parassociais assume contornos 

particulares quando estamos em presença de acordos parassociais omnilaterais, 

pois, nesses casos, não se pode afirmar que os acordos parassociais apenas 

representam uma parte dos interesses dos sócios. Pelo contrário: o interesse 

plasmado no acordo parassocial corresponderá ao interesse de todos os sócios.   

75. Não poderão os sócios afastar, através de acordo parassocial omnilateral, aquelas 

normas que visam proteger os interesses de terceiros (designadamente, as regras 

relativas à vinculação da sociedade perante terceiros e à responsabilidade dos 

administradores por danos causados aos credores sociais). Mas, fora deste 
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domínio, existe um largo conjunto de aspectos do regime jus-societário que 

apenas visam proteger os próprios sócios. 

76. A regra da insensibilidade da esfera societária à esfera parassocial visa proteger 

os interesses relevantes para a sociedade que não se encontram representados 

no acordo parassocial ou os interesses dos sócios que não são parte do acordo; 

assim, onde não estejam em causa interesses de quaisquer terceiros, a finalidade 

da regra da separação não procede, como nos casos em que os acordos 

parassociais são celebrados por todos os sócios. Impõe-se, nestes casos, uma 

redução teleológica do artigo 19.º, n.º 1, parte final, da Lei das Sociedades 

Comerciais.  

77. Assim, o princípio da separação tem limites, não se aplicando quando os acordos 

parassociais tenham carácter omnilateral e versem sobre matérias de exclusivo 

interesse dos participantes nesse acordo. Deve, então, proceder-se a uma 

desconsideração da personalidade colectiva em sentido inverso da sociedade, 

permitindo que o acordo parassocial omnilateral produza efeitos na sociedade 

de que são sócios os sujeitos que dele fazem parte.  

78. Quanto aos votos emitidos em contrariedade com o disposto no acordo 

parassocial omnilateral, ainda que o princípio de insensibilidade dos actos 

societários ao conteúdo dos acordos parassociais não prevaleça, esses votos não 

serão autonomamente impugnáveis, apenas podendo ser impugnados através 

da anulação da deliberação social.  

79. Um acordo parassocial omnilateral pode servir para tornar anulável a 

deliberação que o contrarie, por se tratar de deliberação abusiva (artigo 63.º, n.º 

1, alínea b), da Lei das Sociedades Comerciais): por um lado, por ser contrária ao 

interesse social; por outro, em virtude da violação de deveres de lealdade por 

parte dos sócios votantes em relação aos restantes sócios (a minoria) partes no 

acordo parassocial. 

80. Independentemente da anulabilidade da deliberação social, o voto emitido em 

contrariedade do disposto num acordo parassocial omnilateral enferma, por 

essa razão, e ab initio, de ineficácia. Por isso, deve a sociedade rejeitar o voto 

assim emitido – em particular, cabendo ao presidente da mesa da assembleia 

apreciar a validade dos votos e recusar os votos indevidos; e, uma vez concluído 

o processo de votação, recusar-se a computar o voto assim emitido na formação 

da deliberação social. 

81. O acordo parassocial, no papel de fonte definidora do interesse social, pode 

relevar, a título indirecto, pela interposição de normas jus-societárias que 

pressuponham o interesse social, como instrumento concretizador dessas 

normas. 
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82. Não existe uma definição legal de interesse social; na ausência dessa definição, 

considera-se que o interesse social é fixado heteronomamente por normas 

injuntivas. No demais, onde o ordenamento jurídico não estabelecer 

injuntivamente quais os desígnios da sociedade, em virtude do princípio da 

autonomia privada que subjaz à organização da actividade empresarial sob a 

forma de sociedade comercial, este exprime-se mediante a vontade dos sócios 

formulada em modo colectivo. Nesse caso, estão em causa os interesses dos 

sócios, não individualmente (tanto que estes podem ter interesses divergentes 

entre si) mas colectivamente considerados.  

83. Os gerentes ou administradores da sociedade estão vinculados a actuar de 

acordo com o interesse social assim definido, sopesando, nessa actuação, os 

interesses legalmente atendíveis de quaisquer terceiros.  

84. O conteúdo dos acordos parassociais que definam o interesse social – sendo o 

expoente máximo da definição desse interesse os acordos omnilaterais – poderá 

também relevar como parâmetro de validade de outros actos internos da 

sociedade ou dos sócios perante a sociedade, como sejam o voto e a deliberação 

dos sócios (formada pelo conjunto de votos dos sócios) contrários ao acordo 

parassocial. 

85. Não se trata aqui de uma oponibilidade directa, mas de uma oponibilidade 

indirecta do conteúdo dos acordos parassociais à sociedade: nestes casos, o 

conteúdo dos acordos parassociais não releva aí por sua força própria, mas por 

via mediata, ao contribuir para a definição e concretização de um conceito (o 

interesse social) plasmado em diversas normas jus-societárias e nas quais 

assume relevância como parâmetro indirecto de valor dos actos internos na 

esfera societária.  

86. Os acordos parassociais não são, pois, per se, oponíveis à sociedade. Podem é ser 

oponíveis à sociedade porque definem um elemento (o interesse social) ao qual 

fazem apelo, de forma explícita ou implícita, normas jus-societárias.  

87. No entanto, nem todos os acordos parassociais definem e exprimem o interesse 

da sociedade. Tal definição resulta de acordos parassociais omnilaterais. 

Tratando-se de um acordo parassocial no qual são partes sócios que, 

conjuntamente considerados, são maioritários, estes nem sempre serão fonte 

definidora do interesse social: dependerá do grau de representatividade dos 

sócios no acordo parassocial, sendo que a relevância do acordo parassocial será 

tanto maior para a definição do interesse social quanto maior for o capital social 

nele representado (como é o caso dos acordos parassociais quase omnilaterais).  

88. Regra geral, o incumprimento dos acordos parassociais não suscita questões 

específicas: os remédios para o incumprimento de obrigações assumidas no 

acordo parassocial não são divergentes dos remédios aplicáveis ao 
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incumprimento de obrigações constituídas ao abrigo de qualquer outro 

contrato. 

89. Na ausência de regulação convencional válida e de normas específicas sobre 

incumprimentos determinados, dita a teoria geral do incumprimento a 

aplicação do edifício normativo plasmado no Código Civil. Tal implica, desde 

logo, a consideração das clássicas vias civilísticas de tutela, de natureza 

preventiva, repressiva ou coerciva, face ao incumprimento de obrigações 

emergentes de contratos.  

90. Destacam-se, nesse contexto, a acção de indemnização para ressarcimento de 

danos, contra o sócio que não cumpriu o acordo parassocial (artigos 562.º e 798.º 

do Código Civil); a acção de cumprimento, através da qual poderá ser exigido 

judicialmente o cumprimento da obrigação, ao abrigo do disposto nos artigos 

817.º e seguintes do Código Civil, se a realização da prestação devida ainda for 

possível; bem como alguns mecanismos de tutela preventiva, com o escopo de 

evitar ou fazer cessar o incumprimento; e ainda de autotutela, como a resolução 

contratual ou a excepção de não cumprimento. 

91. Ao incumprimento das obrigações assumidas num acordo parassocial serão 

inaplicáveis as sanções próprias das relações societárias que se impõem ao sócio 

remisso – maxime, a exclusão do sócio inadimplente ou a amortização 

compulsiva das participações sociais de que esse sócio é titular, ou mesmo a 

anulação de deliberações sociais.  

92. De qualquer forma, regra geral, os sócios não pretendem recorrer às sanções 

societárias para dirimir litígios parassociais porque as consideram insuficientes 

a uma adequada tutela. Verifica-se, até, o movimento oposto, que é o de os sócios 

celebrarem acordos parassociais para neles convencionarem mecanismos de 

tutela face ao incumprimento de obrigações sociais. 

93. A ausência de consequências jurídicas do incumprimento de obrigações 

parassociais no plano societário conduz à necessidade de dotar os acordos 

parassociais de mecanismos aptos a dissuadir as partes desse incumprimento, 

sendo frequente que as partes dotem estes acordos de cláusulas dissuasoras cada 

vez mais complexas e detalhadas. 

94. As cláusulas penais são a forma mais comum, entre nós, de as partes se 

resguardarem do incumprimento de obrigações parassociais. Sobretudo porque 

a tutela legal da parte lesada pelo incumprimento do acordo parassocial não está 

isenta de dificuldades, designadamente, no que respeita à prova da existência e 

do quantum dos danos. 

95. A opção pela modalidade de cláusula penal depende da vontade das partes e do 

escopo concretamente visado. A prática societária angolana demonstra um 

recurso abundante, em sede parassocial, a cláusulas penais de fixação de 
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montantes indemnizatórios de valor muito superior ao valor do eventual dano. 

Este elevado valor indicia que está em causa – pelo menos, parcialmente – uma 

verdadeira função compulsória (uma pena privada) de tais cláusulas penais.  

96. Cabe aos tribunais, através de exercício criterioso do poder de redução equitativa 

da cláusula penal (artigo 812.º do Código Civil), estabelecer limites ao conteúdo 

desta, maxime, no que respeita ao quantum indemnizatório convencionado 

(convenção essa, à partida, lícita).  

97. O incumprimento de um dever decorrente do acordo parassocial – esteja em 

causa um dever principal, um dever secundário ou um dever acessório – gera 

responsabilidade obrigacional. O pedido de indemnização fundado em 

incumprimento de uma obrigação parassocial não coloca problemas específicos 

em face da nossa lei, salvo os problemas quanto à prova da existência e do 

quantum dos danos. 

98. A resolução de acordos parassociais fundada no incumprimento das suas 

obrigações não difere dos casos gerais de resolução por incumprimento 

contratual. Esta deverá ser admitida sempre que a mesma se funde na quebra de 

confiança entre as partes que conduza à inexigibilidade da manutenção do 

vínculo parassocial, por violação de deveres tidos por relevantes no contexto 

contratual. Não basta, à partida, um qualquer incumprimento (ou qualquer 

antecipação de incumprimento). 

99. Admite-se também, prima facie, o recurso ao mecanismo da acção de 

cumprimento (artigo 817.º do Código Civil), que visa a execução específica da 

prestação incumprida, independentemente da modalidade de prestação em 

causa. Só assim não será se a realização da prestação já não for possível, ou se o 

credor deixar de estar interessado na realização dessa prestação (artigo 808.º do 

Código Civil). Tudo dependerá do tipo de obrigação derivada do acordo 

parassocial e do tipo de incumprimento em causa.  

100. Em particular, é possível o recurso à execução específica (artigo 830.º do Código 

Civil) nas relações entre as partes que celebraram um acordo parassocial do qual 

resultam obrigações embutidas de prometibilidade (por exemplo, um acordo 

parassocial que configure um contrato-promessa de transmissão de 

participações sociais).  

101. No caso dos acordos de voto, saber se o tribunal pode, em substituição do 

contraente faltoso, emitir um voto judicial suscita questões particulares.   

102. O artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, ao determinar que “não 

podem ser impugnados actos da sociedade ou dos sócios para com a sociedade”, 

revela uma preocupação em impedir a propositura de acções anulatórias dos 

votos emitidos em violação do acordo parassocial – dirigindo-se, pois, à 

protecção da estabilidade dos votos já emitidos e não dos votos por emitir.  
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103. Se o voto já foi emitido, a via da execução específica não é o mecanismo adequado 

à protecção das partes do acordo parassocial lesadas com o incumprimento (a 

quem restará a tutela indemnizatória). 

104. Nos casos em que o acordo parassocial seja oponível à sociedade (como sucede 

com os acordos parassociais omnilaterais), nada obsta a que os sócios, através do 

recurso à acção anulatória, impugnem a deliberação social emitida em 

contrariedade ao disposto no acordo parassocial. Nesse caso, o problema já não 

será, em primeira linha, de execução específica da obrigação de voto. Quando 

muito, essa execução específica poderá dar-se (caso as partes lesadas assim o 

peticionem) no contexto da adopção da deliberação que venha a substituir a 

deliberação impugnada – embora não seja uma deliberação renovadora à luz do 

artigo 67.º da Lei das Sociedades Comerciais. 

105. Um dos casos paradigmáticos em que a emissão do voto ainda é possível, e que 

pode fundar o recurso à execução específica regulada no artigo 830.º do Código 

Civil, é aquele em que ainda não se realizou a assembleia onde se formará a dita 

deliberação e houve uma declaração antecipada de não cumprimento por parte 

do sócio faltoso. Do que aqui se trata é, pois, da execução específica dos acordos 

de voto em deliberações sociais futuras sobre assuntos ainda não sujeitos a 

deliberação. O recurso à execução específica, nestes casos, só se justifica na 

medida em que se admita que a declaração antecipada de não cumprimento seja 

equiparada ao incumprimento da obrigação.  
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RECOMENDAÇÕES 

1. Encontra-se actualmente em curso um processo de reformulação de vários 

diplomas nucleares do nosso ordenamento jurídico, pelo qual é responsável a 

Comissão da Reforma da Justiça e do Direito. No âmbito deste processo de 

reformulação, elaborou-se o Anteprojecto do Código Comercial, no qual se 

passarão a integrar vários diplomas reguladores de matérias comerciais avulsas 

e, em particular, o regime das sociedades comerciais.  

2. A reforma constitui uma oportunidade evidente para o aperfeiçoamento e para 

a modernização do regime que regula os acordos parassociais, tendo em conta a 

actual realidade jurídico-económica angolana. 

3. A regulação dos acordos parassociais nunca pode pretender ser exaustiva e 

abranger todos os problemas que possam surgir na prática. Não obstante, 

existem algumas modalidades típicas de cláusulas constantes de acordos 

parassociais, correntes no tráfego negocial, que suscitam problemas jurídicos 

que devem ter uma resolução expressa na lei.  

4. A defesa de uma regulação legal expressa de tais problemas assenta em duas 

razões: (i) evitar incompletudes ou ambiguidades da lei, de forma a assegurar 

que as decisões judiciais são tomadas no sentido correcto, (ii) reforçar a 

confiança dos investidores, em particular dos investidores estrangeiros que 

estão menos familiarizados com as práticas decisórias dos tribunais da 

jurisdição em que investem, na clareza e na certeza do nosso direito. 

5. O regime actualmente estabelecido no artigo 19.º da Lei das Sociedades 

Comerciais deve ser mantido e complementado, ao invés de substituído. 

6. O regime dos acordos parassociais actualmente vigente deve ser aperfeiçoado na 

regulação atinente à inoponibilidade das obrigações parassociais à sociedade.  

7. Seria vantajoso submeter os acordos parassociais a uma tutela mais robusta, sob 

pena de alguns acordos parassociais resultarem irremediavelmente frustrados 

em caso de incumprimento.  

8. O regime brasileiro (artigo 118.º da Lei das Sociedades por Ações brasileira) 

afigura-se adequado a servir de inspiração ao legislador angolano. O que está na 

base do regime brasileiro é o acolhimento da ideia de que o conhecimento ou a 

possibilidade de conhecer o conteúdo do acordo parassocial por parte da 

sociedade e de terceiros permite fundar a oponibilidade, a estes, da eficácia desse 

acordo.  
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9. A matriz da solução brasileira está, assim, em linha com a solução propugnada 

para o direito angolano, e que se prende com o afastamento da regra hoje 

estabelecida na parte final do artigo 19.º, n.º 1, da Lei das Sociedades Comerciais, 

nos casos em que se verifique cognoscibilidade ou conhecimento do acordo 

parassocial, de forma a consagrar uma tutela mais eficaz da posição dos sócios 

partes no acordo parassocial.  

10. Todavia, a solução brasileira coloca alguns problemas que deveriam ser 

debelados no ordenamento angolano, pelo que não se defende uma recepção 

acrítica da mesma.  

11. O novo regime dos acordos parassociais deve também dar particular 

importância aos problemas referentes aos acordos relativos à transmissão de 

participações sociais e aos acordos sobre o exercício do direito de voto.  

12. zzzzz 

13. No que respeita aos acordos de voto, uma futura alteração ao regime dos acordos 

parassociais deverá integrar mecanismos ex lege de reacção ao voto emitido em 

sentido diferente daquele a que o sócio votante se vinculou no acordo de voto, e 

ainda de combate à inércia do sócio vinculado a votar num determinado sentido 

– que passaria pela substituição desse pelo sócio lesado na emissão da declaração 

de voto.  

14. É apresentada uma proposta de aperfeiçoamento do regime dos acordos 

parassociais estabelecido no artigo 157.º do Anteprojecto do Código Comercial, 

em IX, 6 supra. 
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