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«O Direito e o pensamento jurídico é uma relação de 
imanência. Pois se ao Direito só podemos ascender em 
acto - se ele mesmo não é corpus, mas actus, esse ato 
constitutivo haverá de ser o acto de um específico 
logos: o pensamento jurídico. Pensamento jurídico que, 
enquanto jurídico, não se limitará, por seu lado, a 
pensar o Direito de qualquer modo teorético (lógico, 
epistemológico, filosófico), mas a pensar juridicamente, 
no modus constitutivo da juridicidade». ANTÓNIO 
CASTANHEIRA NEVES, Questões de facto- questões 

de direito ou o problema metodológico da juridicidade 

(ensaio de uma reposição critica), Almedina, Coimbra, 
1967. 

 

 

 

  

 

 



RESUMO 

A presente dissertação de Mestrado visa analisar e apresentar uma reflexão mais 

abrangente e aprofundada sobre a problemática inerente às sociedades criadas de facto e 

sociedades de facto no Direito da OHADA, nunca antes tratada pela doutrina nacional e 

(ou pela doutrina da OHADA) especializada, cujo resultado final esperamos poder 

contribuir, em certa medida, para o reforço da segurança jurídica e judiciária nos 

Estado-Membros da OHADA.  

As sociedades criadas de facto e sociedades de facto podem perturbar (e, efetivamente, 

perturbam) o exercício legítimo de atividades comerciais, uma vez que geram a 

insegurança jurídica e judiciária para investidores e para o comércio em geral. Com 

efeito, trata-se de realidades societárias, por vezes, constituídas e dissolvidas à margem 

do quadro legal vigente.  

À luz do artigo 98.º do Ato Uniforme Relativo as Sociedades Comerciais (AUS), todas 

as sociedades comerciais adquirem a personalidade jurídica a partir da sua matrícula no 

Registo do Comércio e do Crédito Mobiliário. Por isso, a maior parte da doutrina tem 

perdido demasiado tempo e energia na exegese deste preceito, deduzindo nele o efeito 

constitutivo do registo. Porém, temos para nós que a génese da sociedade reside na 

vontade das partes, tendo o registo o efeito principal de atribuição de um privilégio 

comercial de limitação da responsabilidade. Todavia, o registo não deixa de ser 

condicionante da plenitude da personalidade. A sociedade resulta de um contrato e não, 

necessariamente, do mero facto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This Master's thesis aims at analyzing and providing with a broadly and in-depth 

reflection on the problems connected to the partnership by estoppel and partnership de 

facto in OHADA Law, never before analyzed by national doctrine and (or OHADA 

doctrine) .The final outcome of which we hope will contribute, at certain point, to the 

strengthening of legal and judicial certainty in the Member States of OHADA. 

Partnership de facto and partnership by estoppel may disturb (and, indeed, disrupt) the 

legitimate exercise of commercial activities, since they create legal and judicial 

uncertainty for investors and for trade in general. In fact, these corporate realities are 

sometimes constituted and dissolved out of the legal framework in force.  

Pursuant to the OHADA Uniform Act Relating to Commercial Companies and 

Economic Interest Group (UACC/EIG), registration is mandatory and companies only 

have legal personality as from the date of registration of the By-laws with the Registry 

of Companies. Thus, most of the doctrine has spent too much time and energy in the 

exegesis of this precept, deducing in it the constitutive effect of the register. As far as 

we are able to judge, the genesis of society lies in the will of the parties, and registration 

has the main effect of conferring a commercial privilege on limiting liability. However, 

it does not cease to be a condition of the fullness of personality. The company results 

from a contract and not necessarily from the mere fact. 
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BMJ - Boletim do Ministério da Justiça 

BO – Boletim Oficial (Guiné-Bissau) 

Bull. - Bulletin des arrêts des chambres civils de la Cour de Cassation 
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Modo de citação  

 

As monografias e os artigos de opinião citam-se pelo autor, título da obra, número da 

edição (caso não for a primeira), número de volume (se a obra contém mais de um 

volume), editora, lugar da publicação e o ano da publicação. Nas referências 

subsequentes, o título é abreviado seguidas de ob. cit. e página(s). 

As decisões judiciais citam-se pelo tribunal, a data da decisão e a fonte ou local de 

publicação.  

As disposições legais não acompanhadas da fonte pertencem ao Acto Relativo ao 

Direito das Sociedades Comerciais e Agrupamento Complementar de Empresas 

(AUDSC/ACE), aprovado em 30 de Janeiro de 2014, pelo Conselho de Ministros da 

OHADA, salvo se do contexto resultar o contrário. Os diplomas legais são identificados 

pela sigla ou abreviatura mais usual na doutrina especializada.  

As traduções aqui efetuadas são da nossa inteira responsabilidade. 

Os artigos dos diplomas da OHADA aqui referenciados que se apresentam, com vários 

períodos, sem alguma forma de identificação (designadamente, alíneas e números) são 

citados através da numeração romana. 
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INTRODUÇÃO 

1. Apresentação do tema 

1.1. Razões da escolha do tema 

 

A escolha do tema da presente obra, intitulado «Sociedade criada de facto e sociedade 

de facto no Direito da OHADA», visa, em primeiro lugar, satisfazer a nossa vontade e 

determinação em aprofundar conhecimentos em matéria de sociedades comerciais, com 

foco particular nas chamadas sociedades criadas de facto e sociedades de facto, 

presentes na dinâmica socioeconómica da Guiné-Bissau e, em geral, na dos Estados-

Membros da OHADA. 

Em segundo lugar, o défice (ou mesmo a ausência) da jurisprudência nacional até à data 

presente sobre a matéria de sociedades irregulares, rectius: sociedades criadas de facto e 

sociedades de facto, o que pressupõe a ignorância dessas realidades societárias na 

Guiné-Bissau, constituiu também uma das principais razões da escolha do presente 

tema.  

Em terceiro lugar, pretendemos contribuir para que haja, efetivamente, a segurança 

jurídica e judiciária no espaço da OHADA. Uma vez que economia informal, 

predominante em muitos Estados-Membros da OHADA, favorece, em larga medida, o 

surgimento dessas realidades societárias, suscetíveis de perturbar (e, efetivamente, 

perturbam) o exercício legítimo de atividades comerciais. Com efeito, essas realidades 

societárias geram constrangimentos de ordem jurídica e económica, nomeadamente, a 

incerteza e a insegurança jurídica e a concorrência desleal, respetivamente. O exercício 

de comércio de modo informal pode contribuir, em grande medida, para que o 
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investimento estrangeiro esteja cada vez mais distante do País e do espaço comunitário 

no seu todo. 

 Trata-se de realidades societárias que, por vezes, são constituídas e dissolvidas à 

margem do quadro legal em vigor, quer seja por boa fé, quer seja por má fé dos 

respetivos sócios. Impõe-se, por isso, estudá-las e divulgá-las. 

Finalmente, pretendemos apresentar, neste âmbito, um trabalho científico original que 

demonstra uma reflexão abrangente e aprofundada sobre a problemática de sociedades 

criadas de facto e de sociedades de facto, nunca antes tratada pela doutrina nacional e 

(ou pela doutrina da OHADA) especializada, cujo resultado final experamos poder 

contribuir, em certa medida, para ajudar esclarecer e melhorar muitas questões aqui 

suscitadas.  

 

1.2. Delimitação do âmbito da investigação  

 

Cumpre, antes porém, sublinhar que o presente trabalho visa analisar tão-só sociedades 

criadas de facto e sociedades de facto no Direito (OHADA). A nossa reflexão sobre o 

tema vertente tem por principais referências, para além do quadro legal da OHADA, os 

Direitos português e europeu.  

Do presente estudo está, no entanto, excluída a análise aprofundada dos regimes 

jurídicos dos dieferentes tipos societários regulados no Direito da OHADA. Também 

estão fora do âmbito da presente obra sociedades civis criadas de facto. De igual modo, 

dispensar-se-á a questão dos deveres fiduciários de gestores de sociedades criadas de 

facto e sociedades de facto (dever de lealdade e dever de cuidado) e a responsabilidade 

civil destes pela violção desses deveres. 
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Na Introdução, traçar-se-á um panorama geral do Direito das sociedades comerciais nos 

Estados-Membros da OHADA antes e depois das independências dos anos 60 e 70 até a 

reforma do AUS de 30 de Janeiro de 2014. 

No primeiro Capítulo, debruçar-se-á sobre o conceito genérico de sociedade 

(comercial), os respetivos elementos, constituição de sociedade comercial e a natureza 

jurídica do seu ato constituinte. 

O segundo Capítulo ocupar-se-á, especificamente, do tema da presente obra: «sociedade 

criada de facto e de sociedade de facto no Direito da OHADA», a sua evolução 

histórico-legislativa, modalidades e manifestações, designadamente. 

Não obstante termos assumido, no fundo, um objeto de estudo significativamente 

modesto e delimitado, porém, existe, efetivamente, múltiplas conexões com temas 

próximos, pelo que far-se-á a análise de figuras afins de sociedade criada de facto e de 

sociedade de facto no terceiro Capítulo. 

O penúltimo capítulo ocupar-se-á da relação existente entre sociedade criada de facto e 

sociedade de facto em específico, estabelecendo seus traços distintivos e respetivos 

pontos de contacto. 

Finalmente, (the last but not the least), cabe abordar a natureza jurídica da sociedade 

criada de facto e da sociedade de facto no Direito da OHADA. 

2. O Direito das sociedades comerciais nos Estado-Membros da OHADA antes da 

Organização para a Harmonização do Direito dos negócios em África (OHADA)    

2.1. O Direito das Sociedades Comerciais antes das independências   
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Berço da humanidade, a África conheceu, muito antes da ocupação árabe e da 

colonização europeia, sistemas jurídicos autóctones, de fonte essencialmente 

consuetudinária e tradição oral, que, embora tenham vindo a perder, consideravelmente, 

a sua influência nas respetivas comunidades, até aos dias que correm permanecem em 

vigor.  

Todavia, a evolução económica e social dos países africanos não é favorável à 

preservação dos Direitos tradicionais: a economia monetária, a urbanização, a criação 

de mercado de trabalho, a melhoria da tecnologia de informação e comunicação, a 

democratização, a pulverização da família tradicional e os movimentos de emancipação 

feminina – tudo isso são fenómenos que, a prazo, jogam contra a subsistência desses 

Direitos, na medida em que os problemas por eles suscitados, assim como as soluções 

que postulam, são muito diversos daqueles a que tais Direitos dão resposta1. 

 

Ora, sem prejuízo da prática comercial primitiva, ou da forma clássica do exercício do 

comércio (a troca direta) entre os povos Africanos, o Direito Comercial Geral e o 

Direito das Sociedades Comerciais em particular foram, salvo melhor opinião, criados e 

extendidos pelas então potenciais colonizadoras (designadamente, França e Portugal) 

aos atuais Estados-Membros da OHADA, então designados por territórios ultramarinos. 

 

Em relação ao território ultramarino que atualmente denomina-se «Guiné-Bissau», o 

Direito comercial, em especial o Direito das Sociedades Comerciais era, 

essencialmente, constituído pelos seguintes diplomas legais2: 

                                                           
1 Vide DÁRIO MOURA VICENTE, Direito Comparado, 3ª Edição revista e atualizada, Almedina, 2015, 

pp. 383 e 411.  
2 A estes diplomas haverá ainda que acrescentar, entre outros: o Decreto n.º 1645, de 15 de Junho de 1915 

(ações privilegiadas); DL n.º 49 381, de 15 de Novembro de 1969 e posteriores alterações, estendido aos 

então territórios ultramarinos pela Portaria n.º 352/70,de 13 de Julho (fiscalização das sociedades 
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a) Código Comercial Português, aprovado pela Carta, de Lei de 28 de Junho de 

1888, tornado extensivo às então províncias ultramarinas pelo artigo 2.º do 

Decreto, de 20 de Fevereiro de 1894; 

 

b) Lei das Sociedades por Quotas, aprovada pela Lei, de 11 de Abril de 1901, 

estendida às então províncias ultramarinas pelo Decreto, de 22 de Abril de 1906; 

 

c) Lei do Registo Comercial, aprovado pelo DL n.º 42 644, de 14 de Novembro de 

1959, tornado extensivo às então províncias ultramarinas pela Portaria n.º 

22 139, de 29 de Julho de 1966; 

 

d) Código Civil Português de 1966, (sobretudo na parte concernente ao contrato de 

sociedade), aprovado pelo DL n.º 47.344, de 25 de Novembro de 1966, 

estendido às então províncias ultramarinas pela Portaria n.º 22.869, de 4 de 

Setembro de 1967. 

 

No que concerne às províncias ultramarinas francesas de África, também a insegurança 

jurídica e judiciária faziam-se sentir3. No âmbito do direito societário, esses territórios 

                                                                                                                                                                          

anónimas); DL n.º 1/71, de 6 de Janeiro (restrições à transmissão de ações por negociação particular), 

tornado extensivo aos então territórios ultramarinos pela Portaria n.º 42/1971, de 28 de Janeiro; DL n.º  

397/71, de 22 de Setembro (obrigações convertíveis), tornado extensivo aos então territórios ultramarinos 

pela Portaria n.º  197/1972, de 10 de Abril e DL n.º  154/72, de 10 de Maio (limitação do direito de voto 

dos acionistas) tornado extensivo aos então territórios ultramarinos pela Portaria n.º  534/1972, de 14 de 

Setembro.  
3 GEORGES MEISSONNER, Les sources du droit des sociétés, in Encyclopédie Jurique de l´Afrique, 

Tome 7, Droit des Entreprises, p. 103. 
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foram submetidos ao princípio da especialidade legislativa. Quer isto significar que não 

houve aplicação uniforme e em bloco das legislações da metrópole (França) nos 

territórios de África Ocidental francesa (AOF) ou nos da África Equatorial francesa 

(AEF). A legislação da metrópole só se aplicava a um determinado território 

ultramarino se se verificasse o objeto particular da sua extensão4. Este princípio, 

estabelecido desde o século XVIII, justificou-se pelas particularidades geográficas, 

económicas e técnicas dos territórios ultramarinos franceses. No entanto, muitos textos 

de Direito societário francês não foram estendidos às antigas províncias ultramarinas de 

África e os que foram estendidos foram objeto de várias reservas nos diplomas de sua 

aplicação5. 

Assim, o Code de Commercce francês de 1807 foi declarado aplicável ao Senegal, pela 

Lei, de 7 de Dezembro de 1850, ao Gabão, pela Lei, de 1 de Junho de 1878, à Guiné 

Conakry, por Decreto de 11 de Maio de 1892, ao Benin, por Decreto, de 26 de Julho de 

1894, à Costa de Marfim (Côte d´Ivoire) pelo Decreto, de16 de Dezembro de 1896, ao 

Congo, pela Lei de 28 de Setembro de 1897. Mais tarde, a metrópole, através do 

Decreto, de 22 de Maio de 1924, tornou extensivo ao Congo toda a legislação comercial 

então em vigor nas províncias ultramarinas francesas de África Ocidental e aos 

Camarões toda a legislação comercial então em vigor nos territórios ultramarinos 

franceses de África Equatorial Francesa6. 

                                                           

4 Cf FRANÇOIS ANOUKAHA, ABDOULLAH CISSE, NDIAW DIOUF, JOSETTE NGUEBOU 

TOUKAM, PAUL-GÉRARD POUGOUÉ et MOUSSA SAMB, Sociétés commerciales et GIE, Bruylant, 

Bruxeles, 2002, p. 4 e ALAIN FÉNÉON, Droit des Sociétés en Afrique (OHADA), Lextenso éditions, 

LGDJ, 2015, p. 2 e ss. 

5  Cf ALAIN FÉNÉON, Droit des Sociétés en Afrique…ob. cit.,  p. 2 e ss. 
6 Cf PAUL-GÉRARD POUGOU (coord), Sociétés commerciales ... ob. ct.,  p. 5 e ALAIN FÉNÉON, 

Droit des Sociétés en Afrique…ob. cit., p. 2 e ss. 
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Várias alterações ao Code de Commercce foram estendidas às ex-províncias 

ultramarinas, designadamente a Lei das Sociedades Anónimas, de 24 de Julho de 18677. 

 

2.2. O Direito das Sociedades Comerciais depois das independências 

  

As independências nacionais dos anos 50, 60 e 70 não erradicaram o Direito das 

potências colonizadoras, antes foram geralmente acompanhadas de uma receção 

material desse Direito, no estado em que o mesmo se encontrava ao tempo daqueles 

eventos e na medida em que não fosse contrário às Constituições e às restantes leis dos 

novos Estados8.  

Em relação à Guiné-Bissau, a recepção do Direito positivo da antiga metrópole lusitana 

deve-se da sua não contrariedade ao disposto no artigo 1.º da Lei n.º 1/73, de 24 de 

Setembro de 1973, que expressamente determina que «a legislação portuguesa em vigor 

à data da proclamação do Estado Soberano da Guiné-Bissau mantém a sua vigência em 

tudo o que não for contrario à Soberania Nacional, à Constituição da República, às suas 

leis ordinárias e os Princípios e Objetivos do Partido Africano de Independência da 

Guiné e Cabo-Verde (P.A.I.G.C)9». Assim, passaram a vigorar, no território da Guiné-
                                                           
7 Cf B. GLANSDORFF, Les sociétés commerciales en Afrique et Haiti, in Common Law et Droit des 

sociétés commerciales d´Afrique et d´Haiti, Université de Moncton- École de Droit, 1997, p. 9.  
8 Cf DÁRIO MOURA VICENTE, Direito Comparado... ob. cit., p. 385, PAULO CÂMARA e outros, 

conflito de interesses no Direito Financeiro e Societário: Um Balanço a Partir da Crise Financeira, 

Almedina, Coimbra, 2010, p. 5. SAMORA ILÍDIO DELGADO SAMPA, Os negócios entre a sociedade 

e os sócios no Direito da OHADA, Almedina, 2014, p. 26 e ss.  
9 Parece-nos também que, apesar da ambiguidade da fórmula referida à legislação portuguesa em vigor, 

que em termos literais tanto poderia significar a legislação vigente na anteriormente designada metrópole 

ou legislação portuguesa cuja aplicabilidade havia sido estendida ao território antes denominado por 

colónia da Guiné-Portuguesa, a teleologia do artigo acima referido impunha este segundo entendimento. 
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Bissau, o Código comercial de Veiga Beirão de 1888, a Lei das Sociedades por Quotas 

de 11 de Abril de 1901 e demais legislação do Estado colonial português.  

Assim aconteceu, de igual modo, designadamente, em Angola, por força do artigo 165.º 

da Lei Constitucional de 1992; em Cabo Verde, de acordo com o artigo 288.º da 

Constituição de 1992; em Moçambique, por força do artigo 209.º da Constituiçaõ de 

1990 e em São Tomé e Principe, nos termos do artigo 158.º da Constituição de 199010. 

À luz do quadro legal acima mencionado, na Guiné-Bissau, registava-se basicamente os 

seguintes tipos de sociedades comerciais: a sociedade em nome coletivo (artigo 105.º, § 

1.º do Código Comercial), caracterizada por responsabilidade solidária e ilimitada dos 

sócios perante os credores sociais; a sociedade em comandita, podendo ser sociedade 

em comandita simples e em comandita por ações (artigo 199.º do C. Com), 

caracterizada pela existência de dois tipos de sócios: sócios comanditados, que 

respondem de forma solidária e ilimitada perante os credores sociais, e sócios 

comanditários, cuja responsabilidade é limitada ao valor das suas entradas; sociedade 

anónima (artigo 105.º do C. Com), que se caracteriza essencialmente pela 

responsabilidade limitada dos acionistas, uma vez que apenas o património social 

                                                                                                                                                                          

Assim, fica garantida a necessidade imperiosa, expressamente declarada no preãmbulo da Lei em apreço, 

de evitar o vazio jurídico que eventualmente resultaria do fenómeno de sucessão de Estado. Cf JOÃO 

ESPÍRITO SANTOS, Apontamentos sobre os regimes jurídicos guineenses de fonte legal do casamento e 

do divórcio, in Boletim da Faculdade de Direito de Bissau n.º 4, 1995, p. 212. 
10 Em boa parte, esse Direito mantém-se ainda em vigor. Por exemplo, o Código civil português de 1966 é 

hoje, como não podia deixar de ser, também o Código Civil daqueles países, posto que com alterações 

importantes. Sobre as Constituições dos Estados de Língua Portuguesa, por todos, JORGE BACELAR 

GOUVEIA, As Constituições dos Estados de Língua Portuguesa, Almedina, 2003. 
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responde pelas dívidas da sociedade e, por último, a sociedade por quotas11, prevista e 

regulada não no Código de Veiga Beirão de 1888, mas sim na Lei de 11 de Abril de 

1901, que se caracteriza também pela limitação da responsabilidade dos sócios perante 

os credores socias12. 

Assim, afigura-se-nos legítimo concluir que desse período à vigência do AUS no 

território guineense, em virtude da adesão da Guiné-Bissau à OHADA13, o quadro 

jurídico societário era composto basicamente pelo Código comercial de 1888, pela Lei 

de 11 de Abril de 1901 e pelo Código Civil de 1966. Portanto, na Guiné-Bissau, tal 

como em outros países africanos, não se registou alguma reforma de relevo do Direito 

societário14.  

Em geral, a intervenção do legislador da Guiné-Bissau, em matéria societária, foi 

essencialmente norteada pela preocupação de constituição de sociedades de capitais 

exclusivamente públicos e sociedades de capitais mistos regidas pelo Decreto n.º 33/79, 

                                                           
11 A conhecida sociedade por quotas em Portugal, ou sociedade de responsabilidade limitada nas outras 

coordenadas geográficas teve origem na Alemanha através da Lei de 20 de Abril de 1892 sobre as 

sociedades por quotas, designada ali por: Gesellschaft mit beschrӓnkter Haftung (GmbH).   

12 Por todos, RAUL VENTURA, Comentário ao Código das Sociedades Comerciais, Sociedades por 

Quotas, Vol. I, 2.ª edição de 1991, Almedina, Coimbra, 1989, pp. 25 e ss. 
13 A Guiné-Bissau aderiu ao Tratado Relativo à Harmonização do Direito dos Negócios em África 

(OHADA) em 15 de Janeiro de 1994, tendo este sido ratificado em 20 de Janeiro de 1996. No quadro 

institucional do Tratado foram aprovados diversos Atos Uniformes, designadamente o relativo ao Direito 

das Sociedades Comerciais e ao Agrupamento Complementar de Empresas, em 17 de Abril de 1997, cuja 

tradução oficial se encontra publicada no Boletim Oficial da República da Guiné-Bissau de 21 de 

Setembro de 2005. Aquele Tratado estipula a aplicabilidade direta nos Estados partes dos Atos Uniformes 

adotados no seu âmbito (artigo 10.º), determinando, por seu lado, o Ato Uniforme em matéria societária a 

revogação das regras legais anteriores de direito interno dos Estados partes que lhe sejam contrárias 

(artigo 919.º). 
14 Também neste sentido, SAMORA SAMPA, Os negócios entre a sociedade e os sócios… ob, cit., p. 28.  
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promulgado em 27 de Outubro de 1979, publicado no Boletim Oficial n.º 44 de 03 de 

Novembro de 1979, que aprova «Bases Gerais das Empresas Públicas», revogada pelo 

Decreto n.º 55/93, de 25 de Outubro, que estabelece «Bases Gerais de Empresas de 

Capitais Públicos». Assim, pode citar-se, designadamente, em relação às Empresas de 

capitais exclusivamente públicos, Sociedade de Pré-fabricados “Amizade Guiné-

Bissau/Cuba SADINO”, E.P., “Sociedade Comercial e Industrial da Guiné-Bissau, 

E.P”., a Empresa Nacional de Pesquisa e Exploração Petrolíferas e Mineiras 

“PETROMINAS”, E.P., hoje PETROGUIN, E.C.P., Empresa Nacional de Agência de 

Transportes Marítimos GUINÉMAR, E.P., e “Linhas Aéreas da Guiné-Bissau, 

designada por «LIA», E.P.. Sobre as empresas de capiatis mistos, cita-se, 

designadamente, a GIALPE- Sociedade Mista Guineo-Argelina de Pesca e Sociedade de 

Economia Mista de Armamento e Pesca de Cacheu (SEMAPESCA)15. 

Nos antigos territórios ultramarinos franceses, o Direito das sociedades  ficou, também, 

inicialmente marcado  pela classificação tripartida das sociedades comerciais, a saber: 

sociedade em nome coletivo (artigos 20 a 22.º do Code de Commerce), sociedade em 

comandita (artigos 23.º a 28.º do Code de Commerce) e sociedade anónima (artigos 29.º 

a 36.º do Code de Commerce). A sociedade de responsabilidade limitada (Société à 

responsabilité limite) foi consagrada no ordenamento jurídico francês pela Lei, de 7 de 

Março de 1925, tornada extensiva às colónias pelo seu artigo 33.º.  

                                                           
15 Observe-se que a denominação de empresas públicas na Guiné-Bissau sofreu aditamento. Assim, nos 

termos do artigo 9.º das Bases Gerais de Empresas Públicas, Decreto n.º 33/79, promulgado em 27 de 

Outubro de 1979, «A denominação das empresas públicas, será sempre precedida ou seguida das palavras 

“Empresas Públicas” ou das iniciais “E.P.». Nos termos do artigo 1.º, n.º 2, do Decreto n.º 55/93, de 25 de 

Outubro, Diploma em vigor, «A denominação das empresas de capitais públicos, será sempre precedida 

ou seguida das palavras “Empresas de Capitais Públicos” ou das iniciais “ECP”. Lê-se, agora, «Empresas 

de Capitais Públicos», em vez de «Empresas Públicas». 
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De igual modo, nas antigas colónias francesas, houve poucas reformas do Direito 

herdado do Estado colonizador, como seja, entre outros, o caso de Togo que não apenas 

deixou de reformar a legislação do colonizador aplicável antes da independência, como 

também acolheu, por razões de modernização, a Lei francesa de 24 de Julho de 1966 

sobre as sociedades comerciais16. 

Nos outros países, a atividade do legislador africano em matéria de sociedade 

permanece relativamente reduzida. Note-se que as intervenções de legisladores 

nacionais foram orientadas em diversos sentidos. Assim, em certos Estados, a 

preocupação do legislador, em matéria societária, traduzia-se, essencialmente, na 

constituição de sociedades de capitais exclusivamente públicos ou sociedades mistas, tal 

é o caso, designadamente, de Camarões: Lei n.º 74/18, de 5 de Dezembro de 1974, 

relativa ao controlo dos administradores, gerentes e gestores de fundos públicos e de 

empresas públicas; ordenação n.º 95/003, de 17 de Maio de 1995, sobre o estatuto geral 

das empresas do setor público e para-público e Benin: Ordenança n.º 72-11, de 8 de 

Abril de 1972, criou as sociedades de Estado e sociedades de economia mista17. 

Porém, deve sublinhar-se que houve a reforma do direito societário em certos países, 

nomeadamente, no Costa de Marfim: entre outros, o Decreto de 17 de Janeiro de 1973 

que regula as operações sobre oferta pública de aquisição, e a Lei n.º 83-789, de 2 de 

Agosto de 1983, modificou certos aspetos da Lei, de 1867. Assim, foi alterado o artigo 

22.º da Lei de 1867, e instituído o conselho de administração com presidente-diretor-

geral, a regulamentação da cotação de ações em bolsas de valores, entre outras; no Mali: 

                                                           
16 Cf PAUL-GÉRARD POUGOU (coord), Sociétés commerciales ... ob. ct.,  p. 9. 
17 Todavia, nos Camarões, deve assinalar-se que na Lei n.º 61-20 de 27 de Junho de 1961 relativa à forma 

da sociedade impõe a forma notária para todos os atos constitutivos e alterações das sociedades anónimas, 

sociedade em comanditas por ações ou das sociedades de responsabilidade limitada. Também no Benin, a 

Lei n.º 90-005 de 15 de Maio de 1990 fixa as condições do exercício de comércio. 
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sem derrogação das Leis, de 24 de Julho de 1867, e 7 de Março de 1925, o direito 

societário foi densificado pelos seguintes diplomas: ordenação n.º 58, de 14 de Outubro 

de 1975, que regula a profissão de comerciante, complementada pelo Decreto n.º 189, 

de 14 de Novembro de 1975, relativa à organização do comércio e por circular n.º 41, 

de 28 de Janeiro de 1976.  

No Senegal registou-se, com efeito, uma verdadeira reforma. A Lei n.º 85-40, de 29 de 

Julho de 1985, integrou o regime societário senegalês na IV Parte do Código das 

Obrigações Civis e Comerciais. Diversamente dos outros países de África, o Senegal foi 

dotado de um conjunto de legislações importantes que se pretendem completas, em 

virtude de evolução moderna do direito das sociedades e do labor jurisprudencial. De 

resto, a Lei de 85 foi alterada pela Lei n.º 89-09, de 17 de Janeiro de 1989. Estes 

diplomas legais têm como objetivo “melhorar o quadro jurídico no interior do qual as 

sociedades comerciais devem desenvolver as suas atividades, protegendo tanto 

interesses dos sócios como dos terceiros”18. 

 A Guiné-Konacry foi, no entanto, o único país, dentre as antigas colónias francesas de 

África em destaques, que tem optado pela unificação de legislações em matéria das 

sociedades. Desta feita, a Lei n.º 66-22, de 1 de Setembro de 1962, foi considerada 

como um verdadeiro Código das sociedades.  

Observe-se que este Código consagra seis tipos de sociedades: a sociedade do Estado, a 

sociedade de economia mista, a sociedade de responsabilidade limitada, a sociedade 

anónima, a sociedade cooperativa e sociedade civil. Este diploma isntitui ainda o regime 

de presidente-diretor-geral para as sociedades anónimas. A sociedade em nome coletivo, 

                                                           
18 Cf PAUL-GÉRARD POUGOU (coord), Sociétés commerciales ... ob. ct.,  pp. 10-15. 
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a sociedade em comandita simples e a sociedade em comandita por ações foram 

suprimidas19. 

Depois da ordenação n.º 119, de 17 de Maio de 1985, que regulava o exercício da 

atividade comercial e as sociedades (à exceção da sociedade em comandita por ações), 

as sociedades passaram a ser regidas pela Lei/92/043/CTRN de 8 de Dezembro de 1992 

- o Código das atividades económicas. Daí que alguma parte da doutrina tem afirmado 

que na Guiné-Konacry não havia nem sociedade civil, nem sociedade comercial, nem o 

Direito Comercial, mas simplesmente um Direito das atividades económicas20. 

Além disso, o domínio reservado às empresas privadas foi consideravelmente reduzido 

devido à criação das sociedades de Estado nos diferentes setores da atividade 

económica. Com efeito, os principais setores de atividade económica desse País foram 

submetidos ao controlo das sociedades de Estado que detinham, inclusive, o monopólio 

das operações comerciais21. Essas sociedades eram geridas em conformidade com as 

disposições dos Decretos n.º 175PRG, de 27 de Junho de 1960, e n.º 382, de 4 de 

Setembro de 1976, relativo à criação e funcionamento de sociedades setoriais do Estado. 

Posto isto, pode afirmar-se que o quadro jurídico societário anterior à OHADA era, em 

geral, disperso, vetusto e inadequado às necessidades e os interesses dos agentes 

económicos e do comércio em geral.  

                                                           
19 Cf GEORGE MEISSONNIER, Droit des sociétés en Afrique (Afrique noir francophone, Marco et 

Madagascar), Tomo XXVII, L.G.D.J, Paris, 1978, p. 39. 
20 MARA MAKALÉ TRAORE, Droit des sociétés commerciales en Guinée, in Law et droit des sociétés 

commerciales d´Afrique et d´Haiti, op. Cit., p. 229, apud: PAUL-GÉRARD POUGOU (coord), Sociétés 

commerciales ... ob. ct.,  p. 13. 
21 G. MEISSONNIER, Droit des sociétés… op. Cit., p. 101, apud: PAUL-GÉRARD POUGOU (coord), 

Sociétés commerciales ... ob. ct.,  p. 14 
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Com vista a encontrar resposta adequada e satisfatória para reduzir ou evitar a 

insegurança jurídica reinante na sub-região, a UDEAC (União Aduaneira e Económica 

dos Estados de África Central), atual CEMAC (Comunidade Económica e Monetária de 

África Central) elaborou um Projeto do Código das Sociedades Comerciais através do 

Ato n.º 18/81/UDEAC-322, de 19 de Dezembro de 1981. Contudo, esse Projeto não 

chegou de ver a luz do dia. 

Face à insegurança jurídica patente na sub-região africana em destaque, o legislador da 

OHADA forneceu um quadro jurídico adequado às necessidades e os interesses dos 

agentes económicos e do comércio em geral, mediante a adoção de diversos Atos 

Uniformes, com particular destaque para o AUS. 

 

3. O Acto Uniforme de 17 de Abril de 1997 relativo ao Direito das Sociedades 

Comerciais e Agrupamento Complementar de Empresas (AUDSC/ACE) 

 

No quadro institucional do Tratado foram aprovados diversos Atos Uniformes, entre os 

quais o AUS, em 17 de Abril de 1997, cuja tradução oficial se encontra publicada no 

Boletim Oficial da República da Guiné-Bissau de 21 de Setembro de 200522.  

 

O diploma legal em questão consagrou “a sociedade criada de facto” (artigo 115.º) e “a 

sociedade de facto” (artigos 864.º e 865.º).  

Desta feita, dispõe o artigo 115.º que “I - Se, contrariamente às disposições do presente 

Acto Uniforme, o contrato de sociedade ou o acto unilateral não forem reduzidos a 

                                                           
22 Este Ato Uniforme foi adotado em Cotonou (Benin) a 17 de Abril de 1997, e entrou em vigor no dia 1 

de Janeiro de 1998, em conformidade com o disposto no seu n.º 2 do artigo 920. 
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escrito e, em consequência, a sociedade não puder matricular-se, esta denomina-se 

“sociedade criada de facto” e não tem personalidade jurídica. 

II - A sociedade criada de facto é regida pelos artigos 864.º e seguintes do presente Acto 

Uniforme”23. 

Por um lado, nos termos do disposto no artigo 864.º  lê-se que, “Existe uma sociedade 

de facto quando duas ou mais pessoas, singulares ou coletivas, agem como se fossem 

sócias, sem que tenham, contudo, constituído entre si um dos tipos societários previstos 

no presente Ato Uniforme24”.  

No mesmo sentido, o artigo 865.º determina-se que, “Existe igualmente sociedade de 

facto quando duas ou mais pessoas singulares ou coletivas tiverem constituído entre si 

uma sociedade correspondente a um dos tipos previstos no presente Ato Uniforme, mas 

não tenham sido cumpridas as formalidades constitutivas legais ou tiverem constituído 

entre si uma sociedade que não corresponda a nenhum dos tipos previstos no presente 

Ato Uniforme25”.  

                                                           
23 Lê-se no original do mesmo preceito que, “ Article 115º, I - Si, contrairement aux dispositions du 

presént Acte Uniforme, le contrat de société ou, le cas échéant, l'acte unilatéral de volonté n'est pas établi 

par écrit et que, de ce fait, la société ne peut être immatriculée, la société est dénominée «société créée de 

fait». Elle n'a pas la personnalité juridique. 

II - La société créée de fait est régie par les dispositions des articles 864 et suivants du présent Acte 

Uniforme”. 
24  Atente no original deste artigo: “Article 864.º Il y a société de fait lorsque deux ou plusieurs personnes 

physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l'une des sociétés 

reconnues par le présent Acte uniforme”. 
25 Lê-se no original que, “Article 865.º, Lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales ont 

constitué entre elles une société reconnue par le présent Acte uniforme mais n´on pas accompli les 

formalités légales constitutives ou ont constitué entre elles une société non reconnue par le présent Acte 

uniforme, il y a également société de fait”. 
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Da simples leitura destes preceitos resulta patente que o legislador do anterior AUS não 

nos forneceu uma distinção clara entre a sociedade de facto da sociedade criada de 

facto. Uma vez que, por um lado, o conteúdo literal do artigo 115.º versa mais sobre a 

“sociedade de facto” do que a “sociedade criada de facto”. Por outro, o disposto no 

artigo 864.º traduz mais uma noção da “sociedade criada de facto” do que a “sociedade 

de facto”.  

A questão da distinção entre as duas realidades societárias, há muito debatida sobretudo 

na jurisprudência e doutrina francesas, será posteriormente desenvolvida em sede 

própria, dado que, para lá da persistente controvérsia sobre a mesma, a sua distrinça não 

deixa de ter relevância jurídica e prática atualmente. 

Todavia, o legislador da OHADA, ciente da premente necessidade da clareza de normas 

jurídicas, por forma a proporcionar aos operadores económicos um ambiente jurídico 

mais amigável, procedeu à reforma do AUS em 2014, com particular incidência sobre a 

questão em apreço. 

4. A reforma do AUDSC/ACE de 30 de Janeiro de 2014 

 

O AUS, de 17 de Abril de 1997, conheceu uma profunda reforma em virtude de adoção, 

em 30 de Janeiro de 2014, pelo Conselho de Ministros da OHADA, de um novo AUS. 

Este Diploma foi publicado em 4 de fevereiro de 2014, no Jornal Oficial da OHADA, e 

entrou em vigor em 5 de Maio de 2014.  

Em poucas linhas, o objetivo da reforma visa encontrar soluções mais consentâneas ao 

contexto socioeconómico dos Estados membros da OHADA. 

 

 4.1. Âmbito de aplicação 
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No que concerne ao âmbito material e espacial da aplicação do AUS, a própria 

designação é explícita, uma vez que estão sujeitas ao AUS todas as sociedades 

comerciais cujas sedes se situem no território de um dos Estados Parte do Tratado 

relativo à Harmonização do Direito dos Negócios em África (OHADA). Os 

agrupamentos complementares de empresas ficam igualmente sujeitos às disposições do 

presente Ato Uniforme. Todavia, as sociedades comerciais e agrupamento 

complementar de empresas continuam sujeitos às leis vigentes no Estado Parte onde se 

encontram sedeadas, contanto que não sejam contrárias ao presente Ato Uniforme 

(artigo 1.º e artigo do AUS e artigo 10.º do Tratado da OHADA). 

Quanto ao arco temporal de aplicação do AUS, importa assinalar três situações 

possíveis: 

 

a) sociedades comerciais constituídas antes da entrada em vigor do AUS; ou as 

sociedades comerciais constituídas ao abrigo do AUS de 17 de Abril de 1997; 

b) sociedades comerciais constituídas durante a fase de transição para o AUS; 

c)  sociedades comerciais constituídas após a entrada em vigor do AUS; 

  

a) Sociedades comerciais constituídas antes da entrada em vigor do AUS, ou as 

sociedades comerciais constituídas ao abrigo do AUSde 17 de Abril de 1997. 

 

As sociedades comerciais e agrupamentos complementres de empresas constituídas sob 

a égide do anterior AUS, ou seja, antes da entrada em vigor do presente AUS, estão 

sujeitas as disposições deste, pelo que devem, no prazo de dois anos a contar da entrada 

em vigor deste diploma, proceder à harmonização dos respetivos estatutos com as 

disposições do novo AUS. Isto é, até 5 de Maio de 2016, as disposições do novo AUS 

aplicam-se a todas sociedades comerciais e agrupamentos complementares de empresas 

que operam nos territórios dos Estados-Membros da OHADA, e prevalecem-se sobre as 
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cláusulas estatutárias contrárias, que serão consideradas como não escritas (artigos 

908.º, 915.º e 919.º).  

Caso os estatutos das sociedades comerciais e agrupamentos complementres de 

empresas constituídas ao abrigo do anterior AUS estejam em sintonia com o novo AUS, 

não será necessário qualquer processo de harmonização. Todavia, deve o coletivo de 

sócios confirmar, mediante uma deliberação, a não necessidade de adaptação dos 

estatutos ao novo AUS, devendo essa deliberação ser objeto de publicidade nas mesmas 

condições previstas para a alteração de estatutos (artigo 913.º). 

 

b) Sociedades comerciais constituídas durante a fase de transição para o AUS. 

. 

O regime do AUS é aplicável às sociedades comerciais constituídas durante a moratória 

de dois anos, a contar da data da sua entrada em vigor. Quanto às formalidades 

constitutivas já observadas não precisarão de ser renovadas (artigo 907/II, in fine). 

Assim, por exemplo, se determinada sociedade comercial já tivesse sido constituída por 

escritura pública antes do novo AUS, mas ainda não tivesse sido inscrita no Registo do 

Comércio e de Crédito Mobiliário (RCCM), não precisaria de fazer uma nova escritura 

de constituição, mas a inscrição no RCCM já deverá ser feita de acordo com as regras 

previstas na SEÇÃO II do CAPÍTULO I do TÍTULO II do Ato Uniforme Relativo ao 

Direito Comercial Geral (AUDCG). 

 

c) Sociedades comerciais constituídas após da entrada em vigor do novo AUS. 

 

Finalmente, quanto às sociedades comerciais constituídas após a entrada em vigor do 

AUSC, dúvidas não restam de que ficam sujeitas a todas disposições deste diploma 

legal (artigo 907.º/I).  
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Posto isto, pode considerar-se que o AUS consagra o princípio da retroatividade, ou 

seja, este diploma legal aplica-se ex tunc, abrangendo as sociedades anteriormente 

constituídas. 

 

No que se prende particularmente com o tema da presente obra “A Sociedade Criada de 

Facto e a Sociedade de Facto no Direito da OHADA”, uma leitura atenta do disposto na 

anterior e nova redação do artigo 864.º e do artigo 865.º permite detetar a evolução do 

pensamento legislativo. Uma vez que reza, agora, o disposto no artigo 864.º que “Há 

sociedade criada de facto quando duas ou mais pessoas singulares ou coletivas atuam 

como sócias sem terem formado entre si uma das sociedades reconhecidas pelo presente 

Ato Uniforme”. E, nos termos do artigo 865.º, lê-se que “Quando duas ou mais pessoas 

singulares ou coletivas constituíram entre si uma sociedade reconhecida pelo presente 

Ato Uniforme mas que comporte vícios de formação não regularizados ou constituíram 

uma sociedade não reconhecida por este Ato Uniforme, há sociedade de facto”. 

Assim, resulta patente, à luz do atual AUS, a distinção formal entre a Sociedade Criada 

de Facto e Sociedade de Facto”. Com efeito, na Sociedade Criada de Facto, 

diversamente do que ocorre na Sociedade de Facto, os sócios não têm consciência de 

existência do contrato da sociedade entre si. Assim sendo, a sociedade criada de facto 

decorre meramente dos factos, de uma situação material, sem a cobertura de qualquer 

acordo entre os participantes.  

A distinção entre as duas realidades societárias em jogo será retomada com maior 

desenvolvimento em seu devido lugar. Porém, impõe-se assinalar alguns aspetos 

técnicos-legislativos não menos constrangidores na perspetiva do intérprete-aplicador 

bissau-guineense. 

 



26 

  

 

 

 

 

 

 

4.2. Apreciação crítica do AUDSC/ACE 

  

O AUS está sistematizado em quatro partes, a saber: Parte I versa sobre disposições 

gerais sobre sociedades comerciais; Parte II contém disposições especiais sobre as 

sociedades comerciais; Parte III ocupa-se de disposições penais e Parte IV resume-se 

em disposições finais e transitórias.  

O Ato Uniforme em exame apresenta-se, numa primeira análise, como um diploma 

completo, num texto único, coerente com uma disciplina geral comum a todas as 

sociedades comerciais, e uma parte especial para cada uma delas26. Assim, o diploma 

em questão procura regular todos os aspetos da vida das sociedades comerciais. 

Por inspiração marcadamente francesa, o AUS, sem prejuízo da técnica legislativa 

francófona, apresenta também aspetos menos positivos, do ponto de vista da técnica 

legislativa lusófona. Uma vez que, por um lado, os artigos não são, geralmente, 

precedidos de epígrafes, o que torna a tarefa de interpretação bem mais difícil (v.g., 

artigos 864.º a 868.º). Por outro lado, a redação de cada artigo é contínua, sendo raros os 

artigos em que podemos encontrar números ou alíneas (nomeadamente, artigos 242.º a 

256.º). Existem apenas parágrafos sem qualquer símbolo de identificação, o que 

dificulta a sua referência. Também se verifica ao longo do AUS uma certa 

desarticulação entre os regimes jurídicos previstos para cada tipo de sociedade 

comercial, na medida em que problemas idênticos, com soluções idênticas, têm, 

consoante o tipo da sociedade, redações muito diferentes, o que torna a compreensão 

dos artigos mais difícil (v.g., 289.º, 307.º, 344.º e 345.º). 

                                                           

26 Neste sentido, TIAGO SOARES DA FONSECA, O Acto Uniforme relativo ao DSC/ACE, 

considerações gerais; Lisboa, 2002, p. 18 e ss. 
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Regista-se, também, muitas repetições, na parte especial, de normas já antes previstas na 

parte geral, o que torna o diploma em causa desnecessariamente extenso (v.g., artigo 

157.º e 158.º conjugados com os preceitos precedentes)27.  

5. Compatibilização do Direito interno guineense com o AUDS/ACE 

 

A vigência dos Atos Uniformes da OHADA trouxe muitas soluções e institutos que 

constituem uma novidade no sistema jurídico mercantil guineense. Com efeito, os 

diplomas legais em questão, uma vez que fazem parte dos sistemas jurídicos dos 

Estados-membros da OHADA, contêm novas situações jurídicas ativas e passivas28, 

para os operadores económicos.  

Assim, afigura-se-nos indispensável debruçarmo-nos sobre o sentido útil do disposto no 

artigo 10.º do Tratado da OHADA, procurando saber, entre a tese da unificação e a tese 

da harmonização, qual é a tese ínsita neste preceito.  

 

Assim, por harmonização de Direitos entendemos a redução das diferenças que os 

separam quanto a certas matérias, tendo em vista assegurar um certo grau de 

equivalência funcional entre as soluções neles consagradas, mas sem que seja 

completamente suprimida a diversidade das respetivas regras. A harmonização pode ser 

alcançada de diferentes formas. Entre elas avultam, na União Europeia, as directivas, 

                                                           
27 Por forma a minimizar as inconveniências que a referida técnica legislativa pode causar e causa ao 

intérprete-aplicador de Direito da OHADA de nacionalidade guineense, cuja formação em Direito 

assenta-se na matriz portuguesa, parece-nos que é indispensavel, durante o procedimento da elaboração e 

revisão dos Atos Uniformes (Cf os artigos 6.º e ss do Tratado da OHADA), o parecer de juristas nacionais 

e/ou portugueses mais autorizados. 
28 Sobre a situação jurídica, ver, por todos, OLIVEIRA ASCENSÃO, Teoria Geral do Direito Civil, Vol. 

IV, Título V, Relações e Situações jurídicas, Lisboa, 1993, pp. 3. 
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que vinculam os Estados-Membros quanto aos resultados a atingir na disciplina jurídica 

de certas matérias, deixando no entanto às instâncias nacionais a competência quanto à 

forma e aos meios de o conseguirem29; e no âmbito mundial as Leis-Modelos emanadas 

da Comissão das Nações Unidas Para o Direito Comercial Internacional (CNUDCI ou 

UNCITRAL) e do Instituto Internacional Para a Unificação do Direito Privado 

(UNIDROIT), as quais, como a sua designação indica, se destinam tão-somente a servir 

de exemplo ou de fonte de inspiração aos legisladores nacionais na regulamentação das 

matérias nelas versadas.  

A este respeito, no âmbito da União Europeia, cita-se, designadamente, as Diretivas 

relativas à responsabilidade decorrente dos produtos defeituosos (Diretiva 85/374/CEE, 

de 25 de Julho de 1985, in JOCE nº L 210, de 7 de Agosto de 1985, pp. 29 ss.), as 

cláusulas abusivas nos contractos celebrados com os consumidores (Diretiva 

93/13/CEE, de 5 de Abril de 1993, in JOCE nº L 95, de 21 de Abril de 1993, pp. 29 ss.), 

à protecção de consumidores em matéria de contractos à distância (Diretiva 97/7/CE, de 

20 de Maio de 1997, in JOCE nº L 144, de 4de Junho de 1997, pp. 19 ss.), à venda de 

bens de consumo e às garantias a ela relativas (Diretiva 1999/44/CE, de 25 de maio de 

1999, in JOCE nº L 171 de 7 de Julho de 1999, pp. 12 ss.), ao comércio electrónico 

(Diretiva 2000/31/CE, de 29 de Junho de 2000, in JOCE nº L 200, de 8 de agosto de 

2000, pp. 35 ss.), à comercialização à distancia de serviços financeiros (Diretiva 

2002/65/CE, de 23 de Setembro de 2002, in JOCE nº L 271, de 9 de Outubro de 2002, 

pp. 16 ss.) e às praticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores no 

mercado interno (Diretiva 2005/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 

Maio de 2005, in JOCE nº L 149, de 11 de Junho de 2005, pp. 22 ss.). 

 
                                                           
29 Cf o art. 288º, §3º, do Tratado Sobre o Funcionamento da União Europeia. Em alguns casos, porém, as 

Diretivas da União concedem aos Estados-Membros uma margem de liberdade tão escassa que o seu 

efeito é mais o de unificar os Direitos nacionais do que propriamente o de os harmonizar. 
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Já a unificação de Direitos tem por objetivo a eliminação das diferenças entre os 

sistemas jurídicos considerados, o que pressupõe a identidade das suas regras jurídicas e 

porventura mesmo a atribuição a um único órgão da competência para decidir em última 

instância as questões suscitadas pela respectiva interpretação e integração. Também a 

unificação pode ser levada a efeito através de diferentes categorias de instrumentos, 

entre os quais sobressaem, para além das convenções e dos tratados de Direito 

Internacional Público, os Regulamentos (na União Europeia)30 e os Atos Uniformes (na 

OHADA)3132.  

É o que se verifica, por exemplo, com a Convenção de Paris para a Proteção da 

Propriedade Industrial, de 20 de Março de 1883, revista por diversas vezes, e a 

Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, celebrada em 9 

de Setembro de 1886 e também objecto de diversas revisões, a Convenção do 

UNIDROIT Sobre o Leasing Financeiro Internacional, em vigor desde 1995, que 

unifica as regras materiais aplicáveis a esse contrato. 

Paralelamente, foi objecto de unificação o regime jurídico aplicável ao chamado 

factoring, ou cessão financeira, que desempenha igualmente papel de relevo no 

comércio internacional como instrumento destinado, nomeadamente, a facilitar as 

exportações pelas pequenas e médias empresas, normalmente dotadas de menor 

capacidade financeira e por isso mesmo impossibilitadas de concederem crédito aos 

adquirentes dos seus produtos ou serviços. Também esta matéria é objecto de uma 

Convenção do UNIDROIT: a Convenção Sobre o Factoring Internacional, concluída 

em Otava, em 1988 e em vigor desde 1995. 

                                                           
30 Cf o art. 288º, §2º, do Tratado Sobre o Funcionamento da União Europeia. 
31 Cf o art. 10º do Tratado Relativo à Harmonização em África do Direito dos Negócios. 
32 Sobre a distinção entre a unificação e a harmonização, por todos, DÁRIO MOURA VICENTE, Direito 

Comparado... ob. cit., p. 525 e ss. 
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Ainda no domínio do transporte internacional cita-se, designadamente, a Convenção 

celebrada, em 25 de Agosto de 1924, por iniciativa do Comité Marítimo Internacional, 

da Convenção de Bruxelas Relativas à Unificação de Certas Regras em Matéria de 

Conhecimentos de Carga (também conhecida por Regras da Haia), alterada pelo 

Protocolo de Visby de 23 de Fevereiro de 1968 e pelo Protocolo SDR; a Convenção das 

Nações Unidas Sobre o Transporte de Mercadorias por Mar, concluída em Hamburgo, 

em 31 de Março de 1978 (Regras de Hamburgo); e a Convenção das Nações Unidas 

Sobre o Contrato de Transporte Internacional de Mercadorias Total ou Parcialmente 

Marítimo, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 11 de Dezembro de 

2008 (Regras de Roterdão), que desenvolve e moderniza as convenções anteriores. 

No domínio do transporte aéreo, destaque-se a Convenção de Varsóvia Para a 

Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, de 12 de 

Outubro de 1929, em parte substituída pela Convenção Para a Unificação de Certas 

Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal a 28 de 

Maio de 1999, que visa modernizar e consolidar o denominado sistema de varsovia 

constituído pela convenção do mesmo nome e pelos instrumentos que a completaram e 

modificaram. 

Não menos importantes nesse domínio são a Convenção de Genebra de 1956 Relativa 

ao Contrato de Transporte Internacional de Mercadorias por Estrada (CMR) e a 

Convenção Relativa aos Transportes Internacionais Ferroviários, feita em Berna em 

1980 (COTIF). 

Mais recentemente, surgiram diversos instrumentos internacionais respeitantes aos 

meios de pagamento e às garantias das transações: a Convenção da Nações Unidas 

Sobre Letras de Câmbio e Livranças Internacionais, de 1988; a Convenção da Nações 

Unidas Sobre Cessão de Créditos no Comércio Internacional Sobre Elementos de 

Equipamentos Móveis, de 2001.  
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Os instrumentos até aqui referidos apenas abrangem, em princípio, situações 

internacionais: não há neles uma unificação do regime jurídico das situações puramente 

internas33. Esta última apenas surgiria em matéria de títulos cambiários através das leis 

uniformes relativas às letras e livranças e ao cheque. 

  

Posto isto, coloca-se a questão de saber se estamos perante o método da unificação ou, o 

método da harmonização no Direito da OHADA. Trata-se, no entanto, de uma das 

questões que parece estar longe de ser pacífica na literatura jurídica da OHADA34.  

 

                                                           
33 Trata-se da situação a que LUÍS LIMA PINHEIRO qualifica de Unificação (stricto sensu). Esta 

consiste na criação, por uma fonte supraestadual, de Direito material unificado, exemplo, Direito material 

especial de fonte supraestadual. Ao lado de Direito comum de fonte interna passa a vigorar na ordem 

interna um Direito especial aplicável às situações internacionais. Cf LUÍS LIMA PINHEIRO, Direito 

Internacional Privado, Introdução e Direito de Conflitos, Parte Geral, Vol., I, 3.ª Edição Refundida, 

Almedina, 2014, p. 81 e ss. 
34 Ainda sobre a tese da unificação, se bem entendermos, JOSEPH ISSA SAYEGH, L´ordre juridique 

OHADA, Communication au colloque ARPEJE, ERSUMA, Porto Novo, 3-5juin 2004, disponível em 

www.ohada.com. P. 1 ss., RUI ATAÍDE, Estrutura, principais objectivos e inovações do Acto Uniforme 

relativo ao Direito das Sociedades Comerciais e do Agrupamento Complementar de Empresas,in BFDB, 

n.º 6, V Jornadas Jurídicas,p. 285 e JOSEPH ISSA SAYEGH, O Direito das Sociedades Comerciais da 

OHADA: Direito Comum e Regimes Especiais, Comunicação apresentada nas Vªs Jornadas Jurídicas da 

Faculdade de Direito de Bissau de 5 a 8 de Maio de 2003, in Boletim da Faculdade de Direito de Bissau, 

N.º 6, 2004, pp. 79-81. Em relação da tese da harmonização veja-se, CLÁUDIA MADALENO, As 

Garantias das Obrigações nos Direito Guineense e da OHADA, Almedina, 2009, p. 69 e ss e SAMORA 

SAMPA, Os negócios entre a sociedade e os sócios… ob, cit., p. 42. Uma referência é, ainda, devida a 

EDMUNDO MENDES, Garantias Imobiliárias no Quadro da OHADA: Hipotéca, Dissertação do 

Mestrado de Ciências Jurídicas, FDUL, 2003/2004, pp. 16-21. A posição deste autor, sobre o tema em 

apreço, parece-nos, no entanto, pouco clara, na medida em que falou, pese embora com ênfase na 

uniformização, invarialvemente em duas técnicas de integração jurídica. 

http://www.ohada.com/
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Segundo o artigo 10.º do Tratado da OHADA, “os Atos Uniformes são diretamente 

aplicáveis e obrigatórios nos Estados Partes, não obstante toda e qualquer disposição35 

contrária de direito interno, anterior ou posterior”. 

Em face do que precede, parece-nos razoavelmente seguro concluir que é a tese da 

unificação que se encontra expressamente vertida no artigo 10.º. Com efeito, foram 

objeto de unificação, designadamente, Direitos Comerciais Gerais, Direitos das 

Sociedades Comerciais, Direitos das Sociedades Cooperativas, Direitos das Garantias, 

Direitos da Contabilidade e Direitos da Arbitragem dos Estados-Membros da OHADA. 

Saliente-se que unificação destes Direitos foi concretizada pelos respetivos Actos 

Uniformes. Neste sentido, o artigo em exame parece assaz expressiva ao determinar que 

“os Atos Uniformes são diretamente aplicáveis e obrigatórios nos Estados-Membros da 

OHADA”.  

Diversamente, é a questão de saber qual é a dimensão ou o âmbito da unificação dos 

Direitos dos Estados-Membros da OHADA levada a cabo pelos Actos Uniformes. 

Trata-se de saber se, por exemplo, o Acto Uniforme Relativo ao Direito Comercial 

Geral regulou todas as matérias concerntes ao Direito comercial geral.  

A resposta não pode deixar de ser negativa, uma vez que muitas das diferenças que 

separam os Direitos de vários Estados-Membros da OHADA neste domínio não 

relevam meramente da técnica jurídica, antes radicam em fatores metajuridicos, 

nomeadamente axiológicos e ideológicos, que o legislador é por si só incapaz de 

erradicar. Sendo o Direito é um produto cultural, o pluralismo jurídico parece-nos 

impedir, com efeito, a unificação integral dos diveros Direitos dos Estados-Membros da 

OHADA36. 

                                                           
35 A expressão «disposição» pode, consoante os casos, designar um artigo de um texto, uma alínea de 

certo artigo ou uma frase de certo artigo. Cf o TCJA da OHADA, disponível em www.ohada.com com a 

referência J-02-04. 
36 Neste sentido, DÁRIO MOURA VICENTE, Direito Comparado... ob. cit., pp. 386 e 450 e ss. 

http://www.ohada.com/
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Assim, em relação à Guiné-Bissau, a classificação dos actos de comércio em objetivos e 

subjetivos, nos termos do artigo 2.º, do Código Comercial de 1888, contínua válida. 

Também é ainda válida a classificação de actos de comércio prevista no artigo 99.º 

deste diploma. Aliás, é expressiva, neste sentido, a última parte do artigo em exame: 

“…não obstante toda e qualquer disposição contrária de direito interno, anterior ou 

posterior”.  

Em síntese, todas as disposições de Direito interno, anteriores ou posteriores, não 

incompatíveis ou não contrárias aos Atos Uniformes continuam e/ou serão válidas37. 

6. A formalização das economias dos Estados-Membros da OHADA 

 

                                                           
37 Vide, por exemplo, TCJA 27-Jun.-2002; de 19-Jun.- 2003, disponíveis em www.ohada.com. Nestes 

arrestos e em vários outros, constata-se a determinação do TCJA no sentido de que não se pode recorrer 

ao Direito interno quando o Ato Uniforme contém tanto as regras do direito material como as do direito 

adjetivo, que são as unicas com vocação para serem aplicáveis nos Estados membros. No mesmo sentido, 

o Aviso do TCJA da OHADA, de 30 de Abril de 2001, emitido na sequência de um pedido de 

esclarecimento da Costa de Marfim, no âmbito do qual procedeu à interpretação do artigo 10.º do Tratado 

Constitutivo da OHADA. Deste Aviso ficou explícito que a revogação do Direito interno existente ou a 

existir é de todas as disposições que sejam contrárias aos Atos Uniformes. Este documento encontra-se 

disponível em www.ohada.com, com a referência j-02-04, Neste sentido, JOSEPH ISSA SAYEGH, 

L´ordre juridique OHADA, Communication au colloque ARPEJE, ERSUMA, Porto Novo, 3-5 juin 2004, 

disponível em www.ohada.com. P. 1 a 3, e JOSEPH ISSA SAYEGH, O Direito das Sociedades 

Comerciais da OHADA: Direito Comum e Regimes Especiais, Comunicação apresentada nas V Jornadas 

Jurídicas da Faculdade de Direito de Bissau de 5 a 8 de Maio de 2003, in Boletim da Faculdade de Direito 

de Bissau, N.º 6, 2004, pp. 73-81, DÁRIO MOURA VICENTE, Direito Comparado... ob. cit., pp. 386. 

Na doutrina nacional especializada vide, designadamente, EDMUNDO MENDES, Garantias 

Imobiliárias no Quadro da OHADA: Hipotéca, Dissertação do Mestrado de Ciências Jurídicas, FDUL, 

2003/2004, p. 45. 

http://www.ohada.com/
http://www.ohada.com/
http://www.ohada.com/
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Antes porém, impõe-se saber o que é a economia informal. Por economia informal 

entende-se toda a atividade económica exercida à margem do quadro legal e que escapa, 

por isso, o controlo dos poderes públicos38.  

A doutrina estabelece seis critérios essenciais para a distinção do “setor formal” do 

“setor informal”, a saber: a dimensão da empresa, o registo da atividade económica, a 

contabilidade organizada, o lugar fixo de exercício de atividade económica, o acesso ao 

crédito formal (saliente-se que o financiamento de atividade económica informal, 

geralmente, não ocorre por via do sistema bancário) e o estatuto fiscal39. 

Dentre estes critérios, parece-nos mais decisivo, para efeitos da qualificação dicotómica: 

setor formal e setor informal, o critério de registo da empresa/sociedade e a 

contabilidade organizada, uma vez que tornam mais fácil o controlo da atividade 

económica pelos poderes públicos. 

A economia informal, característica da economia da larga maioria dos Países da África 

Subsariana, mormente os Estados-membros da OHADA, favorece, em grande medida, o 

surgimento das chamadas sociedades de facto e sociedades criadas de facto, pelo que a 

problemática inerente a estas realidades societárias postula uma política legislativa 

adequada ao ambiente sócio-económico em que se manifestam.  

Saliente-se que, face à incapacidade do Estado de prover os bens públicos 

indispensáveis ao desenvolvimento económico e social, associada ao défice dos 

sistemas politico-administrativo em controlar o exercício de atividade económica, o 

setor informal surge como forma de gerar rendimento e é, certo, um factor de emprego. 

                                                           
38 Parece-nos neste sentido, designadamente, SALVATORE MANCUSO, Direito Comercial Africano 

(OHADA), Almedina, 2012, pp. 68-70 e MOHAMADOU BOYE, La Formalization de l´Informel: Des 

Systemes Financiers Decentralises a l´Entrepreneant, in PENANT, n.º 886, 2014, p. 58. 
39 Vide MOHAMADOU BOYE, La Formalization de l´Informel… ob. cit., p. 58 
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Não obstante, deve sempre ter presente que, como fica demonstrado no ponto sobre os 

constrangimentos originados pelas sociedades de facto e sociedades criadas de facto, a 

economia informal é um obstáculo ao crescimento e ao desenvolvimento. Por isso, 

impõe-se formalizar atividades comerciais dos sujeitos económicos do setor informal, 

ou seja, aqueles que exercem atividades económicas que escapam a qualquer 

regulamentação e controlo por parte do poder público. 

Assim, foi adotado, no âmbito material da OHADA, o estatuto de “entreprenant” 

(pequeno comerciante40 ou empreendedor) (artigo 30.º e ss., do AUCG), com o objetivo 

de permitir os actores do setor informal sair da situação de marginalidade jurídica e 

desenvolver a sua atividade num ambiente jurídico e socialmente regulado, graças a um 

regime jurídico simples e menos custoso. Observe-se que esta nova figura jurídica pode 

ser também usada por aqueles que pretendem ingressar no mundo dos negócios, ou 

iniciar atividade comercial com o objetivo de testar o seu negócio antes de adotar um 

dos tipos societários previstos e regulados no AUS41. 

Desta feita, a migração dos agentes económicos do setor informal, que conduz a 

consequente e desejável integral formalização da economia, para o setor formal deve ser 

progressiva e incentivada a nível interno (artigo 30.º/VII, do AUCG). 

Parece-nos, também, que a preclusão da limitação da responsabilidade e a 

responsabilidade solidária nas chamadas sociedades de facto e sociedades criadas de 

facto (artigo 270.º, por remissão do artigo 868.º) visa, designadamente, desencorrejar o 

exercício de atividade comercial de maneira informal. 

                                                           
40 A expressão “pequeno comerciante” deve-se a SALVATORE MANCUSO, Direito Comercial … ob. 

cit., pp. 68-70. 
41 Neste sentido, SALVATORE MANCUSO, Direito Comercial … ob. cit., pp. 69. 
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Ainda nesse processo de formalização de economias dos Países da subregião africana, 

cita-se, para lá do âmbito da OHADA, a criação, no quadro da UEMOA, do Sistema 

Financeiro Descentralizado (SFD), (A Lei sobre a Regulamentação do SDF, aprovada 

pelo Conselho de Ministro da União, em 6 de Abril de 2007), que estabelece uma 

alternativa viável ao sistema bancário clássico, facilitando, principalmente, os agentes 

económicos do setor informal o acesso ao crédito.  

Saliente-se que, na Guiné-Bissau, é recorrente o uso, nos discursos políticos, da 

expressão: «… formalizar as nossas empresas…». Impõe-se aclarar o sentido técnico-

juridico desta expressão. 

Qunado se fala da formalização de empresas, parece-nos que se tem em presença as 

seguintes aceções da empresa no Direito Comercial: a empresa como atividade e a 

empresa como objeto, carecendo, no entanto, da personalidade jurídica, ou seja, da 

«formalização. Isto é, a transição de empresa como objeto para empresa como sujeito de 

direitos e obrigações. 

A empresa como atividade traduz-se na atividade económica exercida pelo empresário 

de forma profissional e organizada com vista à realização de fins de produção ou troca 

de bens e serviços. Como objeto, a empresa exprime o conjunto de elementos 

congregado e organizado pelo empresário com vista ao exercício da sua atividade. 

 Empresa como sujeito ou agente jurídico é considerada como pessoa (com situações 

jurídicas ativas e situações jurídicas passivas) que exerce uma atividade económica de 

produção de bens ou distribuição de bens ou de prestação de serviços42. 

                                                           
42 Cf MIGUEL J. A. PUPO CORREIA, Direito Comercial, 13.ª Edição revista e atualizada, 

EDIFORUM, Edições Jurídicas, Lda, Lisboa, Setembro/2016, pp. 43 e 44.  
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Assim, quando se fala da «formalização das empresas», parece-nos que se tem em vista 

atribuir ou reconhecer a forma jurídica (societária) da empresa, que permite a 

configuração das suas relações internas (organização) e a autonomia interna, bem como 

a capacidade para entrar no tráfico jurídico, ou seja, a personalidade coletiva. Através da 

forma jurídica, a empresa torna-se sujeito de direito, passa de objeto a sujeito43.   

A personalidade jurídica atribuída ou reconhecida às empresas é um expediente jurídico 

de que os empresários se servem para gerir empresas de forma (mais ou menos) 

descentralizada e com possível limitação de responsabilidade44. 

Todavia, importa salientar que os Acto Uniforme Relativo ao Direito Comerciail Geral 

(AUDG) e o Acto Uniforme Relativo ao Direito das Sociedades Comerciais e 

Agrupamento Complementar de Empresas (AUSC/ACE) dispõem de soluções 

                                                           
43 Como consequência da atribuição de personalidade jurídica às sociedades comerciais temos, desde 

logo, que as referidas sociedades podem ser titulares de situações jurídicas ativas e situações jurídicas 

passivas. Os direitos e obrigações da sociedade não são, por isso, direitos e obrigações dos sócios. Estes 

não têm direitos sobre os bens isolados da sociedade, nem sobre o património da sociedade no seu todo. O 

que integra esse património pertence à sociedade e não aos sócios. Os sócios apenas têm direitos perante a 

sociedade e não sobre os bens que integram o património social. Os direitos dos sócios são, 

designadamente, o de quinhoar nos lucros, de participar nas deliberações dos sócios, de obter informações 

sobre a vida da sociedade, de ser designado para os órgãos sociais de administração e fiscalização. De 

entre as obrigações,destacamos, a de entrar para a sociedade com bens ou indústria (artigo 37.º e ss.). Cf, 

designadamente, ALEXANDRE DE SOVERAL MARTINS, Estudos de Direito das Sociedades, 12.ª 

edição, Almedina, 2015 (Coord. J.M. Coutinho de Abreu), p. 87 e ss. A esta obrigação acresce, 

designadamente, o dever de não concorrência e dever de não apropriação de oportunidades de sociedade. 

Vide, por todos, A. BARRETO MENEZES CORDEIRO, Doutrina das oportunidades societárias 

(Corporate Opportunities Doctrine), in Revista do Direito das Sociedades Comerciais, Ano V (2013) N.º 

3, pp. 750 e ss. 
44 Parace-nos neste sentido, J. M. COUTINHO DE ABREU, Da empresarialidade, as empresas no 

Direito, Almedina, Coimbra, 1999, pp. 201 a 218. 
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adequadas à problemática de exercício de atividades comerciais de modo informal, 

designadamente, a consagração e regulação da figura de «entreprenant e sociedades de 

facto e sociedades criadas de facto», respetivamente. Com efeito, e sem prejuízo de 

outras medidas adequadas, parece-nos que estas novas realidades jurídicas adequam, em 

boa medida, às pretensões dos sucessivos Governos da Guiné-Bissau em matéria de 

combate ao comércio informal45. Impõe-se, portanto, estudá-las, comentá-las e divugá-

las. 

CAPITULO I. NOÇÃO GERAL DE SOCIEDADE E A SUA CONSTITUIÇÃO 

SEÇÃO I. NOÇÃO GERAL DE SOCIEDADE  

7. Noção e elementos de sociedade  

 7.1. Noção de sociedade 

 

O vocábulo “sociedade” é utilizado na linguagem jurídica para designar actos jurídicos 

e entidades. O artigo 980.º do CC, epigrafado de “Sociedade”, fornece-nos uma noção 

de contrato de sociedade. Também nos termos do artigo 4.º e ss do AUS, a sociedade 

aparece primária e dominantemente como um contrato. Na doutrina a polissemia é 

patente, falando-se (em modos de maior ou menor contraposição) da sociedade como 

                                                           
45 Com efeito, o combate ao comércio informal tem sempre sido um dos eixos programáticos de 

intervenção e ações prioritárias nos Programas dos sucessivos governos da República da Guiné-Bissau, 

designadamente, nos Programas do VIII e IX Governos Constitucionais. 
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contrato e como coletividade46, contrato e entidade47, negócio jurídico e pessoa 

jurídica48, negócio e ente49, contrato e instituição50. 

Tendo em conta a natureza da presente obra, preferimos falar de sociedade como 

contrato, sem embargo de outros actos constitutivos de sociedades sem natureza 

contratual (v.g., negócios unilaterais constituintes de sociedades unipessoais) e sem 

natureza negocial (v.g., decreto-lei constituinte de sociedade anónima de capitais 

públicos51).  

Assim, na presente obra, utilizaremos a perspetiva “sociedade-contrato, porquanto nos 

parece mais adequada à filosofia do Acto Uniforme em apreço e ao tema da presente 

obra: “Sociedade criada de facto e Sociedade de facto no Direito da OHADA”.  

 

As sociedades comerciais são referidas no n.º 2 do artigo 13.º do Código Comercial de 

Veiga Beirão de 1888 como o segundo tipo de comerciante. O primeiro tipo de 

comerciante está consagrado no n.º 1 do mesmo artigo, que reza que são comerciantes 

“as pessoas que, tendo capacidade para praticar atos de comércio, fazem desta profissão. 

O n.º 2 do preceito citado conjuga-se com o disposto no artigo 104.º do mesmo diploma 

                                                           
46 Vide, CUNHA GONÇALVES, Comentário ao código comercial português, vol. I, Empreza Editora J. 

B., Lisboa, 1914, pp. 195-196, JOSÉ TAVARES, Sociedades e empresas comerciais, 2.ª ed., Coimbra 

Editora, Coimbra, 1924, pp. 19-20. 
47 Cf LOBO XAVIER, Sociedades comerciais (Lições aos alunos de Direito Comercial do 4.º ano 

jurídico) ed.copiorgr., Coimbra, 1987, pp. 3-4. 
48 Vide, BRITO CORREIA, Direito comercial, 2.º vol., AAFDL, Lisboa, 1989, p. 5. 
49 Vide, V. BUONOCORE, in BUONOCORE (a cura di), Manuale di diritto commerciale, 2.ª ed., G. 

Giappichelli Editore, Torino, 1999, p. 108. 
50. Cf J.-P. BERTREL, Liberté contractuelle et sociétés- Essai d´une théorie du “juste milieu” en droit 

des sociétés, RTDC, 1996, pp. 611 e ss. 
51 Todavia, é inegável que o contrato é não só o tradicional acto de constituição de sociedades mas 

também (ainda hoje) o acto-regra. 
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legal, que elenca os requisitos essenciais para que uma sociedade se considere 

comercial: 1.º que tenha por objeto praticar um ou mais atos de comércio e; 2.º que se 

constitua em harmonia com os preceitos deste Código. Assim, o Código permite-nos 

saber quais são os requisitos para que uma sociedade se considere comercial, mas não 

nos fornece uma noção da sociedade52.  

Ora, em virtude da derrogação das disposições internas pelas dos Actos Uniformes da 

OHADA, parece-nos que a comercialidade da sociedade deve ser aferida nos termos do 

6.º conjugado com o disposto no artigo 2.º e ss do AUCG. Diz o artigo 6.º/I que “a 

comercialidade de uma sociedade é determinada pelo seu tipo ou pelo objeto. E o n.º II 

deste preceito prossegue com a enumeração das sociedades que são comerciais pelo 

tipo.  

Lê-se nos termos do artigo 2.º do AUCG que “São comerciantes aqueles que praticam 

actos de comércio por natureza e fazem desta prática a sua profissão53. 

                                                           
52 A idêntica questão é suscitada pela doutrina portuguesa a propósito do n.º 2 do artigo 1.º do Código das 

Sociedades Comerciais. Cf OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Comercial, Volume IV, Sociedades 

Comerciais, Parte Geral, Lisboa 2000, pp. 12-40; MIGUEL J. A. PUPO CORREIA, Direito 

Comercial… ob. cit., pp. 120 e 121 e J. M. COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito comercial- Das 

Sociedades, vol. II, 5.ª edição. Reimpressão, Almedina, 2016, p. 21.  
53 Há uma melhoria registada na nova redação deste artigo. Por um lado, o legislador deixou de consagrar, 

como o fez na sua versão original, a expressão “profissão habitual”, e por outro, a qualidade de 

comerciante adquire-se, agora, apenas com a prática de “actos de comércio por natureza”. 

Atente na redação original e nova do artigo 2º do AUCG:  

Redação original 

Artigo 2.° 

São comerciantes aqueles que praticam actos de comércio e fazem desta prática a sua profissão habitual. 

Redação nova 

Artigo 2.° 

São comerciantes aqueles que praticam actos de comércio por natureza e fazem desta prática a sua 

profissão. 
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Nos termos do artigo 4.º do AUS, a sociedade é constituída por duas ou mais pessoas 

que acordam, por um contrato, afetar a uma atividade dinheiro ou outro bem, ou serviço, 

com o fim de repartirem o lucro ou beneficiar da economia que dela possa resultar 

(…)54. Assim, este preceito não define o contrato de sociedade, mas sim limita a elencar 

os requisitos que permitem identificar o contrato de sociedade. 

No mesmo sentido do Código das Sociedades Comerciais Português (n.º 2 do artigo 

1.º)55, o AUS não oferece, no seu artigo 4.º do Título I, epigrafado de “Definição da 

sociedade”, do Livro I da Parte I, uma definição da sociedade comercial e/ou contrato 

de sociedade comercial56.  

Entretanto, parece-nos razoável partir, como tem feito a maioria da doutrina portuguesa, 

da noção do contrato de sociedade dada pelo artigo 980.º do Código Civil vigente na 

Guiné-Bissau, até porque se trata de uma norma de direito subsidiário (artigo 1.º/III, do 

AUS)57. Nos termos do artigo 980.º do CC, o “Contrato de sociedade é aquele em que 
                                                                                                                                                                          

O art. 2.º em apreço tem de ser articulado com o artigo 3.º, que fornece a noção de ato de comércio. 
54 Tradução nossa tradução. 
55 Determina o n.º 2 do artigo 1.º do CSC que “São sociedades comerciais aquelas que tenham por objecto 

a prática de actos de comércio e adoptem o tipo de sociedade em nome colectivo, de sociedade por 

quotas, de sociedade anónima, de sociedade em comandita simples ou de sociedade em comandita por 

acções”. 
56 Vide J. M. COUTINHO DE ABREU (coord.), Código das Sociedades Comerciais em Comentário, 

Vol. I (Artigoa 1º a 84º), Almedina, 2010, p. 30. De acordo com este autor, o n.º 2 do art. 1º diz quando é 

comercial uma sociedade, não diz o que é uma sociedade. Pressupõe portanto uma noção genérica de 

sociedade, compreensiva de sociedades comerciais e não comerciais. 
57 A maior parte da doutrina portuguesa considera a sociedade prevista e regulada nos termos do artigo 

980.º do Código Civil como um tipo básico ou comum. a todos os tipos de sociedades. Neste sentido, 

nomeadamente, OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Comercial, Volume IV, Sociedades Comerciais… ob. 

cit., p. 17, J. M. COUTINHO DE ABREU (coord.), Código das Sociedades Comerciais em 

Comentário… ob. cit., p. 30, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das Sociedades, vol. II, 

Almedina, Coimbra, 2014, p. 11, PINTO FURTADO, Curso de Direito das sociedades comerciais, 5ª 
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duas ou mais pessoas se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício em 

comum de certa atividade económica, que não seja de mera fruição, a fim de repartirem 

os lucros resultantes dessa atividade”. 

Para MENZES LEITÃO o preceito em apreço contém uma definição lacunosa por não 

incluir o elemento organização, conformador de toda a actividade societária58. 

Diversamente da maioria, PEDRO PAIS DE VASCONCELOS sustenta que “a 

sociedade civil simples, tipificada nos artigos 980.º e seguintes do Código Civil não 

corresponde ao conceito geral abstracto de sociedade ao qual se subsumiriam as 

sociedade em nome coletivo, por quotas, anónimas e em comandita, e que a definição 

contida no próprio artigo 980.º do Código Civil é privativa desse mesmo tipo e não se 

adequa nem aplica aos demais tipos. Explica ainda que o que está nos artigos 980.º e 

seguintes do Código Civil não é a sociedade em geral, é apenas a sociedade civil 

simples”59. 

 

7.2. Elementos da noção de sociedade 

 
                                                                                                                                                                          

edição, Almedina, 2004, pp. 23, MIGUEL J. A. PUPO CORREIA, Direito Comercial, Direito da 

empresa, com a colaboração de ANTÓNIO JOSÉ TOMÁS E OCTÁVIO CASTELO PAULO, 13ª 

Edição, revista e atualizada, EDIFORUM, Lda., Lisboa, 2016, pp. 156 e ss. 
58 Cf LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, Contrato de Sociedade Civil, in Direito das 

Obrigações, (coord. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO), Vol. III, 2.ª Edição, revista e ampliada, 

AAFDL, 1991, pp. 109 e ss. Este autor destaca seguintes elementos constitutivos da sociedade civil:  1) O 

instrumento: contribuição com bens e serviços; 2) O objeto: exercício em comum de uma actividade 

económica que não seja de mera fruição; actividade tem de ser dinâmica, não estática. Tem de ser 

susceptíveis a criar riqueza; 3) organização: a forma coordenada de prossecução do objeto; 4) O fim: a 

repartição dos lucros.  
59 Cf PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, A Participação Social nas Sociedades Comerciais, 2ª Edição, 

Almedina, 2006, p. 15. 
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Nos termos do artigo 980.º do Código Civil, “Contrato de sociedade é aquele em que 

duas ou mais pessoas se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício em 

comum de certa actividade económica, que não seja de mera fruição, a fim de 

repartirem os lucros resultantes dessa actividade”. 

Em virtude desta noção legal do contrato de sociedade é possível apurar a presença de 

quatro elementos60, a saber: a) elemento pessoal: pluralidade de sócios; b) elemento 

patrimonial: contribuições das partes; c) exercício em comum de certa atividade 

económica que não seja de mera fruição; e d) o fim da repartição dos lucros. 

Um outro elemento que merece ser ponderado, de certo modo prévio, seria a affectio 

societatis, ou seja, a intenção de formar a sociedade. Não teria, assim, um especial 

relevo como elemento, embora seja um factor importante na distinção entre sociedade e 

outras figuras afins61.  

Observe-se que, a doutrina62 e jurisprudência francesa63, interpretando o disposto no 

artigo 1832.º do Code civil, destacam três elementos essenciais que concorrem para a 

                                                           
60 Para PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, são os três os requisitos essenciais do contrato de 

sociedade referidos no artigo 980.º do CC: a contribuição dos sócios; o exercício em comum de certa 

atividade económica, que não seja de mera fruição; e a repartição dos lucros. Cf PIRES DE 

LIMA/ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, Vol. II, 4ª edição revista e atualizada, Coimbra 

Editora, 1997, p. 285. 

61 Cf ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das Sociedades, vol. II… ob. cit., p. 13. Para este 

autor considera a affectio societatis seria um quarto elemento, de certo modo anterior aos restantes. 
62 Cf Neste sentido, PAUL-GÉRARD POUGOU (coord), Sociétés commerciales... ob. ct.,  pp. 71 e ss. 

Afirma este autor que “L´affectio societatis n´est pas expressément prévue par la loi, mai induit par la 

jurisprudence de la définition de la société par l´article 1832 du Code civil. Il s´agit de l´élément 

intentionnel dans la société. Une société ne saurait exister sans ´affectio societatis, c´est-à-dire san une 

volonté de s´associer, une volonté de former une société”. Ainda sobre a presença deste elemento na 

constituição da sociedade, vide MAURICE COZIAN, ALAIN VIANDIER, e FLORENCE DEBOISSY, 

Droit des sociétés, 16.ª, Jurus-Classeur, 2003, p. 53 Ao afirmarem que « les éléments spécifiques du 
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constituição de uma sociedade: 1.º) contribuições das partes; 2.º) participação nos 

benefícios e perdas e; 3.º) affectio societatis. Também os mesmos requistos são 

passíveis de extrair nos precisos termos do artigo 4.º, do AUS, em virtude da forte 

inspiração deste preceito por aquele. 

Todavia, como já se notou, em obediência ao sistema jurídico civil bissau-guineense, 

impõe-se analisar os elementos constituintes do contrato de sociedade, à luz do artigo 

980.º do nosso Código Civil. 

 

7.2.1. Elemento pessoal: pluralidade de sócios 

 

 A sociedade começa por ser uma entidade composta, em regra, por dois ou mais 

sujeitos (pessoas singulares ou coletivas). Esta regra está consagrada não apenas no 

Código Civil (artigo 980.º), mas também no artigo 4.º do AUS, primeiro parágrafo. 

Porém, o princípio da pluralidade de sujeitos não é absoluto, porquanto comporta 

exceções. O direito vem admitindo não só as sociedades supervenientemente 

unipessoais64 (sociedades reduzidas a um único socio, embora tenham sido constituídas 
                                                                                                                                                                          

contrat de société sont la mise en commun d´apports, la vocation au résultats et l´affectio societatis»; 

DOMINIQUE VIDAL, Droit des sociétés, 6.ª edição, L.G.D.J, 2008, pp. 43 e ss. observa que ““L´affectio 

societatis, ou état d´esprit d´associé, définit l´élément intentionnel du contrat de société (…)”, YVES 

GUYON, Droit des affaires, Tome I- Droit Commercial general et sociétés, 5.ª ed., ECONOMICA, 1988, 

pp. 116-122 e GUILLAUME KESSLER, Société crée de fait: les leçon du droit compare, in Recueil 

Dalloz, Ano 181, n.º 28, 6 de Janeiro/21 de Julho de 2005, pp. 86-91. 
63 Neste sentido, várias jurisprudências (sobretudo francesas), designadamente, Cass. Com., 24 sept. 

2003, D. 2004 n.º 18; Paris, 31oct. 2007,RTD com. 2008. 113, n.º 1, obs. Cl. CHAMPAUD; Cass. Com., 

10 juill. 2007, RTD com. 2008.343, n.º 1 obs. Cl. CHAMPAUD. CONFIRMAR. 
64 Trata-se de um fenómeno já antigo, vide o disposto no artigo 120.º do Cód. Com § 3 e o disposto no 

artigo 1007.º do CC. O AUS prevê a unipessoalidade superveniente, nos termos do artigo 60.º. Com 

efeito, lê-se neste preceito que “No caso de sociedades unipessoais não admitidas pelo presente Acto 
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por dois ou mais), mas também sociedades originariamente unipessoais (sociedades 

constituídas por um só sujeito)65. A unipessoalidade originária não está prevista no 

Código Civil, mas prevê-a o AUS66, no seu artigo 5.º. Este preceito, em conjugação com 

artigo 309.º/II, artigo 384.º/II e artigo 853.º/I, permite que uma pessoa singular ou 

coletiva constitua uma “sociedade unipessoal” de responsabilidade limitada, sociedade 

anónima e sociedade por ações simplificadas, respetivamente.  

Nada obsta a que o Estado possa também constituir, através de lei ou decreto-lei, 

sociedades unipessoais de capitais públicos, derrogando, portanto, o regime 

estabelecido no código Civil. 

 

                                                                                                                                                                          

Uniforme, a detenção por um só sócio de todas as participações sociais não implica a dissolução imediata 

da sociedade. Qualquer interessado pode pedir ao tribunal competente a dissolução, se a situação não for 

regularizada no prazo de um ano. O tribunal pode conceder à sociedade um prazo máximo de seis meses 

para regularizar a situação. A dissolução não pode ser decretada se a regularização ocorrer até à data da 

decisão”. Trata-se essencialmente de casos de sociedades de pessoas (designadamente, sociedade em 

nome colectivo e sociedade em comandita simples), cujo número mínimo exigido para a sua constituição 

(Cf artigo 4.º) é de dois.  
65 Passemos por cima da expressão, linguisticamente inapropriada, uma vez que mal se compreende a 

constituição de uma «sociedade» por apenas um sujeito. Na verdade, a expressão «sociedade unipessoal» 

encerra uma contradição nos próprios termos, uma vez que sociedade pressupõe “por definição”, um 

mínimo de dois sócios. Cf J. M. COUTINHO DE ABREU, Da empresarialidade… ob. cit., p. 146. 
66 Sobre as sociedades unipessoais no Direito da OHADA, por todos, JOÃO ESPIRITO SANTO, Les 

sociétés commerciales unipersonnelles du Droit Bissau-Guinéen (Acte Uniforme Relative au Droit des 

Sociétés Commerciales et du Groupement d´Intérêt Économique de L´Organization pour l´Harmonization 

en Afrique du Droit des Affaires), in Lisbon Law Review, Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, LVII, Abril, 2016/1 e FATIMATA MEMAN, La société unipersonnelle dans le 

droit des sociétés commerciales OHADA: Une legislation a parfaire, in PENANT, N.º 868, 2009, pp. 312 

a 355. 
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7.2.2. Elemento patrimonial: contribuições das partes 

 

 Há que salientar que qualquer sociedade exige um património próprio. Esse património 

é inicialmente constituído ao menos pelos direitos correspondentes às obrigações de 

entrada67. Todo o sócio é obrigado a entrar com bens ou serviços para a sociedade 

artigos 4.º, 37.º e 40.º do AUS e artigos 980.º, 983.º, n.º 1 do CC. Através desta 

obrigação, os sócios efetuam contribuições que irão formar o capital social.  

Note-se que a lei admite que as contribuições dos sócios possam revestir a natureza de 

bens ou serviços (artigos 4.º e 40.º). Ela pode englobar a transferência de direitos reais 

ou a sua oneração; a constituição de direitos pessoais de gozo; a efetivação da prestação 

de facere; à suportação de atuação que, à partida, poderia proibir68. 

Observe-se que o novo AUS afasta de modo expresso, contrariamente a versão anterior 

desse Acto, a possibilidade de existir sócios de indústria69 nas sociedades anónimas, não 

obstante o artigo 40.º mencionar as contribuições de indústria como uma modalidade de 

                                                           
67 Porém, deve ter-se presente que o capital social não é essencial à noção de sociedade comercial, uma 

vez que há sociedades comerciais em falta falta ou pode faltar tal elemento. Contudo, ele é 

essencialíssimo nas sociedades de capitais. Neste sentido, PAULO DE TARSO DOMINGOS, Do Capital 

Social. Noções, Princípios e funções, 2.ª edição, Coimbra Editora, 2004, pp. 22 a 41. 
68 Neste sentido, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das Sociedades, vol. II, Almedina, 

Coimbra, 2014, p. 13. 
69 A entrada em indústria é aquela que é composta pela obrigação de prestação de serviço ou execução de 

trabalho por parte do sócio. Cf ARMANDO MANUEL TRIUNFANTE, O regime das entradas na 

constituição das sociedades por quotas e anónimas, Coimbra Editora, 2014, p. 124. Observa-se ainda que 

a doutrina tem considerado que o trabalho da obrigação de entrada deve ser fornecido de forma 

independente, sem subordinação aos associados restantes (ou melhor dizendo, perante a sociedade), sob 

pena de estarmos em face de um vulgar contrato de trabalho, ainda que lhe esteja associada uma 

participação nos lucros. Neste sentido,YVES GUYON, Droit des affaires, Tome I- Droit Commercial… 

ob. cit., p. 108.  
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entrada aparentemente destinada a todos os tipos de sociedades. O AUS revisto veda, 

expressamente, tal possibilidade (artigo 50-1.º/II e o artigo 389.º/V). Parece-nos que isto 

se deve à natureza da própria sociedade anónima, que é uma sociedade essencialmente 

de capital, sendo este a única garantia dos credores da sociedade. A indústria não é um 

património, não dá garantia aos credores, por isso não entra para o cômputo do capital 

social70. Acresce que para além de dificuldades práticas que a contribuição com a 

indústria levanta, designadamente, como calculá-la para o capital social71, ela é 

insuscetível de execução forçada (artigo 50.º-3/I)72 (nos termos do artigo 817.º do CC). 

 Desta feita, o Ato Uniforme em exame conforma-se com o regime anterior que 

resultava do Cód. Com73 e da LSQ (artigo 4.º § 4.º) 74.  

 

Todavia, afastando o caso das sociedades anónimas, o problema da admissibilidade de 

sócios de indústria coloca-se relativamente às sociedades de responsabilidade limitada 

(SARL), na medida em que parece não existir qualquer disposição no Ato Uniforme 

que, de modo expresso, restrinja ou vede tal possibilidade neste tipo de sociedades. 

                                                           
70 Cf OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Comercial, Volume IV, Sociedades Comerciais… ob. cit., p. 267. 
71 Neste sentido, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das Sociedades, vol. II, Almedina, 

Coimbra, 2014, p. 148 e ARMANDO MANUEL TRIUNFANTE, O regime das entradas na constituição 

das sociedade por quotas e anónimas… ob. cit., p. 127. 
72 Cf ABEL BILLONG BILLONG, L´apport en industrie en droit OHADA, in PENANT, N.º 889, de 

Julho-Setembro de 2014, p. 520 e ARMANDO MANUEL TRIUNFANTE, O regime das entradas na 

constituição das sociedade por quotas e anónimas… ob. cit., p. 127. 
73 Apesar de não resultar expressamente do Cód. Com a proibição de entradas de indústria aos acionistas 

das sociedades anonimas, a doutrina concluía por tal proibição por entender ser a mais adequada com a 

natureza deste tipo de sociedade. Cf por todos, FERRER CORREIA, Lições de Direito Comercial, 

Reprint, Volumes I, (1973); II (1968) e III (1975, Lex, 1994, pp. 324-325. 
74 Sobre a admissibilidade de sócios de indústria nas diversas sociedades, ver PINTO FURTADO, Curso 

de Direito das Sociedades, 4.ª Edição, Almedina, 2001, pp. 100-103. 
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Porventura, uma maior valorização do trabalho poderia admitir aí as contribuições de 

indústria, correspondendo aliás ao que é tantas vezes a realidade social de conjugação 

do sócio de capital e do sócio de indústria.  

Entretanto, a reforma do AUS de 30 de Janeiro de 2014 introduziu um novo tipo de 

sociedade comercial no Direito societário da OHADA, designado por “Sociedade por 

acções simplificadas” (SAS). Trata-se de um tipo societário cuja fonte de inspiração é, 

como tem sido, o Direito societário francês75. Note-se que, nas sociedades por acções 

simplificadas (SAS) é, no entanto, expressamente admitida a possibilidade de existência 

de sócios de indústria. Contudo, as ações emitidas a esse propósito, para além de não 

possuírem valor nominal, são intransmissíveis (artigo 853.º-5/II).  

Coloca-se a questão de saber por que é que são admitidos sócios da indústria nas 

sociedades por ações simplificadas e não nas sociedades de responsabilidade limitada? 

Terá sido por causa de mero experimentalismo, na medida em que não nos parece 

existir razões ponderosas para a sua admissão neste tipo de sociedade e não nas 

sociedade de responsabilidade limitada, porquanto este tipo societário se aproxima mais 

de sociedades de pessoas do que as SAS (v.g., sociedade em nome coletivo), onde é, por 

regra, admitida a existência de sócios de indústria76. 

Apesar da sua recente admissão no direito societário francês, na prática ainda não é 

registado o sucesso desse instrumento. Contudo, espera-se que a contribuição com a 

                                                           
75 Cf Loi n.º 2008-776 du 4 août 2008 relative à la modernization de l´économie. Neste sentido, ABEL 

BILLONG BILLONG, L´apport en industrie en droit OHADA, in PENANT, N.º 889, de Julho-Setembro 

de 2014, p. 521. Afirma este autor que «ce n´est d´ailleurs pas la seule similitude, le régime juridique de 

la société par actions simplifiée est nettement calqué sur le droit français actuel». 
76 Neste sentido, parece-nos,  PAULO DE TARSO DOMINGOS, Do Capital Social. Noções, Princípios e 

funções… ob. cit., pp. 79 a 81. Ao afirmar que «… o “savoir-fair”, ou “know-how” deverá poder 

constituir a entrada de um sócio numa SQ (equivalente a SARL, OHADA) ou SA. Mas, apenas o know-

how”. 
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indústria nas sociedades de capital (em particular, nas SAS) venha a ser uma realidade. 

A este propósito,  afirma-se que “Les apports en industrie suscitent un intérêt que 

doctrine et législation s´emploient à renouveler: ce seraient les apports de l´avenir”77.  

 

7.2.3. O exercício em comum de certa atividade económica que não seja de mera 

fruição 

 

O sujeito-sócio ou o conjunto de sujeitos-sócios utilizam, total ou parcialmente, o 

substrato patrimonial para o exercício de certa atividade económica. Temos assim o fim 

estatutário, imediato, ou fim-objeto, que é a atividade comercial que a sociedade in casu 

se propõe exercer78. Prevalece para efeitos de regime das pessoas coletivas a noção de 

fim imediato, estatutário, institucional (no caso das fundações), fim-objeto79. 

A expressão o “… exercício em comum” deve ser compreendida como exercício por 

conta de todos. Com efeito, pode o exercício não ser levado a cabo por todos os sócios, 

mesmo assim não deixa de ser em comum80.  

A doutrina tem sustentado que a expressão “exercício em comum”, para além de não se 

verificar nas sociedades unipessoais, não será a mais adequada. Embora se possa dizer 

que os sócios através da sociedade exercem em comum uma atividade, será, no entanto, 

mais correto dizer que é a própria sociedade que exerce a atividade, tenha ou não 

                                                           
77 Cf ABEL BILLONG BILLONG, L´apport en industrie en droit OHADA, in PENANT, N.º  889, de 

Julho-Setembro de 2014, p. 521. 
78  Cf DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa Colectiva e Sociedades Comerciais- dimensão 

problemática e coordenadas sistemáticas da personificação jurídico-privada, Almedina, 2015, pp. 726 e 

ss e JOÃO ESPÍRITO SANTO, Sociedades por quotas e anónimas, cit., p. 109 
79 Cf DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa Colectiva e Sociedades Comerciais… ob. cit., p. 729 
80 Cf ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das Sociedades, vol. II, Almedina, Coimbra, 2014, p. 

14. 
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personalidade jurídica, na medida em que a sociedade é entidade ou sujeito distinto dos 

sócios. Acrescente-se ainda que o “exercício em comum” não significa que os sócios 

hão-de intervir diretamente na atividade da sociedade. Significa apenas que os sócios 

poderão participar na condução (direta ou indireta, nomeadamente através da 

designação dos titulares dos órgãos de administração) ou, ao menos, no controlo dessa 

atividade (direito de informação, de impugnação de deliberações sociais, de ação de 

responsabilidade contra administradores81. 

Por fim, o ”exercício em comum” não pode ser de mera fruição. A lei pretende, com 

isso, delimitar a sociedade de meras situações de compropriedade de coisas, que 

possuem um regime próprio82.  

O objeto social deve ser “certo” ou determinado (artigo 980.º do CC) e resulta do artigo 

19.º AUS. Ainda no que respeita ao objeto social, a noção legal não o cinge à prática de 

actos juridicamente qualificados como comerciais (nos termos do artigo 3.º do AUCG, 

conjugado com o artigo 230.º, em virtude da enumeração exemplificativa constante 

daquele preceito), o que foi seguramente intencionado, atento o facto de que o AUS 

conhece o instituto da sociedade comercial que o é exclusivamente pela forma ou tipo 

(artigo 6.º do AUS)83.  

7.2.4. O fim da sociedade  

 

                                                           
81 Cf J. M. COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito comercial- Das Sociedades… ob. cit., p. 29.  
82 Cf CARLOS ALBERTO DA MOTA PINTO, Teoria geral do Direito Civil, 4.ª ed., por ANTÓNIO 

PINTO MONTEIRO E PAULO MOTA PINTO (2005), p. 293. 
83 Cf JOÃO ESPÍRITO SANTO, Constituição da Sociedade de Responsabilidade Limitada; o 

Agrupamento de Interesse Económico: caracterização e regime jurídicos; funcionalidade económica, in 

BFDB, n.º 6, V Jornadas Jurídicas, p. 301. 
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No que se atém ao último elemento da noção da sociedade, fala-se, nesta aceção, em fim 

legal-tipológico84, o fim (mediato) da sociedade85: a obtenção e repartição dos lucros. 

Saliente-se que o fim social não se contenta apenas com a persecução de lucros, exige 

ainda a intenção de os dividir pelos sócios. 

A expressão “lucro” comporta várias dimensões em direito. Assim o lucro pode ser 

encarado num sentido restrito ou num sentido amplo. O lucro stricto sensu corresponde, 

grosso modo, à diferença entre proveitos e custos suportados pela sociedade no final de 

determinado exercício, cujo saldo importasse um acréscimo de recursos financeiros. 

Lacto sensu, o lucro englobaria ainda outros ativos não necessariamente associados ao 

exercício da atividade social, como prémios de emissão, reavaliações monetárias, bens 

obtidos a título gratuito, etc86.   

Comum é ainda a distinção entre lucro em sentido objetivo e lucro em sentido subjetivo. 

No primerio caso, o lucro é tomado como escopo de certa atividade; no segundo, a 

tónica é colocada no fim distribuitivo: escopo da atividade é gerar lucro, mas para o 

distribuir pelos seus membros87.  

                                                           
84  Cf JOÃO ESPÍRITO SANTO, Sociedades por quotas e anónimas… ob.  cit., p. 109 e DIOGO COSTA 

GONÇALVES, Pessoa Colectiva e Sociedades Comerciais… ob. cit., pp. 726 e ss. 
85 O fim da sociedade é o desempenho de uma atividade produtiva, suscetível de gerar lucros que possam 

ser repartidos, sendo este que justifica a disciplina e tutela das sociedades, pelo que o acento tónico deve 

recair nele. Cf OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Comercial, Volume IV, Sociedades Comerciais… ob. 

cit., p. 26. 
86 Vide PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, A participação social nas sociedades comerciais…ob. cit., 

p. 80 e ss., DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa Colectiva e Sociedades Comerciais… ob. cit., p. 733 

e CASSIANO DOS SANTOS, A posição do accionista face ao lucros de balanço, 1996, p. 28 e ss  
87 FÁTIMA GOMES, O Direito aos Lucros e ao Dever de Participar nas Perdas nas Sociedades 

Anónimas, Almedina, 2011, pp. 37-38 e DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa Colectiva e Sociedades 

Comerciais… ob. cit., p. 734. 
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Tendo em conta o momento em que os lucros são apurados, distingue-se ainda entre 

lucro de exercício, correspondente ao excedente patrimonial aferido em cada exercício 

social; e lucro final, aferido em sede de liquidação88.  

 

Observe-se que este elemento tem um alcance parcialmente injuntivo, na medida em 

que o pacto leonino é vedado, nos termos do artigo 54.º e do artigo 994.º do CC. Quer 

isto significar que são proibidas as cláusulas que excluam os sócios dos lucros ou que os 

exoneram de perdas da sociedade89. Nos termos deste artigo, uma cláusula com tal 

conteúdo ter-se-á por não escrita. Em princípio, cada sócio quinhoa nos lucros e nas 

perdas da sociedade comercial na mesma proporção em que participa no capital da 

sociedade (artigo 54.º/I). Uma vez que se está perante uma norma supletiva, nada 

impede que os sócios a derroguem nos estatutos.  

                                                           
88 FÁTIMA GOMES, O Direito aos Lucros…ob. cit., p. 38 e DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa 

Colectiva e Sociedades Comerciais… ob. cit., p. 734. 
89 Enquanto a não proibição de participação nos lucros funda-se na própria a essencialidade do lucro que 

caracteriza a sociedade comercial, a não exclusão nas perdas tem a ver com a ideia da justiça e de 

igualdade. Cf FERRER CORREIA, Lições de Direito Comercial… ob. cit., p. 352. Porém, sustenta LUIS 

VASCONCELO ABREU que «… é precisamente a liberdade de estipulação que legitima o conteúdo do 

contrato. Ora, a referida liberdade de estipulação tem como limite o fim da sociedade e os interesses dos 

outros sócios, os quais não são afectados pela circunstância deles livremente consentirem que um sócio 

fique isento das perdas ou de participar nos lucros. A redação do art. 994.º, impondo à vontade das partes, 

no caso da partilha dos lucros, algo que pode nunca vir a realizar-se na prática, consubstancia uma 

restrição inadmissível e injustificada. Recorde-se o exemplo do direito alemão em que o pai constituiu 

com o filho uma sociedade por forma a que este possa auto-sustentar-se no futuro. Será que pelo facto de 

o pai livremente se desinteressar dos lucros ele deverá deixar de ser socio ou a sociedade fica prejudicada 

na sua existência?» LUIS VASCONCELO ABREU, Sociedade leonina: art. 994.º do Código Civl, 

AAFDL, Lisboa, 1996, pp. 49 e 50. 
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É patente que o lucro é o lucro previsto, potencial, não o lucro real90.  

Isto dito, é mister destacar, neste particular, a noção mais ampla da sociedade ou do 

contrato social sustentada, designadamente, por PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, 

como já notámos supra. Segundo este autor, a definição de sociedade que está no artigo 

980.º CC não consegue já abranger todas as sociedades comerciais, tal como existem na 

lei e na vida. A restrição da definição exclui do seu âmbito as sociedades não 

diretamente lucrativas, a sua rigidez impediu que acompanhassem a evolução no sentido 

da unipessoalidade e da exclusão do exercício em comum91.  

Também a lucratividade das sociedades, tal como consagrada na definição do artigo 

980.º do CC, se revelou, por um lado, excessivamente restritiva, excluindo do seu 

âmbito de extensão as cooperativas, e por outro, excessivamente rígida, não 

conseguindo acompanhar as sociedades não lucrativas que integram os atuais grupos de 

sociedade92.  

Finalmente, o exercício em comum, incluído como nota no conceito definitório do 

artigo 980.º CC, pode faltar em muitas das sociedades de capitais e não pode existir nas 

sociedades abertas cotadas. O exercício em comum é natural nas sociedades em nome 

coletivo, em que existe tipicamente uma grande proximidade, e até intimidade, entre os 

sócios e em que a autonomia entre os sócios e a sociedade não é intensa. Nas sociedades 

por quotas, o exercício em comum é ainda natural, embora menos do que nas sociedades 

                                                           
90 Cf designadamente, OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Comercial, Volume IV, Sociedades 

Comerciais… ob. cit., p. 28 e ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das Sociedades, vol. II… ob. 

cit., 2014, p. 15. A este propósito afirma DIOGO COSTA GONÇALVES que “…qualquer noção de 

lucro real deve ser afastada: não é possível ajuizar acerca da capacidade jurídica para a prática de um ato 

à luz de um critério só verificável depois do ato praticado”. DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa 

Colectiva e Sociedades Comerciais… ob. cit., p. 742.  
91 PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, A participação social nas sociedades comerciais…ob. cit., p. 20. 
92 PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, A participação social nas sociedades comerciais…ob. cit., p. 25. 
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em nome coletivo. O tipo de sociedades por quotas é já de sociedades de capitais, 

embora mantenha ainda muito da proximidade pessoal entre os sócios e destes com a 

sociedade. Já nas sociedades anónimas, que são típicas sociedades de capitais, não é 

normal haver exercício em comum, embora ele possa existir em pequenas sociedades 

anónimas, com um limitado número de sócios que mantenham relações de proximidade 

e de cooperação. Mas não é natural. O que é típico nas sociedades anónimas é o 

anonimato dos sócios, com relacionamento direto com a sociedade, mas não entre si. E 

não pode, com tal fundamento ser-lhes, recusada a qualificação de sociedades93.  

 

De acordo com o autor em destaque, melhor seria uma definição como aquela que 

consta do n.º 3 do artigo 1.º do Anteprojeto de FERRER CORREIA: São para todos os 

efeitos consideradas sociedades as empresas coletivas que tenham por fim o proveito 

económico dos associados, embora não se proponham obter lucros a repartir por estes. 

Com a ressalva de ser hoje desatualizada a referência à coletividade, desmentida pela 

admissão das sociedades unipessoais, é muito adequado e atual o alargamento do intuito 

ao fim de proveito comum dos associados, sejam eles um ou mais, embora não se 

proponham obter lucros a atribuir a título de dividendos94.  

8. A determinação de carácter comercial de uma sociedade 

 

O AUS reza no artigo 6.º que o carácter comercial de uma sociedade é determinado por 

duas vias, a saber: pela sua forma ou pelo seu objeto. Assim, o critério de determinação 

da sociedade comercial não é, contrariamente ao disposto no artigo 1.º/2 do CSC 

Português, necessariamente duplo. Nos termos do n.º 1 deste preceito lê-se que “A 

                                                           
93 PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, A participação social nas sociedades comerciais…ob. cit., p. 29. 
94 PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, A participação social nas sociedades comerciais…ob. cit., P. 30. 
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presente lei (o Código das Sociedades Comerciais) aplica-se às sociedades comerciais. 

O n.º 2 do mesmo preceito reza que “São sociedades comerciais aquelas que tenham por 

objeto a prática de actos de comércio e adoptem o tipo de sociedade em nome coletivo, 

de sociedade por quotas, de sociedade anónima, de sociedade em comandita simples ou 

de sociedade em comandita por acções”. Neste preceito temos o critério duplo de 

determinação de sociedade comercial: a) o critério material, que se traduz na prática de 

actos comerciais e b) critério formal, que se assenta na adoção de um dos tipos de 

sociedades previstos na lei comercial95. 

À luz do artigo 6.º podemos ter sociedades que são comerciais porque dispõem de uma 

forma comercial e sociedades que são comerciais porque o seu objeto é comercial, 

submetidas todas ao AUS. 

Cumpre antes porém interpretar o sentido da expressão “… são comerciais pela forma, 

seja qual for o seu objeto” as sociedades em nome coletivo, as sociedades em 

comandita simples, as sociedades de responsabilidade limitada, as sociedades anónimas 

e as sociedades por ações simplificadas. Trata-se de uma enumeração taxativa. 

Como já demos conta, o critério da qualificação de uma sociedade comercial não é 

necessariamente duplo. Assim, parece-nos que o problema da interpretação da 

expressão “… são comerciais pela forma, seja qual for o seu objeto…” pode ser 

equacionado da seguinte maneira: o que acontece se houver uma sociedade que se não 

destina à prática de atividades comerciais e adota um dos tipos acima taxativamente 

enumerados, e a que se destina à prática de atividades comerciais e não adota nenhuma 

daquelas formas? 

                                                           
95 Neste sentido, OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Comercial, Volume IV, Sociedades Comerciais… ob. 

cit., p. 20. 
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Estamos em face de uma norma que admite as chamadas sociedades civis sob forma 

comercial96 no Direito societário português (artigo 1.º/ 4 do CSC)? A resposta parece-

nos afirmativa. Atente na expressão textual: “… são comerciais pela forma, seja qual 

for o seu objeto…”. 

Não têm objeto comercial as “sociedades civis” (por exemplo, as sociedades de 

profissionais liberais para o exercício das respetivas atividades). Estas sociedades – não 

comerciais (artigo 6º/II) – podem adotar um dos tipos” comerciais nele taxativamente 

elencados. 

Observe-se que o artigo 3.º do AUCG estabelece uma lista não exaustiva dos atos e/ou 

atividades comerciais por natureza. Assim sendo, este preceito deve ser conjugado com 

o artigo 230.º do Código do Comércio de 1888 em vigor na Guiné-Bissau, que também 

regula as atividades comerciais. 

Porém, em relação à atividade agrícola e à atividade artesanal, a nova redação do artigo 

3.º do AUCG97 parece, em virtude do disposto no artigo 2.º deste diploma legal, incluí-

                                                           
96 Parece-nos neste sentido, JOSEPH ISSA SAYEGH, O Direito das Sociedades Comerciais da OHADA: 

Direito Comum e Regimes Especiais, Comunicação apresentada nas Vªs Jornadas Jurídicas da Faculdade 

de Direito de Bissau de 5 a 8 de Maio de 2003, in Boletim da Faculdade de Direito de Bissau, N.º 6, 2004, 

p. 75 e J. M. COUTINHO DE ABREU (coord.), Código das Sociedades Comerciais em Comentário… 

ob. cit., p. 40, PAUL-GÉRARD POUGOU (coord), Sociétés commerciales ... ob. ct., p. 35 e Neste 

sentido, JOÃO ESPÍRITO SANTO, Constituição da Sociedade de Responsabilidade Limitada… ob. cit., 

pp. 301 e 303 a 305. Em sentido contrário, parece-nos, TIAGO SOARES DA FONSECA, O Acto 

Uniforme relativo ao DSC/ACE…ob. cit., pp.36-37. 
97  “Artigo 3.º 

O ato de comércio por natureza é aquele pelo qual uma pessoa intervém na circulação dos bens que 

produz ou adquire ou pelo qual realiza prestações de serviços com a intenção de retirar um proveito 

pecuniário. Têm, nomeadamente, o caráter de atos de comércio por natureza: 

– A compra de bens, móveis ou imóveis, para revenda; 

– As operações bancárias, de bolsa, de câmbio, de corretagem, de seguros e de expedição; 
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las, contrariamente ao disposto no § 1.º e § 2.º do artigo 230.º do Código do Comércio 

de 1888, na categoria de actos (e/ou atividades de comércio) por natureza. Atente na 

primeira parte do proémio deste preceito: “O ato de comércio por natureza é aquele 

pelo qual uma pessoa intervém na circulação dos bens que produz ou adquire ou pelo 

qual realiza prestações de serviços com a intenção de retirar um proveito pecuniário”. 

                                                                                                                                                                          

– Os contratos celebrados entre comerciantes relativos às necessidades das respectivas actividades 

comerciais; 

– A exploração industrial de minas, pedreiras e de todos os jazigos de recursos naturais; 

– As operações de locação de móveis; 

– As operações de manufacturas, de transporte e de telecomunicações; 

– As operações de intermediários de comércio, tais como a comissão, corretagem, agências, bem como as 

operações de intermediação para a compra, subscrição, venda ou locação de imóveis, de estabelecimentos 

comerciais, de acções ou de partes de sociedades comerciais ou imobiliárias; 

– Os actos praticados por sociedades comerciais”. 

 

Trata-se da redação diferente da original. Com efeito, a redação original deste preceito determina que: 

“Artigo 3.º 

São considerados actos de comércio, nomeadamente: 

– A compra de bens, móveis ou imóveis, para revenda; 

– As operações bancárias, de bolsa, de câmbio, de corretagem, de seguros e de expedição; 

– Os contratos celebrados entre comerciantes relativos às necessidades das respectivas actividades 

comerciais; 

– A exploração industrial de minas, pedreiras e de todos os jazigos de recursos naturais; 

– As operações de locação de móveis; 

– As operações de manufacturas, de transporte e de telecomunicações; 

– As operações de intermediários de comércio, tais como a comissão, corretagem, agências, bem como as 

operações de intermediação para a compra, subscrição, venda ou locação de imóveis, de estabelecimentos 

comerciais, de acções ou de partes de sociedades comerciais ou imobiliárias; 

– Os actos praticados por sociedades comerciais”. 
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Assim sendo, aqueles parágrafos encontram-se atualmente revogados por este preceito, 

uma vez que os seus sentidos são incompatíveis.  

 

Posto isto, coloca-se a questão de saber se os dois critérios alternativos (objeto 

comercial ou forma comercial) são, ambos, indispensáveis para qualificar de comercial 

uma sociedade, como parece decorrer do artigo 6º.  

A resposta a esta questão não pode deixar de ser negativa, uma vez que não nos parece 

adequado ao espírito do AUS tomar como critério decisivo de qualificação unicamente a 

forma. Sendo assim, o único critério decisivo para a qualificação de uma sociedade 

como comercial é a “prática de atos ou atividade comercial”, previstas nos termos do 

art. 3.º do AUCG, conjugado com o disposto no artigo 230.º do Código Comercial de 

1888, tomando em conta a ressalva feita anteriormente. Tal decorre da enumeração 

exemplificativa constante do artigo 3.º do AUCG.  

 

Saliente-se, porém, nos termos gerais, mesmo a sociedade constituída com objeto 

exclusivamente civil pode praticar atos de comércio, na medida necessária para a 

realização do seu objeto, como pode também a sociedade comercial praticar atos civis, 

sob idênticos pressupostos98. 

Ora, o critério meramente formal, embora não seja decisivo para a qualificação de uma 

sociedade como sociedade comercial, não deixa de ter relevância prática uma vez que, 

por razões de segurança jurídica, os credores sociais, o público em geral, mesmo 

desconhecendo os estatutos sociais, podem confiar que as sociedades de certo tipo não 

podem deixar de obedecer a determinado quadro regulativo; nas suas relações (atuais ou 

potenciais) com as sociedades, tais sujeitos sabem com que podem contar. 

                                                           
98 Cf OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Comercial, Volume IV, Sociedades Comerciais… ob. cit., p. 22.  
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Em relação à última questão, “sociedades de objeto comercial que não adotem uma das 

formas prevista no Ato Uniforme”, no AUS, as sociedades comerciais podem, 

efetivamente, ser comerciais apenas pelo seu objeto, apesar de não adotarem forma 

comercial.  

Assim, para lá das sociedades comerciais pela forma, temos, no AUS, as sociedades 

comerciais só pelo objeto, a saber: sociedades em participação (artigo 854.º) e a 

sociedade criada de facto (artigo 864.º). A sociedade de facto (artigo 865.º) pode ser 

comercial só pelo objeto conforme a vontade das partes. Contudo, algumas dessas 

sociedades podem incorrer em invalidade. Este ponto será objeto de análise em sede 

própria.  

9. Sociedades de pessoas e sociedades de capitais 

  

Dentre as várias classificações utilizadas para as sociedades, é bem conhecida a que as 

divide em sociedades de pessoas e sociedades de capitais.  

As primeiras repousam-se nas pessoas dos membros, na sua colaboração pessoal para a 

prossecução de fins comuns, ficando em segundo plano a sua participação de capital. A 

qualidade de membro é pessoal, em regra não transmissível  inter-vivos ou mortis-causa 

sem o consentimento dos outros sócios (artigo 274.º/III).  

Nas sociedades de capitais, pelo contrário, o que é importante é a participação de 

capital, a pessoa do sócio fica em segundo plano. A colaboração pessoal do sócio na 

atividade social não é, em regra, obrigatória uma vez que pode ser gerente um terceiro. 

A participação do sócio é impessoal e pode ser livremente transmitida (Artigo 58.º).  

 

Sublinhe-se que a estrutura orgânica acompanha em complexidade e sofisticação os 

tipos societários mais pessoalista ou mais capitalista. 
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Assim, nas sociedades em nome coletivo (SNC), a estrutura orgânica mal se distingue 

da compropriedade. A Assembleia Geral é, em princípio, composta por todos os sócios 

(artigo 283.º/I e II) e quase se confunde com a gerência que é também, em princípio, 

composta por todos os sócios (artigo 276.º/IV). Parece-nos, na ausência de uma 

disposição expressa, e salvo estipulação especial, cada sócio tem um voto igual, 

independentemente do capital por si subscrito. Em relação ao sócio da indústria, que 

não subscreve capital (artigo 50.º-3/I), tem um voto correspondente a títulos sociais 

atribuídos pela sociedade; todavia, os direitos de voto decorrentes de títulos sociais 

atribuídos ao sócio de indústria, bem como os benefícios e perdas da sociedade, não 

podem ultrapassar 25% do conjunto dos direitos de voto (artigo 50.º-3/II e III). Todos os 

sócios têm, em princípio, idênticos poderes de gestão (artigo 277.º).Cada sócio, como 

gerente, pode praticar individualmente atos de gestão sem necessidade de prévia 

deliberação do órgão nem de ser acompanhado por qualquer outro, mas qualquer um 

dos outros sócios-gerentes pode opor-se àquele ato de gestão, sendo então a divergência 

resolvida por deliberação maioritária. Trata-se de uma regra que é comum às SNC e 

sociedades civis simples (art. 985/2 CC. Não tem órgão com funções específicas de 

fiscalização, que é exercida diretamente pelos sócios (artigo 289.º)99. 

 

Nas sociedades em comanditas simples, só os sócios comanditados podem ser gerentes; 

mantendo-se ocultos os comanditários que se limitam a trazer capitais para a sociedade 

(artigos 298.º a 301.º).  

 

Embora possa existir dificuldades de ordem prática em qualificar certos tipos de 

sociedade, qualificaríamos, em virtude do regime aplicável, as sociedades em nome 

                                                           
99 Neste sentido, no âmbito do Direito societário português, por todos, PEDRO PAIS DE 

VASCONCELOS, A participação social nas sociedades comerciais…ob. cit., pp. 41-42. 
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coletivo, sociedades em comandita simples, sociedades em participação, sociedades 

criadas de facto e, em certa medida, sociedade de facto como sociedades de pessoas. As 

sociedades anónimas, sociedades por ações simplificadas e sociedades de 

responsabilidade limitada podem ser, com efeito, qualificadas como sociedades de 

capitais.  

 

Importa salientar que, nas sociedades de responsabilidade limitada (SARL), já 

qualificável como sociedade de capitais, a pessoa do sócio continua a ter assinalável 

relevância, partilhada, porém, com o capital. A assembleia geral mantém-se próxima da 

gerência e dela não se distingue bem sempre que todos os sócios sejam gerentes. 

Podem, porém, existir gerentes não sócios e podem também nem todos os sócios ser 

gerentes, caso em que o universo pessoal de ambos os órgãos se torna distinto (artigo 

323.º e 334.º/I, 1.ª parte). 

 O voto na Assembleia Geral é por capital (artigo 334.º/I), o que representa uma radical 

diferença em relação à SNC, mas o sistema de voto na gerência mantem-se por cabeça 

(artigo 328.º), como na SNC e também na SA. As SARL podem ter um revisor oficial 

de contas (ROC), que são obrigatórios quando tenham um mínimo de dimensão (artigo 

376.º)100. 

 

Nas sociedades anónimas (SA), paradigma das sociedades de capitais, a estrutura 

orgânica é sofisticada e bem diferenciada (artigo 414.º e ss). Tem aliás, duas estruturas 

adequadas à dimensão de cada modalidade da sociedade anánima, a saber: 

 

                                                           
100 Vide, no quadro jussocietário português, PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, A participação social 

nas sociedades comerciais…ob. cit., p. 42. 
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a) Uma estrutura mais simples, para Sociedade Anónima com Administrador Geral 

(artigo 494.º e ss), com a seguinte estrutura orgânica: Assembleia Geral, 

Administrador Geral e um ou mais Revisores de Contas obrigatórios (artigos 

694.º e ss); 

 

b) Outra mais complexa para Sociedade Anónima com Conselho de Administração 

(artigo 415.º e ss), que apresenta a seguinte estrutura orgânica: Assembleia 

Geral, Conselho de Administração e um ou mais Revisores de Contas 

obrigatórios (artigos 694.º e ss). 

 

Assembleia Geral reúne em princípio a universalidade dos sócios, embora a participação 

possa ser limitada nos estatutos a sócios titulares de um mínimo de acções ou votos, 

sem prejuízo de se agruparem (artigo 548.º). O voto é por, por maioria de razão, 

unidades de capital (acções) (artigo 543.º/I)). O Conselho de Administração é 

claramente distinto da Assembleia Geral e tem a função de gestão e representação 

(artigos 435.º e ss., e 498.º/I). Os membros são eleitos pela Assembleia Geral e não têm 

de ser sócios. 

SEÇÃO II. CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE 

10. Processo constitutivo 

 

A constituição ou formação das sociedades comerciais, qualquer que seja o modo pelo 

qual se realize, analisa-se num processo, numa série de actos e formalidades. Com 

efeito, a tomada da decisão de constituir uma sociedade comercial até ao momento em 

que tudo está concluído decorre, normalmente, um hiato temporal relevante. A sucessão 
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dos atos e formalidades durante esse período temporal permite-nos falar do processo 

constitutivo de uma sociedade comercial101. 

À luz do AUS e do AUCG, o processo normal de constituição das sociedades desdobra-

se em três actos principais: contrato de sociedade, que pode obedecer a forma solene ou 

não - escritura pública ou documento particular; neste caso, exige-se ainda o 

reconhecimento de letra e assinatura dos sócios e o depósito do acto num cartório 

notarial (Artigo 4.º, 10.º e 11.º); registo definitivo do contrato (artigo 46.º do AUCG) - 

subordinado à Declaração da Regularidade e de Conformidade ou Declaração Notarial 

de Subscrição e de Pagamento (artigos 73.º e ss) e publicação do contrato (artigos 

256.º-1 e ss., 261.º e 262.º). Assim, temos uma exceção ao princípio civil da liberdade 

de forma (artigo 219.º do Código Civil). 

A constituição de sociedades anónimas pode também efetuar-se por apelo á subscrição 

pública (artigos 81.º e ss e 823.º e ss), cujo procedimento especifico não será objeto de 

análise na presente obra, tendo em conta a sua natureza. 

Sabemos já que o AUS permite a constituição de sociedades comerciais unipessoais (o 

artigo 5.º). Assim, é lícita a constituição de sociedade comercial unipessoal de 

responsabilidade limitada (artigo 309/II), sociedade anónima unipessoal (384.º/II) e 

sociedade por ações simplificadas unipessoais (artigo 853.º-1/II e 853.º-2/II).  

É também possível sociedades comerciais serem constituídas em termos diferentes dos 

regulados no AUS, através da lei ou (sobretudo) do decreto-lei. Mas não pode o Estado 

derrogar o regime injuntivo do AUS.  

A constituição de sociedades por lei ou decreto-lei envolve também um processo. Com 

efeito, a aprovação destes atos legislativos exige determinados procedimentos (artigos 

                                                           
101 Neste sentido, J. M. COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito comercial- Das Sociedades… ob. 

cit., p. 87 e PINTO FURTADO, - Curso de Direito das sociedades comerciais, 5ª edição, Almedina, 

2004, p. 63. 
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85.º/1, al. c e 100.º/1, als. d e e) da CRGB, eles têm de ser promulgados pelo Presidente 

da República (artigo 68.º/s) CRG) e publicados no Boletim Oficial.  

 

 

a) Escritura pública ou documento particular 

 

Não se encontra no AUS uma norma que determine expressamente que o contrato de 

sociedade comercial deva ser celebrado por escritura pública. Todavia, tal princípio 

retira-se, implicitamente, do artigo 10.º, que determina que os estatutos devem constar 

de escritura pública. A imposição da escritura pública assenta em razões de segurança 

jurídica. Por via desta disposição legal, torna-se possível fiscalizar a conformidade do 

conteúdo dos estatutos com as disposições legais aplicáveis. 

De igual modo, admite-se que os estatutos possam constar de qualquer outro documento 

com garantia de autenticidade acompanhado do reconhecimento da letra e assinaturas de 

cada uma das partes (artigo 10.º). Neste caso, é necessário elaborar um número de 

originais suficientes de forma a deixar um na sede da sociedade e dar cumprimento a 

todas as formalidades legais, e entregar um exemplar a cada um dos sócios (artigo 11.º). 

Porém, tratando-se de uma sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita 

simples ou sociedade de responsabilidade limitada, a lei não se contenta com a mera 

entrega de uma cópia dos estatutos, antes impõe a entrega de um original a cada um dos 

sócios, devendo, em consequência, efetuar tantos originais quanto o número de sócios 

existentes (artigo 11.º). Tal solução explica-se pela predominância do elemento pessoal 

neste tipo de sociedades comerciais102. 

 

b) Registo  

                                                           
102 Cf TIAGO SOARES DA FONSECA, O Acto Uniforme relativo ao DSC/ACE... ob. cit.,  p. 78. 
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Depois da escritura pública ou do documento com garantia de autenticidade 

acompanhado do reconhecimento da letra e assinaturas de cada uma das partes, segue-se 

a inscrição dos actos constituinte da sociedade no Registo do Comércio e do Crédito 

Mobiliário (RCCM). 

Para o efeito, a lei impõe o cumprimento de uma formalidade (nova no direito 

guineense103), que se traduz na entrega no RCCM de uma declaração designada por 

“declaração de regularidade e conformidade” (DRC). Nesta, a lei exige que sejam 

descritas todas as operações realizadas para constituir regularmente a sociedade e onde 

se declara que a constituição da sociedade comercial foi efetuada em conformidade com 

o AUS (artigo 73.º). 

Note-se que, sem a apresentação da “declaração de regularidade e conformidade”, o 

pedido de inscrição não deve ser aceite, o que implica que a sociedade não pode ser 

registada, nem adquirir a personalidade jurídica plena. A idêntica solução legal é 

aplicável sempre que se alterem os estatutos (artigo 76.º). 

A DRC deve ser entregue pelos fundadores104 e pelos primeiros membros dos órgãos de 

gestão, administração e direção da sociedade. Deve ainda ser assinada pelos seus 

autores mas, em alternativa, pode ser assinada apenas por uma dessas pessoas ou várias 

de entre elas, contanto que esteja devidamente mandatada para o efeito (artigo 73.º/III). 

Excecionalmente, a “declaração de regularidade e conformidade” é dispensada nas 

sociedades comerciais não obrigadas a inscrição no registo e nas sociedades comerciais 

em que tenha havido uma declaração notarial de subscrição e pagamento (DNSP), 

redigida e entregue nas condições do AUS e do AUCG (artigo 74.º). Neste âmbito, a 

DNSP, por ser atestada pelo notário, faz a fé pública, substituindo, desde modo, a DRC. 
                                                           
103 A origem dessa imposição é francesa (artigo 5 da LSC e o artigo 5-1 DSC francês). 
104 Nos termos do artigo 102.º, são fundadores todas as pessoas que participam nas operações conducentes 

à constituição de sociedades. 
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É o que acontece na maioria das sociedades de responsabilidade limitada e anónimas, 

sempre que as entradas sejam em numerário (artigos 314.º e 390.º, respetivamente). 

O Registo do Comércio e do Crédito Mobiliário encontra-se regulado nos termos dos 

artigos 34.º e ss., do AUCG, de uma forma longa e pormenorizada. 

As sucursais de entidades com sede no estrangeiro estão igualmente sujeitas a registo 

(artigo 48.º do AUCG). 

Como já se observou, o Registo tem como núcleo a matrícula do operador económico. 

Entre os efeitos da matrícula está a atribuição duma presunção (relativa) da qualidade de 

comerciante (artigo 59.º/I do AUCG). Formalizou-se assim esta qualidade. Sem registo, 

as pessoas a ele sujeitas não podem invocar, com êxito, a qualidade de comerciante, 

embora não possam também excecionar a falta de registo se a outra parte invocar contra 

eles a qualidade real de comerciante para tirar daí as consequências que lhe forem 

favoráveis (artigo 60.º/II e III do AUCG). Porém, ressalva-se o caso de terceiros 

estarem de má-fé (artigo 61.º do AUCG)105. 

As sociedades comerciais e as outras pessoas colectivas previstas no AUS devem 

requerer, no mês da respectiva constituição, a inscrição no RCCM da área de 

competência da jurisdição em que a sede social se situa. Se o pedido não for requerido 

dentro deste período, nem a sociedade comercial, nem as outras pessoas colectivas 

poderão prevalecer-se, até á respetiva inscrição, da personalidade jurídica, ou a 

qualidade de comerciante, presumida no artigo 59.º/I do AUCG. Por outro lado, além de 

não poderem invocar a falta de inscrição para se subtraírem das responsabilidades e 

obrigações associadas a essa qualidade, admite-se que os tribunais competentes possam, 

                                                           
105 Cf, designadamente, MARIO CAMPOBASSO, La Società Semplice “Irregolare”, in Rivista del 

Diritto Commerciale, ANNO CIII, N. 4-5-6, (2005), pp. 277 e ss. 
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oficiosamente, ou a requerimento da Secretária encarregada do RCCM ou de qualquer 

outro interessado, ordenar que procedam à inscrição (artigo 68.º do AUCG). 

Porém, observe-se que o AUS sujeita sociedades comerciais não registadas no RCCM 

às regras da sociedade em nome coletivo. Quer isto dizer que a responsabilidade dos 

sócios pelas dívidas da sociedade é ilimitada e solidária. E, havendo acordo para não 

registar a sociedade, ela é considerada “sociedade em participação (artigo 854.º). Na 

falta de acordo neste sentido, a sociedade em questão pode ser considerada “sociedade 

de facto” ou “sociedade criada de facto”. 

O conteúdo do pedido da inscrição encontra-se regulamentado nos termos do disposto 

nos artigos 46.º seguintes do AUCG. Atente, designadamente, no disposto nos artigos 

46.º e 47.º deste diploma: 

“Article 46.º 

Les personnes morales soumises par des dispositions légales à l'immatriculation doivent 

demander leur immatriculation dans le mois de leur constitution, auprès du greffe de la 

juridiction compétente ou de l'organe compétent dans l'Etat Partie dans le ressort duquel 

est situé leur siège social ou leur principal établissement. 

Cette demande faite avec le formulaire prévu à l'article 39 ci-dessus mentionne: 

1. la raison sociale ou la dénomination sociale ou l'appellation suivant le cas; 

2. le cas échéant, le sigle ou l'enseigne; 

3.  la ou les activités exercées; 

4. la forme de la personne morale; 

5. le cas échéant, le montant du capital social avec l'indication du montant des 

apports en numéraire et l'évaluation des apports en nature; 
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6. l'adresse du siège social, et le cas échéant, celle du principal établissement et de 

chacun des autres établissements; 

7. la durée de la société ou de la personne morale telle que fixée par ses statuts ou 

le texte fondateur; 

8.  les noms, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et 

personnellement responsables des dettes sociales avec mention de leur date et 

lieu de naissance, de leur nationalité, le cas échéant, de la date et du lieu de leur 

mariage, du régime matrimonial adopté et des clauses opposables aux tiers 

restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles 

clauses ainsi que les demandes en séparation de biens; 

9. les noms, prénoms, date et lieu de naissance, et domicile des gérants, dirigeants, 

administrateurs ou associés ayant le pouvoir général d'engager la personne 

morale ou le groupement; 

10. les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile des commissaires aux 

comptes, lorsque leur désignation est prévue par l'Acte uniforme relatif au droit 

des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique; 

11. ou toute autre indication prévue par une disposition légale particulière.” 

“Article 47.º  

A cette demande sont jointes les pièces justificatives suivantes quelle que soit leur 

forme ou leur support: 

1. une copie certifiée conforme des statuts ou de l'acte fondateur ; 

2. la déclaration de régularité et de conformité ou de la déclaration notariée de 

souscription et de versement; 
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3. la liste certifiée conforme des gérants, administrateurs, dirigeants ou associés 

tenus indéfiniment et personnellement responsables ou ayant le pouvoir 

d'engager la société ou la personne morale; 

4. une déclaration sur l'honneur signée du demandeur et attestant qu'il n'est frappé 

d'aucune des interdictions prévues par l'article 10 ci-dessus. Cette déclaration sur 

l'honneur est complétée dans un délai de soixante-quinze (75) jours à compter de 

l'immatriculation par un extrait de casier judiciaire ou à défaut par le document 

qui en tient lieu ; 

5. le cas échéant, une autorisation préalable d'exercer l'activité du demandeur”. 

 

Porém, dignos de breve referência aqui são as sociedades comerciais estrangeiras que 

exercem ou pretendem exercer atividade comercial na Guiné-Bissau, designadamente.  

Embora o AUS se aplique às sociedades com sede nos Estados Membros da OHADA 

(artigo 1.º), regula também, tendo em conta, essencialmente, a política de atracão do 

investimento estrangeiro, a atividade de sociedades comerciais estrangeiras. Estas 

podem exercer atividade de dois modos: através de uma sucursal (artigos 116.º a 120.º) 

ou através de um escritório de representação ou ligação (artigos 120.º-1 a 120.º-5). 

No que respeita às sucursais, segundo o artigo 119.º, se uma sociedade instalar uma 

sucursal num Estado Membro, esta fica sujeita ao Direito do Estado em que se situe e 

deve ser inscrita junto do RCCM. O exercício de atividade através de uma sucursal, por 

parte de uma sociedade estrangeira, pode manter-se durante dois anos. Após esse 

período, a sucursal deve ser integrada numa sociedade pertencente a um Estado 

Membro, quer uma sociedade já existente, quer uma sociedade constituída para o efeito. 

Pode, no entanto, ser concedida uma autorização para exercer atividade por mais dois 

anos, pelo Ministro encarregue do comércio do Estado Membro em que está situada, 
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autorização esta que não pode ser renovada (artigo 120.º). Em caso de violação deste 

regime, a pedido da entidade competente ou de qualquer interessado, pode o Tribunal 

decidir o cancelamento do registo da sucursal, o que impede a sua atividade (artigo 

120.º). 

Em relação aos escritórios de representação ou ligação, estes são adequados para 

atividades preparatórias e auxiliares, não tendo uma atividade comercial autonomizada. 

O escritório deve ser inscrito no RCCM (artigo 120.º-4) e, caso a atividade venha a 

atingir um nível que exija ser integrada numa sucursal, deve-se converter o escritório 

em sucursal através de simples modificação do registo, no prazo de trinta dias após 

ocorrência do facto que justifica a modificação, sendo-lhe então aplicáveis as 

disposições do artigo 120.º (artigo 120.º-5). A violação destas regras determina a 

instauração de uma ação para cancelamento do registo do escritório. 

Em suma, se uma sociedade estrangeira pretender iniciar atividade na Guiné-Bissau, 

pode começar por registar um escritório de representação, que terá como incumbência 

preparar a atividade da sociedade ou funcionar como mero auxiliar dessa atividade. Se a 

atividade da sociedade estrangeira nunca ultrapassar este nível, pode manter-se apenas 

com um escritório de representação, sem qualquer prazo máximo de duração. Caso a 

sociedade decida iniciar uma atividade comercial efetiva (que ultrapasse os atos 

meramente preparatórios e auxiliares), deve instituir uma sucursal, ou deve converter o 

escritório em sucursal. Passados dois ou quatro anos (conforme a decisão ministerial), a 

sucursal deve ser integrada numa sociedade comercial de um Estado Membro da 

OHADA, designadamente numa sociedade guineense. Nestes casos, ou vende a sucursal 

a uma sociedade local, ou a integra numa sua filial local106.  

                                                           
106 Pronuncia-se no mesmo sentido, PEDRO LEITÃO PAIS DE VASCONCELOS, Sociedades 

Comerciais Estrangeiras, Almedina, 2015, pp. 302-304.  
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Como observa e bem o Professor OLIVEIRA ASCENSÃO, todo o sistema de registo 

representa uma burocracia da vida comum, incompatível com as condições da Guiné-

Bissau. Não se pode supor que a Guiné-Bissau vá aplicar as suas escassas 

disponibilidades a criar um complexo, custoso e improdutivo sistema de registo 

comercial. E não se pode supor que as pessoas, para praticarem os seus negócios 

comuns do quotidiano, passem a ficar condicionadas a uma burocracia asfixiante, que 

absorveria seguramente os minguados ganhos da labuta diária107.  

Assim, o legislador guineense sensível a situação de operadores económicos face à 

burocracia asfixiante, e imbuído do espirito de criar um clima favorável ao investimento 

do setor privado e, desta feita, favorecer o desenvolvimento socieeconómico do país, 

criou o Centro de Formalização de Empresas (CFE) em 2010 pelo Decreto n.º 18/2010, 

de 30 de Setembro. Trata-se de uma estrutura que aglutina os vários serviços 

implicados, designadamente, na formalização e/ou constituição de uma empresa e/ou 

sociedade, seu registo e licenciamento de atividades num lapso temporal reduzido e com 

menor custo administrativo (artigos 1.º/2 e 5.º/1, todos deste Diploma).  

Porém, em relação a este ultimo aspecto (licenciamento de atividades), estão excluídos 

do âmbito do CFE atividades cuja apreciação e decisão postulam uma análise mais 

aprofundada da Administração, em virtude da natureza da atividade, das condições de 

segurança em que deve ser exercida, do seu impacto ambiental, ou da relevância para 

economia nacional do setor em que se encontra inserida, como sejam, o licenciamento 

da atividade de produção e exploração de hidrocarbonetos, de extração de recursos 

minérios, da atividade pesqueira ou de comercialização da castanha de caju108. 

                                                           
107 Cf OLIVEIRA ASCENSÃO, O Ato Uniforme sobre o Direito Comercial Geral e a Ordem Jurídica 

guineense, in Boletim da Faculdade de Direito de Bissau, N.º 6, Junho, 2004, p. 221-222. 
108 Cf o Preâmbulo do Decreto n.º 18/2010, de 30 de Setembro. 
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c) Publicação  

A última formalidade necessária para a constituição de uma sociedade comercial é a 

publicação do acto jurídico criador da sociedade.  

Com a publicação procura-se, por um lado, possibilitar o conhecimento efectivo por 

terceiros da sociedade comercial e, por outro, permite-se ainda um controlo 

superveniente dos actos praticados pela sociedade. 

A publicação faz-se através dos anúncios legais: a) no Jornal oficial (no Boletim Oficial, 

no caso da Guiné-Bissau); b) nos jornais diários nacionais de informação geral do 

Estado Parte da sede social, que demonstrem uma venda efetiva e sejam publicados há 

mais de seis meses com difusão à escala nacional e; c) em outros jornais, desde que 

autorizados pelas autoridades competentes. A fim de facilitar o acesso as informações 

contidas no RCCM por interessados, o AUCG, revisto em 15 de Dezembro de 2010, 

publicado no Jornal Oficial da OHADA n.º 23, 15/02/2011, estabeleceu o sistema de 

publicidade de actos em sítios na Internet de acesso público, nos termos dos artigos 

256.º-1, e as disposições do LIVRO V do mesmo diploma. 

11. Acto constitutivo 

11.1. Espécies 

 

O normal acto constituinte das sociedades comerciais é um contrato de sociedade 

(artigo 4.º). O acto constituinte das sociedades unipessoais ab initio é um negócio 

jurídico unilateral- o negócio “de organização”, também (já não, naturalmente, “de fim 

comum”). Nas sociedades constituídas por decreto-lei ou lei, o acto constituinte é o 

respetivo ato legislativo. 
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11.2. Sujeitos 

11.2.1. Pessoas singulares 

 

Entre os sujeitos que podem constituir ou participar na constituição de sociedades, 

destacaremos em primeiro lugar as pessoas singulares. Com efeito, podem ser sócias de 

uma sociedade comercial as pessoas singulares com capacidade de exercício (nas 

sociedades de pessoas) e com ou sem capacidade de exercício (nas sociedades de 

capitais), (artigos 7.º e 8.º).  

Como qualquer contrato, também a validade do contrato de sociedade comercial 

depende de ter sido celebrado por quem possua capacidade de gozo (artigo 67.º do CC) 

e de exercício (artigo 123.º do CC). 

Antes da vigência dos Atos Uniformes da OHADA no território guineense, a 

capacidade comercial era aferida, especificamente, nos artigos 7.º e 13.º do Código do 

Comércio. Neste diploma, vigora a regra da coincidência entre a capacidade comercial e 

a capacidade civil109. Assim, quem fosse civilmente capaz, seria comercialmente capaz. 

Já o contrário não era possível. Em consequência disso, eram incapazes de intervir num 

contrato de sociedade comercial, na medida em que a celebração do contrato de 

sociedade comercial implica a alienação de bens e a assunção de obrigações, todos 

aqueles que eram civilmente incapazes de alienar e de se obrigarem (isto é, menores não 

emancipados (artigo 122.º e ss do CC); interditos (artigo 138.º do CC) e inabilitados 

(artigo 152.º do CC). 

De igual modo, a capacidade jurídica para o exercício do comércio está prevista e 

regulada nos termos do artigo 6.º e ss do AUCG. Este artigo estabelece uma norma 

                                                           
109 Vide, FERRER CORREIA, Lições de Direito Comercial, ob. cit., pp. 261-269; PINTO FURTADO, 

Curso de Direito das Sociedades, ob. cit., pp. 171-175; PUPO CORREIA, Direito Comercial, ob. cit., pp. 

426-427.  
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semelhante ao disposto no artigo 7.º do Cód. Com. Uma vez que, ao determinar-se que 

não pode praticar actos de comércio a título de profissão quem não for juridicamente 

capaz de exercer o comércio está-se, ainda que implicitamente, a remeter para o Direito 

Civil a aferição de capacidade ou incapacidade para o exercício de comércio.  

Parece-nos que disposto no artigo 6.º do AUCG refere-se tão-só a capacidade jurídica 

de exercício e não a capacidade jurídica de gozo. 

Observe-se que o AUS regulou, no entanto, a matéria da capacidade para celebração do 

contrato de sociedade comercial, nos termos dos artigos 7.º e 8.º. 

Desta feita, parece-nos que é à luz deste diploma que devemos aferir da capacidade para 

constituir ou participar na constituição da sociedade. Nos termos do disposto nos artigos 

7.º e 8.º deste diploma, toda pessoa pode ser sócia de uma sociedade comercial, desde 

que não se encontre sujeita a qualquer interdição, incapacidade ou incompatibilidade 

prevista numa disposição legal ou regulamentar.  

Saliente-se que dentre as pessoas que padecem de capacidade para a constituição de 

sociedades comerciais e o exercício de atividades comerciais, cita-se os menores não 

emancipados; interditos e inabilitados. 

 

a) A incapacidade por menoridade 

 

Nos termos do artigo 7.º “Uma pessoa singular ou colectiva pode associar-se numa 

sociedade comercial desde que não se encontre sujeita a qualquer interdição, 

incapacidade ou incompatibilidade prevista por uma disposição legal ou regulamentar”. 
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Concretizando o disposto neste, o artigo 8.º determina que “Os menores e os 

incapazes110 não podem ser sócios de uma sociedade na qual sejam responsáveis pelas 

dívidas sociais para além das respectivas entradas”. 

Assim, a capacidade de gozo dos menores não é afetada nas chamadas sociedades de 

capitais (sociedade anónima, sociedade por ações simplificadas e sociedade de 

responsabilidade, e bem assim quando herdam a posição jurídica de sócio comanditário 

na sociedade em comandita simples). Mas em relação às sociedades de pessoas 

(sociedade em nome coletivo e sócios comanditados em sociedade em comandita 

simples), os menores padecem da incapacidade de gozo. 

Observe-se que a solução do legislador da OHADA, vertida nos preceitos acima 

transcritos, representa uma ruptura frontal com a tradição juridica portuguesa (na qual 

se insere a Guiné-Bissau). Enquanto à luz do Direito português, segundo o 

entendimento dominante111, apenas está vedado aos incapazes o exercício pessoal e livre 

das atividades comerciais, nada impedindo que adquiram a qualidade de comerciantes 

por via de representação legal, como resulta do artigo 1889.º, n.º 1, alinea c), do Código 

Civil, cujo regime, aplicavel diretamente aos menores, se estende subsidiariamente, às 

outras categorias de incapazes, já o Direito da OHADA optou pela solução contrária, 

inspirada no Direito francês que, preocupado com os riscos próprios da atividade 

                                                           
110 A expressão “os menores e os incapazes”, parece-nos algo contraditório, uma vez que os menores são 

também considerados juridicamente de incapazes. Por isso, parece ser desnecessária, por redundância, a 

distinção das situações de menoridade das outras situações de incapacidade.  
111 Designadamente, FERRER CORREIA, Lições de Direito Comercial, ob. cit., p. 267 e ANTÓNIO 

MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I, Parte Geral, 3ª edição ampliada e atualizada, 

Almedina, 2016, pp. 479-480. 
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comercial sobre o património dos menores, impôs a sua incapacidade de gozo nas 

sociedades de pessoas112.  

 

Posto isto, coloca-se a questão de saber o que acontece se o menor não emancipado 

herdar a participação do pai ou da mãe numa sociedade em nome coletivo (SNC), 

designadamente. Responde o n.º IV do artigo 290.º, que “Em caso de continuação da 

sociedade, se um ou vários sucessores do sócio falecido forem menores não 

emancipados, só responderão pelas obrigações sociais até ao limite das partes sociais 

que receberem na sucessão”. Determina o n.º V do mesmo preceito que “No caso 

previsto no parágrafo anterior, deve a sociedade ser transformada, no prazo de um ano a 

contar do falecimento, em sociedade em comandita, da qual o menor seja sócio 

comanditário. Não se realizando esta transformação, a sociedade dissolver-se-á”.  

 

Assim, decorre do exposto que os menores não emancipados113 e os incapazes apenas 

não podem ser sócios de sociedades comerciais em que assumam responsabilidade 

ilimitada. Mas já podem ser, a contrario sensu, sócios das sociedade comerciais de 

responsabilidade limitada (SARL), sociedades anónimas (SA), sociedades por acções 

simplificadas (SAS) e ainda sócios comanditários nas sociedades em comandita simples 

SCS). 

                                                           
112 No mesmo sentido, mas em relação ao disposto no artigo 7.º do AUCG, RUI ATAÍDE, Orientações 

fundamentais do Acto Uniforme Relativo ao Direito Comercial Geral da Organização para a 

Harmonização em África do Direito dos Negócios, in BFDB n.º 8, p. 272. Por força deste preceito, o 

menor que herdar ou receber de doação um estabelecimento comecial é obrigado à aliená-lo, locá-lo ou 

incorporá-lo no capital social de uma sociedade de responsabilidade limitada. 
113 Tratando-se de menores emancipados, importa averiguar se a emancipação não será restrita e, no caso 

afirmativo, se a participação numa sociedade se inclui ou não entre os actos cuja prática o tribunal tenha 

autorizado (artigo 136.º). 
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b) A incapacidade por interdição 

 

Interessa também, em matéria de incapacidade, analisar a incapacidade por interdição, 

uma vez que também resulta do artigo 7.º que os interditos não podem ser sócios de 

uma sociedade comercial.  

Outrossim, o disposto no artigo 8.º, permite que os interditos, por interpretação a 

contrario sensu, possam, por si, ser sócios de uma sociedade de responsabilidade 

limitada. 

Valem aqui as mesmas considerações feitas a propósito da incapacidade do menor, 

mutatis mutandis. Assim, pode concluir-se que (em virtude do artigo 8.º) a incapacidade 

do interdito de ser sócio de uma sociedade em que responde ilimitadamente, também, 

não pode ser suprida pelos seus representantes legais (pais, artigo 139.º e ss do CC ou 

tutor, artigo 1938.º do CC).  

 

c) A incapacidade por inabilitação  

 

O artigo 7.º omite qualquer referência expressa às situações de inabilitação. Contudo, 

parece-nos ser de admitir, por maioria de razão, a possibilidade de inabilitados ser 

sócios de uma sociedade de responsabilidade limitada, ou sócio em comanditário na 

sociedade em comandita simples. 

Esta possibilidade decorre implicitamente do artigo 7.º, porquanto este preceito fala, de 

modo genérico, de incapacidade, sendo certo que a inabilitação é uma situação de 

incapacidade (nos termos da Subseção IV da secção I (epigrafada de “incapacidades”) 

do Capitulo I do Código Civil). Ademais, a remissão operada pelo AUS para o AUCG 

implica a aplicação de normas do Código Civil que regulam situações de inabilitação. 
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O inabilitado sofre de incapacidade para a prática de todos os actos de disposição, de 

bens entre vivos, mas não atinge, em princípio, a capacidade para a prática de actos de 

administração, salvo aqueles que, casuisticamente, sejam especificados na sentença. 

Actos de disposição praticados por um inabilitado depois da publicação dos editais e 

anúncios da pedencia da ação e até ao registo da sentença (bem como os praticados 

depois do registo da setença) sem autorização do seu curador são anuláveis nos termos 

do artigo 149.º114.  

Considerando o acto de participação numa sociedade comercial como um acto de 

disposição115, a participação do inabilitado numa sociedade comercial de pessoas ou 

numa sociedade em comandita simples como sócio em comanditado, sem autorização 

do seu curador é anulável (artigo 149.º, por remissão do artigo 156.º, todos do CC). 

Assim, contrariamente ao menor e ao interdito que sofrem de capacidade de gozo no 

Direito comercial da OHADA em relação às sociedades de pessoas, o inabilitado padece 

apenas da capacidade para praticar, livremente, todos os actos de disposição. Mas, em 

princípio, ele tem a capacidade para administrar o seu património. 

 

Posto isto, coloca-se a questão de saber qual é a consequência da participação de um 

menor ou de um interdito numa sociedade de pessoas, ou como sócios comanditados de 

uma sociedade em comandita simples. 

No caso de um menor ou um interdito celebrarem um contrato de sociedade comercial, 

para o qual não tenham capacidade jurídica, a consequência de tal acto é a nulidade do 

contrato de sociedade (artigos 2.º, 8.º conjugado com o artigo 242.º/III). 

                                                           
114 Vide PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, p. Teoria Geral do Direito Civil, 8ª ed., Almedina, 2015, p. 

115. 
115 Cf JOÃO ESPIRITO SANTO, Sociedade e cônjuges, in Estudos em memória do Professor Doutor 

JOÃO CASTRO MENDES, Vol. I, FDUL, pp. 393 e ss.. 
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Assim, podemos concluir que o contrato de sociedade, em regra, apenas pode ser 

declarado nulo por incapacidade quando se está em presença de uma sociedade em que 

o incapaz assume a responsabilidade ilimitada. 

Porém, coloca-se a questão de saber se ainda é razoável aplicação da sanção da nulidade 

(ainda que mista) nos casos em que o menor, para poder outorgar num contrato de 

sociedade, tiver usado de dolo com o fim de se fazer passar por maior ou emancipado 

(p. ex., falsificando o bilhete de identidade ou forjando uma certidão de decisão judicial 

inexistente). A solução mais justa parece-nos ser a do disposto no artigo 126.º do CC, de 

onde resulta que o menor em causa não terá direito de invocar a anulabilidade do 

contrato para reaver a sua parte social. Mas a sociedade pode invoca-la116. 

 

d) Cônjuges  

 

A questão da constituição de sociedade comercial entre cônjuges levantava clássicos 

problemas. Uma vez que se os cônjuges constituíssem uma sociedade para a qual 

contribuíssem com os seus bens estariam ou poderiam estar prejudicados, conforme a 

doutrina tradicional117: 

                                                           
116 Neste sentido, PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, CC anotado, p. 85. FERRER CORREIA, 

Lições de Direito Comercial… ob. cit., p. 261 e ss. 
117 Cf ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., pp. 474 e ss., MARIA 

RITA ARANHA DA GAMA LOBO XAVIER, Limites à Autonomia Privada na Disciplina das Relações 

Patrimoniais entre os Cônjuges, 2000, p. 228 ss, BRITO CORREIA, Direito comercial… cit., 2, p. 132 e 

ss, FRANCISCO PEREIRA COELHO/GUILHERME DE OLIVEIRA, Curso de Direito da Família I 

(2008), 449 ss., JOSÉ MIGUEL DUARTE, A comunhão dos cônjuges em participação social, ROA, 65.º, 

II, Set, 2005, 487 ss., ADELAIDE MENEZES LEITÃO/JOSÉ ALVES DE BRITO, CSC/Clássica, 2ª ed., 

anot. Artigo 8.º, Almedina, 2011, ANTÓNIO CAEIRO, Sobre a participação dos cônjuges em sociedades 

por quotas, em Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor FERRER CORREIA, 2 (1989), 313-354 (323 ss. 

e 336 ss) e ALBERTO PIMENTA, sociedades entre cônjuges, Coimbra 1953, p. 17 e ss. Ainda sobre este 
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- o regime de bens estabelecido na convenção antenupcial para o casamente. As regras 

próprias desse regime seriam substituídas pelas do funcionamento da sociedade; 

- o então denominado «poder marital118»: a chefia da família, assegurada pelo marido, 

daria lugar aos esquemas de formação da vontade social, mais igualitária, logo 

inadmissíveis por prejudicarem, sobretudo, o poder marital; 

- o sistema de responsabilidade dos bens dos cônjuges pelas dívidas de cada um deles 

ou de ambos que, naturalmente, seria substituído pelo regime do tipo social adotado. 

 

No quadro do Código de Seabra, o problema colocava-se mais face ao tipo social mais 

usado: a sociedade por quotas. Uma parte da doutrina nega a existência de problemas 

quanto à constituição de sociedades entre os cônjuges119. 

                                                                                                                                                                          

problema, do Direito da OHADA de matriz essencialmente francesa vide, PAUL-GÉRARD POUGOU 

(coord), Sociétés commerciales  ... ob. ct.,  pp. 88-89. 
118 Sobre o poder marital vide, designadamente, os artigos 1104.º, 1117.º, 1116.º, 1186.º 

1189.º, 1192.º e 1193, todos do Código de Seabra de 1867. Hoje, o poder marital não existe por força do 

artigo 26.º/3 da CRGB, que consagra o princípio da igualdade entre os cônjuges. 
119 Neste sentido, SANTOS LOURENÇO, Das sociedades por quotas/Comentário à Lei de 11 de Abril de 

1901 (1926), 88 ss. Diz este autor que” (…) a formação de uma sociedade por quotas entre cônjuges, ou 

com os bens comuns, ou com os bens próprios não envolve à face dos princípios uma alteração do regime 

antenupcial, pressupondo-se a autorização tácita dos dois para a transferência dos bens para a sociedade”. 

De igual modo, CUNHA GONÇALVES, Tratado de Direito Civil, 7 (1933), pp. 212-213. Ao afirmar que 

«se o marido e a mulher podem associar-se com terceiros, como todos os escritores admitem, ficando 

associados também entre si, - o que é vulgaríssimo nas sociedades por ações-, nada impede que celebrem 

contrato de sociedade em que somente eles sejam sócios. Neste sentido também, ALBERTO PIMENTA, 

sociedades entre cônjuges, Coimbra 1953, p. 96. Explica este autor que «… Quanto às sociedades através 

das quais os cônjuges pretendam apenas fortalecer o crédito, a sua licitude é inegável, dado que, não 

ofendendo qualquer dos princípios destacados pela tese da nulidade, nem qualquer dos preceitos 

condicionantes da validade dos contratos, não se vê que possam prejudicar alguém, ou colidir com algum 
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A esta problemática, o Código Civil de 1966 representaria, também, um certo 

retrocesso120. Atente no seu artigo 1714.º que determina que: 

 

1. Fora dos casos previstos na lei, não é permitido alterar, depois da celebração do 

casamento, nem as convenções antenupciais nem os regimes de bens legalmente 

fixados; 

2. Consideram-se abrangidos pelas proibições do número anterior os contratos de 

compra e venda e sociedade entre cônjuges; excepto quando estes se encontrarem 

seprados judicialmente de bens121; 

3. É lícita, contudo, a participação dos dois cônjuges na mesma sociedade de capitais, 

bem como a dação em cumprimento feita pelo cônjuge devedor ao seu consorte. 

À luz deste preceito, entendeu-se que a proibição do artigo 1714.º/2 era absoluta. Isto é, 

ficava vedada a sociedade entre cônjuges, independentemente de se mostrar que elas 

poriam em causa algum princípio122. A sanção para a violação desta proibição seria a 

nulidade, nos termos gerais123.   

                                                                                                                                                                          

princípio jurídico. Outro tanto se diga relativamente às sociedades constituídas pelos cônjuges, apenas 

para evitar a concorrência, absurda e contraproducente, entre eles. 

A sorte jurídica das sociedades através das quais os cônjuges visem apenas a limitar os riscos do comércio 

(utilizar a forma do contrato da sociedade para furtar uma parte, maior ou menor, do seu património à 

responsabilidade pelos riscos do comércio) está intimamente ligada à posição que se adotar quanto à 

validade ou nulidade das sociedades fictícias» 
120 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p. 475. 
121 A separação judicial de pessoas e bens é excluída no ordenamento jurídico guineense pela lei n.º 6/76, 

de 03 de Maio de 1976. Contudo, a lei permite a simples separação judicial de bens (artigo 1767.º, do 

CC). 
122 Vide, JOSÉ GUALBERTO DE SÁ CARNEIRO, Sociedade de cônjuges - subsídios para 

interpretação do art. 1714 do Código Civil, RT 86 (1986), pp. 291 e ss. Afirma este autor que «após a 

vigência do novo Código, deixou de ser admitida a sociedade apenas entre os dois cônjuges, 
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A permissão do n.º 3 deste preceito suscitou dúvidas quanto às sociedades por quotas, 

na medida em que não era seguro que as mesmas pudessem ser qualificadas como 

sociedades de capitais124. 

Procurando resolver as dúvidas que se levantaram, o artigo 9.º veio a determinar 

expressamente que “Os cônjuges não podem ser sócios de uma sociedade em que sejam 

ilimitada ou solidáriamente responsáveis pelas dívidas sociais125”.  

Este artigo vem revogar o artigo 1714.º/2 e 3, do CC126, ainda que seja possível 

harmonizá-lo com o princípio da imutabilidade das convenções antenupciais.  

                                                                                                                                                                          

independentemente de violar, ou não, a lei. O n.º 2 do artigo 1714.º contém uma proibição absoluta de 

qualquer sociedade entre os dois cônjuges». No mesmo sentido, PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, 

Código Civil Anotado, IV, 2ª ed., (1992), p. 401 e ss. Estes autores negam a existência de qualquer tipo de 

sociedade entre cônjuges; mas já aceitam sociedades de capitais em que os cônjuges, em conjunto com 

outros sócios, apenas participassem. Essas sociedades seriam sociedades anónimas. Em relação às 

sociedades por quotas há que proceder um exame casuístico, numa posição negada depois por ANTUNES 

VARELA, nem estas seriam admissíveis. ANTUNES VARELA, Direito da Família 1 (1999), 434 ss. 
123 Cf o Ac. RP 11-Jun.-1981 (GOES PINHEIRO), CJ VI (1981) 3, 156-158 (158/I). 
124 PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, IV, 2ª ed., (1992), p. 443. ANTUNES 

VARELA, Direito da Família 1 (1999), 434 ss. Este autor exclui do âmbito do n.º 3 do artigo 1714.º do 

CC as sociedades por quotas, porquanto alguns dos sócios, munidos de poderes de gerência, poderiam 

facilmente lesar outros.  

Diversamente, ANTÓNIO CAEIRO entende que o objetivo da lei era, simplesmente, o de impedir que 

ambos os cônjuges respondessem ilimitadamente pelas dívidas sociais; assim sendo, as sociedades por 

quotas seriam abrangidas por este preceito, e só dele ficam excluídas as sociedades em nome coletivo. 

Neste sentido, a jurisprudência respondeu pela afirmativa, quanto a situações preexistentes: Ac. RP 19-

Jul.-1968 (ARMANDO AMORIM), JR 14 (1968), 794-796= RT 86 (1968), pp. 327-329). Na vigência, 

do atual Código Civil, vide, designadamente, Ac. STJ de 3 de Fevereiro de 1981 (AMARAL AGUIAR), 

BMJ 304 (1981), pp. 424-427. 
125 A redação deste preceito parece-nos, embora com diferentes técnicas legislativas, similar a redação do 

artigo 8.º/1 do CSC Português. 
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Observe-se que as justificações para a proibição histórica de sociedades entre cônjuges 

vem regredindo em vários sistemas jurídicos, quer no Direito civil, quer no Direito 

comercial, face à premente necessidade de adaptar o princípio da imutabilidade das 

convenções antenupciais aos interesses patrimoniais modernos e ao princípio da 

igualdade entre os cônjuges, que ganha a dignidade constitucional127.  

Todavia, o princípio da imutabilidade das convenções antenupciais continua a ser 

Direito vigente e deve ser respeitada, uma vez que a constituição de uma sociedade 

entre cônjuges pode afetá-lo. Assim, se ambos os cônjuges entrarem para uma sociedade 

com todos os seus bens, presentes e futuros, pode estar-se perante um esquema 

destinado a postergar o regime da separação, ou da comunhão de adquiridos. Porém, se 

subscreverem pequenas partes sociais ou umas quantas ações, o problema nem se 

coloca. Haverá, por isso, que compatibilizar o artigo 9.º do AUS com o artigo 1714.º do 

                                                                                                                                                                          
126 Neste sentido, FRANCISCO PEREIRA COELHO/GUILHERME DE OLIVEIRA, Curso de Direito 

da Família I, 4ª edição, Coimbra Editora, 2008, pp. 448 e ss., e ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, 

Direito das sociedades I… ob. cit., p. 478. 
127  Saliente-se que, em relação à Guiné-Bissau, a Lei n.º 1/73, que opera a receção material do Direito 

português, determina expressamente que a legislação portuguesa em vigor à data da Proclamação do 

Estado Soberano da Guiné-Bissau mantém em vigor desde e na medida em que não fosse contrário à 

soberania nacional, à Constituição da República, às suas leis ordinárias e aos princípios do Partido 

Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde. Assim, todas as regras da lei ordinária recepcionada 

que determinassem, no âmbito do casamento, uma discriminação entre os cônjuges em razão do sexo 

deveriam ser consideradas originariamente incompatíveis com o disposto no artigo 16.º da CRGB de 24 

de Setembro de 1973 e, por essa via, nem sequer teriam sido objeto da norma receptícia, porque excluídas 

do seu âmbito previsional. Neste sentido, JOÃO ESPÍRITO SANTOS, Apontamentos sobre os regimes 

jurídicos guineenses… ob. cit., pp. 211 a 219. 
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CC, averiguando, contrato a contrato, se a imutabilidade das convenções é ou não 

respeitada128.  

 

Isto posto, coloca-se a questão de saber como é que a sociedade entre cônjuges pode 

violar o princípio da imutabilidade das convenções antenupciais? 

Através do chamado «golpe de baú», ou seja, os cônjuges podem facilmente alterar a 

composição inicial das respetivas massas patrimoniais constituindo entre si uma 

sociedade; e podendo fazê-lo, quer no momento dessa constituição, quer durante o 

funcionamento da sociedade, quer finalmente, na altura da sua dissolução. Pense-se, por 

exemplo, que o valor dos bens que integram a entrada de um dos cônjuges pode ser 

propositadamente aumentado ou diminuído em relação ao valor dos bens que fazem 

parte da entrada do outro, de modo a que daí resultem diferenças - não correspondentes 

à realidade - entre o valor das respetivas participações sociais. Pode acontecer também 

que sejam inseridas no contrato certas cláusulas estipulando uma repartição dos lucros 

ou da quota de liquidação diferente da que existiria de acordo com a proporção das 

entradas. Se o regime for de comunhão, há o risco do cônjuges tornar próprio o que 

deveria ser comum. Podem evitar a entrada de lucros a comunhão levando-os a reservas. 

Na partilha o mesmo pode acontecer, a transferência de bens de um para o património 

do outro129.  

Assim e em consequência disso, a lei permite apenas a constituição, entre cônjuges (ou 

a participação como sócios), de sociedade de responsabilidade limitada (SARL), 

                                                           
128 Cf ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p. 479 e MARIA RITA 

ARANHA DA GAMA LOBO XAVIER, Limites à Autonomia Privada na Disciplina das Relações 

Patrimoniais entre os Cônjuges, 2000, p. 249.  
129 Neste sentido, MARIA RITA ARANHA DA GAMA LOBO XAVIER, Limites à Autonomia Privada 

na Disciplina das Relações Patrimoniais entre os Cônjuges, 2000, pp. 236-237  
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sociedade anónima (SA), sociedade por ações simplificadas (SAS) e sociedade em 

comandita simples (SCS), em que, pelo menos, um deles é sócio comanditário.  

 

Entretanto, cumpre analisar a compatibilidade entre a proibição de assunção da 

responsabilidade ilimitada por ambos cônjuges no negócio societário (art. 9º) e o 

disposto no artigo 1691º/1, d), do Código Civil. 

A intenção legislativa parece ter sido a de evitar «a responsabilização pessoal e 

ilimitada dos cônjuges pelas dívidas da mesma sociedade (…) suscetível, em abstrato, 

de ofender o princípio da imutabilidade da convenção antenupcial. Por isso é que, 

apesar das dúvidas que a doutrina sempre manifestou relativamente ao âmbito de 

aplicação da norma, o caso mais pacífico de proibição era o da participação dos 

cônjuges na mesma sociedade em nome coletivo, em que ambos os cônjuges 

respondiam solidária e ilimitadamente pelas dívidas sociais. 

Esta justificação - reduzida ao argumento da responsabilidade por dívidas - embora se 

tivesse tornado a mais conhecida, não parece satisfatória. Em primeiro lugar, não pode 

afirmar-se que o legislador rejeita uma responsabilidade tão pesada para os cônjuges, 

uma vez que este regime é exatamente o que a lei impõe no caso da responsabilidade 

por dívidas contraídas no exercício do comércio (artigo 1691º/1, d). Aqui, o cônjuge 

comerciante pode comprometer os bens comuns e, solidária e ilimitadamente, os bens 

próprios dos dois cônjuges. Nem se impede que os dois cônjuges mantenham cada um o 

seu comércio, ficando assim ambos duplamente responsáveis solidária e ilimitadamente. 

Se a lei impõe este regime num lado não faz sentido que o rejeite noutro130. 

Aliás, ANTÓNIO CAEIRO notou a incongruência, afirmando depois que a proibição da 

responsabilidade solidária e ilimitada, no âmbito societário, só tinha valor autónomo 

                                                           
130 Cf FRANCISCO PEREIRA COELHO/GUILHERME DE OLIVEIRA, Curso de Direito da Família I, 

4ª edição, Coimbra Editora, 2008, pp. 450-451. 
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quando os cônjuges fossem casados em regime de separação de bens - só aqui é que o 

art. 1691.º excluía a responsabilização de todos os bens do casal e se tornaria necessário 

evitar que a proibição fosse defraudada através da constituição de uma sociedade. 

Mas não é razoável justificar o regime da proibição das sociedades entre cônjuges com 

um argumento que só tem sentido para o caso minoritário da separação de bens. 

Em segundo lugar, não é o momento da responsabilização por dívidas, como já 

assinalámos, o mais propício para as alterações ilícitas, diretas ou indiretas, dos regimes 

de bens. Estas iniciativas contrárias ao princípio da imutabilidade - para quem o entenda 

num sentido demasiado amplo - são mais verosímeis no momento da constituição e da 

dissolução da sociedade e em outros aspetos do seu funcionamento, para além da 

responsabilidade por dívidas131. 

  

Outra questão não menos pertinente prende-se em saber se um dos cônjuges constituiu 

com outras pessoas uma sociedade em nome coletivo, ou uma sociedade em comandita 

na qual assuma a posição de sócio não comanditário, sobre que bens do casal poderá 

efetivar-se aquela responsabilidade subsidiária pelas obrigações sociais, que nestas 

hipóteses a lei faz recair sobre todos os sócios, ou nas comanditas, sobre os sócios da 

categoria indicada.  

Em princípio só responde bens próprios do cônjuge em questão, e ainda com a 

moratória do n.º 1 do artigo 1696.º CC, e, subsidiariamente, a sua meação nos bens 

comuns. Mas a este regime - diz a lei (artigo 1695.º/1) - substitui-se o da plena 

comunicabilidade nos dois casos seguintes: artigo 1691.º/1, d) … exercício do 

comércio; n.º 2 e al. c) do n.º 1…cônjuge administrador no âmbito dos seus poderes e 

proveito comum. 

Caberá a nossa hipótese em algum destes casos de comunicabilidade? 

                                                           
131 ANTÓNIO CAEIRO, Sociedades de pessoas no Código das Sociedades Comercis… cit., p. 31. 
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No primeiro caso, o comércio que aqui se tem em vista é o exercido diretamente por 

qualquer cônjuge e não pela sociedade em que participam132. É pois duvidoso que os 

credores sociais possam beneficiar desse regime. Contudo, podem lançar mão a alínea 

c), desde que provem os requisitos nela estabelecidos, o que não é difícil. Se o cônjuge 

realizou ou puder realizar a participação social com os bens da sua livre disposição, a 

respetiva participação social caberá dentro dos seus poderes de administração133. Por 

outra via, a sua responsabilidade pelas dívidas sociais é assumida, em regra, em 

proveito comum dos cônjuges. Uma vez que é com mira nos lucros da empresa que o 

marido entra para a sociedade. 

Os credores não poderão beneficiar da presunção do artigo 15.º do Cod.com134, uma vez 

que este preceito se aplica apenas às dívidas contraídas pelo cônjuge comerciante e, 

                                                           
132 Cf FERRER CORREIA, Lições de Direito Comercial… ob. cit., p. 264. 
133 Em sentido oposto, JOÃO ESPIRITO SANTO. Para este autor, a aquisição de participação social por 

um cônjuge constitui um acto de disposição, (acto esse que pode provocar uma diminuição ou alteração 

anormal do património ou que envolve elevado risco para o património comum), carecendo de 

legitimidade o cônjuge em questão (Cf art. 1682.º/2 e 3 do CC). Sendo que, salvo melhor opinião, o 

cônjuge que não prestou o seu consentimento para aquisição de participação social só poderá ser 

responsabilizado pelo cumprimento da obrigação de entrada não nos termos da al. c) do n.º 1 do artigo 

1691.º do CC, mas sim à luz da al. d) e do n.º 2 deste preceito, caso entre eles vigore o regime de 

comunhão e não se provando que a divida não foi contraída em proveito comum. Para lá desses casos, 

aplica-se pelas mesmas dívidas, o disposto no artigo 1692.º do CC. E, pelas dívidas da sociedade 

responde exclusivamente o cônjuge que adquiriu a participação (Cf artigo 1696.º do CC). Entretanto, 

defende a aplicação do artigo 1695.º quando o outro cônjuge tenha prestado o seu consentimento para a 

aquisição da participação. Cf JOÃO ESPIRITO SANTO, Sociedade e cônjuges… ob. cit., pp. 393 e ss. 
134 Repare-se que, o artigo 1.º da Lei n.º 1/73, como já deixámos referido, opera a receção material do 

Direito Português. Sendo certo que o Direito Português manter-se-ia em vigor na Gunié-Bissau apenas 

naquilo que não fosse contrário (…)  à Constituição da República (…). 

Assim, todas as regras da lei ordinária recepcionada que determinassem, no âmbito do casamento, uma 

discriminação entre os cônjuges em razão do sexo deveriam ser consideradas originariamente 
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segundo o entendimento dominante na doutrina portuguesa, não tem essa qualidade o 

sócio de responsabilidade ilimitada de uma sociedade comercial, enquanto tal, 

comerciante é a sociedade135. 

Apesar desta posição ser defensável em virtude da sua razoabilidade à luz do regime 

jussocietário da OHADA (designadamente, artigos 271.º e 272.º), o AUS determina 

expressamente que os sócios de sociedades em nome coletivo são comerciantes (artigo 

270.º). A ser assim, esta doutrina depara-se aqui com o argumento literal que pode 

colocar em causa a sua procedência. Nesta lógica, credores particulares do cônjuge-

                                                                                                                                                                          

incompatíveis com o disposto no artigo 16.º da CRGB de 24 de Setembro de 1973 e, por essa via, nem 

sequer teriam sido objeto da norma receptícia, porque excluídas do seu âmbito previsional. Com efeito, o 

teor do artigo 15.º do Cód. com., de 1888, em vigor na Guiné-Bissau, implica a discriminação entre 

cônjuges. Uma vez que determina que “As dívidas provenientes de actos comerciaes contrahidas só pelo 

marido comerciante, sem outorga da mulher, presumir-se-hão aplicadas em proveito comum dos 

cônjuges”. 

Posto o problema nestes termos, e porque as regras que determinavam discriminações entre os cônjuges 

em razão do sexo não teriam sido objeto da recepção operada pelo artigo 1.º da Lei n.º 1/73, qualquer 

questão concreta que pudesse ser reconduzida à previsão das mesmas deveria considerar-se lacunar e, 

portanto, colmatada com recurso às regras previstas no artigo 10.º do Código Civil; tratando-se, 

designadamente, de lacuna rebelde à analogia legis, deveria ser integrada com recurso ao princípio 

constitucional de igualdade de direitos na família do homem e da mulher. Cf, JOÃO ESPÍRITO 

SANTOS, Apontamentos sobre os regimes jurídicos guineenses… ob. cit., pp. 217 a 219, no âmbito do 

Código Civil. 

Outrossim, não nos parecerazoável falar-se de inconstitucionalidade deste preceito, originária ou 

superveniente. Sobre a inconstitucionalidade superveniente e originária, por todos, o Professor JORGE 

MIRANDA, Curso de Direito Constitucional. Estado e Constitucionalismo. Constituição. Direitos 

Fundamentais, Vol. 1, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2016, pp. 215 e ss. 
135 Neste sentido, designadamente, FERRER CORREIA, Lições de Direito Comercial… ob. cit., pp. 264-

265. 
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sócio de uma sociedade em nome coletivo podem beneficiar da presunção do artigo 15.º 

do Cod.com. 

11.2.2. Pessoas colectivas 

 

Também as pessoas coletivas podem ser sujeitos dos actos constituintes de sociedades 

(artigo 4.º e 7.º). 

O problema que se levanta aqui é o de saber se certas pessoas coletcivas, em função do 

seu objeto, podem ser sócias de sociedades comerciais. À partida, pode deduzir-se do 

disposto no artigo 7.º que todas pessoas coletivas podem ser sócias de sociedades 

comerciais. As pessoas coletivas públicas podem também constituir ou participar na 

constituição de sociedades comerciais. Como já se observou, o Estado pode participar 

na constituição de sociedades, quer o acto constituinte seja de natureza privada, quer 

seja de natureza pública (na constituição por lei ou decreto-lei, o Estado, através dos 

seus órgãos, é o único autor possível do acto constituinte). 

As pessoas coletivas públicas de tipo institucional, ou seja, as entidades públicas 

estaduais (serviços personalizados, fundações públicas, estabelecimentos públicos, 

entidades públicas empresariais) têm direito de participar em actos constituintes de 

sociedades quando as respetivas atribuições e competências conferidas por lei o 

permitam.  

Porém, tratando-se de associações stricto sensu e as fundações, uma vez que não visam 

a obtenção lucro, é duvidoso que possam ser sócias de uma sociedade comercial136. 

Todavia, temos a regra geral do n.º 1 do artigo 160.º do CC, que determina que “A 

capacidade das pessoas coletivas abrange todos os direitos e obrigações necessários ou 

convenientes à prossecução dos seus fins”. Por conseguinte, quando não haja específica 

                                                           
136 Cf J. M. COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito comercial- Das Sociedades… ob. cit., p. 96 e ss., 

e TIAGO SOARES DA FONSECA, O Acto Uniforme relativo ao DSC/ACE... ob. cit.,  p. 62. 
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lei a proibí-la (o n.º 2 do artigo 160.º do CC), podem as associações e fundações 

participar na constituição de sociedades sempre que tal se mostre necessário ou 

conveniente à prossecução dos seus fins (por exemplo, os lucros que se espera obter 

podem revelar-se necessários ou convenientes para desenvolver a atividade diretamente 

dirigida à realização dos fins próprios da associação ou fundação137. 

Além das pessoas singulares e das pessoas coletivas, coloca-se a questão de saber se 

entidades coletivas sem personalidade jurídica (plena), nomeadamente sociedades 

comerciais sem registo definitivo (sociedades em participação, sociedades criadas de 

facto e sociedades de facto), podem constituir ou participar na constituição de 

sociedades comerciais. 

Com efeito, parece despropositada a questão138. Obviamente, só pode ser parte num 

contrato de sociedade quem tenha personalidade jurídica (plena). Não sendo embora 

óbvia uma resposta afirmativa à interrogação, também não se nos afigura óbvia uma 

resposta negativa. Parece-nos, porém, razoável uma resposta afirmativa, uma vez que 

tais realidades societárias têm suficientemente capacidade de exercício de direito para o 

efeito. Bastará, no entanto, olhar para os artigos 996.º e ss, 157.º e 160.º do CC, com 

respeito as sociedades civis, e para os artigos 854.º e ss e 864.º e ss, do AUS139.  

                                                           
137 Vide, J. M. COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito comercial- Das Sociedades… ob. cit., pp. 96-

99 e J. M. COUTINHO DE ABREU, A empresa e o empregador em direito de trabalho, Sep., do n.º 

especial do BFD- “Estudos em homenagem ao Prof. Doutor José Joaquim Teixeira Ribeiro”-, Coimbra, 

1982, pp. 27-28. Em oposição ao Acórdão do STJ de 15/10/96 (RLJ, ano 130.º, 1996-1997, pp. 202 e ss, 

com anotações concordantes de M. HENRIQUE MESQUITA, ibid., pp. 210, ss. 
138 Cf BRITO CORREIA, Direito comercial… ob. cit., p. 128, e J. M. COUTINHO DE ABREU, Curso 

de Direito comercial- Das Sociedades… ob. cit., p. 99.  
139 J. M. COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito comercial- Das Sociedades… ob. cit., p. 99, e a 

referência bibliográfica ai citada em relação à Alemanha e à Itália. 
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12. Conteúdo 

 

Os actos constituintes regulados pelo AUS (valendo porém o mesmo, no essencial, para 

os restantes actos constituintes) caracterizam-se por terem menções obrigatórias e não 

obrigatórias ou facultativas. 

As menções obrigatórias resultam de preceitos legais injuntivos, não estando na 

disponibilidade das partes a sua inclusão ou não nos estatutos. Dentro das menções 

obrigatórias temos menções obrigatórias de carácter geral e de carácter específico. As 

primeiras são comuns a todos os tipos de sociedades comerciais (artigo 13.º), enquanto 

as últimas reportam-se a menções exigidas apenas para certos tipos de sociedades. Estas 

variam, assim, de sociedade para sociedade. Assim, para as sociedades em comanditas 

simples, artigo 293.º e ss; para as sociedades de responsabilidade limitada, artigo 311.º e 

ss; e para as sociedades anónimas, artigos 390.º e ss. 

As menções não obrigatórias ou facultativas, como o próprio nome indica, não têm de 

constar nos estatutos. Assim, as partes gozam da liberdade de as incluir ou não nos 

estatutos.  

No ponto que se segue, apenas serão objeto de análise as menções obrigatórias gerais, 

designadamente, tipo de sociedade e denominação, objeto social, registo e publicação 

do acto constituinte da sociedade. 

 

a) Tipo de sociedade e denominação 

 

A questão relativa ao tipo de sociedade não se levanta grandes dificuldades. Trata-se de 

determinar que tipo de sociedade é, de entre os tipos admitidos no AUS: sociedade em 

nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade de responsabilidade 

limitada, sociedade por ações simplificadas e sociedade anónima. 
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No que diz respeito às denominações sociais ou firmas, impõe-se fazer algumas 

observações. Com efeito, estamos habituados à categoria geral da firma, como o nome 

sob o qual o comerciante exerce o comércio140. Assim, todo o comerciante tem uma 

firma. Porém, no AUS não surge, com carácter geral, a referência à firma.  

Para a devida análise da questão vertente, deve estabelecer-se a destrinça entre as 

pessoas singulares e as pessoas colectivas. Às pessoas singulares respeita o disposto no 

artigo 44.º AUCG. Neste, exige-se o nome e ainda “se necessário, o nome que utiliza no 

exercício do seu comércio …( n.º IV do mesmo preceito)”. Afastando o nome e a 

insígnia do estabelecimento, verifica-se que realmente há sempre um nome que se usa 

no exercício do comércio. Simplesmente, esse ou é nome próprio, ou é um nome 

adotado para o exercício do comércio. Nisso se traduz a firma. O legislador da OHADA 

acolheu a mesma realidade da omnipresença da firma, sob uma apresentação técnica 

diversa141. 

As pessoas coletivas encontram-se previstas no artigo 46.º AUCG. Para estas exige-se a 

denominação social (n.º I) e “caso existam, a sigla ou a insígnia do estabelecimento” 

(n.º II).  

 

“Article 46.º 

Les personnes morales soumises par des dispositions légales à l'immatriculation doivent 

demander leur immatriculation dans le mois de leur constitution, auprès du greffe de la 

juridiction compétente ou de l'organe compétent dans l'Etat Partie dans le ressort duquel 

est situé leur siège social ou leur principal établissement. 

                                                           
140 Cf, por todos, CARLOS OLÁVO, A firma das sociedades comerciais e civis sob forma comercial, 

Separata de estudos em homenagem ao Prof. Doutor Raúl Venturam AAFDL, Coimbra, 2003, pp. 379 e 

ss. 
141 Neste sentido, OLIVEIRA ASCENSÃO, O Ato Uniforme sobre o Direito Comercial Geral e a Ordem 

Jurídica guineense, in Boletim da Faculdade de Direito de Bissau, N.º 6, Junho, 2004, P. 222.  



93 

  

 

 

 

 

 

 

Cette demande faite avec le formulaire prévu à l'article 39 ci-dessus mentionne: 

1. la raison sociale ou la dénomination sociale ou l'appellation suivant le cas…”. 

Portanto, o que existe sempre é a denominação social. A denominação social poderia ser 

ou não englobada na figura da firma. Trata-se, pois, de uma questão classificatória142. 

Como no ordenamento jurídico guineense não há firma distinta da denominação social, 

nem o AUCG obriga a criar, uma categoria de firma que seja diferente da denominação 

social. Aliás, a aparente separação da denominação social da firma parece-nos ser 

exclusiva do AUCG, visto que no AUS utiliza-se apenas a expressão “denominação 

social”, nos artigos 14.º a 18.º, para significar a mesma realidade conhecida por “firma”. 

 

b) Objeto social 

 

Conforme já se observou, o fim imediato ou objeto das sociedades comerciais é o 

exercício de uma determinada atividade económica. Saliente-se que não é admitido que 

uma sociedade comercial tenha por objeto a prática de qualquer atividade económica. É 

imprescindível que o objeto seja especificado, em conformidade com o artigo 19.º. 

Assim, ficam excluídas a admissibilidade de sociedades universais de objeto 

indeterminado, ou de sociedades comerciais com objeto relativamente indeterminado, 

por exemplo, “importação e exportação de bens” ou a sociedade terá por objeto a venda 

de materiais de construção e todas as outras atividades não proibidas por lei”. 

Porém, parece-nos que a capacidade da sociedade não é limitada pelo seu objeto. 

Sublinhe-se que é regulada de modo inovatório – pelo menos no que diz respeito às 

sociedades de responsabilidade limitada (nos termos dos artigos 328.º e 329.º), às 

sociedades por acções simplificadas (nos termos do artigo 853.º-3) e às sociedades 

anónimas (nos termos do artigo 436.º que remete para o disposto no artigo 122.º) – a 

                                                           
142 Cf OLIVEIRA ASCENSÃO, O Ato Uniforme sobre o Direito Comercial Geral… ob. cit., p. 222. 
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matéria da vinculação da sociedade pelos actos dos membros da administração. Impõe-

se, aqui, com efeito, uma alteração importante ao regime vigente, adoptando-se solução 

que, sendo originária do direito alemão, viria a impor-se na generalidade dos 

ordenamentos estrangeiros143 e que é também aquela que mais adequa à realidade da 

Guiné-Bissau.  

Assim, em termos gerais, determina-se que os actos praticados pelos gerentes ou 

administradores em nome da sociedade e dentro dos poderes que a lei lhes confere 

vinculam-na para com terceiros, não obstante as limitações constantes do contrato social 

ou resultantes de deliberações dos sócios. Todavia, a sociedade pode opor a terceiros 

limitações de poderes resultantes do objecto social se provar que o terceiro sabia ou não 

podia ignorar, tendo em conta as circunstâncias, que o acto praticado excedia o objeto 

social e se, entretanto, a sociedade o não assumiu, por deliberação expressa ou tácita dos 

sócios. Esse conhecimento não pode, todavia, ser provado unicamente pela publicidade 

dada ao acto constitutivo da sociedade (designadamente, o artigo 122.º). Sendo certo 

que o gerente que desrespeitar limitações resultantes do contrato ou de deliberações dos 

sócios é responsável para com a sociedade pelos danos causados (artigos 330.º e 

740.º)144 

Por outro lado, e sob pena de nulidade, o objeto das sociedades comerciais tem de ser 

lícito (artigo 20.º) e possível (artigo 280.º, n.º 1 do CC).  

Note-se que sempre a atividade que a sociedade comercial se propõe exercer for 

regulamentada como sucede, por exemplo, com a atividade bancária e seguradora, 

devem ser respeitadas as regras especiais a que as respetivas atividades estiverem 

sujeitas (artigo 21.º). 

                                                           
143 Vide, por exemplo, o artigo 6.º/1 e 4 do CSC. 
144 Sobre a vinculação de sociedades, por todos, JOÃO ESPIRITO SANTOS, Sociedades por Quotas e 

Anónimas: Vinculação, Objeto social e representação plural, Almedina, 2000, pp. 422 e ss., e J. M. 

COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito comercial- Das Sociedades… ob. cit., p. 182 e ss. 
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c) Registo do acto constituinte 

i) Aspectos da disciplina geral do registo 

 

Como já se demos conta, os actos constituintes da sociedade comercial devem ser 

inscritos no RCCM (artigo 46.º do AUCG). 

Têm a legitimidade para pedir o registo os membros do órgão da administração e 

representação da sociedade e todas as demais pessoas que nisso tenham interesse, 

nomeadamente, sócios, quer diretamente quer mediante a representação voluntária. O 

pedido do registo deve ser feito no prazo de um mês a contar da data da constituição da 

sociedade (artigo 46.º). No Direito societário português o prazo é de dois meses (artigo 

15.º, n.º 2 CSC).  

Deve o pedido do registo ser instruído com documento designado por “declaração de 

regularidade e conformidade” (DRC). Para mais informações, remetemos o leitor para 

o ponto 1 deste Capitulo. 

 

ii)  Efeitos do registo 

 

As sociedades comercias adquirem personalidade jurídica plena com o registo do acto 

constituinte (contrato ou negocio jurídico unilateral constituinte de sociedade 

unipessoal, designadamente), é o que decorre do artigo 98.º. 

Porque o registo do acto constituinte de sociedade é obrigatório (artigo 46º AUCG e 

artigo 97.º), o não cumprimento de tal obrigação sujeita a sociedade à aplicação, entre 

outras, do regime do artigo 115.º. Assim, a sociedade passa a ser considerada como uma 

“sociedade de facto” com todas consequências inerentes, como melhor veremos em sede 

própria. 
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Porém, as sociedades comerciais podem existir antes do registo uma vez que lhes são 

aplicáveis numerosas disposições legais e estatutárias de natureza societária, inclusive 

várias disposições aplicáveis às sociedades plenamente formadas145. Esta tese é ainda 

reforçada pela previsão e regulamentação pelo legislador da OHADA das sociedades 

não matriculadas, designadamente, a sociedade em participação. Todavia, se é verdade 

que as sociedades podem existir juridicamente sem o registo, não é menos certo que a 

inscrição dos factos a ele sujeitos, pela vital importância que o registo representa nas 

transações mercantis, deve ser sempre promovido. 

Outra importante consequência do registo consiste, como já se explicou anteriormente, 

na “assunção” ipso jure pela sociedade de direitos e obrigações decorrentes de actos e 

contratos celebrados em nome dela antes do registo. 

A assunção pela sociedade dos actos e contratos celebrados em seu nome antes do 

registo retrotrai os seus efeitos à data da respetiva celebração e libera as pessoas que 

neles tenham participado da responsabilidade aí prevista.  

Desde logo, importa sublinhar que tal assuncao não deve ser tecnicamente entendida 

aqui, uma vez que tal exigiria que se sustentasse a existência de duas subjetividades 

jurídicas distintas - sociedade ainda não registada e sociedade registada - e um processo 

de dupla imputação, o que é manifestamente contrário ao iter formativo da sociedade, 

tal como resulta do AUS. Entretanto, voltaremos a esta questão em seu devido tempo. 

 

d) Publicação do acto constituinte 

 

                                                           
145 Cf J. M. COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito comercial- Das Sociedades… ob. cit., pp. 131-

132. Em sentido contrario, BRITO CORREIA, Direito comercial ob. cit., pp. 174-175, que deduz do 

artigo 5.º do CSC que o registo do contrato social é requisito de validade e de existência do acto 

constitutivo da sociedade. 
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A fim de potenciar a publicidade dos actos constituintes das sociedades, facilitando 

assim o acesso dos interessados (principalmente os terceiros que queiram com elas 

estabelecer relações jurídicas) ao conhecimento do que se contém em tais actos, manda 

o AUS que os mesmos sejam publicados (artigos 256.º-1 e ss), sob pena de tribunal 

competente, a pedido de qualquer interessado, designar, num prazo razoável, um 

mandatário para o efeito (artigo 260.º). 

A publicação obrigatória do acto constituinte é condição de eficácia ou oponibilidade do 

mesmo a terceiros - “a sociedade não pode opor a terceiros actos cuja publicação seja 

obrigatória sem que esta esteja efetuada, salvo se a sociedade provar que o acto está 

registado e que o terceiro tenha conhecimento do mesmo (artigo 59.º a 61.º do AUCG). 

13. A natureza jurídica do acto constitutivo 

13.1. Ateorias anti-contratualistas 

 

A problemática da natureza jurídica do acto constitutivo da sociedade traduz-se em 

saber, por exemplo, se duas ou mais pessoas se reúnem para formar uma sociedade, 

participará este acto da essência do negócio jurídico, sendo-lhe aplicáveis, por isso, os 

princípios da respetiva teoria geral? E tratando-se do negocio jurídico, porventura se 

poderá classificar como contrato, sujeito por conseguinte, embora mutatis mutandis, às 

normas gerais dos contratos, nomeadamente as disposições do Código Civil sobre vícios 

da vontade e da declaração? 

O problema da natureza jurídica do acto constitutivo da sociedade não deixa de ter, nos 

dias que correm, grande importância prática, pelo que importa analisar, ainda que de 
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forma perfunctória146, algumas posições doutrinárias mais importantes tomadas a este 

respeito e, por fim, aderir a posição que se nos afigura mais adequada. 

 

a) Teoria do acto colectivo ou do acto conjunto 

 

 A teoria do acto-colectivo ou do acto conjunto, cujos principais defensores são 

KUNTZE, ROCCO, MESSINEO, o acto de constituição da sociedade deveria ser 

concebido como acto colectivo, unilateral, com feixe de declarações paralelas, de 

conteúdo idêntico e visando todas o mesmo efeito jurídico. 

Repare-se que no acto constitutivo da sociedade, as declarações de vontade têm 

conteúdo homogéneo, não se dirigindo umas às outras, visam o mesmo efeito jurídico (a 

formação do ente coletivo) e satisfazem o interesse que todos têm na formação e 

posterior funcionamento da sociedade. 

Esta tese presta-se a várias críticas, que importa sumariar algumas delas. Em primeiro 

lugar, deve sublinhar-se que não existe a pretendida coincidência de interesses, nem no 

momento da constituição da sociedade, nem durante a fase ulterior da sua vida. No 

momento da constituição da sociedade a discrepância de interesses é evidenciada, desde 

logo, por exemplo, na avaliação das entradas em espécie (artigos 49.º e 50.º), no critério 

de repartição dos lucros e participação nas perdas (artigo 54.º). Além disso, o 

antagonismo de interesse é bem presente uma vez que cada um dos participantes do acto 

é movido pelo intuito de alcançar o maior lucro possível com o menor dispêndio 

patrimonial147. 

                                                           
146 A análise mais aprofundada dessas teorias pode ser confrontada em JOÃO ESPÍRITO SANTO, 

Exoneração do sócio no direito societário mercantil português… ob. cit., pp. 990 e ss.  
147 Cf FERRER CORREIA, Lições de Direito Comercial… ob. cit., p. 229. No mesmo sentido, 

MAMADU KONÉ, La noueau droit comercial des pays de la zone OHADA, comparison avec la droit 

français, Edição L.G.D.J, 2003, p. 166 e ss. Oberva este autor que “(…) lors de la constitution d´une 
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Em segundo lugar, não pode afirmar-se que do acto praticado deriva necessariamente 

um mesmo efeito jurídico para todos: a “aquisição da qualidade ou estado de sócio”. De 

notar que este estado não é necessariamente idêntico para todos, basta pensar que algum 

ou alguns dos sócios podem ter, asseguradas pelos estatutos, vantagens especiais, por 

exemplo, direito à gerência, direito de veto contra certas deliberações da assembleia 

geral. 

 

b) A teoria do ato corporativo ou ato de fundação  

 

Para os defensores desta tese (GIERKE, designadamente), as diferentes declarações de 

vontade dos sócios não possuem existência e valor jurídico autónomos, antes se 

unificam numa única declaração de vontade - o acto corporativo - de que são elementos. 

Não são olhadas como procedentes da esfera individual onde realmente foram 

concebidas, mas como uma espécie de manifestação antecipada da autonomia e 

personalidade do novo ente: a vontade da nascente corporação, afirmando-se pela 

primeira vez no acto de se dar vida. Isto porque do contrato (e até de um negócio 

qualquer) não resulta a criação de um novo sujeito de direitos, mas tão somente nascem 

direitos e deveres para os participantes. Portanto, o acto corporativo nem seria um 

contrato, nem tem a mesma natureza negocial. Por isso, não se lhe aplicariam as normas 

que regem os contratos, designadamente as relativas aos vícios da vontade e da 

declaração. 

                                                                                                                                                                          

société ou de l´augmentation de son capital, chaque apporteur en nature souhaite voir attribuer à son 

apport la valeur la plus éléve possible, contrairement au souhait des autres  associes. De même, dans une 

S.N.C., l´associé qui détient la majorité des parts sociales a intérêt à ce que le maximum de décisoins 

soient prises à la majorité, alors que les associes minoritaires préfèrent généralement le maintien du 

principe de l unanimité (…)”. 
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Resulta patente o irrealismo jurídico desta tese. Uma vez que ela apresenta-se clara e 

demasiadamente artificial. De acordo com o Professor FERRER CORREIA, como 

conceber uma vontade corporativa, de que o acto constitutivo seria produto, quando o 

objeto deste acto é precisamente criar a corporação? Como admitir que a vontade da 

corporação já se manifeste precisamente no acto de se dar vida a si mesma? E como 

admitir que os deveres corporativos dos associados nasçam de uma fonte diversa da sua 

própria vontade?  

Esta teoria não é de acolher por forçar desnecessariamente a realidade. Tudo, exceto a 

atribuição da personalidade jurídica plena decorre da manifestação da autonomia 

privada, portanto da vontade individual dos sócios148.  

 

13.2. Teorias contratualistas 

 

Uma vez que as teorias precedentes não conseguem explicar satisfatoriamente a 

natureza do acto constitutivo da sociedade, afigura-se-nos razoável apresentar e aderir a 

doutrina tradicional, sem prejuízo de algumas exceções, que classifica entre os contratos 

o acto constitutivo da sociedade. De resto, coloca-se a questão de saber que tipo de 

contrato está em causa. 

  

a) A teoria do contrato plurilateral  

 

Os defensores desta tese (designadamente, ASCARELLI) pretendem que o contrato de 

sociedade, por oposição aos outros contratos, em que não é possível a participação de 

mais de duas partes, será um contrato plurilateral, repousando nesta característica 

formal da pluralidade o seu traço distintivo mais patente. 

                                                           
148 FERRER CORREIA, Lições de Direito Comercial… ob. cit., p.231 e ss. 
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Esta orientação não é de aceitar, uma vez que, se é certo que na constituição da 

sociedade podem intervir mais de duas partes, não é menos verdade que essa 

circunstância não se verifica necessariamente. A sociedade também pode constituir-se 

só com duas pessoas, e o contrato da sociedade não deixa de ser plurilateral, como o é 

sempre em potência149. 

 

b) As teorias do contrato de fim comum e do contrato de organização150 

 

Para, nomeadamente, WIELAND e GRAZIANI,o ato genético da sociedade é um 

contrato de fim comum, em contraposição aos contratos comutativos, do que é exemplo 

típico a compra e venda, em que o interesse de cada uma das partes é satisfeito de 

maneira diversa. Nos contratos de fim comum, como o nome indica, as pretensões das 

partes dirigem-se à consecução de uma finalidade comum a todos os interessados, como 

seja o caso do contrato da sociedade. Sem embargo do que dissemos a propósito das 

sociedades unipessoais aquando da análise dos elementos componentes do contrato de 

sociedade. 

No contrato de sociedade não pode dizer-se que a prestação de cada sócio tenha o seu 

correspetivo nas dos outros. O que satisfaz o interesse de cada contraente é a sua 

participação no resultado útil obtido através da exploração da sociedade formada à custa 

da associação das várias prestações.  

A relação sinalagmática constitui-se, pois, não entre as singulares prestações, mas entre 

a prestação de cada sócio e a sua participação no resultado da exploração da sociedade. 

Acresce-se que não existe no contrato social, em certos termos, como é característica 

nos contratos comutativos pela natureza da relação sinalagmática, uma aproximada 
                                                           
149 FERRER CORREIA, Lições de Direito Comercial… ob. cit., p. 233. 
150 GRAZIANI, Diritto delle Società, p. 31. Apud: FERRER CORREIA, Lições de Direito Comercial… 

ob. cit., p. 124. 
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equivalência entre as prestações, podendo ser do mais diverso valor. Em consequência 

do que deixámos exposto, não se aplicam as regras que pressupõem o carácter 

sinalagmático; designadamente, o artigo 428.º do CC, pois os sócios não podem recusar 

a realização das suas prestações pelo facto de outro ou outros não terem cumprido a sua 

obrigação de entrada. 

 Finalmente, o contrato de sociedade implica a existência dum mínimo de organização, 

uma vez que a sua execução não seria possível sem os mecanismos jurídicos adequados 

à formação e atuação da vontade social e à gestão da empresa151. 

                                                           
151 Cf FERRER CORREIA, Lições de Direito Comercial… ob. cit., p. 234, PAUL-GÉRARD POUGOU 

(coord), Sociétés commerciales... ob. ct.,  p. 51. Observa este autor que “ (…) cet aspect contractuel net 

doit pas être minimisé de nos jours; la création d´une société relève par principe de la reencontre de 

plusieurs volontés; certes, dans la société unipersonnelle (mais ce n´est qu´un modele marginal) il n´y a 

pas contrat, mais acte unilatéral (…), JOÃO ESPÍRITO SANTO, Exoneração do sócio no direito 

societário mercantil português… ob. cit., pp. 1001 e ss.,  MIGUEL J. A. PUPO CORREIA, Direito 

comercial... ob. cit., pp. 155-162. Este autor admite, no entanto, que a teoria contratualista deve receber o 

influxo elucidativo da tese institucionalista, porquanto aquela não briga com o cerne desta. Cf J. M. 

COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito comercial- Das Sociedades… ob. cit., p. 95 e ss. Diz este 

autor que se trata porém de um contrato de fim comum (a obtenção de lucros distribuíveis pelos sócios) e 

de organização (o negócio faz nascer uma entidade estruturada orgânico-funcionalmente), não de um 

contrato comutativo (como é, por exemplo, a compra e venda). Na formação de sociedade com apelo a 

subscrição pública não há propriamente um acto constituinte; há dois, embora interdependentes e 

complementares: o contrato (de sociedade) formado (progressivamente) pelas declarações do (s) 

promotor (es)- subscritor (es) e dos subscritores, e a deliberação da assembleia constitutiva. Aquele 

contrato, existente embora antes da deliberação, precisa dela para produzir os normais efeitos de um 

contrato constituinte de uma sociedade (ela funciona como condição suspensiva do contrato social). A 

deliberação não é um contrato (é ou pode ser tomada por maioria dos votos, Cf artigos 827.º-9/4, 

conjugado com os artigos 551.º a 554.º) e não é ainda a deliberação dos sócios propriamente dita (a 

sociedade fica constituída somente depois da deliberação) - já vigora, é certo, a regra da maioria, mas os 

votos não são atribuídos em função das ações subscritas, cabe a cada promotor e a cada subscritor um 



103 

  

 

 

 

 

 

 

Daí resulta importantes consequências práticas. Desde logo, a invalidade de uma das 

declarações contratuais só afeta totalmente o contrato quando a participação do 

respetivo contraente dever considerar-se essencial à realização do fim comum. 

Observe-se que esta doutrina não tem apoio expresso na lei. Todavia, o artigo 292.º do 

CC pode aplicar-se a esta hipótese. Uma vez que, a ratio da norma segundo a qual “a 

nulidade ou anulação parcial não determina a invalidade de todo o negócio, salvo 

quando se mostre que este não teria sido concluído sem a parte viciada”, tanto serve 

para casos de invalidade de uma ou algumas cláusulas do negócio, como para aqueles 

em que se verifique a nulidade de uma ou algumas participações. É o idêntico princípio 

de favor negotti que comanda soluções idênticas nos dois casos152.  

13.3. Teorias ecléticas 

 

                                                                                                                                                                          

voto (Cf artigo 827.º-9/1). A Assembleia constitutiva de sociedade é presidida pelo subscritor com maior 

número de ações, na sua falta, o mais idoso, conforme o n.º 3 deste preceito. 
152 FERRRER CORREIA, Lições de Direito Comercial… ob. cit., pp. 236-237; PIRES DE 

LIMA/ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, Vol. II, 4ª edição revista e atualizada, Coimbra 

Editora, 1997, p. 285. Estes autores ensinam que «a definição do artigo 980.º do CC não esquece o aspeto 

organizativo da sociedade, situado para além do simples aspecto negocial que retrata a origem da 

sociedade. E, prosseguem, «É que o artigo 980.º do CC não dá uma definição da sociedade, mas do 

contrato de sociedade. A origem necessariamente contratual da sociedade reflecte-se no regime do acto 

jurídico que dá lugar à sua constituição. No mesmo sentido, MAMADU KONÉ, La noueau droit 

comercial des pays de la zone OHADA, comparison avec la droit français, Edição L.G.D.J, 2003, p. 166 

e ss, Ao afirmar que “(…) chaque associe, en signant les statuts, donne son consentement à être lié par ses 

dispositions. Ces dernières sont donc, si non librement négociées, au moins librement adoptées par les 

associes qu´elles lient. Les statuts se présentent donc à cet égard, au moins lors de leur adoption, comme 

un véritable contrat entre associés”. Diversamente, OLIVEIRA ASCENSÃO, entende que o acto 

constituinte da sociedade é unilateral a que pode acrescer um contrato. OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito 

Comercial, Volume IV, Sociedades Comerciais… ob. cit., p. 254 e ss. 
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Um dos nomes mais ressonantes da tese em questão é SOPRANO. Para esta tese, o acto 

constitutivo da sociedade participa da natureza de contrato e de negócio unilateral. Seria 

contrato nas relações internas (relações entre sócios) e negócio unilateral nas relações 

externas, isto é, nas relações da sociedade com terceiros. 

No que concerne às relações internas, reconhece-se a existência de interesses 

antagónicos e que o acto cria efetivamente direitos e deveres entre os sócios, por isso 

torna-se possível conceber as declarações de vontade que o formam como afetando a 

mesma natureza que tipicamente revestem nos contratos. Porém, quanto a terceiros, já 

se traduz no negócio unilateral, na medida em que aí, realmente, os sócios aparecem 

como uma só parte, com declarações de idêntico conteúdo e direção paralela. 

Também esta tese não é imune de críticas, apesar de ser irrecusável que no acto de 

constituição da sociedade existe algo parecido ao esquema tradicional dos contratos e 

algo de diferente. Assim, esta tese parece no mínimo estranha e paradoxal por atribuir 

ao mesmo acto caracteres de duas figuras que se contrapõem e excluem, e só seria 

defensável se se demonstrasse a total inaptidão dos quadros clássicos para abranger o 

fenómeno em questão; o que não se fez. 

 

13.4. Teoria institucionalista153 

 

É clássica em França a contraposição das teses contratual e institucional sobre a 

“natureza da sociedade154.  
                                                           
153 Cf RIPERT, ROBLOT  et GERMAIN, Traité de Droit commercial, 17.º Edição, p. 518. 
154 Cf J.-P. BERTREL, Liberté contractuelle et sociétés- Essai d´une théorie du “juste milieu” en droit 

des sociétés, RTDC, 1996, pp. 611 e ss. Sobre as referidas perspetiva americanas, ver, por exemplo, F.H. 

EASTERBROOK/D.R. FISCHEL, L´economia delle società per azion- Un´ analisi struturale, trad., 

Giuffrè, Milano, 1996, pp. 18 e ss e J. M. COUTINHO DE ABREU, Da empresarialidade… ob. cit., p. 

259, n.ºs. (675)-(677), apud: J. M. COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito comercial- Das 
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A teoria da instituição foi apresentada, num plano geral, por HAURIOU155 e defendida 

no campo do direito das sociedades (sobretudo anónimas) por GAILARD156 e RIPERT. 

Esta teoria assenta numa crítica da teoria contratualista liberal. Diz-se que a vontade 

contratual não determina livremente a condição jurídica da pessoa coletiva que criou; 

pelo contrário, a pessoa coletiva, v.g. a sociedade anónima com milhares de acionistas, é 

que domina as vontades individuais dos sócios. Nem se compreende que uma relação 

contratual possa ser modificada por maioria, sem o consentimento unânime de todos e 

cada um dos contraentes. Os administradores da sociedade não podem ser vistos como 

mandatários dos sócios, mas como órgãos da sociedade. O legislador regulamenta 

imperativamente a forma da constituição; os associados aderem à sociedade sem 

discutir as cláusulas estatutárias; é a maioria que tudo resolve, independentemente da 

vontade de cada associado; dificilmente se concebe que um acionista que adquire 

algumas ações na bolsa para as vender pouco depois, sem conhecer a sociedade nem os 

outros acionistas, possa ser visto como um associado a contratar com outros co-

associados. 

Consequentemente, diz-se que a sociedade não é um contrato, mas uma instituição. 

Implica uma subordinação dos direitos e interesses privados aos fins que se trata de 

realizar e que perduram para além da vida dos sócios ou da sua vinculação à sociedade. 

Assim se justificaria a regra da deliberação por maioria sobre a atividade e a própria 

                                                                                                                                                                          

Sociedades… ob. cit., pp. 19-22. A ideia da sociedade como uma instituição pode ser subentendida nos 

termos do disposto no artigo 1832.º do Code Civil francês. Com efeito, lê-se neste preceito que «La 

société est instituée(…)». 
155 MAURICE HAURIOU, La Thérie de l´institution et de la foundation, in: 4eme Cahier de la nouvelle 

journée, 1925; Traité de l´institution, 1935. 
156 GAILARD, La société anonyme de demain, 2ª ed., 1933, apud: BRITO CORREIA, Direito 

Comercial, vol. II, Sociedades Comerciais, AAFDL, 1989,pp. 116-117. 
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subsistência (ou dissolução) da sociedade; a posição dos administradores, como órgãos 

encarregados de realizar o fim comum; as intervenções do legislador para vigiar a 

influência das sociedades na vida económica; e a própria participação dos trabalhadores 

nos lucros e nas decisões da sociedade. 

Deve notar-se, em todo o caso, que alguns institucionalistas, como GAILARD, não 

negam que a sociedade tenha sido fundada por um contrato, antes entendem que este 

contrato dá origem a uma instituição. 

 

Em crítica a esta tese, pode dizer-se que ela lança mão de uma figura imprecisa para 

tentar explicar situações que facilmente se compreendem à luz das teorias 

contratualistas modernas. 

A intervenção do legislador na constituição e na vida da sociedade é um fenómeno geral 

de defesa do bem comum, que afeta os limites da autonomia da vontade privada em 

muitos outros contratos, que não deixam por isso de o ser (pense-se na regulamentação 

sobre preços de compra e venda de diversos bens, por exemplo). 

A sociedade não é mais do que um mecanismo jurídico de expressão da vontade comum 

dos sócios. A regra da maioria é explicitamente aceite pelos sócios, como único modo 

de possibilitar o funcionamento do ente coletivo e de evitar que ele seja paralisado pela 

boa ou má vontade de poucos dos seus membros. No fundo, a deliberação maioritária 

reconduz-se ainda à vontade das partes contratantes. 

Não existe um interesse da sociedade diverso do interesse comum dos sócios, ainda que 

determinado por via maioritária157. 

                                                           
157 Cf BRITO CORREIA, Direito Comercial, vol. II, Sociedades Comerciais, AAFDL, 1989, p. 118, 

PAUL-GÉRARD POUGOU (coord), Sociétés commerciales ... ob. ct.,  pp. 49-51 e PAULO OLAVO 

CUNHA, Direito das sociedades comerciais, 6ª ed., Almedina, 2016, pp. 115-116. Afirma este autor que 

“o interesse social não é um princípio estruturante da sociedade comercial; antes representa um fim da 

própria sociedade que, constituindo uma organização de fatores de produção, prossegue o objetivo de 



107 

  

 

 

 

 

 

 

A adesão dos sócios a um clausulado, que de facto têm dificuldade em discutir, é um 

fenómeno frequente nas grandes sociedades (sobretudo nas anónimas), comum a outros 

contratos, por isso qualificados de adesão (pense-se nos contratos de seguros, por 

exemplo). E o carácter regulamentar do acto constitutivo também se encontra noutros 

contratos de execução continuada (por exemplo, contratos de fornecimento). 

A relação orgânica corresponde também à estrutura própria da pessoa coletiva e é 

compatível com a origem contratual do respetivo substrato. Aliás, os titulares dos 

órgãos são, em regra, eleitos pelos sócios e devem obediência às deliberações 

(maioritárias) destes. A possibilidade de participação dos trabalhadores nos lucros e nas 

decisões das sociedades compreende-se também como limitação legal da autonomia 

privada, tendo em vista a realização de estruturas sociais mais justas, mas ainda de base 

contratual.  

Finalmente, o poder que os sócios têm de dissolver a sociedade mostra que esta não 

pode viver para além e contra a vontade deles158.  

 

13.5. Posição adotada 

 

Do nosso ponto de vista, o ato genético de uma sociedade que apresenta um substrato 

pessoal bilateral ou plurilateral não pode deixar de ser, efetivamente, um contrato. 

O AUS utiliza constantemente a expressão contrato de sociedade com a intenção 

manifesta de acentuar o carácter contratual do acto constitutivo da sociedade 

                                                                                                                                                                          

proporcionar àqueles que a criam ou venham a integrar (e demais interessados) um ganho com o resultado 

da atividade dessa organização.  
158 Neste sentido, BRITO CORREIA, Direito Comercial, vol. II, Sociedades Comerciais, AAFDL, 1989, 

pp. 116-119. 
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(designadamente, os artigos 4.º, 12.º, 115.º, 242.º, 248.ºe 262.º). E isto apesar de clara e 

conscientemente reconhecer a possibilidade de constituição por outros modos (artigos 

5.º, conjugado com artigo 309.º/II, artigo 384.º/II e artigo 853.º/I, que expressamente 

permitem que uma pessoa singular ou colectiva constitua “sociedade unipessoal” de 

responsabilidade limitada, sociedade anónima e sociedade por ações simplificadas, 

respectivamente. 

A qualificação da sociedade como contrato e como contrato de fim comum tem, de 

facto, grande relevância quanto à determinação do regime jurídico aplicável. O AUS, 

sobretudo quando regula o regime das sociedades em formação e sociedades 

constituídas mas ainda não registadas (artigo 100.º e ss), vem tornar claro que a 

constituição de sociedades configura verdadeiramente como uma série de actos - como 

um verdadeiro processo. Esse processo tem como momentos nucleares a escritura 

pública ou documento particular (artigo 10.º), enquanto a máxima expressão da vontade 

contratual das partes, e o registo comercial (98.º) enquanto divulgação dessa vontade, 

perante o público159. O registo definitivo é que determina o momento decisivo para a 

aquisição da personalidade jurídica plena da sociedade. 

                                                           
159  Neste sentido, a propósito do Direito português, BRITO CORREIA, Direito comercial, Deliberação 

dos Sócios, 3.º Vol. II, AAFDL, 1989, PP. 122-124. 
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CAPITULO II. SOCIEDADE CRIADA DE FACTO E SOCIEDADE DE FACTO 

SEÇÃO I. ENQUADRAMENTO GERAL 

14. A evolução histórico-legislativa da sociedade criada de fato e da sociedade de 

fato no Direito da OHADA 

A) A sociedade de facto 

 

A constituição de sociedades comerciais obedece, como já observamos, um processo. 

Isto é, a sucessão de actos formais com vista à existência jurídica de uma dada 

sociedade comercial. O processo constituinte da sociedade difere quando se trata da 

constituição de uma sociedade de pessoas ou de capitais. Muitas vezes nem todos os 

fundadores de sociedades comerciais obedecem às tramitações legalmente impostas. 

Ora, o AUS, por forte influxo do Direito francês160, sanciona com nulidade a preterição 

de formalidade legalmente impostas para constituição de sociedades (artigos 242.º e ss 

do seu LIVRO III). 

A nulidade é, sem prejuízo de outras sanções, designadamente, a responsabilidade civil 

e penal dos fundadores e administradores das sociedades, a sanção imposta pela 

violação das regras de constituição da sociedade comercial. A nulidade pode, assim, ser 

considerada de sanção tradicional161, na medida em que fora consagrada na Ordenanção 

de 1673 (artigos 1.º, 2.º e 6.º do LIVRO IV). Reproduzido depois pelo Code de 

Commerce de 1807 (artigo 42.º); a Lei, de 18 de Julho de 1856, sobre sociedades em 

                                                           
160 Cf JOSEPH HÉMARD, Théorie et pratique des nullités de sociétés et des sociétés de fait: étude de 

jurisprudence et de droit compare, 2.ª edição, recueil Sirey, Paris, 1926, pp. 1-3.  
161JOSEPH HÉMARD, Théorie et pratique des nullité des sociétés... ob. cit., p. 1. 
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comanditas por acções (artigo 6.º); a Lei de, 24 de Julho de 1867, sobre as sociedades 

(artigos 7.º, 41.º, 56.º e 61.º) e a Lei, de 9 de Março de 1925, que institui sociedade de 

responsabilidade limitada.  

Observe-se que os sucessivos diplomas legais que regulavam sociedades comerciais em 

França apenas previram a «nulidade» e a sua inoponibilidade a terceiros por sócios em 

caso de incumprimento de formalidades (conforme, designadamente, o disposto no n.º 3 

do artigo 41.º do Code de commerce de 1807). Assim, cabe ao tribunal e à doutrina o 

papel de definir, adequadamente, o âmbito da nulidade prevista nesses textos legais. 

Aliás, na Itália, BONELLI observa que “um dos factos mais lamentável das leis 

comerciais modernas (entenda-se daquela época) é o embaraço a que a doutrina e a 

jurisprudência estão sujeitas no que concerne à situação jurídica e o destino da 

sociedade comercial considerada “sociedade irregular”162.  

A impossibilidade de fazer tábua rasa todas as atividades e actos praticados pela 

“sociedade irregular” (isto é, ignorar as operação consumadas e a comsumar pelo ente 

societário) cedo mereceu o reconhecimento judicial163, vindo um pouco mais tarde a ser 

reconhecida, também, pela doutrina164.  

                                                           
162 Cf BONELLI, Sulla teórica delle societa irregolari (Riv. Dir. Comm., 1906. 1.9), apud: JOSEPH 

HÉMARD, Théorie et pratique des nullité des sociétés... ob. cit., p, 3. Parece-nos que este autor, tem em 

vista, casos em que a sociedade, sobretudo sociedade em nome colectivo, tem prosseguido a sua vida 

económica normal sem que tenha cumprido as exigências formais para a sua plena constituição. 
163 Jurisprudence de la Cour de Cassation de 2 julho de 1817: Société de commerce- publicité-nullité. Este 

Tribunal determina que “un associe peut opposer à ses coassociés la nullité du contrat de société résultant 

du défaut d´observation des formalités exgigées par l´art. 42.º du Code de Commerce - Mais dans ces cas 

et quoique le contrat soit declare nul, lês associés se doivent mutuellement compte des opérations faites 

jusqu´au jour où la nullité de l´association est demandée”, disponível em Recuel général des lois et des 

arrets, vol. 5, 1815-1818, p. 341. Este Tribunal reconhece, deste modo, ainda que implicitamente, a 

existência da “sociedade de facto”. Neste sentido, JOSEPH HÉMARD, Théorie et pratique des nullité des 

sociétés... ob. cit., p. 7. Tem-se entendido que a utilização da expressão «sociedade de facto» ou «société 
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Desta feita, pode afirmar-se que a sociedade de facto teve a origem, no início do Séc. 

XIX, na jurisprudência francesa. Trata-se de reconhecer à «sociedade de facto» um 

valor jurídico. Com efeito, a jurisprudência procura, em virtude da teoria da «sociedade 

de facto», harmonizar o conceito jurídico da nulidade com a real existência do ente 

societário165.  

Em relação à Bissau-Guineense, a evolução histórico-legislativa da sociedade de facto 

ou sociedade irregular, ou ainda sociedade imperfeita remonta ao Código Comercial de 

VEIGA BEIRÃO de 1888 e à Lei, de 11 de Abril de 1901, sobre Sociedades por 

                                                                                                                                                                          

de fait» por tribunais remonta ao acórdão de 08 de Abril de 1825 do Cour d´Appel de Paris. Trata-se de 

uma sociedade constituída sem documento escrito e sem publicidade. Não obstante, a expressão 

«sociedade de facto» ou «société de fait» já fora utilizada, sensivelmente dezoito (18) anos que 

precederam aquele acórdão, no Ac. Cass.11- Abril-1806, in Recuel Général des Lois et des Arrets, vol. 2, 

N.º XIII – 1808, p. 233. Com efeito, o tribunal assegura que «qu´il est des sociétés qui se contracten re 

ipsa». Mas, A solução emanada deste Tribunal consiste, essencialmente, em limitar os efeitos desastrosos 

decorrentes do regime da nulidade (absoluta). Assim, a noção da sociedade de facto não é admitida ab 

initio, surgindo posteriormente apenas para prevenir consequências resultantes da retroactividade da 

nulidade (absoluta). JOSEPH HÉMARD, Théorie et pratique des nullité des sociétés... ob. cit., pp. 15-15.  

Note-se que antes do acórdão de 08 de Abril de 1825, a sociedade nula por falta de documento escrito ou 

publicidade era considerada de «comunhão real» e sobretudo, de «comunhão de interesses». Todavia, 

apesar da maioria das decisões judiciais considerar a sociedade nula, quanto aos efeitos, «sociedade de 

facto», algumas jurisprudências consideram-na como uma «comunhão de interesses». Neste sentido, 

JOSEPH HÉMARD, Théorie et pratique des nullité des sociétés... ob. cit., pp. 16-17. Atente nas decisões 

judiciais ali citadas por este autor.  
164 JOSEPH HÉMARD, Théorie et pratique des nullité des sociétés... ob. cit., p. 7.  
165 JOSEPH HÉMARD, Théorie et pratique des nullité des sociétés... ob. cit., p. 12. No caso específico da 

Guiné-Bissau, cita-se, a este respeito, o artigo 107.º e artigo 61.º, respetivamente do Cod.com 1888 e Lei 

11, de Abril de 1901. 
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Quotas166. Com efeito, a previsão dessas sociedades nestes Diplomas legais pode ser 

constatada nos termos dos artigos, 107.º, 131.º, §2.º, 1.ª parte e 147.º, 1.ª parte, todos do 

Código do Comércio e artigo 61.º da LSQ. Embora a lei não fale expressamente da 

sociedade de facto ou sociedade irregular, mas em todas estas disposições legais há 

referência à sanção da declaração judicial da não existência da sociedade, que não 

constituem (ou funcionem) nos termos e segundo os trâmites indicados n`este Código,-- 

donde, aqui, se pode deduzir a presença de sociedades irregulares167.  

Note-se que, o disposto no artigo 107.º do diploma em referência tem um conteúdo 

envolvente, podendo, no seu âmbito, incluir também as chamadas sociedades criadas de 

facto, sociedades aparentes, ou ainda sociedades materiais168. 

                                                           
166 Aplicados na República da Guiné-Bissau por não contrariar o disposto no artigo 1.º da Lei n.º 1/73, de 

24 de Setembro de 1973, que expressamente determina que «a legislação portuguesa em vigor à data da 

proclamação do Estado Soberano da Guiné-Bissau mantém a sua vigência em tudo o que não for 

contrario à Soberania Nacional, à Constituição da República, às suas leis ordinárias e os Princípios e 

Objetivos do Partido Africano de Independência da Guiné e Cabo-Verde (P.A.I.G.C)».  
167 Neste sentido, BARBOSA DE MAGALHÃES, Quando é que uma sociedade comercial é irregular, 

Jornal do Foro, Lisboa, 1953, p. 11. 
168 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p. 523 ss. Observa este autor 

que “Estas sociedades “não-existentes” ou totalmente nulas foram, depois, consideradas (apenas) sem 

personalidade jurídica ou sem personalidade jurídica plena, na opinião dominante - eram ditas, por todos, 

sociedades irregulares: um termo clássico na comercialista portuguesa que não se depara com 

inconveniências em mantê-la”. No mesmo sentido, JOSÉ TAVARES ensina que as sociedades irregulares 

ou de facto não seriam, contra a letra da lei, nulas ou completamente inexistentes, como à primeira vista 

parece dar a entender o artigo 107.º combinado com os artigos 131.º, § 2.º, e 147.º, pelo contrário, elas 

têm existência jurídica como contratos validamente celebrado …”. Quanto à disposição do artigo 107.º do 

Código Comercial, apontando para a “não-existencia”, “… abrange somente o atributo da personalidade 

jurídica, e não é uma nulidade propriamente dita, mas uma sanção particular que tem efeitos 

importantíssimos. Cf JOSÉ TAVARES, Sociedades e empresas comerciais… ob. cit., p. 370 ss. Contra 

este entendimento pronunciou-se ANBRANCHES FERRÃO. Diz este autor que as sociedades irregulares 
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B) A sociedade criada de facto 

 

A sociedade criada de facto teve a sua génese no Direito Romano e, mais tarde, veio a 

ser consagrada no Direito francês. A este respeito, afirma JOSEPH HÉMARD que (…) 

la notion de société créée par les fait, de sociéte tacite, a été consacrée dès le droit 

romain169, et on la retrouve dans notre ancien droit français en dehors des sociétés 

taisibles. Après avoir reconnu que «par le droit, la société peut se contracter par le seul 

consentement des parties sans écriture», BORNIER, dans ses Conférences des nouvelles 

Ordonnances, au sujet de l´article 2 du titre IV de l´Ordonnance de 1673, continue: «Il y 

a même quelquefois des sociétés tacites qui ont le même effet que celles qui sont 

établies par contrat, quoiqu´elles ne soient présumées que par les circonstances et les 

conjectures (…). A jurisprudência francesa pronunciou-se, desde cedo, sobre a 

sociedade criada de facto. Cita-se, a este propósito, designadamente, dois acórdãos: 

arrêt du 23 février 1763 qui avait fait produire ses effets à une société continuée de fait 

entre les héritiers d´un commercçant (…)170, et arrêt la Section criminelle de la Cour de 

cassation du 11 avril 1806, ao determinar que « qu´il est des sociétés qui se contractent 

re ipsâ». 

A expressão «sociedade criada de facto» é consagrada no Code civil francês de 1804 

pela lei n.º 78-4, de 4 de Janeiro de 1978 (artigo 1873.º). Entretanto, desde à 

promulgação do Code de commerce de 1807, os tribunais têm vindo sempre a 

reconhecer que as sociedades podem resultar, na falta do cumprimento das formalidades 

                                                                                                                                                                          

apenas não representem “uma individualidade jurídica”, mas existam, de facto, entre os sócios, tratando-

se de simples comunhões de facto, reguladas pelo Código Civil. Cf ABRANCHES FERRÃO, Das 

sociedades comerciais irregulares/Exegese dos artigo 107.º do Código Comercial e 61.º da Lei de 11 de 

Abril de 1901, Coimbra, 1913, p. 83 ss. 
169 JOSEPH HÉMARD, Théorie et pratique des nullité des sociétés ... ob. cit., p. 196. 
170 Coll. De décisions nouvelles, 7ª éd., t. IV (1771), v.º Société.3.S.chr. 



114 

  

 

 

 

 

 

 

legais e na ausência de um pacto social reduzido a escrito, da colaboração de várias 

pessoas para o exercício em comum de uma atividade económica. A doutrina, apesar de 

ter confundido, inicialmente, a sociedade de facto com a sociedade criada de facto, 

tinha, também, em vista a sociedade criada de facto, considerando-a como uma 

categoria especial de sociedades comerciais171.  

Entretanto, o legislador do AUS, de 17 de Abril 1997, inspirado essencialmente no 

Direito francês, procurou evitar a confusão terminológico que existia no Direito francês 

entre a sociedade criada de facto e sociedade de facto, e, nesse espírito, consagrou a 

«sociedade criada de facto», no artigo 115.º do Capítulo III, Título V, Livro I da Parte I 

denominada por «Disposições Gerais sobre Sociedades Comerciais» e, previu a 

«sociedade de facto», nos termos do disposto nos artigos 864.º e 865.º do Livro VI 

(designado por «société de fait», ou seja, «sociedade de facto») da Parte II, designada 

por «Disposições Especiais sobre as Sociedades Comerciais». A sistemática aqui 

evidenciada em relação às duas realidades societárias afins não merece o nosso aplauso.  

Por um lado, lê-se, nos termos do Artigo 115.º que, “Se, contrariamente às disposições 

do presente Acto Uniforme, o contrato de sociedade ou o acto unilateral não forem 

reduzidos a escrito e, em consequência, a sociedade não puder matricular-se, esta 

denomina-se “sociedade criada de facto” e não tem personalidade jurídica. A sociedade 

criada de facto é regida pelos artigos 864.º e seguintes do presente Acto Uniforme”.   

Por outro, determina o artigo 864.º que “Existe uma sociedade de facto quando duas ou 

mais pessoas, singulares ou colectivas, agem como se fossem sócias, sem que tenham, 

todavia, constituído entre si um dos tipos societários previstos no presente Acto 

Uniforme”.   

                                                           
171 MALEPEYRE et JOURDAN, Apud: JOSEPH HÉMARD, Théorie et pratique des nullité des sociétés 

... ob. cit., p. 197. 
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Por sua vez reza o Artigo 865.º que “Existe igualmente sociedade de facto quando duas 

ou mais pessoas, singulares ou colectivas, tiverem constituído entre si uma sociedade 

correspondente a um dos tipos previstos no presente Acto Uniforme, mas não tenham 

sido cumpridas as formalidades constitutivas legais ou tiverem constituído entre si uma 

sociedade que não corresponda a nenhum dos tipos previstos no presente Acto 

Uniforme”. 

Parece-nos que, os dois últimos artigos, preocupados em demonstrar as circunstâncias 

em que pode existir uma sociedade de facto, podiam perfeitamente ser fundidas num 

único artigo, com alíneas, parágrafos ou números diferentes. 

Ora, não nos parece que, nos termos do disposto no artigo 115.º, o legislador do AUS 

conseguiu solucionar a difícil questão da distinção da sociedade criada de facto da 

sociedade de facto. Aliás, ao colocar a sociedade criada de facto nas disposições gerais 

sobre sociedades comerciais e, sociedade de facto nas disposições especiais sobre as 

sociedades comerciais, e ainda ao remeter a problemática da sociedade criada de facto 

para o regime da sociedade de facto tornou, assim, mais dificil a questão da distinção 

entre as duas realidades societárias em apreço. Trata-se da questão amplamente debatida 

na doutrina e na jurisprudência francesas, cujo material poderia e deveria ser 

aproveitado pelo legislador da OHADA. Para o efeito, exige-se um minino de esforço 

intelectual que postula, naturalmente, a renúncia da simples e comoda operação de 

coupé-collé do Direito positivo francês.  

A questão em apreço (a distinção entre a sociedade criada de facto e a sociedade de 

facto) será, ulteriormente, mais aprofundada. 

15. A sociedade criada de facto e sociedade de facto no Direito Comparado  

15.1. Alemanha  

 



116 

  

 

 

 

 

 

 

Importa sublinhar que o Direito alemão das sociedades evolui com base noutros 

conceitos, sendo reconhecido que permaneceu imune quer ao conceito italiano de 

sociedade irregular, quer ao conceito francês de sociedade de facto172. A ciência jurídica 

alemã produziu o conceito de sociedade em formação, a vorgesellschaft. A dissociação 

temporal entre a celebração do contrato e a promoção do seu registo permitiu a 

elaboração, desde o fim do século XIX, pela jurisprudência e doutrina o regime 

transitório que permitisse que a sociedade reunisse as condições impostas pela lei.  

Assim, o regime da sociedade em formação foi, no entanto, concebido para ajudar as 

sociedades a surgir com vitalidade. Mas esta sociedade só se considera em formação 

depois da outorga do contrato por ato público. Para designar o período que precede o ato 

público notarial, a doutrina elaborou o conceito de Vorgründungstadium, com a 

correspondente Vorgründungsgesellschaft. Por sua vez, a sociedade que já deixou de 

estar em formação, sem chegar a ser uma sociedade definitivamente constituída, é 

designada por «unechte Vorgesellschaft», termo também aplicável por alguns à 

sociedade que antes do ato público de constituição desenvolve uma atividade 

empresarial 173. 

 

15.2. Brasil 

 

                                                           
172 Cf EDUARDO Mª VALPUESTA GASTAMINZA, La sociedade Irregular, Pamplona, 1995, p. 105 e 

ss; MANUEL ANTÓNIO PITTA, Contributo para o estudo do regime da sociedade irregular no direito 

português, in Estudos em homenagem ao Professor Doutor Raúl Ventura, vol. II, FDUL, 2003, P. 499-

500. 
173 Neste sentido, MANUEL ANTÓNIO PITTA, - Contributo para o estudo do regime da sociedade 

irregular no direito português, in Estudos em homenagem ao Professor Doutor Raúl Ventura, vol. II, 

FDUL, 2003, P. 499-500, KARSTEN SCHIMDT, Gesellschaftsrecht, 4ª ed., 2002, p. 154 e ss.  
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No Brasil, usa-se as expressões sociedades de facto e sociedades irregulares em sentidos 

diferentes. As sociedades irregulares são as que funcionam durante certo tempo sem o 

cumprimento das solenidades legais da constituição, registo e publicidade, enquanto as 

sociedades de facto são aquelas que, afectadas por vícios que as inquinam de nulidade, 

são fulminadas com o decreto de morte174. 

Observe-se que o artigo 986.º do Código civil Brasileiro de 2002, inserido no Capítulo 

I, denominado por “Sociedade em Comum” do Subtítulo I, com a designação de “Da 

Sociedade Não Personificada” do Titulo II, por sua vez, denomindo por “Da sociedade”, 

contém uma previsão envolvente suscetível de abranger as realidades societárias em 

exame. Isto é, o preceito em causa pode abranger, na sua dimensão literal e teleológica, 

“a sociedade de facto” e “sociedade criada de facto”, ou seja, todas as sociedades 

irregulares ou imperfeitas. Atente no teor do artigo 986.º, do CCB: “Enquanto não 

inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, excepto por ações em 

organização, pelo disposto neste Capítulo, observadas, subsidiariamente e no que com 

ele forem compatíveis, as normas da sociedade simples”. Porém, sublinhe-se que, pelo 

disposto nos artigos 986.º a 990.º, do CCB, não resulta fácil não só a questão da 

distinção entre a sociedade criada de facto e sociedade de facto, mas, sobretudo, a 

questão de saber se se está perante uma entidade jurídica autónoma, isto é, entidade 

distinta das partes (ou dos sócios). 

 

                                                           
174 Cf JOSÉ XAVIER CARVALHO MENDONÇA, Tratado de direito commercial brasileiro, vol. III, 

1914, pp. 134 e ss. BARBOSA DE MAGALHÃES, Quando é que uma sociedade comercial é 

irregular… ob. cit., p. 8, e WALDEMAR MARTINS FERREIRA, Sociedades comerciais irregulares, 

São Paulo – Editora Limitada, 1927, p. 47. Afirma este autor que, na prática, as expressões sociedades 

irregulares e sociedades de facto são empregues indiferentemente.  
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15.3. Espanha 

  

Em Espanha, a expressão «sociedade de facto», de origem francesa, é designada por 

«Sociedad devenida irregular», sendo usado para qualificar as sociedades anónimas e de 

responsabilidade limitada que, depois de celebrada a respetiva escritura pública, não se 

registaram no prazo de um ano ou têm uma atuação que revele a vontade dos sócios de 

já não constituir definitivamente a sociedade (artigo 39.º/1 da Ley de Sociedades de 

Capital, Real Decreto 1/2010, de 2 de julio)175. 

 

15.4. Estados Unidos da América e Reino Unido  

 

No Direito anglo-americano, em particular nos Estado Unidos da América,  a sociedade 

criada de facto, ou sociedades aparentes parece-nos corresponder, em certa medida, a 

então designada «Partner by Estoppel», or «Ostensible Partners» no Uniforme 

Partnership Act de1914. Com efeito, determina o  § 16, Epigrafado «Partner by 

Estoppel», que: 

    «(1) When a person, by words spoken or written or by conduct, represents   himself, 

or consents to another representing him to any one, as a partner in an existing 

partnership or with one or more persons not actual partners, he is liable to any such 

person to whom such representation has been made, who has, on the faith of such 

representation, given credit to the actual or apparent partnership, and if he has made 

such   representation or consented to its being made in a public manner he is   liable to 

                                                           
175 Cf por todos, EDUARDO Mª VALPUESTA GASTAMINZA, La sociedad Irregular, Pamplona, 

1995, p. 105 e ss. MANUEL ANTÓNIO PITTA, Contributo para o estudo do regime da sociedade 

irregular no direito português, in Estudos em homenagem ao Professor Doutor RAÚL VENTURA, vol. 

II, FDUL, 2003, pp. 498-499. 
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such person, whether the representation has or has not been   made or communicated to 

such person so giving credit by or with the   knowledge of the apparent partner making 

the representation or consenting   to its being made.   

      (a) When a partnership liability results, he is liable as though he were an actual 

member of the partnership.   

      (b) When no partnership liability results, he is liable jointly with the other persons, 

if any, so consenting to the contract or representation as to incur liability, otherwise 

separately.   

    (2) When a person has been thus represented to be a partner in an   existing 

partnership, or with one or more persons not actual partners, he is an agent of the 

persons consenting to such representation to bind them   to the same extent and in the 

same manner as though he were a partner in fact, with respect to persons who rely upon   

the representation. Where all the members of the existing partnership consent to the 

representation, a partnership act or obligation results; but in all other cases it is the joint 

act or obligation of the person acting and the persons consenting to the representation».   

A este proposito, a doutrina afirma que «Partner by estoppel, or ostensible partners are 

not actually partners but represent themseveles to be partners, or consent to their being 

so represented by others. The result is that third persons who are led to act upon the 

representations may hold them liable as though they were partners176. 

Note-se que o Uniforme Partnership Act de 1914 sofreu sucessivas revisões que 

culminou com a adoção em 1997 do novo Uniforme Partnership Act. 

A proposito da questão em apreço, Uniforme Partnership Act de1997 determina o 

seguinte: 

«Art. 1. º, Seção 101 «Definition» 

                                                           
176 Cf JUDSON A. CRANE and ALAN R. BROMBERG, Law of Partnership, West Publishing Co., 

1968, p. 141. 
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(6) “Partnership” means an association of two or more persons to carry on as co-owners 

a business for profit formed under Section 202, predecessor law, or comparable law of 

another jurisdiction. 

(7) “Partnership agreement” means the agreement, whether written, oral, or implied, 

among the partners concerning the partnership, including amendments to the partnership 

agreement. 

Artigo 2. º, Seção 202 «Formation of Partnership» 

a) Except as otherwise provided in subsection (b), the association of two or more 

persons to carry on as co-owners a business for profit forms a partnership, 

whether or not the persons intend to form a partnership. 

b)  An association formed under a statute other than this [Act], a predecessor 

statute, or a comparable statute of another jurisdiction is not a partnership under 

this [Act]». 

 

No mesmo sentido, parece-nos que Texas Business Organization Code consagra a 

chamada sociedade criada de facto e sociedade de facto. Atente no seguinte: 

“Sec .152. 051 PARTNERSHIP DEFINED. 

a)  In this section, "association" does not have the meaning of the term "association" 

under Section 1.002. 

(b)  Except as provided by Subsection (c) and Section 152.053 (a), an association of two 

or more persons to carry on a business for profit as owners creates a partnership, 

regardless of whether: 

 (1)  the persons intend to create a partnership;  or 

(2)  the association is called a "partnership," "joint venture," or other name. 
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Sec. 152.052.  RULES FOR DETERMINING IF PARTNERSHIP IS CREATED.   

(a)  Factors indicating that persons have created a partnership include the persons: 

(1)  receipt or right to receive a share of profits of the business; 

(2)  expression of an intent to be partners in the business; 

(3)  participation or right to participate in control of the business; 

(4)  agreement to share or sharing: 

(A)  losses of the business;  or 

(B)  liability for claims by third parties against the business;  and 

(5)  agreement to contribute or contributing money or property to the business”. 

 

No Reino Unido, o Art. 1.º/1 do Uniforme Partnership Act de 1890 determina que: 

«Partnership is the relation which subsists definition of between persons carrying on a 

business in common with partnership a view of profit». 

Partner by “Holding Out” is not a partner in the true sense but someone who is adjudged 

to be a partner for particular proposes by reason of the doctrine of estoppel: “If a man 

holds himself out as a partner in a firm and thereby induces another person to act upon 

that representation, he is estoppel as regards that person from saying that he is not a 

partner” 177».  

 

                                                           
177 Vide CHARLES D., DRAKE, - Law of partnership, Third Edition, London, sweet & Maxewell, 1983, 

pp. 56 e 57. 
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Afigura-se-nos razoável deduzir do assim exposto a existência das chamadas société 

créée de fait e société de fait, sociedade criada de facto e sociedade de facto nestes 

países, embora com nomem iuris algo diverso. Aliás, tal interpretação resulta evidente 

no comentário oficial ao Uniforme Partnership Act de1997 levado a cabo pela «Drafting 

Committee», senão vejamos: «The traditional UPA Section 6(1) “definition” of a 

partnership is recast as an operative rule of law. No substantive change in the law is 

intended. The UPA “definition” has always been understood as an operative rule, as 

well as a definition. The addition of the phrase, “whether or not the persons intend to 

form a partnership,” merely codifies the universal judicial construction of UPA Section 

6(1) that a partnership is created by the association of persons whose intent is to carry 

on as co-owners a business for profit, regardless of their subjective intention to be 

“partners.” Indeed, they may inadvertently create a partnership despite their expressed 

subjective intention not to do so. The new language alerts readers to this possibility. As 

under the UPA, the attribute of co-ownership distinguishes a partnership from a mere 

agency relationship. A business is a series of acts directed toward an end. Ownership 

involves the power of ultimate control. To state that partners are co-owners of a 

business is to state that they each have the power of ultimate control. See Official 

Comment to UPA § 6(1). On the other hand, as subsection (c)(1) makes clear, passive 

co-ownership of property by itself, as distinguished from the carrying on of a business, 

does not establish a partnership. 

2. Subsection (b) provides that business associations organized under other statutes are 

not partnerships. Those statutory associations include corporations, limited partnerships, 

and limited liability companies. That continues the UPA concept that general 

partnership is the residual form for profit business association, existing only if another 

form does not»178. 

                                                           
178 Disponível em: http://www.uniformlaws.org/shared/docs/partnership/upa_final_97. 
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No âmbito da promoção e divulgação do Direito da OHADA nos países de Commom 

Wealth, a sociedade criada de facto e sociedade de facto são, indistintamente, 

consideradas como «The de facto partnership», e assim, definidas como sendo «a 

company without legal personality in which the partners act as such but have not 

entered into a partnership agreement with each other 179. 

 

15.5. Itália 

 

Na Itália, a maior parte da doutrina e da jurisprudência têm usado invariavelmente a 

designação «sociedade de facto» e «sociedade irregular», para descrever a mesma 

realidade. Todavia, para alguns autores, o conceito da sociedade irregular tem que ver 

com as sociedades constituídas por escrito180, mas em que não foram cumpridas as 

formalidades de registo e de publicação do contrato social, e a sociedade de facto 

designa as sociedades que nem sequer se constituíram por escrito181. Mas, parece 

predominante a designação da «sociedade de facto» «société de fait» por «societa 

irregolari», que qualifica as sociedades com um objeto comercial que não se 

constituíssem nos termos e segundo trâmites legalmente impostas182.  

                                                           
179 BAKER & McKENZIE, Business in West and Central Africa: The legal framework, an introduction to 

the Laws of the OHADA, 2015, p. 22.  
180 Os artigos 2251 e ss., do Codice Civile, de 31 de Março de 2010, regulam as sociedades. 
181 Cf BARBOSA DE MAGALHÃES, Quando é que uma sociedade comercial é irregular… ob. cit., p. 

8. 
182 Vide, BONELLI, Arch. Giurid., vol. LVIII (1897), p. 414e ss. E Rivista di dir. Commerciale., 1906, I, 

o. 9 e ss. CESARE VIVANTE, Trattto di diritto commerciale, Società Commerciale, Vol. II, 4ª ed., Casa 

Editrice, Dottor Francisco Vallardi Milano, PICCIN, 1912, pp. 60-107. Este autor ensina que “le società 

commerciali si costituiscono regolarmente seguendo un sistema complicato di forme, che furono 
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Em relação à «sociedade criada de facto», parece-nos que a doutrina e a jurisprudência 

italiana reconhecem, de igual modo, a sua existência e designam-a de «la scoietà 

aparente». Neste sentido, observa MARIO GHIDINI que “l´affermazione che la società 

trova la sua genesi nel contratto  sociale, che cioè si forma con la stipulazione del 

contratto, non esclude che due o piú persone possano esser tenute come soci ancorchè 

non abbiano avuto l´intendimento o la coscienza di devenir soci, quando col loro 

concreto operare abbiano suscitato nei terzi l´affidamento ragionevole (giustificato, 

immune da colpa) dell´esistenza, tra esse, di un rapporto sociale. È questa l´ipotesi della 

c.d. società apparente. Una variante della società apparente è costituta dalla fattispecie-

piú frequente in pratica. Salienta que “la figura della società apparente (e del socio 

apparente) non è confondibile con quella della società invalida (e del singolo vincolo 

                                                                                                                                                                          

consigliate dalle stesse ragioni, sebbene differiscano da una specie all´altra di società. Furono consigliate 

nell´interesse della stessa società, perché ne agevolino il credito e l´amministrazione facendo conoscere 

una volta per sempre a chi tratta con essa com´è regolata la sua amministrazione e quali sono le sue 

garanzie; nell´interesse dei creditori particolari dei soci, perché siano avvertiti dello scemato patrimonio 

dei loro debitori; nell´interesse dei creditori sociali, affinchè possano misurare la loro fiducia secondo 

l´ammontare del capitale e secondo l´industria sociale; infine nell´interesse del fisco, affinchè possa 

esigere dalla società il suo contributo non solo nell´atto della sua costituzione, ma durante il suo esercizio. 

E continua: “quando le forme legali non siano state osservate, la volontà dei soci diretta alla formazione 

di un ente patrimoniale autonomo, stabilmente ordinato, non raggiunge completamente il suo scopo, 

perché esso è esposto al pericolo di uno scioglimento improvviso e rovinoso. La legge considera questo 

stato irregolare di esistenza come una cagione di perturbamento dell´ordine economico e giuridico, e 

cerca di prevenirlo o di reprimerlo con sanzioni dirette e indirette, civili e penali”, FRANCO 

ARNABOLDI, Alcuni aspetti del problema delle società irregolari di persone e della loro disciplina, in 

Revista delle Società, Ano I 1956, II, pp.747-780, MARIO GHIDINE, Società di personali, PADOVA 

CEDAM, Casa Editora. Antonio Milani, 1972, p. 738 e ss. Em relação à jurisprudência italiana,  cita-se, 

por exemplo,  Cass. Roma, 14 giugno 1892; Foro, 888Cass. di Torino, 6 luglio 1899, di 14 aprile 1905, di 

22 giugno 1908; App. Milano, 17 stembre 1907, Rivista di dir. Comm., 1908, 26; App. Genova, 9 luglio 

1909, in Rivista di dir. Comm., 1910, 340.  
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sociale invalido). Note-se que este autor debruçou-se, detidamente, sobre a sociedade de 

facto, «la società irregolare o di fatto» no Capitulo separado (Capitolo Tredicesimo)183.  

 

15.6. Portugal 

 

Em Portugal, por maioria de razão, valem aqui a ponderação feita sobre origem 

histórico-legislativa das sociedades de facto, ou sociedades irregulares no Direito 

guineense184. Neste país, a doutrina clássica tem empregado, indistintamente, as 

expressões sociedade irregular e sociedade de facto, para designar, no silêncio da lei, as 

sociedades comerciais abrangidas pelo artigo 107.º do Código do comércio de 1888185. 

O conceito de «sociedade irregular», inspirado no Direito italiano, parece-nos ser, 

atualmente, de uso dominante na doutrina e jurisprudência portuguesas. Ele é empregue 

aqui, tal como noutros países, para qualificar as sociedades que não se constituíssem nos 

termos e segundo trâmites legais186. 

                                                           
183 MARIO GHIDINE, Società di personali… ob. cit., pp. 71 e ss e 738 e ss. Atente na jurisprudência 

aqui citada por este autor na página 72. 
184 Parrece-nos que a mesma observação pode ser feita em relação à Angola, Cabo-Verde, Moçambique e 

São Tomé e Príncipe. 
185 Cf por todos, BARBOSA DE MAGALHÃES, Quando é que uma sociedade comercial é irregular… 

ob. cit., p. 7, e FERRER CORREIA, Lições de Direito Comercial… ob. cit., p. 357.  
186 Cf BARBOSA DE MAGALHÃES, Quando é que uma sociedade comercial é irregular… ob. cit., p. 

7, FERRER CORREIA, Lições de Direito Comercial… ob. cit., pp. 357 e ss. OLIVEIRA ASCENSÃO, 

Direito Comercial, Sociedades Comerciais… ob. cit., p. 104, MANUEL ANTÓNIO PITTA, Contributo 

para o estudo do regime da sociedade irregular no direito português, in Estudos em homenagem ao 

Professor Doutor Raúl Ventura, vol. II, FDUL, 2003, P. 498, MANUEL ANTÓNIO PITTA, Sociedade 

nula e Sociedade Irregular (Código das Sociedades Comerciais, Jurisprudência e Doutrina de Ferrer 

Correia), in nos 20 anos do Código das Sociedades Comerciais, homenagem aos Professores Doutores A. 

FERRER CORREIA, ORLANDO DE CARVALHO E VASCO LOBO XAVIER, Vol. III, Vária, 
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Note-se que a expressão «sociedade criada de facto», enquadrada na categoria geral da 

sociedade irregular ou sociedade imperfeita187, de origem francesa não tem 

correspondência literal na doutrina e jurisprudência portuguesas, ou mesmo no sistema 

jussocietário português. Aqui, tem-se designado a realidade social que nos parece 

próxima da “société créée de fait” ou “sociedade criada de facto” por «sociedade 

material188», ou mais genericamente, «sociedade aparente189», ou ainda «sociedade 

meramente aparente190 e, ainda, em sociedade putativa191» 

                                                                                                                                                                          

Coimbra, 2007, pp. 249-271, PAULO OLAVO CUNHA, Direito das sociedades comerciais… ob. cit., 

pp. 231 e ss. No mesmo sentido, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., 

p. 526. Na verdade, este autor reserva a expressão “sociedade irregular” para os casos em que haja 

incompleitude do processo, seja por falta da própria escritura, seja por ausência do registo. Na 

jurisprudência portuguesa cita-se, designadamente, Ac. STJ-05-Fev.-2014 (ISABEL MARQUES DA 

SILVA), Ac. STJ 02-Jul.-2014 (DULCE NETO), Ac. TCAS 08-Jan.-2015 (CREMILDE MIRANDA), 

Ac. TRC 01-Set.-2012 (MOREIRA CARMO), Ac. TRP 05-Set.-2006 (MARQUES CASTILHO) e Ac. 

TRL 24-Set.-2009 (MARIA JOSÉ MOURO), in www.digsi.pt.  
187 Neste termo, JORGE HENRIQUE PINTO FURTADO, Curso de Direito das sociedades comerciais, 

5ª edição, Almedina, 2004, p. 208 e ss. De acordo com este Autor, “a expressão formal do preceito não é 

feliz quando se refere a uma «falsa aparência» -, pois, se a aparência é falsa, não se chega a criar 

nenhuma ilusão da existência de uma sociedade, quando precisamente o que parece querer exprimir-se é 

exatamente uma efetiva aparência. Na verdade, tomando o conceito “aparência” no sentido da ocultação 

da realidade das coisas, se esta, por seu turno, fosse falsa, então a realidade subjacente tornar-se-ia 

conhecida por todos, pelo que não existiria a aparência de nenhuma coisa. Todavia, parece-nos, também, 

que o legislador tem em vista a efetiva aparência.  
188 Cf ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p. 527 e ss. 
189 Cf OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Comercial, Sociedades Comerciais… ob. cit., p. 100, ANTÓNIO 

MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p. 529, EDUARDO SANTOS JÚNIOR, 

CSC/Clássica, 2ª ed. (2011), artigo 36.º. para PINTO FURTADO, não temos «sociedade aparente» no n.º 

1 do artigo 36.º do CSC, mas sim «aparência de sociedade», que é fonte de solidariedade obrigacional 

passiva. Mas, parece admitir a existência da sociedade aparente, em face do disposto na alínea d) do 

artigo 6.º do Código do Processo Civil que veio atribuir personalidade judiciária activa e passiva às 

http://www.digsi.pt/
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Assim, saliente-se que o artigo 36.º, do CSC português192, epigrafado «relações 

anteriores à escritura pública», abrange duas situações bastante distintas: primeira, a do 

n.º 1, onde se prevê uma mera situação de sociedade material, sem a cobertura de 

qualquer acordo entre as participantes e; a do n.º 2 que prefigura já uma acordo tendente 
                                                                                                                                                                          

sociedades comerciais. Cf PINTO FURTADO, Curso de Direito das Sociedades, Almedina, 4.ºedição, 

pp. 208-209. Parece-nos, neste sentido, ANTÓNIO FERRER CORREIA/ANTÓNIO A. CAEIRO, 

Anteprojeto de Lei das Sociedades Comerciais/Parte Geral, I, sep. BMJ 185 e 191 (1973), pp. 174-175 
190 Cf BRITO CORREIA, Direito Comercial, vol. II, Sociedades Comerciais, AAFDL, 1989, p. 185. 

Também as «sociétés créées de fait» são designadas por «sociedades de facto», Cf ANTÓNIO PERREIA 

DE ALMEIDA, Sociedades Comerciais, 3ª edição aumentada e atualizada, Coimbra Editora, 2003, pp. 

228-229. 
191 Vide PAULO DE TARSO DOMINGOS, O Regime Jurídico das Sociedades de Capitais em 

Formação, in Separata de Estudos em Comemoração dos cinco anos (1995-2000) da Faculdade de Direito 

da Universidade do Porto, Coimbra, 2001, p. 971. 
192  Note-se que, terá sido o artigo 36.º, do Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de Setembro, pelo menos na 

redação dada pelo Decreto-Lei n.º 280/87, de 8 de Julho, a fonte inspiradora do legislador angolano (Cf 

artigo 38.º, da Lei das Sociedades Comerciais, aprovada pela Lei n.º 1/04, de 13 de Fevereiro, sendo certo 

que esta não prevê aqui a responsabilidade ilimitada); moçambicano (nos termos do artigo 100.º, do 

Código Comercial de Moçambique, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 2/2005, de 27 de Dezembro) e do 

legislador cabo-verdiano (Cf artigo 7.º, 138.º e 139.º, do Código das Empresas Comerciais de Cabo Verde 

aprovado pelo Decreto-Legislativo n.º 3/99, de 29 de Março). Em relação à legislação cabo-verdiana, 

regista-se uma certa evolução em comparação com a fonte inspiradora e com as legislações dos demais 

Estados Africanos aqui citados, uma vez que, contrariamente à posição tímida tomada, nesta matéria, por 

parte do legislador português e angolano, o legislador de Cabo-Verde prevê, de modo expresso e numa 

disposição autónoma, as “sociedades aparentes”, no artigo 138.º, do CEC” e “sociedades irregulares”, no 

artigo 139.º, do mesmo Diploma. Assim, Código das Empresas Comerciais de Cabo Verde demarcou-se 

da fonte inspiradora. Esta solução aproxima-se mais a do legislador da OHADA que distingue as 

sociedades criadas de facto (sociedades aparente) das sociedades de facto (sociedades irregulares). Sobre 

as sociedades comerciais irregulares no Direito angolano, por todos, ANTÓNIO PEREIRA DE 

ALMEIDA, Direito Angolano das Sociedades Comerciais, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, pp. 247 a 

252. 
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à constituição de uma sociedade comercial, mas sem que se tenha celebrado o contrato 

escrito193. 

                                                           
193 Observe-se que a fonte deste preceito é o disposto no artigo 5.º do Anteprojeto de Lei das Sociedades 

Comerciais, na versão modificada, que passou a ter dois números: o n.º 1 correspondia à versão inicial; o 

n.º 2 continha uma disposição substancialmente idêntica ao disposto no n.º 1 do artigo 36.º do atual CSC . 

Sublinhe-se ainda que esta modificação (ou aditamento) do artigo 5.º do Anteprojeto de Lei das 

Sociedades Comerciais ocorreu na sequência e a propósito dos comentários ao seu artigo 28.º, que 

dispunha sobre efeitos da invalidade do contrato de sociedade. No artigo 28.º/1, seguia-se a máxima de 

que nulo é o contrato, não a sociedade, o que implicava a consideração de que a sociedade podia ser 

dissolvida, mas não invalidada. Assim, distanciou-se da teoria das relações contratuais de facto que 

defende a aplicação deste regime. Com efeito, defendia-se, nos comentários, que não bastaria que duas ou 

mais pessoas atuassem perante terceiros como sócios, criando assim aparência de que existe entre eles 

uma sociedade, para legitimar o recurso à disciplina reservada às sociedades viciadas. Mais do que isso, 

seria mister, para o efeito, que, entre eles, tivesse havido, ainda que tacitamente, um contrato de 

sociedade. Assim, quando aquela atuação meramente de aparência de sociedade houvesse lugar, mas não 

existisse entre as pessoas que criassem essa aparência qualquer contrato, não só não se aplicaria o regime 

de sociedades viciadas como haveria que impor a responsabilidade solidária e ilimitada a tais pessoas 

pelas obrigações que contraíssem nessa situação. 

 Acresce que, aqui, ou seja, na atuação aparente, não há património comum, não há nulidade a proclamar, 

nem anulação a decidir, nem liquidação e partilha a realizar, antes tão-somente se trata de responsabilizar 

os falsos sócios pela aparência gerada, obrigando-os a responder pelos contratos concluídos, como se 

cada um deles se tivesse obrigado pessoalmente. Trata-se de uma solução que já resultaria do então § 2 do 

artigo 153.º do cód. Com . 

O Anteprojeto de Lei das Sociedades por Quotas, no seu artigo 16.º, que por seu turno, se inspirou na 

doutrina suíça, dispunha-se em termos substancialmente idênticos aos do n.º 2 do artigo 36.º do CSC. 

O artigo 38.º do Projeto de CSC, epigrafado «Aparência de sociedade», continha uma disposição 

semelhante à do n.º 1 do artigo 36.º do CSC. No Projeto, previa-se a falsa aparência de sociedade, não 

havendo contrato, «ainda que nulo». Esta expressão não passou à correspondente disposição do CSC, 

provavelmente, porque, para o efeito em questão, decisivo é que as pessoas em causa, criando embora 

uma aparência de sociedade, não reflitam, num qualquer acordo, intenção alguma de vir a constitui-la. 

Também o Projeto em referência continha uma outra disposição, a do artigo 44.º, que abrangia a matéria 
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Trata-se de situações que, no campo da materialidade, correspondam a contribuição de 

bens ou serviços, feitas por duas ou mais pessoas, para o exercício em comum de certa 

atividade económica, que transcenda a mera fruição, com o fim de repartição dos lucros 

daí resultantes194. E todavia falta, para tais situações, qualquer contrato ou outro título 

legitimador.  

A primeira reação do ordenamento poderia ser a completa rejeição de tais situações e 

das relações decorrentes, com a sua redução ao statu quo ante: restituição em espécie ou 

in natura, envolvendo, se necessário, todos os terceiros que tivessem contratado com a 

pseudo-sociedade. Tratar-se-ia, porém, de uma solução por vezes impossível e, 

frequentemente, injusta. A prática jurídica entendeu dispensar-lhes um tratamento como 

sociedades, ainda que de alcance mais reduzido. E foi dessa evolução que resultaram as 

leis modernas, como o Código de Sociedades Comerciais de 1986195.  

A sociedade aparente caracteriza-se por não ter196, na origem, qualquer contrato ou 

acordo societário197. Assistir-se-ia à presença de uma mera organização societária a 

qual, por ser percetiva por terceiros, surgiria como uma aparência. Semelhante 

eventualidade é pouco imaginável perante sociedades anónimas, de montagem 

complexa e difícil e com várias instâncias de verificação. Também as sociedades por 

                                                                                                                                                                          

ora constante do n.º 2 do artigo 36.º do CSC. Todavia, aquele regime não passaria ao deste, cujas fontes 

diretas são o já citado artigo 5.º (versão original do Anteprojeto de LSC), ou o seu n.º 1 (versão 

modificada) e o artigo 16.º do Anteprojeto de LSQ. Cf EDUARDO SANTOS JÚNIOR, CSC/Clássica, 2ª 

ed. (2011). 
194 Trata-se da noção geral do artigo 980.º do CC. 
195 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., pp. 527-528 
196 Ou por, tendo-o, o contrato societário em causa não ser invocado ou não poder ser demonstrado. 
197 A dimensão societária poderia ainda resultar de um contrato mais complexo, de tipo misto. Será 

questão de interpretação, verificar, nessa hipótese, se há total falta de acordo contratual, se há acordo de 

constituição futura de sociedade ou se há sociedade constituída com vício de forma. Cf ANTÓNIO 

MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., pp. 527-528 
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quotas, dotadas (na Guiné-Bissau: sociedades de responsabilidade limitada, SARL) de 

certo tecnicismo, dificilmente darão azo a situações meramente aparentes, despidas de 

qualquer título. Os exemplos disponíveis, noutros Direitos, reportam-se às sociedades 

em nome coletivo e às próprias sociedades civis puras 198. 

 

Porém, para a maioria da doutrina portuguesa, tais situações não configuram 

verdadeiramente um contrato de sociedade. Assim, esta doutrina tem sustentado a ideia 

segundo a qual as sociedades previstas no artigo 36.º/1, do CSC português (sociedades 

aparentes) não são verdadeiras sociedades, na medida em que não basta que dois ou 

mais indivíduos se comportarem de facto perante terceiros como sócios, gerando assim 

a aparência de que entre eles existe uma sociedade, para que logo se torne lícito recorrer 

à doutrina das sociedades nulas por defeito de forma. A mais disso, requer-se que entre 

tais sujeitos se tenha efectivamente celebrado um verdadeiro contrato de sociedade, 

ainda que tão só por modo tácito199.  

Assim, o disposto no n.º 1 do artigo 36.º abrange literalmente os casos em que dois ou 

mais indivíduos, através do uso de uma firma comum ou de outro meio, criam em 

terceiros a “falsa aparência de que existe entre eles um contrato de sociedade. Pense-se, 

por exemplo, no caso em que o empresário passa a usar na sua firma as firmas ou os 

nomes civis de outros empresários, gerando-se, por esse facto, a falsa aparência de que 

                                                           
198 Cf ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p. 529, EDUARDO 

SANTOS JÚNIOR, CSC/Clássica, 2ª ed. (2011), artigo 36.º e CHRISTINE WINDBICHLER, 

Gesellschaftsrecht, 22ª ed. Cit., 111-112. 
199 Vide, designadamente, FERRER CORREIA, As sociedades comerciais no período da constituição, in 

Estudos Vários de Direito, Coimbra, 1982, pp. 508-514, OLIVEIRA ASCENSÃO, Constituição de 

sociedades comerciais, in BFDB, n. º 2, 1993, p. 202, J. M. COUTINHO DE ABREU (coord.), Código 

das Sociedades Comerciais em Comentário… ob. cit., pp. 546-547 e PAULO DE TARSO DOMINGOS, 

O Regime Jurídico das Sociedades de Capitais em Formação … ob. cit., 971. 
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entre eles existe uma sociedade. Não se estranhará, pois, que situações desta natureza 

possam gerar em terceiros a convicção de que entre os indivíduos cujos nomes ou 

firmas constam da firma nova e comum existe, por exemplo, uma sociedade em nome 

coletivo200.  

De facto, o mero uso de uma firma nova e comum não corresponde à vontade de 

constituir qualquer sociedade; não foi essa a intenção das partes, acrecente-se, não há 

affectio societatis neste exemplo. Aliás, o uso de uma nova firma pode explicar-se pela 

circunstância de se querer exteriorizar a ligação de um determinado técnico à empresa 

ou pelo facto de se querer que a empresa beneficie do crédito pessoal que um terceiro 

granjeou na sua atividade profissional201. 

Neste sentido, o Professor OLIVEIRA ASCENSÃO ensina que, por exemplo, se se trata 

de dois artífices, e um é competente e cumpridor, compreende-se que as pessoas 

recorram ao outro, porque pensam que está ligado por um vínculo societário ao 

primeiro. Se afinal viessem a saber que nenhum vínculo existe, ficariam ludibriadas. A 

consequência será o outro ter também de responder pelas dívidas criadas nesses termos, 

portanto a coberto daquela aparência. Comina-se assim a responsabilidade mais gravosa 

que poderia existir se houvesse realmente um tipo social. Como não há sociedade, e 

nomeadamente não há fundo comum, seria difícil cominar outra reacção.  

Portanto, a consequência, para a situação prevista no n.º 1 do artigo 36.º do CSC, é a 

responsabilidade solidaria e ilimitada de todos os falsos sócios, porquanto aqui não há 

sociedade nem contrato, como não há nulidade a proclamar, nem liquidação e partilha, 

                                                           
200 Pronunciam-se neste sentido, designadamente, FERRER CORREIA, As sociedades comerciais no 

período da constituição… ob. cit., 1982, pp. 508-514 e J. M. COUTINHO DE ABREU (coord.), Código 

das Sociedades Comerciais em Comentário… ob. cit., pp. 545-547. 
201 Neste sentido, nomeadamente, FERRER CORREIA/ ANTÓNIO CAEIRO, Anteprojeto de Lei das 

Sociedades Comerciais/Parte Geral, I, sep. BMJ 185 e 191 (1970), p. 173 e J. M. COUTINHO DE 

ABREU (coord.), Código das Sociedades Comerciais em Comentário… ob. cit., pp. 546-547. 
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antes tão-somente se trata de responsabilizar os falsos sócios pela aparência criada, 

forçando-os a responder pelos contratos concluídos, como se cada um se tivesse 

obrigado pessoalmente202.  

Uma vez que a situação prevista no artigo 36.º/1 configura a inexistência de sociedade, 

não lhe poderão ser aplicadas as normas das sociedades civis. Os intervenientes na 

situação geradora de falsa aparência não podem invocar o benefício da excussão prévia 

do património social, pela simples razão de não existir atividade em comum, não existir 

sociedade e, em consequência, não ter constituído um património social203. 

Acresce que, para a situação prevista no artigo 36.º/1, do CSC, não há que exigir culpa 

ou ilícito dos intervenientes. Como instituto destinado à protecção de aparência, basta-

se com a circunstância de se ter criado uma situação que seja de molde a enganar 

terceiros. Será por isso irrelevante a alegação de boa fé ou qualquer outra de índole 

subjectiva, destinada a infirmar a atuação objetiva da aparência204. 

                                                           
202 Vide, designadamente, FERRER CORREIA, As sociedades comerciais no período da constituição, in 

Estudos Vários de Direito, Coimbra, 1982, pp. 508-514, OLIVEIRA ASCENSÃO, Constituição de 

sociedades comerciais, in BFDB, n. º 2, 1993, p. 202, J. M. COUTINHO DE ABREU (coord.), Código 

das Sociedades Comerciais em Comentário… ob. cit., pp. 546-547 e PAULO DE TARSO DOMINGOS, 

O Regime Jurídico das Sociedades de Capitais em Formação … ob. cit., 971. 
203 Neste sentido, designadamente, J. M. COUTINHO DE ABREU (coord.), Código das Sociedades 

Comerciais em Comentário… ob. cit., pp. 546-547. Em sentido divergente pronunciaram-se PINTO 

FURTADO, Curso de Direito das Sociedades, Almedina, 2004, p. 211; ANTÓNIO MENEZES 

CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., pp. 527-529 e EDUARDO SANTOS JÚNIOR, 

CSC/Clássica, 2ª ed. (2011), artigo 36.º, sugere de iure condendo a aplicação do n.º 2 a todas as situações 

previstas no artigo 36º. 
204  Cf OLIVEIRA ASCENSÃO, Constituição de sociedades comerciais, in BFDB, n. º 2, 1993, pp. 201-

202. Neste sentido, também, designadamente, J. M. COUTINHO DE ABREU (coord.), Código das 

Sociedades Comerciais em Comentário… ob. cit., pp. 546-547. 
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Pelo contrário, é já relevante a exceção do conhecimento por parte de terceiros de 

inexistência da sociedade. Se se protegem os terceiros da falsa aparência é sempre 

relevante a consideração de que os terceiros não precisam de proteção, porque 

conheciam a realidade205.  

Admais, tem-se questionado a coerência da inserção sistemática da sociedade aparente 

prevista nos termos do nº 1 do artigo 36.º do CSC. Saliente-se que esta norma suscita 

logo algumas perplexidades, tanto de ordem sistemática quanto construtiva, na medida 

em que, a Secção III do Capítulo III do Título I do CSC (arts. 36.º a 52.º) – justamente 

intitulada “Regime da Sociedade Antes do Registo. Invalidade do Contrato” – contém 

“grosso modo” a disciplina jurídica das sociedades comerciais cujo processo 

constitutivo está incompleto (sociedades irregulares) ou está viciado (sociedades 

inválidas). Por isso, percebe-se com dificuldade que, num capítulo dedicado ao processo 

constitutivo das sociedades comerciais, sejam aí previstas realidades que afinal não o 

são (nem sequer sociedades irregulares ou em formação) e cujo tratamento, de resto, 

sempre relevaria das regras jurídicas gerais em sede da tutela da aparência e da 

confiança206. 

 

Salvo devido e merecido respeito pela doutrina que rejeita a consagração da sociedade 

aparente, nos termos do n.º 1 do artigo 36.º do CSC, não nos parece razoável subscrever 
                                                           
205 Cf OLIVEIRA ASCENSÃO, Constituição de sociedades comerciais, in BFDB, n. º 2, 1993, pp. 201-

202. Saliente-se que este autor considera ser relevante a “exceção do conhecimento por parte de terceiros 

de inexistência da sociedade”. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., 

pp. 527-529 e EDUARDO SANTOS JÚNIOR, CSC/Clássica, 2ª ed. (2011), artigo 36.º salientam a 

necessidade da presença de outros elementos da própria tutela da aparência, designadamente que os 

terceiros devem desconhecer, sem culpa, a natureza meramente aparente da sociedade. 
206 JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, As sociedades em formação: sombras e luzes, in CDP, 14, 2006, pp. 

32-33 e M. COUTINHO DE ABREU (coord.), Código das Sociedades Comerciais em Comentário… ob. 

cit., p. 547 
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este entendimento, uma vez que o exemplo clássico207 (uso de firma ou nome de outras 

pessoas sem o seu consentimento), usualmente, oferecido para sustentar a não previsão 

da sociedade aparente neste preceito (equivalente à sociedade criada de facto no Direito 

da OHADA) não só nos parece óbvia a inexistência de sociedade nesse 

circunstancialismo, em virtude da ausência de affecto societatis, mas também restringe a 

o alcance material deste preceito. Aliás, o elemento gramatical (e bem assim a 

teleologia) do preceito em exame parece-nos não circunscrever apenas casos de uso de 

uma firma comum. Lê-se neste preceito que: “se dois ou mais indivíduos, quer pelo uso 

de uma firma comum, quer por qualquer outro meio” (…). Na senda da doutrina oposta 

acima referida resulta para nós, sim, que o preceito em exame prevê, com efeito, a 

situação de sociedade material, sem a cobertura de qualquer acordo entre os 

participantes.  

16. A utilidade do conceito de «sociedade irregular» no sistema jurídico português  

 

O Código das Sociedades Comerciais vigente em Portugal apenas refere de modo 

expresso a sociedade irregular na alínea e) do n.º 1 do artigo 174.º, embora o conceito 

de sociedade irregular do direito anterior esteja também subjacente à norma transitória 

do atual artigo 534.º208. 

Este quadro legal foi o produto dos trabalhos de revisão do projeto de código das 

Sociedades Comerciais, publicado pelo Ministério da Justiça em 1983 (PMJ). 

Entretanto, é sabido que essa revisão foi levada a cabo, na fase final, sem a participação 

do Professor RAÚL VENTURA, que fora o autor do primeiro ante-projeto de código 
                                                           
207 Trata-se da hipótese que decorre desde o Código do Comércio de 1888, nos termos do § 2 do artigo 

153.º. 
208 Neste sentido, MANUEL ANTÓNIO PITTA, Contributo para o estudo do regime da sociedade 

irregular no direito português… ob. cit., 2003, p. 500. 
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que deu origem ao texto tornado público. Nesse texto, a presença do conceito da 

sociedade irregular era clara, designadamente na epígrafe da secção iniciada com o 

artigo 38.º, expressamente denominada por «Irregularidade do contrato e falta de 

registo». 

Porém, na versão final do Código, houve um claro desvio para orientação defendida nos 

trabalhos preparatórios da autoria de docentes da Universidade de Coimbra, sob a 

coordenação do Professor FERRER CORREIA, onde, gradualmente, se deixou de usar 

a expressão sociedade irregular209. 

Posto isto, coloca-se a questão de saber se o conceito da sociedade irregular ainda é útil, 

isto é, se as sociedades a que falte a escritura ou o registo devem continuar a chamar-se 

sociedades irregulares, não obstante a nova lei ter assumido uma posição tímida a esse 

respeito. 

De acordo com MANUEL ANTÓNIO PITTA, é no mínimo apressado declarar que o 

conceito não é útil, porque o texto da lei não o refere, ou o refere timidamente: os 

conceitos, na verdade, são elaborados pela doutrina a partir do regime posto pela lei, ou 

seja das premissas legais. A sociedade irregular não é uma categoria jurídica 

logicamente necessária ao sistema do direito das sociedades: este sector do direito pode 

ser construído sem essa categoria. Não obstante a sociedade irregular ser concebida 

                                                           
209 Cf MANUEL ANTÓNIO PITTA, Contributo para o estudo do regime da sociedade irregular no 

direito português… ob. cit., p. 500. Na verdade, foram elaborados e editados, primeiro, em 1973, o 

Anteprojeto de Lei das sociedades Comerciais - Parte Geral, da autoria de FERRER CORREIA e 

ANTÓNIO CAEIRO, publicado em separata do BMJ, n.º 185 e 191; e depois, o Anteprojeto de Lei de 

Sociedades por Quotas de Responsabilidade Limitada (ASQ), com a participação daqueles autores bem 

como da MARIA ÂNGELA COELHO e VASCO LOBO XAVIER, publicado como separata da Revista 

de Direito e Economia (RDE) ano 3 (1977), n.ºs 1 e 2, ano 5 (1979), n.º 1. Observe-se, no entanto, que na 

Parte Geral, as epigrafes dos artigos 6.º a 9.º, correspondentes aos artigos 38.º a 40.º do CSC ainda 

utilizavam a expressão «sociedade irregular», expressão que desapareceu no ASQ. 
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como um ser anómalo, o seu regime visa explicar as condições para que o seu 

desaparecimento cause o menor número de prejuízos210.  

 

Com efeito, se compararmos o regime estabelecido nos artigos 36.º a 40.º do CSC com 

os seus congéneres dos sistemas jurídicos da família onde Portugal se insere, podemos, 

no entanto, constatar algumas semelhanças, mas encontramos também profundas 

diferenças: os conceitos utilizados pela doutrina de outros países não se adequam 

plenamente ao regime vigente em Portugal, uma vez que o Código das Sociedades 

Comerciais resulta do labor da ciência jurídica portuguesa, com destaque particular para 

a doutrina de «conversão da sociedade irregular para a sociedade civil» de FERRER 

CORREIA211. 

                                                           
210 Cf MANUEL ANTÓNIO PITTA, - Contributo para o estudo do regime da sociedade irregular no 

direito português… ob. cit., p. 504. Ainda no mesmo sentido, defende ANTÓNIO MENEZES 

CORDEIRO que “…a ideia de sociedade irregular tem, assim, um potencial descritivo que a habilita a 

cobrir todas estas situações. É útil e, nessa qualidade: deve ser preservada”. Cf ANTÓNIO MENEZES 

CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p. 527.  
211 Cf MANUEL ANTÓNIO PITTA, Contributo para o estudo do regime da sociedade irregular no 

direito português… ob. cit., 2003, p. 501. 

 Na verdade, o disposto no n.º 1 do artigo 36.º do CSC parece-nos ter recebido o influxo da doutrina 

italiana da società aparente. Este preceito assemelha-se da société créée de fait consagrada no Direito 

francês, que, também, em grande medida, influenciou a société créée de fait no Direito da OHADA (Cf o 

artigo 864.º). Por seu turno, o n.º 2 daquele preceito parece-nos ter resultado, genuinamente, do influxo da 

doutrina da «conversão da sociedade irregular para a sociedade civil» encabeçada por FERRER 

CORREIA. Neste sentido, MANUEL ANTÓNIO PITTA, Sociedade nula e Sociedade Irregular (Código 

das Sociedades Comerciais, Jurisprudência e Doutrina de Ferrer Correia), in nos 20 anos do Código das 

Sociedades Comerciais, homenagem aos Professores Doutores A. FERRER CORREIA, ORLANDO DE 

CARVALHO e VASCO LOBO XAVIER, Vol. III, Vária, Coimbra, 2007, pp. 252 e 261 e ss. Contudo, 

este preceito não se afasta, substancialmente, da designada società irregolare, italiana, da société de fait, 

francesa e da Vorgründungstadium, ou faktische Gesellschaf ou ainda fehlerhafte Gesellschaft alemã. 
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17. A utilidade das expressões «sociedade de facto» e «sociedade criada de facto» 

no Direito da OHADA 

 

Pode parecer preferível utilizar a expressão «sociedade irregular», a expressão da 

origem italiana, por ser suscetível de englobar várias situações. Mas, conservaremos a 

expressão «sociedade de facto», não só por harmonizar com a expressão utilizada no 

título da presente obra, mas, fundamentalmente, porque a lei considera as fases relativas 

à pré-vida da sociedade como situações normais e não como situações irregulares. 

Prevê-as como um estádio que reclama uma disciplina específica, e não como infrações 

que devem ser sancionadas212. 

 Todavia, tal não impede que as duas expressões (sociedade de facto e sociedade 

irregular) sejam aqui, indiscriminadamente, utilizadas, na medida em que as ambas 

enceram um conteúdo pouco preciso, ou mesmo impreciso.  

Há, porém, na expressão «sociedade de facto» uma dimensão axiológica, um conteúdo, 

que não decorre facilmente da expressão «sociedade irregular», devido a situação 

estática que esta expressão parece exprimir. Dizer que uma sociedade é sociedade de 

facto implica reconhecer-lhe um valor, sendo certo que todos os actos realizados em seu 

nome produzem efeitos jurídicos. Com efeito, a utilização da expressão «sociedade de 

facto» tem o mérito de permitir conservar o seu verdadeiro sentido, que não é o sentido 

meramente literal da expressão213.  

                                                                                                                                                                          

Neste sentido vide KARTEN SCHMIDT, Gesellschaft-rech, 4., völlig neu bearbeitete und erweiterte 

Auflage, Car Heymanns Verla KG. Köln. Berlin. Bonn. München, 2002, pp. 167 e ss. 
212 Neste sentido, OLIVEIRA ASCENSÃO, Constituição de sociedades comerciais, in BFDB, n. º 2, 

1993, P, 201. 
213 Vide, JOSEPH HÉMARD, Théorie et pratique des nullité des sociétés... ob. cit., pp. 18-19. Não 

obstante o Direito da Guiné-Bissau ser de matriz portuguesa, onde a expressão «sociedade irregular» está 

sedimentada, quer na doutrina, quer na jurisprudência, parece-nos que o emprego da expressão 
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A expressão sociedade criada de facto tem o mérito de explicar que, a sociedade 

comercial, não resulta apenas de um negócio jurídico, isto é, de um contrato ou de um 

acto unilateral (artigos 4.º e 5.º), mas também ela pode ser deduzida de situações 

meramente materiais sem cobertura de qualquer acordo.  

18. Outras situações de facto no Direito comercial 

 

A vida privada conhece muitas situações de facto, como por exemplo, o domicílio de 

facto, a união de facto, o trabalhador de facto e a separação de facto. Porém, para efeitos 

do presente trabalho, analisaremos apenas as situações de facto no Direito comercial. 

Saliente-se que o Direito comercial conhece, por seu turno, várias situações de facto, 

designadamente, grupos de facto e administradores de facto. Cabe-nos aqui analisar 

apenas estas duas situações de facto. 

 

a) Grupos de facto 

 

O AUS define “um grupo de sociedades” como o conjunto formado por sociedades 

unidas entre si por vínculos diversos que permitem a uma delas controlar as outras 

(artigo 173.º). E esclarece o disposto no artigo 174.º do mesmo diploma legal que “O 

controlo de uma sociedade é a detenção efetiva do poder de decisão no seio dessa 

sociedade”. 

Segundo ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, em virtude do critério formal utilizado 

pela lei para a aferição da existência do grupo, torna-se inevitável o aparecimento de 

“grupos de facto”, que se contrapõem aos “grupos de direito”. 

                                                                                                                                                                          

«sociedade de facto» no nosso país deve prevalecer, obviamente, por ser comum a todos, ou à larga 

maioria, dos Estados-Membros da OHADA.  
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Nos “grupos de direito”, a direção económica unitária resulta de um instrumento 

expressamente previsto na lei: no caso do Código das Sociedades Comerciais, esta pode 

ter origem em contrato de grupo paritário, em contrato de subordinação ou na detenção 

de participação totalitária no capital de outra sociedade (artigo 488.º ss do CSC).  

 

 Nos “grupos de facto”, a direção unitária assenta em instrumento não tipificado na lei: 

no Direito português, sempre que uma sociedade dispõe de influência dominante sobre 

outra, verifica-se uma relação de domínio (artigo 486.º do CSC) mas, se a sociedade 

dominante exercer uma direção económica unitária das sociedades envolvidas, existirá 

um grupo de facto. Ou seja, embora de jure exista apenas relação de domínio, 

facticamente existe um grupo porquanto se verifica o critério da direção económica 

unitária.  

Acresce que a situação seria evitada se o conceito de grupo fosse construído com base 

no conceito de controlo. O sistema jus-societário português não só não recorre ao termo 

“controlo”, preferindo os equivalentes semânticos “domínio” ou “influência 

dominante”, como, sobretudo, se caracteriza por uma utilização meramente literal destas 

últimas noções na disciplina das coligações societárias (…)214. 

No AUS da OHADA, contrariamente ao Código das Sociedades Comerciais português, 

parece que são assaz diminutas hipóteses de surgimento de grupos de factos, em virtude 

da utilização pelo legislador do termo “controlo” (artigos 173.º a 175.º)215.  

 

b) Administradores de facto 

                                                           
214 ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, Manual de Grupos de Sociedades, Almedina, 2017, pp. 25-27. 
215 Parece-nos que vai nesse sentido, por dedução lógca, ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA, Manual 

de Grupos de Sociedades… ob.cit., pp. 25-27. 
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Nem sempre as funções e as tarefas próprias de um administrador ou gerente de uma 

sociedade comercial são desempenhadas pelos administradores de direito ou formais. 

Quer isto dizer que, para lá das pessoas que desempenham o “cargo” administrativo por 

terem sido designadas em conformidade com um dos modos ou modelos regulados na 

lei (maxime, designação nos estatutos e nomeação ou eleição pelo sócio ou 

colectividade de sócios), pode uma sociedade ser efectivamente gerida por quem (i) atua 

sem título de investidura orgânica, ou (ii) atua depois de extinto, caduco ou estando 

suspenso o seu título, ou, por fim, (iii) atua com base num título nulo ou que se veio a 

declarar anulado (com a consequente retroacção dos efeitos produzidos). Em todos estes 

casos estamos em face de administradores de facto- ou, em rigor, perante possíveis 

administradores de facto. 

Requisitos, ou critérios cumulativos216 que legitimam a constituição da relação 

juridicamente relevante de administração de facto: 1) actuação positiva no âmbito de 

funções típicas de administração gestionária, tendo como pano de fundo a intervenção 

no patamar da “alta direcção” (ou, pelo menos, a execução das directivas dessa gestão 

estratégica e global se o facto for apenas activado no campo das relações externas e 

estiver isolado por não ter havido participação no acto de gestão-decisão interna que 

serviu de base ao acto representativo) - intensidade qualitativa; 2) com a autonomia 

própria do administrador (em relação permanente com a intensidade da politica 

estratégica e global; 3) em regra de forma sistemática e continuada (ainda que, 

excepcionalmente, esporádica desde que expressiva), radicada numa vontade ou 

motivação de atuar como administrador ou influir na ação dos administradores sem 

assumir os efeitos típicos da situação jurídica disciplinada pela lei - intensidade 

                                                           
216 Vide RICARDO COSTA, Os Administradores de Facto das Sociedades Comerciais, Almedina, 2016, 

pp. 658 e ss. 



141 

  

 

 

 

 

 

 

quantitativa; 4) com a aceitação/tolerância da sociedade (do seu ou seus sócios e/ou do 

ou dos administradores de direito217.  

Os actos praticados por administradores de facto vinculam à sociedade perante terceiros 

de boa fé (designadamente, artigos 121.º, 122.º, 123.º, todos do AUS). O nexo de 

imputação dos seus actos à sociedade traduz-se na aceitação e/ou tolerância manifestada 

por parte do ente social218. 

Trata-se de uma situação que, em certa medida, é semelhante à do «mandato conjugal 

de facto», na medida em que ao garantir a vinculação directa do cônjuge-administrado 

pela actuação do administrador sem poderes legais ou contratuais radica em o terceiro 

confiar que, na constância do vínculo matrimonial, a intervenção do cônjuge-

administrador se baseia no acordo do consorte219.  

 

                                                           
217 Cf RICARDO COSTA, Administrador de facto e representação das sociedades, in Boletim da 

Faculdade de Direito, Vol. XC, Tomo II, 1914/2014, Coimbra, 2014, pp. 719-756. 
218 Neste sentido, RICARDO COSTA, Administrador de facto e representação das sociedades, in 

Boletim da Faculdade de Direito, Vol. XC, Tomo II, 1914/2014, Coimbra, 2014, pp. 736-738. Trata-se da 

situação algo semelhante ao instituto de procuração tolerada, que ocorre quando alguém invoca poderes 

de representação de outrem, que embora lhos não tenha expressamente concedido, tem conhecimento e 

tolera essa atuação, permitindo assim que seja criada uma situação de aparência da representação e de 

confiança, por parte de terceiros, na efetiva vigência dos invocados poderes de representação. Neste 

sentido, PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Teoria Geral do Direito Civil, 8ª ed., Almedina, 2015, p. 

306. 
219 Neste sentido, RAUI ATAÍDE, A responsabilidade do «representado» na representação tolerada - 

Um estudo sobre a representação sem poderes, Dissertação de Mestrado em Ciências Jurídico-

Civilísticas, Lisboa, 1998, p. 288. Passim. 
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SECÇÃO I. SOCIEDADE CRIADA DE FACTO 

19. Quando é que uma sociedade comercial é «sociedade criada de facto»? 

 

Coloca-se a questão de saber quando é que podemos estar em face de uma sociedade 

criada de facto.  

 Considera-se que há sociedade criada de facto quando duas ou mais pessoas singulares 

ou coletivas exercem, em comum, uma atividade comercial como sócios sem que 

tenham consciência dessa qualidade, ou sem a manifestação da vontade de se 

associarem220.  

                                                           
220 Cf JOSEPH HÉMARD, Théorie et pratique des nullité des sociétés... ob. cit., p. 193 e ss., RIPERT et 

ROBLOT, Traité de droit commerciale, Tome, 2, Les sociétés commerciales, por MICHEL GERMAIN e 

VÉRONIQUE MAGNIER, 21ª ed., L.G.D.J, 2014, P. 201, GUILLAUME KESSLER, Société créée de 

fait: les leçons du droit compare, in Recueil DALLOZ, n.º 28 de Julho de 2005, p. 86. Atente na 

definição da sociedade criada de facto dada por este autor: «La société créée defait est la situation dans 

laquelle deux ou plusieurs personnes se sont comportées en fait comme des associes, sans avoir exprimé 

la volonté de former une société». No mesmo sentido, YVES GUYON, Aspects actuels du droit des 

afaires, ed., DALLOZ, 2003, p. 739, DOMINIQUE VIDAL, Droit des Sociétés… ob. cit., p. 421 e ss., 

CHARLES MBA-OWONO - Société crée de fait et société de fait en droit OHADA, in PENANT, N.º 

888, de Julho-Setembro de 2014,pp. 370 e 371, M. COZIAN, A. VIANDIER, e F. DEBOISSY, Droit des 

sociétés, 16.ª, Jurus-Classeur, 2003, pp. 582 e 583, e FRANCE GUIRAMAND, Cas pratiques, droit des 

sociétés des autres groupements et des entreprises en difficulté, 7ª ed., 2006, p. 26, e ANTÓNIO 

PEREIRA DE ALMEIDA , Direito Angolano das Sociedades Comerciais…ob. cit., p. 252. De acordo 

com este autor, «Por sociedades de facto deve entender-se aquilo a que os franceses chamam “sociétés 

créées de fait”, isto é, aquelas em que as próprias partes não sabem ao certo a figura jurídica que pauta as 

relações económicas duradouras que entre elas estabeleceram».  

 Neste sentido, Cour d’appel d’Agen, chambre civile 1, du 26 juin 2006, N° de RG: 651, disponível em 

www.legifrance.gouv.com . No quadro da jurisprudência da OHADA, cita-se, designadamente, (Ac. CA 

Centre «CAMEROUN 05-Nov.-2008 (Aff.KAGO LELE Jacques C/ TCHOUPO Christophe): (…) Il y a 

http://www.legifrance.gouv.com/
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Trata-se, como já se observou anteriormente, de situações que, no âmbito da 

materialidade, correspondam a contribuição de bens ou serviços, feitas por duas ou mais 

pessoas, para o exercício em comum de certa atividade económica, que transcenda a 

mera fruição, com o fim de repartição dos lucros daí resultantes. E todavia falta, para 

tais situações, qualquer contrato ou outro título legitimador 

Sublinhe-se que uma sociedade criada de facto pode resultar quer da relação entre dois 

ou vários indivíduos221, quer da relação entre duas sociedades, quer ainda da relação 

entre um ou vários indivíduos e uma sociedade. A primeira hipótese é a mais frequente. 

 

Entretanto, parece, no mínimo estranho, conceber a existência de uma sociedade 

comercial à margem das regras gerais da formação dos contratos (artigo 217.º e ss., do 

CC)222. Contudo, numa economia informal, característica típica das economias dos 

                                                                                                                                                                          

société de fait entre associés qui se sont toujours comportés comme tel por l´acquisition du matériel de 

boulangerie e (Ac. TPI Gagnoa «COTE D´IVOIRE»10-Ag.-2005: (…)  Il y a société de fait entre deux 

personnes qui se sont manifestement comportées comme des associés par l´exploitation commune d´un 

fonds de commerce appartenant à l´un d´eux à travers l´utilization de son local, de son enseigne et du 

profit de sa clientèle ainsi qu´un partage é quilibré de responsabilité dans la gestion de ladite société se 

manifestant par l´autonomie dans le recrutement des employés ; disponíveis, também,  em  OHADA 

CODE BLEU, 4ª Edição, JURIAFRICA, 2016, pp. 426-427. Trata-se de sociedades criadas de facto e não 

de sociedades de facto como erradamente as qualifica esses Tribunais. Uma vez que tais sociedades 

resultam do comportamento dos participantes como sócios sem, contudo, tenham a consciência do 

contrato de sociedade entre si existente (artigo 864. º). 
221 É frequente, nessas realidades societárias, a existência de sócios de indústria, ou a constituição da 

sociedade apenas por sócios de indústria. Sobre sócios de indústria, por todos, RAUL VENTURA, Novos 

estudos sobre sociedades anónimas e sociedades em nome colectivo, comentário ao Código das 

Sociedades Comerciais, Almedina, 1994, pp. 229 e ss. 
222 Sobre a formação dos contratos, ver, por todos, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO com a 

colaboração de A. BARRETO MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, II Parte Geral, 
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Estados-membros da OHADA, essas sociedades aparentes, ou sociedades criadas de 

facto têm ali o seu lugar privilegiado de manifestação. Cumpre, porém, ao legislador 

tomar essas realidades societárias em consideração para dar ao problema que dela 

resulte uma solução adequada, e cumpre ao julgador e ao intérprete, dentro das normas 

legais, achar a solução que menos embaraços e prejuízos cause ao interesse público e 

aos interesses particulares em jogo. Aliás, a este respeito ensina ANTÓNIO MENZES 

CORDEIRO que o Direito não pode deixar de providenciar neste domínio: realidades 

efetivamente operantes no campo social e económico não devem ser tratadas pelo 

Direito como meramente inexistentes: seria levar o Direito a um cúmulo de 

inadmissível abstracionismo irrealista223. 

Assim, e por isso, determina expressamente o legislador do AUS da OHADA que, há 

sociedade criada de facto quando duas ou mais pessoas singulares ou coletivas atuam 

como sócios sem terem formado entre si uma das sociedades reconhecidas pelo presente 

Acto Uniforme (artigo 864.º)224. 

 A sociedade que resulta do mero comportamento das partes, sem, no entanto, terem 

consciência do vínculo societário que os une é, assim, designada por «sociedade criada 

de facto»225. Os terceiros levados, deste modo, a acreditar razoavelmente na existência 

da sociedade carecem, efetivamente, de proteção jurídica, como melhor veremos em 

sede própria.  
                                                                                                                                                                          

Negócio Jurídico, Formação, Conteúdo e Interpretação, Ineficácia e Invalidades, 4ª edição (reformulada 

e atualizada),Almedina, 2014, p. 123 e ss. 
223 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p.527. 
224 Tradução nossa. No original lê-se: «Il y a société créée de fait lorsque deux (2) ou plusieurs personnes 

physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l'une des sociétés 

reconnues par le présent Acte uniforme». 
225 Cf JOSEPH HÉMARD, Théorie et pratique des nullité des sociétés... ob. cit., p. 195, GUILLAUME 

KESSLER, Société crée de fait: les leçon du droit compare, in Recueil Dalloz, Ano 181, n.º 28, 6 de 

Janeiro/21 de Julho de 2005, pp. 86-91. 
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Observe-se ainda que a sociedade criada de facto é amplamente reconhecida na 

jurisprudência francesa226 e, em certa medida, também, na jurisprudência da OHADA, 

mais precisamente, na jurisprudência do Tribunal Comum de Justiça e de Arbitragem da 

OHADA e, na jurisprudência interna de alguns dos Estados-membros desta 

Organização227.  

                                                           
226 Cf Designadamente, arrêt la Section criminelle de la Cour de cassation du 11 avril 1806, determinar 

que « qu´il est des sociétés qui se contractent re ipsâ», Cass. Req., 28 avr. 1913, 1, p. 564; 26 mai 1913, 

S. 1913, 1, p.565; Cass. Com., 2 juin 1975, Bull. Civ. IV, n.º 153; CA Paris, 25e ch. B, 21 juin 2002, Dr. 

Sociétés 2003, n.º 5, Cass. Com., 9 nov. 1981, Bull. Civil. IV, n.º 385; Cass. Com., 16 nov. 1981, Ver. 

Sociétés 1983, p. 91, note Y. CHARTIER; Cass. Com., 15 févr. 1982, Bull. Civ. IV, n.º 57; Cass. Com., 

18 déc. 1990, Bull. Joly 1991, p. 326; CA Paris, 17 avr. 1991, Aud. Sol., JCP éd. E, 1991, II, 187; Cass. 

Com., 4 juin 2002, Dr. Dr. Sociétés 2002, n.º 187, obs. T. Bonneu; Cass. Com., 23 juin 2004, 2 arrêts, n.ºs 

01-10. 106 et 01-14. 275: Bull. Civv. 2004, IV, n.ºs 134 et 135; Cass. Com., 8 mars 1994: JCP E 1994, I, 

p. 363, obs. A. Viandier et J.-J. Caussain e Cour d’appel d’Agen, chambre civile 1, du 26 juin 2006, N° 

de RG: 651, disponível também em www.legifrance.gouv.com.  
227 Cf, nomeadamente, o Ac. TGI (BURKINA FASO) 21-Fev-2001. Este Tribunal determina que «Un 

contrat de partenariat, même intitulé protocole d'accord entre deux sociétés, qui réglemente clairement les 

apports, le bénéfice et l´affectio societatis, crée effectivement une société de fait régie par la convention. 

Sa dissolution peut être demandée étant entendu qu'il y a violation de la loi (Cf artigo 864.º)». Trata-se de 

um exemplo paradigmático da sociedade criada de facto entre duas pessoas coletivas, e não nos parece ser 

uma sociedade de facto como a, erradamente, qualifica o TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 

OUAGADOUGOU (BURKINA FASO) em clara obediência à letra do artigo 864.º (versão originária do 

AUS), porquanto as sociedades em questão não tinham clara consciência das suas qualidades de sócios de 

facto, evidenciada pela errada qualificação do vínculo que os une em «Acordo de Parceria». Com efeito, o 

comportamento das sociedades em causa parece enquadrar-se, perfeitamente, na previsão do artigo 864.º 

do atual AUS. Cf Ac. CA Centre (CAMEROUN) 05-Nov.-2008. De igual modo, este Tribunal não 

conseguiu ir além da letra do anterior artigo 864.º, por ter qualificado a sociedade em questão de 

sociedade de facto, em vez de sociedade criada de facto., disponível em www.ohada.com  

 

http://www.legifrance.gouv.com/
http://www.ohada.com/
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Digno  igualmente de referência, neste particular,  é o caso Energy Transfer Partners, L.P., and Energy 

Transfer Fuel v. Enterprise Product Partners, L.P., Enbridge (US) Inc., and Enterprise Products 

Operating LLC, Cause N.º 11-12667, in the District Court, Dallas County, Texas, 298th Judical. Atente no 

seguinte excerto: 

The Texas Supreme Court (On Tuesday, March 4, 2014, a Dallas jury) found that Enterprise Products 

Partners, L.P. ("Enterprise"• ) had entered into a partnership with Energy Transfer Partners, L.P. 

("ETP"• ) to jointly develop a crude oil pipeline from Cushing, Oklahoma to the Texas Gulf Coast 

despite the lack of executed partnership agreements and the inclusion of express non-binding provisions 

in their preliminary agreements.  In awarding damages of $319MM to ETP, the jury concluded that a 

partnership had in fact been created and that Enterprise breached its partnership duties to ETP when it 

subsequently entered into a new joint venture with Enbridge (US) Inc. ("Enbridge"• ) to own and operate 

a neighboring crude pipeline. 

According to the court filings, ETP and Enterprise entered into a confidentiality agreement, "non-

binding"•  term sheet, and reimbursement agreement, each of which contained customary non-binding 

disclaimers. Subsequent to entering into such preliminary documents, Enterprise and ETP publicly 

announced that they had "agreed to form a 50/50 joint venture"•  to construct the crude pipeline.  In 

addition, the parties began marketing capacity under a FERC open season using the project name "Double 

E Crude Pipeline, LLC."•  During the summer of 2011, the parties exchanged drafts of the definitive 

agreements for the joint venture (including a draft LLC Agreement for Double E) but those agreements 

were never finalized or executed.  Before the end of the open season period, Enterprise allegedly began 

separate discussions with Enbridge about jointly developing another similar crude pipeline. 

When the Double E open season period closed in August 2011 without commitments from any major 

shippers other than Chesapeake, ETP sent Enterprise a letter stating that the parties had agreed that the 

project was not commercially viable and would not move forward.  Enterprise then issued a press release 

announcing that Enterprise would not proceed with the proposed Double E joint venture with 

ETP.  Shortly thereafter, Enterprise and Enbridge entered into and publicly announced a new joint venture 

to build a pipeline from Cushing, Oklahoma to the Texas Gulf Coast. 

ETP immediately filed a lawsuit against Enterprise claiming that a binding partnership had been formed 

and that Enterprise had breached its duties arising out of such partnership by negotiating and entering into 

the joint venture with Enbridge.  ETP also sued Enbridge for tortious interference.  
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The Texas Business organization Code defines a partnership as “an association of two or more persons to 

carry on a business for profit as owner”, but clarifies that such an association can qualify as a partnership 

“regardless of whether (1) the person intend to create a partnership; or (2) the association is called  a 

partnership, joint venture or other name”. TEX. BUS. ORG. CODE § 152. 051 (emphasis added). The 

statute then proceeds to list the five factors indicating that persons have created a partnership: 

 

i) Receipt or right to receive a share of profits of the business; 

ii) Expression of an intent to be partners in the business; 

iii) Participation or right to participate in control of the business; 

iv) Agreement to share or sharing of (A)  losses of the business; or (B) liability for claims by third 

parties against the business; and 

v) Agreement to contribute or contributing money or property to the business. 

 

The Texas Supreme Court applied this five-factor test in Ingram v. Deere, 288 S.W.3d 886 (Tex. 2009) 

and held that proof of all five factors is not required and no one factor is determinative; rather, the factors 

are considered under a “totality of the circumstances” test and a partnership may be formed regardless of 

the parties’ intent to form (or avoid forming) a partnership. 

During the trial, ETP argued that the parties met the partnership test by: 

(i) Expression of an intent to be partners in the business 

Enterprise and ETP expressed their intent to be partners by repeatedly telling sophisticated third parties 

that they had formed a joint venture, by acting in ways that only joint venturers would act, and by naming 

and publicizing their joint venture entity; 

(ii) Participation or right to participate in control of the business 

In Ingram v. Deere, The Supreme Court explained that the right to control a business is the right to make 

executive decisions. From the beginning, Enterprise and ETP shared decision-making responsibilities, 

and each exercised joint control over critical decisions relating to the joint venture. Each company 

appointed a point person to head the project, and each company´s point person had equal executive 

authority. And ETP did not simply have this authority over its own employees; ETP could direct (and 

actually did direct) the work of Enterprise employees working on the Integrated Project Team. The 

decision to move certain members of the Integrated Project Team to a single location reflects this joint 

control. Among others, the key decisions that ETP and Enterprise undertook together include the 
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followings: a) the decision to form the Integrated Project Team, as well as the development of 

organizational charts for that team; b) the hiring of consulting engineer for the proposed route; c) the 

development a list of potential customers to which the joint venture would market the proposed pipeline; 

and d) the decision that the joint venture would not let potential customers know that they were 

considering a new-build option in place of converting the Old Ocean Pipeline.  

(iii) Receipt or right to receive a share of profits of the business 

The next factor - profit sharing -  also support the existence of a joint venture. Statements by one partner 

that the parties were to share profits 50/50 provide sufficient evidence to satisfy this factor. 

(iv) Agreement to share or sharing of (A)  losses of the business; or (B) liability for claims by third 

parties against the business 

Enterprise and ETP expressed agreed to share expenses for development of the project, which the parties 

clearly understood would be losses if the project failed to succeed. Moreover, the ongoing public and 

private declarations that the parties had signed up for a 50/50 joint venture implied not only a 50/50 share 

of profits, but of losses as well. Beyond this, Enterprise and ETP expressed also agreed to share the third 

parties liabilities relating to the condemnation actions necessary to obtain right of way for their pipeline. 

(v) Agreement to contribute or contributing money or property to the business. 

Finally, both Enterprise and ETP agreed to make, and actually made, significant contribution to the joint 

venture. Both parties contributed substantial amount of money to pursue the joint venture. In addition, the 

parties dedicated substantial personnel hours to the project, dedicating employees to the Integrated Project 

Team. 

Enterprise responded by claiming that ETP was trying to "create a partnership through ambush"•  and 

that no partnership existed because: (a) certain conditions precedent to partnership formation were not 

satisfied (i.e., board approval and execution of the definitive documents), (b) each of the preliminary 

agreements contained non-binding language evidencing the parties' express intention not to form a 

partnership, (c) their joint endeavor to market and pursue the potential project was not an association to 

carry on a business for profit, and (d) the parties only agreed to share project expenses, not losses and 

liabilities. 

The trial jury was ultimately persuaded by ETP's arguments that a partnership did exist.  Once the jury 

determined that a partnership was formed, the jury also found that Enterprise's subsequent dealings with 

Enbridge were in breach of Enterprise's duty of loyalty to the partnership.  

 Disponível em:  http://blogs.reuters.com/alison-frankel/files/2014/03/etpventerprise-etpSJopposition.pdf. 

http://blogs.reuters.com/alison-frankel/files/2014/03/etpventerprise-etpSJopposition.pdf
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Do assim exposto, parece-nos que estamos em face da chamada «sociedade criada de facto» no Direito da 

OHADA. Uma vez que tal sociedade resulta, para lá dos nomen iuris atribuídos aos acordos iniciais entre 

as partes, de vários atos materiais, subsequentemente, realizados pelas partes em conjunto 

Neste sentido, são expressivos os excertos dos seguintes casos análogos: 

 

Stephanz v. Laird, 846 S. W. 2d 895, 899-900 (Tex. Civ. App. – Houston [1st Dist.] 1993,writ denied). 

“Words used by the parties in a contract do not necessarily control the substance of the relationship, nor 

do the terms used by the parties in referring to the arrangement. Persons who intend to do the things that 

constitute a partnership are partners whether their expressed purpose was to create or avoid a 

partnership”.  

 

Ferch v. Baschnagel, 03-04-00605-CV, 2009 WL 349149, (Tex. App. – Austin, Feb. 13, 2009) (“It is 

well established that, even if an offer and acceptance are not recorded on paper, dealings between parties 

may results in an implied contract where the facts show that the minds of the parties met on the terms of 

the contract without any legally expressed agreement.”). 

Shinddler v. Marr and Associates, 695 S.W 2d 699, 704 (Tex. App. – Houston [1st Dist.] 1985 (In order to 

establish a partnership de facto, neither a written nor an oral agreement is essential; a partnership relation 

may be implied from the facts and circumstances surroundings the transaction.”)  

 

Porém, interessa, aqui, sublinhar que ainda não existe sequer uma unica juridprudência nacional sobre as 

sociedades de facto e sociedades criadas de facto. Facto que, no entanto, evidencia a escassa, ou mesmo a 

ausência, de consciência nacional sobre a problemática dessas realidades societárias. Não obstante, tais 

sociedades existem de facto no tecido económico da Guiné-Bissau. Esta afirmação é comprovada, na 

ausência de dados estatísticos nacionais em matéria (falta de jurisprudencia nacional nesta matéria),  pelo 

resultado do trabalho de campo realizado por nós, entre o mês de Dezembro de 2016 e a segunda semana 

de Janeira de 2017, junto a alguns operadores económicos em Bissau, designadamente, do Mercado de 

Bandim e Mercado Central.  

De igual modo, constatámos que há, efetivamente, sociedades criadas de facto, designadamente, no 

campo de atividade artesanal (tecelagem, entre os confeccionadores de panos de pinte – um modelo de 

pano tipicamente guineense - e pesca, entre pescadores artesanais, atividades essas exercidas com vista ao 
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20. O reconhecimento ex ofício da existência da sociedade criada de facto 

 

O reconhecimento da existência de uma sociedade criada de facto cabe ao Tribunal 

competente (o Tribunal de Comércio, tratando-se da Guiné-Bissau), a pedido de 

qualquer interessado. Com efeito, determina o artigo 866.º que «Qualquer pessoa 

interessada pode requerer ao tribunal competente o reconhecimento da sociedade criada 

de facto entre duas ou mais pessoas, cabendo ela fornecer a sua denominação ou 

firma228».  

Assim, deve sublinhar-se que o Tribunal dispõe de ampla liberdade de apreciação dos 

factos com vista a apurar a existência de uma sociedade criada de facto. Pode, inclusive, 

decidir do número de pessoas que, efetivamente, fazem parte da sociedade (sócios), que 

não são necessariamente todas aquelas que participam na atividade económica em 

questão229.  

Observe-se, porém, que a interpretação dos negócios jurídicos e a qualificação destes 

mesmos oferece a dificuldade resultante de se tratar de duas operações jurídicas que, em 

relação a um mesmo e concreto negócio jurídico, qualquer que ele seja, se tornam 

ambas necessárias e se conexionam entre si, concorrendo para o mesmo fim último, que 

se poderia designar o da determinação do direito negocial concreto230. 

                                                                                                                                                                          

lucro); na construção civil e no domínio de transportes: terrestre e fluvial. Trata-se, no entanto, de 

sociedades constituídas fundamentalmente no seio familiar, verificadas, designadamente, nas uniões de 

facto. 
228 Tradução nossa. No original lê-se que: «Tout intéressé peut demander à la juridiction compétente la 

reconnaissance de la société créée de fait entre deux (2) ou plusieurs personnes dont il lui appartient 

d'apporter l'identité ou la dénomination sociale». 
229 Cf Cass. Com., 14 juin 1983, disponível em www.legifrancegouvr.com . 
230 Cf EDUARDO SANTOS JÚNIOR, Sobre a teoria da interpretação dos negócios jurídicos, estudos de 

Direito Privado, Dissertação de mestrado em ciências jurídicas pela Faculdade de Direito de Lisboa, 

AAAFDL, 1988, p.70 e ss. 

http://www.legifrancegouvr.com/
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Não obstante a conexão entre a atividade interpretativa e a qualificação ser acentuada, 

nem por isso deixam de se diferenciar logicamente. Essa diferenciação surge tanto mais 

evidente nos casos que podemos designar, por um lado, de erro das partes na 

qualificação, por outro, de intencional qualificação inadequada feita pelas partes. Então, 

aquela errada qualificação deve ser corrigida para que corresponda ao sentido do 

negócio, assim apurado por interpretação; e será em atenção ao sentido correspondente 

à vontade real das partes que caberá qualificar o negócio, no caso também de as mesmas 

o designarem por um «nomen júris» que lhe não corresponda, com o fim de (entre 

outras) defraudarem alguma disposição legal injuntiva aplicável ao negócio 

efetivamente querido e celebrado231. 

                                                           
231 Cf OLIVEIRA ASCENSÃO, Teoria Geral do Direito Civil: acções e factos jurídicos, p. 306-337, 

EDUARDO SANTOS JÚNIOR, Sobre a teoria da interpretação dos negócios jurídicos… ob. cit., p.75-

76. Ensina este autor que a interpretação é assim um «prius» a respeito da qualificação. Aquela visa, em 

si mesma, o conteúdo da declaração da vontade (no caso vertente, o conteúdo do comportamento 

exteriorizado pelas partes). A qualificação é um «posterius» em relação à interpretação e visa em primeira 

mão os efeitos do negócio, mediante a determinação do seu tipo, da sua natureza. Esta situa entre a 

interpretação e a integração: pressupõe aquela e permite esta. Pressupõe a interpretação, porque, sem o 

apuramento definitivo do conteúdo das declarações de vontade (neste caso, da conduta exteriorizada pelos 

sócios de facto), sem a determinação definitiva do sentido do negócio jurídico, nada haveria sobre como 

qualifica-lo; permite a integração, porque a aplicação dos critérios integrativos das lacunas negociais 

depende, antes de mais, de saber se o negócio se insere num tipo negocial legalmente previsto. E mesmo 

antes da integração, mas depois da interpretação e em resultado da sua qualificação, pode concluir-se pela 

aplicação ao negócio de normas injuntivas que entrem a limitar o regulamento querido pelas partes. Sobre 

a interpretação e a integração do contrato de sociedade, por todo, HUGO DUARTE FONSECA, Da 

Interpretação do Contrato de Sociedade na Doutrina de Vasco Lobo Xavier, in 20 anos do Código das 

Sociedades Comerciais, Homenagem aos Profs. Doutores FERRER CORREIA, ORLANDO DE 

CARVALHO E VASCO LOBO XAVIER, pp. 525 a 588 e ANTÓNIOMENEZES CORDEIRO com a 

colaboração de A. BARRETO MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, II Parte Geral, 
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Coloca-se a questão de saber qual é, ou quais, são critério decisivo(s) para o 

reconhecimeneto da existência da sociedade criada de facto. 

Pode afirmar-se que, à luz da jurisprudência e da doutrina consultadas, não existe, a esse 

respeito, um critério certo. E não nos parece conveniente interpretar e qualificar um fato 

como aparenta ser. Uma vez que nem todos os comportamentos dos operados 

económicos permitem concluir pela existência de uma sociedade comercial. 

Para efeitos da indagação sobre a existência de uma sociedade criada de facto, exige-se 

uma série de actos coordenados, precisamente, uma atividade económica, exercida em 

comum de forma notória, visando o mesmo escopo. Por isso, a aferição da existência da 

sociedade criada de facto não nos parece poder ser, adequadamente, feita com base num 

elemento característico, mas, sim, por via da conjugação de diferentes elementos que 

podem justificar a existência de uma sociedade comercial. Assim, no lugar de indicar 

um critério absoluto, único e infalível para determinar a existência da sociedade criada 

de facto, seria preferível proceder a um inventário de diferentes manifestações 

económicas relevantes do ponto de vista jus-societário, isto é, suscetíveis de serem 

subsumíveis ao disposto no artigo 4.º do AUS e/ou artigo 980.º do CC. 

Note-se que, uma simples colaboração entre as partes não é suficiente para originar uma 

sociedade criada de facto, como é o caso de trabalhadores, agentes e comissários. Estes 

não são sócios da empresa por que trabalham ou prestam serviço, uma vez que recebem 

um salário, ou uma comissão, podendo até ter um benefício nos lucros da empresa, que 

não passa da remuneração do seu trabalho/serviço juridicamente subordinado e 

independente, respetivamente.  

                                                                                                                                                                          

Negócio Jurídico, Formação, Conteúdo e Interpretação, Ineficácia e Invalidades, 4ª edição (reformulada 

e atualizada),Almedina, 2014, pp. 494-500. 
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Aliás, para haver sociedade, a cooperação entre os sócios deve ser igualitária232, quer 

isto dizer que não pode haver uma relação de subordinação jurídica, que é típica do 

contrato de trabalho233.  

A este propósito (recorda-se para o reconhecimento judicial da existência da sociedade 

criada de facto), a jurisprudência e a doutrina francesa maioritárias, servindo-se do seu 

Direito positivo, concretamente o artigo 1832.º do Code Civil, têm vindo a preconizar 

três critérios ou elementos essenciais, a saber: des apports, participation aux bénéfices et 

aux pertes et l´affectio societatis234. 

Porém, a utilização indevida, isto é, sem o conhecimento da pessoa em questão, do seu 

nome ou da sua firma no exercício do comércio por um comerciante não implica, 

necessariamente, a constituição com elas de uma sociedade criada de facto. Estes não 

incorrem em nenhuma responsabilidade. Contudo, se a inclusão do seu nome ou firma 

                                                           
232 Que pressupõe um engajamento ativo na atividade da sociedade, não apenas na administração, mas 

também no controlo/fiscalização das operações sociais e a participação nos benefícios e nas perdas da 

sociedade. 
233 Cf JOSEPH HÉMARD, Théorie et pratique des nullité des sociétés... ob. cit., pp. 203 e ss, e YVES 

GUYON, Droit des affaires, Tome I- Droit Commercial… ob. cit., p. 108. Neste sentido, ARMANDO 

MANUEL TRIUNFANTE, O regime das entradas na constituição das sociedades por quotas e 

anónimas, Coimbra Editora, 2014, p. 124.  
234 Cf GUILLAUME KESSLER, Société créée de fait: les leçons du droit compare, in Recueil DALLOZ, 

n.º 28 de Julho de 2005, p. 88, M. COZIAN, A. VIANDIER e F. DEBOISSY, Droit des sociétés, 16.ª, 

Jurus-Classeur, 2003, p. 583, DOMINIQUE VIDAL, Droit des Sociétés … ob. cit., p. 423, BRUNO 

PETIT, Droit des sociétés, 6ª ed., LexisNexis, 2015, pp. 101-102, JEAN-MARC MOULIN, Droit des 

sociétés et des groupes, L.G.D.J, 2013, pp. 238-239, PAULE CANNU et BRUNO DONDERO, Droit des 

sociétés, 6ª ed., L.G.D.J, 2015, pp. 930-931. Em relação à jurisprudência, ver, designadamente, Cass. 

Com., 11 juill. 2006, Dr. Sociétés 2006, comm. N.º 159, Cass. Com., 15 nov. 1994, Rev. sociétés 1995, p. 

33; CA Paris, 29 mai 1992, Ver. Sociétés 1992, p. 797; Cass. 1ª civ., 20 janvier 2010, 2 espèces: Dr. 

Sociétés 2010, n.º 83; Cass. Com., 16 nov. 1981, Ver. Sociétés 1983, p. 91 e Cass. Com., 9 oct. 2001, 

Bull. Joly 2002, p. 275. 
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for consentida ou tolerada, apesar de não poderem, por isso, ser considerados como 

sócios dessa sociedade, mas respondem solidáriamente pelos danos causados a terceiros 

(artigo 183.º/II do AUCG, subsidiariamente aqui aplicável). Trata-se de casos frequente 

com a dissolução devidamente publicada de uma sociedade irregular, quando um sócio 

continua, em nome próprio, com os negócios da sociedade sob a mesma firma235.   

SECÇÃO II. SOCIEDADE DE FACTO        

21. Quando é que uma sociedade comercial é «sociedade de facto»? 

  

Se é verdade que no domínio dos contratos vigora o princípio da autonomia da 

vontade236, não é menos certo que, de acordo com o Professor OLIVEIRA 

ASCENSÃO, “nenhuma ordem jurídica, por mais liberal que seja, pode aceitar todas e 

quaisquer estipulações das partes”237. É o que acontece no âmbito do direito societário, 

                                                           
235 JOSEPH HÉMARD, Théorie et pratique des nullité des sociétés... ob. cit., p. 196. Neste sentido, 

Rappr. Trib.comm.Marseille, 3 août 1839, Sous Aix, 16 Janvier 1840, D. Rép., v.º Soc., n. 811, S. 

40.2.465; Trib. Comm. Marseille, 24 Nov. 1897, R. S., 1898.489: «La personne qui a prêté son nom 

comme associé, ou toléré ou permis d´inscrire ou continuer d´inscrire son nom dans la raison sociale, 

même lorsqu´elle n´a aucune part dans les bénéfices de la société, sera responsable de toutes les 

obligations de la société qui auront été contractées sous la signature sociale, sauf son recours contre les 

associés et sans encourir aucune responsabilité envers lesdits associés à raison des pertes et dommages». 
236 Sobre o Princípio da autonomia privada, por todos, LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, 

Direito das obrigações, Introdução. Da constituição das obrigações, Vol. I, 13.ª Edição, Almedina, 2017, 

pp. 19 e ss., e MÁRIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA, Direito das Obrigações, 12.ª edição revista e 

actualizada, Almedina, 2016, pp. 113 e ss. 
237Cf OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, Introdução e Teoria Geral, Uma Perspectiva Luso-Brasileira, 

6ª Edição Revista, Almedina, Coimbra, 1991, p. 591. 
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em que, quem pretender constituir uma sociedade tem de respeitar o procedimento 

legalmente imposto para o efeito. 

O processo de formação ou constituição de uma sociedade comercial é complexo e 

longo. Da iniciativa dos respetivos promotores ao reconhecimento da personalidade 

jurídica plena à sociedade constituída, ou seja, ao seu tratamento como centro autónomo 

de imputação de direitos e obrigações, o que à luz do artigo 98.º ocorre depois da 

inscrição no registo comercial, há que preencher, em conformidade com a lei, um 

conjunto de condições ou requisitos de fundo e de forma.  

Todavia, as obrigações que a lei impõe relativamente à constituição das sociedades 

comerciais, assistidas de sanções, ainda que graves, não impedem, efetivamente, por 

motivos vários, de urgência, de confiança, de amizade, de parentesco, de boa fé, que 

continuem a surgir e funcionar durante muito tempo numerosas sociedades comerciais 

não constituídas nos termos e segundo os trâmites legais; por isso, irregulares238. A 

sociedade irregular traduz uma situação de sociedade não totalmente conforme a 

sociedade perfeita239.  

Contrariamente ao Direito português, a noção da “sociedade de facto”, ou “sociedade 

irregular” tem, no Direito guineense vigente, consagração legal expressa (artigo 865.º). 

Este artigo determina expressamente que “Quando duas ou mais pessoas singulares ou 

colectivas constituíram entre si uma sociedade reconhecida pelo presente Acto 

Uniforme mas que comporte vícios de formação não regularizados ou constituíram uma 

sociedade não reconhecida por este Acto Uniforme, há sociedade de facto”.  

Note-se: há sociedade de facto em, pelo menos, duas circunstâncias: primeira, quando a 

sociedade constituída por, no mínimo, duas pessoas, comportar vícios de formação não 

regularizados e, segunda, quando, num dos Estado-membros da OHADA, for 
                                                           
238 BARBOSA DE MAGALHÃES, Quando é que uma sociedade comercial é irregular… ob. cit., p. 10 

ss. 
239 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p. 525. 
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constituída uma sociedade comercial não reconhecida no AUS. Por exemplo, a 

constituição da sociedade em comandita por ações.  

Porém, o Código das Sociedades Comerciais português, no artigo 172.º, menciona a 

hipótese de o contrato de sociedade não ter sido celebrado “na forma legal”, permitindo 

o art. 173.º/1 que o Ministério Público notifique:  

(…) por ofício a sociedade ou os sócios para, em prazo razoável, regularizarem a 

situação. O n.º 2 do mesmo preceito permite ainda que a situação das sociedades seja 

“regularizada” até ao trânsito em julgado da sentença proferida na ação proposta pelo 

Ministério Público240. Seria vão procurar aqui um vício autónomo de “irregularidade”: a 

falta de forma determina a nulidade, sem prejuízo de a sociedade viciada poder 

funcionar noutros moldes e, provavelmente, com outro fundamento241.  

Também o art. 174.º/1, e, do CSC), a propósito da contagem do prazo de cinco anos 

para a prescrição dos direitos da sociedade contra os fundadores e a dos direitos destes 

contra aquela, manda que ela se faça desde: a prática do ato em relação aos atos 

praticados em nome de sociedade irregular por falta de forma ou de registo. 

O contrato vitimado por falta de forma é nulo, sem prejuízo de poder produzir efeitos 

como ato diverso, se a lei o permitir ou prescrever. Todavia, não obstante a falta de 

precisa consagração legal, a doutrina e, sobretudo, a jurisprudência, continuam a usar a 

expressão “sociedade irregular” para cobrir: 

 

                                                           
240 Fora do problema tratado no texto fica a hipótese de o objeto ser ou se tornar ilícito ou contrário à 

ordem pública - art. 172.º, aí não há hipótese de “regularização”, por força do art. 173.º/3. Cf ANTÓNIO 

MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p. 524, nota 1555. Esta solução afigura-se-

nos defensável no Direito da OHADA e no Direito guineense, nos termos dos artigos 248.º, 246.ºe 251.º/1 

e 2. 
241 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p. 524. 
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a) A sociedade organizada e posta a funcionar independentemente de as partes 

terem formalizado qualquer contrato de sociedade; 

 

b) A sociedade formalizada por escritura pública (exigida antes de 2006), mas 

ainda não registada; 

 

c) A sociedade já formalizada, mas cujo contrato seja inválido; será possível aqui 

subdistinguir situações consoante haja, ou não, registo242. 

 

Para os efeitos do presente trabalho, a expressão “sociedade de facto” é aqui utilizada 

em sentido amplo que engloba, sociedades com processo constitutivo incompleto, 

sociedades inválidas e sociedades formadas à margem dos tipos previstos no AUS.  

22. Modalidades da sociedade de facto  

A) As sociedades de facto por incompleitude 

22.1. Sociedade em formação 

 

A negociação de uma sociedade é, pois, obra da autonomia privada. Conseguido com 

um acordo, inicia-se um processo burocrático. Basta ver que o contrato deve ser 

precedido pela obtenção de um certificado de admissibilidade da firma, (ou certidão 

negativa, como é recorrente designá-la na Guiné-Bissau) junto do Notariado: uma 

operação que demorava - segundo a prática anterior a 2010 - meses. Ora se tudo estiver 

pronto, no campo dos preparativos a efetuar no terreno, porque não começar a 

                                                           
242 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p. 526. 
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trabalhar? Justamente: a lei permite esse início de atividade: mas sob o regime das 

sociedades em formação.  

Assim, designa-se por sociedade em formação a sociedade comercial cujo processo 

constituinte ainda não é completo (artigo 100.º). 

Note-se que esta noção legal da sociedade em formação não é bastante esclarecedora, 

uma vez que não nos diz quando é que começa a sociedade em formação, e o período do 

seu termo parece algo duvidoso. Também dela não resulta clara quando é que se pode 

considerar que uma sociedade está constituída. Sobre esta questão responde-nos o artigo 

101.º, que estabelece que: “A sociedade se considera constituída a partir da data da 

assinatura dos estatutos, ou quando aplicável, aquando da sua aprovação pela 

assembleia geral constitutiva243. Sublinhe-se que, em regra, os estatutos são assinados 

aquando da celebração da escritura pública (artigos 10.º a 12.º). Posto isto, pode 

concluir-se, literalmente, que até a data da celebração da escritura pública todas as 

sociedades comerciais se encontram em formação. 

Ora, coloca-se a questão de saber o ponto a partir do qual pode, seguramente, afirmar-se 

que uma sociedade está em formação. A determinação do momento a partir do qual a 

sociedade está em formação tem importância uma vez que permite estabelecer o regime 

que lhe é aplicável (art. 100.º ss) e permite determinar o prazo razoável para a sua 

inscrição no RCCM244. 

                                                           
243 Trata-se, em síntese, do caso de constituição de sociedade anónima com entrada em espécie e/ou 

estipulação de vantagens especiais (Cf artigos 400.º a 413.º).  
244 Cf ILDA PORCILA DA CUNHA, Sociedades comerciais em formação no acto da OHADA, 

Dissertacao de Mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2011/2012, p. 206. 

Discordamos parcialmente desta autora, porquanto a sociedade em formação não se transforma em 

« sociedade criada de facto» em virtude do tempo e por falta da sua inscrição no RCCM. Estariamos, sim, 

perante uma sociedade de facto. 
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Observe-se que o ponto a partir do qual se pode considerar que uma sociedade está em 

formação não é uma questão pacífica na doutrina e na jurisprudência245. Todavia, 

parece-nos que a sociedade em formação começa com a exteriorização da vontade 

inequívoca de constituir uma sociedade mediante actos e/ou atividades concretas que 

visam a formação de uma sociedade. Note-se que é relevante, para aplicação do 

respetivo regime jurídico, o início de atividade246. 

Assim, a modalidade da sociedade em formação consagrada no AUS da OHADA, por 

clara inspiração no Direito francês, afasta-se, de igual modo, das modalidades de 

sociedade em formação Alemã e Espanhola, por não pressupor a formalização do 

contrato, bastando-se com o início da actividade social247.  

 

No que concerne à questão de saber o término da sociedade em formação, impõe-se 

distinguir a sociedade em formação estrito sensu e a sociedade em formação lacto 

sensu. Assim, o fim da sociedade em formação estrito sensu coincide, como já se 

observou, com a assinatura dos estatutos, artigos 100.º e 101.º/I. Enquanto a sociedade 

em formação lacto sensu termina com a sua inscrição no RCCM e, consequente, 

publicação248. 

                                                           
245 ILDA PORCILA DA CUNHA, Sociedades comerciais em formação… ob. cit., pp. 205 e ss. 
246 MANUEL ANTÓNIO PITA, Sociedade nula e Sociedade Irregular (Código das Sociedades 

Comerciais, Jurisprudência e Doutrina de Ferrer Correia), in nos 20 anos do Código das Sociedades 

Comerciais, homenagem aos Professores Doutores A. FERRER CORREIA, ORLANDO DE 

CARVALHO E VASCO LOBO XAVIER, Vol. III, Coimbra, 2007, pp. 265-266 e ILDA PORCILA DA 

CUNHA, Sociedades comerciais em formação… ob. cit., pp. 209-210. 
247 Cf MANUEL ANTÓNIO PITA, Sociedade nula e Sociedade Irregular (Código das Sociedades 

Comerciais, Jurisprudência e Doutrina de Ferrer Correia), in nos 20 anos do Código das Sociedades 

Comerciais, homenagem aos Professores Doutores A. FERRER CORREIA, ORLANDO DE 

CARVALHO E VASCO LOBO XAVIER, Vol. III, Coimbra, 2007, pp. 265-266 
248 Cf ILDA PORCILA DA CUNHA, Sociedades comerciais em formação… ob. cit., p. 210. 
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Porém, parece-nos mais consistente, em virtude da maior certeza e segurança jurídica 

que oferece, a posição segundo à qual a sociedade deixa de estar em formação a partir 

do momento em que «desenvolve de maneira duradoura e importante uma atividade que 

ultrapasse os simples atos necessários à constituição249.  

Todavia, para efeitos da presente obra, adotaremos o sentido estrito da sociedade em 

formação ora inserida na categoria geral da sociedade de facto por incompleitude do 

processo formativo. 

  

Importa antes porém esclarecer alguns conceitos novos no Direito societário guineense, 

que são suscetíveis de levantar algumas dificuldades interpretativas.  

Em primeiro lugar, surge o conceito de fundador (artigo 102.º). À luz deste preceito, são 

“fundadores” todas as pessoas que participam ativamente nas operações conducentes à 

constituição da sociedade. 

Assim, o termo “fundador” parece-nos abranger todas as pessoas que participam, de 

uma forma dinâmica e decisiva, no processo que conduz à assinatura dos estatutos da 

sociedade a constituir. Assim, ficam de fora deste conceito todas as pessoas cuja 

participação na formação da sociedade não seja decisiva e dinâmica.  

Note-se que, para o efeito de constituição da sociedade, a lei exige ainda que os 

fundadores tenham um domicílio efetivo250 no território de um dos Estados Partes 

(artigo 103.º). Tal significa que não é permitida a constituição da sociedade comercial 

no espaço da OHADA (entenda-se no território de um dos Estados Partes) quem nele 

não se encontre efetivamente domiciliado. 

Outro conceito novo consagrado no AUS é o de dirigente social. Estes substituem os 

fundadores a partir da data da assinatura dos estatutos (artigo 104.º). Note-se que esta 

                                                           
249 Neste sentido, designadamente, Cour de Cassation, 17 de Maio de 1989, in Rev. Soc., 1990, p. 32. 
250 Sobre o conceito de domicílio, vide disposto no artigo 82.º do CC. 
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substituição dos fundadores por dirigentes sociais pode significar o fim da sociedade em 

formação e, consequentemente, o início da sociedade constituída mas ainda não 

registada. Todavia, na maioria das vezes, a pessoa que está por detrás da constituição da 

sociedade comercial (fundador) até pode ser a mesma que dirigente. O que sucede, 

porém, é a alteração tão-só do nomem iuris. Contudo, pode haver casos em que não se 

verifica a coincidência de pessoas de fundador com a pessoa de dirigente. Todavia, 

ainda se refere o mesmo iter formativo de sociedade comercial. 

De referir que os dirigentes sociais, diversamente dos fundadores, têm, expressamente, 

poderes para atuar em nome da sociedade (artigo 104.º/II). 

Como já se demos conta, a constituição da sociedade não surge automaticamente de um 

momento para outro. Assim se compreende que, ainda antes do processo de constituição 

de uma sociedade comercial estar completo, esta inicie a prática de diversos atos 

jurídicos, como seja, designadamente, a contratação de pessoas ou a compra de diversos 

materiais. Naturalmente, esses atos são, na larga maioria dos casos, praticados no 

pressuposto de que o processo constitutivo venha a ser concluído, dado que a sociedade 

comercial adquire personalidade jurídica plena com a sua inscrição no Registo do 

Comercial e do Crédito Mobiliário (RCCM); há que tutelar a posição de terceiros que 

celebraram negócios com o ente jurídico em causa. Assim, nas sociedades comerciais 

incompletas pode distinguir-se em duas situações: a) A pré-sociedade antes do contrato: 

a situação em que os estatutos nem sequer foram assinados251 e, b) A pré-sociedade 

depois do contrato e antes do registo: a situação em que os estatutos já foram 

assinados, mas ainda não houve inscrição no RCCM. 

 

                                                           
251 Certos autores qualificam esta situação de pré-vida da sociedade comercial. Neste sentido, 

designadamente, OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Comercial, Sociedades Comerciais… ob. cit., p. 102-

108. 



162 

  

 

 

 

 

 

 

22.1.1. Sociedade constituída sem assembleia constitutiva 

 

Em relação a primeira situação, ou seja, à situação de sociedades comerciais em que os 

estatutos nem se quer foram assinados, o seu regime pode ser resumido no seguinte: 

- Nas sociedades constituídas sem assembleia constitutiva, impende sobre os fundadores 

o dever de informação que consiste em dar a conhecer aos sócios, antes da assinatura 

dos estatutos, de todos os actos e negócios celebrados em nome da sociedade em 

constituição. Estes devem ser descritos, indicando para cada acto a sua natureza e o 

valor das obrigações assumidas, num documento designado por “Rubrica de atos e 

obrigações assumidos em nome da sociedade em formação”. Tal documento será 

anexado aos estatutos. A assinatura dos estatutos e desse documento pelos sócios 

implica a assunção desses negócios pela própria sociedade comercial, a contar a partir 

da data da sua inscrição no RCCM. Trata-se, com efeito, de uma assunção cuja 

produção dos efeitos depende da inscrição no registo, uma vez que é a partir desse 

momento que a sociedade adquire plenamente a personalidade jurídica (artigos106.º e 

107.º). 

Todavia, tais actos e contratos, celebrados em nome da sociedade em formação, podem 

ser assumidos num momento ulterior da vida da sociedade comercial enquanto tal, 

contanto que sejam aprovados nas condições previstas para cada tipo societário, de onde 

não poderão votar as pessoas que tenham participado na celebração de negócios em 

causa (artigo108.º), uma vez que pode existir conflito de interesse entre elas e a 

sociedade. 

Do assim exposto resulta que a sociedade comercial pode assumir actos e contratos 

celebrados pelos dirigentes ou fundadores sociais em seu nome em dois momentos, a 

saber: 1) no acto da assinatura dos estatutos e documento chamada “Rubrica de atos e 

obrigações assumidos em nome da sociedade em formação”, com a eficácia a partir do 
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registo da sociedade no RCCM; e 2) no momento posterior em que a sociedade já existe 

juridicamente enquanto tal pelo seu órgão competente.  

 

22.1.2. Sociedade constituída mediante assembleia constitutiva 

 

Na sociedade formada mediante assembleia constitutiva, os fundadores incorrem na 

idêntica obrigação de informação, de que demos conta anteriormente, e impõe-se que os 

negócios celebrados em nome da sociedade em formação sejam objeto de uma 

deliberação especial na assembleia geral constitutiva (artigo 109.º). 

Observe-se que os actos e negócios assumidos pela sociedade regularmente constituída 

e registada no RCMM produz efeitos ex tunc, ou seja, tem efeitos retroactivos. 

Porquanto esses actos são considerados pela lei como tendo sido originariamente 

contraídos pela sociedade em questão (artigo 110.º/I). 

O n.º II deste preceito suscita algumas dificuldades interpretativas, que importa tentar 

esclarecer. Nos termos deste “Os actos e contratos que não tenham sido assumidos pela 

sociedade nas condições previstas pelo presente Ato Uniforme são inoponíveis à 

sociedade, e as pessoas que os celebraram são solidária e ilimitadamente responsáveis 

pelas obrigações que deles resultem”.  

Da simples leitura deste preceito, conjugado com o disposto no artigo 108.º, ressalta 

logo à vista que a sociedade goza da liberdade de assumir os actos e contratos 

vantajosos celebrados em seu nome e deixar à responsabilidade dos fundadores os 

negócios não vantajosos. A ser assim, tal solução parece, no mínimo, injusta. 

Ora, resulta evidente, à luz do AUS, que a sociedade tem capacidade antes do registo, 

isto é, pode atuar antes do registo, sendo certo que fica, desde logo, sujeito ao risco de 
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perder mas podendo também lucrar252. Os negócios celebrados em nome das sociedades 

em formação devem ser cumpridos por estas. E se não forem cumpridos, a sociedade em 

formação incorre nas consequências do incumprimento. Havendo que passar à fase da 

execução patrimonial, responderá a própria sociedade em formação, com os bens que 

porventura já tenha e respondem, subsidiariamente, os sócios que tenham celebrado ou 

autorizado os negócios em causa (artigo 110.º/2)253, ou, quando assim não se entende, 

nos termos do art. 997.º/1 e 2, do Código Civil incluindo, designadamente, o benefício 

da prévia excussão do património social254.   

Aliás, a este propósito, determina-se que os actos praticados pelos gerentes ou 

administradores em nome da sociedade e dentro dos poderes que a lei lhes confere 

vinculam-na para com terceiros, não obstante as limitações constantes do contrato social 

ou resultantes de deliberações dos sócios. A sociedade pode opor a terceiros limitações 

de poderes resultantes do objecto social se provar que o terceiro sabia ou não podia 

ignorar, tendo em conta as circunstâncias, que o acto praticado não respeitava essa 

cláusula e se, entretanto, a sociedade o não assumiu, por deliberação expressa ou tácita 

dos sócios; tal conhecimento não pode, todavia, ser provado unicamente pela 

publicidade dada ao acto constitutivo da sociedade (artigos 121.º e 122.º).  

Salvo melhor entendimento, estas normas são, perfeitamente, aplicáveis ao caso em 

apreço, com adaptações necessárias. Sendo certo que, que o fundador da sociedade que 

desrespeitar limitações resultantes do acordo ou de deliberações dos sócios é 

responsável para com a sociedade pelos danos causados.  

 

                                                           
252 Cf J. M. COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito comercial- Das Sociedades… ob. cit., pp. 133-

134. 
253 Parece-nos que este preceito não afasta, de todo, esta interpretação. 
254 Cf ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p. 537 
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Ora, determina o artigo 101.º/I que: ““A sociedade se considera constituída a partir da 

data da assinatura dos estatutos, ou quando aplicável, aquando da sua aprovação pela 

assembleia geral constitutiva. O n.º II do mesmo preceito estatui que: “Antes da 

matrícula, a constituição da sociedade não é oponível a terceiros, mas estes podem 

prevalecer-se desta constituição”255. 

Contrariamente ao n.º 2 do artigo 36.º do CSC português, o AUS não exige, pelo menos, 

expressamente nenhum tipo de acordo que permite terceiros prevalecerem-se da 

existência da sociedade. Todavia, para que os terceiros poderem prevalecer-se da 

constituição da sociedade é mister que haja um acordo. 

Coloca-se a questão de saber que tipo de acordo pode ser exigido para uma adequada 

proteção de terceiros. Para o efeito, parece-nos ser suficiente um acordo muito simples e 

incipiente. Designadamente, a lei não exige uma promessa de celebração do contrato de 

sociedade definitivo256. O essencial é o início da atividade societária (artigo 102.º/II). 

Aliás, assim não ser, pôr-se-iam outros problemas: qui diruis quando o contrato não 

refletisse o tal acordo prévio, admitindo novos sócios ou mudando o tipo societário em 

mira? 

A este propósito, a doutrina portuguesa, interpretando o disposto no n.º 2 do artigo 36.º, 

do CSC, parece muitas vezes pressupor que o acordo aqui em causa prefiguraria o 

clausulado a inserir, depois, no contrato. Tudo se passaria como se a sociedade estivesse 

                                                           
255 Com efeito, os pretensos sócios não podem invocar, triunfantemente, contra terceiros a existência da 

sociedade, mas estes podem invocar a existência de um contrato de sociedade entre eles para beneficiar, 

designadamente, de maior garantia do seu crédito. Não haverá dúvidas em apor uma cláusula doutrinária 

a este regime: desde que os terceiros em causa estejam de boa fé: ou seja: tenham conhecimento da 

inexistência da sociedade entre eles. 
256 Tal promessa, a existir, deveria ser completa e exaustiva, no sentido de incluir todos os elementos- e só 

esses- que deverão aparecer na sociedade definitiva: sob pena de indeterminabilidade. Cf ANTÓNIO 

MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p. 533. 
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combinada, faltando apenas a formalização contratual. Mas nada, na lei, aponta para tais 

exigências. Aliás, se fosse esse o caso, bastaria mandar aplicar, pelo menos nas relações 

internas, o teor dos tais pré-contratos já apurados. Defende-se, pois, que tal acordo pode 

ser totalmente incipiente257.  

Colocar-se-ia uma outra questão de saber se esse acordo não deveria, pelo menos, 

incluir os elementos requeridos pelo contrato civil de sociedade que se irá aplicar. De 

facto, terá de haver um mínimo de elementos, para se poder identificar a própria 

situação. Mas isso implicará, simplesmente, a indicação das partes e a determinação da 

atividade comum em causa. O resto decorre da lei258. 

 

                                                           
257 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p. 533. Note-se, porém, que, 

contrariamente ao defendido por uma parte da doutrina portuguesa a propósito da remissão final do artigo 

36.º/2, este autor exclui a possibilidade de conversão de uma (inexistente) sociedade comercial numa 

(porventura: impossível) sociedade civil. Na mesma obra citada, p. 534. Prossegue ainda: “a haver 

elementos suficientes para se poder falar em sociedade, ela será civil. Isso não impede, todavia, que a 

situação globalmente considerada seja comercial, admitindo apreciação de eventuais litígios, aqui 

ocorridos, pelos tribunais de comércio. Neste sentido, também, BRITO CORREIA, Direito comercial … 

ob. cit., p. 139 e EDUARDO SANTOS JÚNIOR, in CSC/Clássica, 2ª ed. (2011). É certo que o disposto 

no artigo 36.º/2 remete o intérprete-aplicador do Direito para as disposições das sociedades civis, 

contudo, não qualifica a sociedade como civil. Nem parece que esta disposição tome posição quanto à 

qualificação da sociedade como civil ou comercial. Admitindo que as partes no acordo de constituição da 

sociedade escolheram um objeto comercial e adotaram um tipo societário, estar-se-á perante uma 

sociedade comercial. Cf COUTINHO DE ABREU (coord.), Código das Sociedades Comerciais em 

Comentário… ob. cit., p. 551. Esta é, no entanto, a posição que se nos afigura razoável acompanhar, na 

justa medida em que para a qualificação de uma sociedade como comercial impõe-se, em nossa entender, 

o requisito do objeto. Assim, havendo atividade comercial, a sociedade em causa não deixa de ser 

comercial ainda que as partes não tenham elegido qualquer tipo social. 
258 Neste sentido, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p. 533. 
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22.2. Sociedade constituída mas ainda não matriculada 

 

Em relação às sociedades constituídas mas ainda não registadas, há que distinguir as 

relações internas das relações externas, ou seja, as relações entre os sócios, das relações 

da própria sociedade comercial com terceiros. 

 

22.2.1. Relações internas  

  

Antes porém, deve sublinhar-se que, em termos sistemáticos, o artigo 105.º parece-nos 

enquadrar-se melhor na SEÇÃO III, do CAPÍTULO II do TITULO V, uma vez que esta 

disposição tem em presença a situação em que o contrato de sociedade já se encontra 

celebrado, faltando apenas a sua inscrição no Registo do Comércio e do Crédito 

Mobiliário (RCCM). Trata-se da fase em que os estatutos já foram assinados, mas ainda 

não houve inscrição no RCCM. Aliás, a denominação da SEÇÃO III é expressiva: 

“Actos Praticados por Conta da Sociedade Constituída mas não Registada”. 

 

O AUS, tal como O Código das Sociedades Comerciais português, prevê, depois, a pré-

sociedade subsequente ao contrato mas anterior ao registo, a que denomina por 

“sociedade constituída mas ainda não matriculada”. Repare-se: havendo contrato, as 

relações entre os sócios estão precisadas, nos termos do artigo 105.º. O único óbice 

resulta da falta de personalidade jurídica (plena) a qual, nos termos do artigo 98.º, 

apenas surge com o registo definitivo.  

A lei estabelece um sistema para este tipo de pré-sociedade que assenta, 

fundamentalmente, em distinguir relações entre sócios (artigo 105.º). No que concerne 

às relações dos sócios entre si, o AUS determina que são regidas pelo pacto social e 

pelas regras gerais de direito aplicáveis aos contratos e às obrigações (artigo 105.º). 
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Observe-se que, o AUS dispõe apenas que nas relações entre os sócios259 é de aplicar as 

regras previstas no próprio contrato e (subsidiariamente) pelas regras gerais aplicáveis 

aos contratos e obrigações. Ora, afigura-se-nos razoável aplicar, antes de mais, as regras 

do respetivo tipo, em virtude da sua especialidades em relação às normas gerais, com as 

adaptações necessárias e salvo as que pressupunham o contrato definitivo registado.260 

Aliás, tal é a solução do legislador português (nos termos do artigo 37.º/1).  

Com efeito, uma vez que as partes celebraram um contrato, deverão cumpri-lo, nas suas 

relações entre si. E como este mesmo contrato pressupõe todo um regime legal 

complementar (supletivo ou injuntivo), também ele deve ser convocado. 

Note-se que, do disposto no artigo 105.º resulta que, contrariamente ao disposto no 

artigo 37.º/2, do CSC português261, que a transmissão inter vivos de posições sociais e 

as modificações do contrato social sejam feitas de acordo com as regras previstas no 

próprio contrato e (subsidiariamente) pelas regras gerais aplicáveis aos contratos e 

obrigações.  

Não obstante, a solução do legislador português afigura-se-nos mais adequada à 

problemática em questão, uma vez que, de acordo com a lógica do AUS (artigo 98.º) e, 

também, do CSC português (artigo 5.º), a personalidade jurídica (plena) emerge apenas 

com o registo. Até lá, haverá um mero contrato que, pelas regras gerais - art. 406.º/1, do 

                                                           
259 Repare-se: nas relações internas, o artigo 105.º destaca apenas as relações entre sócios, mas pode estar 

em causa, inclusivamente, as relações entre sócios e a sociedade. Neste sentido, J. M. COUTINHO DE 

ABREU, Curso de Direito comercial- Das Sociedades… ob. cit., p. 119. 
260 Para J. M. COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito comercial- Das Sociedades… ob. cit., p. 119, 

nota 231., não é fácil descobrir quais as regras que (no âmbito das relações internas) pressupõem o acto 

constituinte definitivamente registado. 
261 Este preceito submete-as a regra da unanimidade. 
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CC - só por mutuo consentimento pode ser modificado. Há valores de fundo em jogo262: 

as partes aceitaram ingressar numa sociedade com certos parceiros e em face de 

determinado clausulado: um desejo a respeitar, mesmo que, a posteriori e mercê das 

vicissitudes da própria sociedade, uma vez constituída, possa haver modificações. Mas 

além disso, também há ponderosas razões societárias: a) os sócios podem ser 

responsáveis pelas dívidas contraídas antes do registo e de acordo com esquemas que 

variam consoante a sociedade; admitir exonerações ou alterações por maioria poderia 

prejudicar os credores (no primeiro caso) e os próprios sócios minoritários (no 

segundo); b) tornar-se-ia muito difícil fixar o preciso momento da eficácia das 

exonerações ou modificações; poderia, aliás, haver vários momentos a considerar, 

consoante o momento em que os factos modificativos ou exonerativos chegassem ao 

conhecimento dos interessados; e c) finalmente, a medida pode funcionar, 

perfeitamente, como esquema compulsório destinado a efetivar a realização do registo. 

 

22.2.2. Relações externas 

 

Determina o artigo 101.º/II que “Antes da matrícula, a constituição da sociedade não é 

oponível a terceiros263, mas estes podem prevalecer-se desta constituição”. 

Quanto às relações da sociedade comercial com terceiros, a lei estabelece que os sócios 

podem, nos estatutos ou num acto autónomo, conferir poderes representativos a um ou 

mais gestores sociais para celebrar contratos em seu nome. Desta feita, a matrícula da 

                                                           
262 Cf ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p. 536. Em parte contra: J. 

M. COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito comercial- Das Sociedades… ob. cit., p. 120, que aponta 

algum conceitualismo e discorda da solução legal. Acresce que, a sociedade-entidade (embora não 

pessoa) existe já e pode atuar. 
263 Acrescente-se: terceiros de boa fé. 
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sociedade no RCCM opera a assunção automática de tais actos pela sociedade (artigo 

111.º). 

Nos casos em que os contratos celebrados não terem sido mandatados (entenda-se, 

representação sem poderes), ou os gestores excederem os poderes conferidos (entenda-

se, abuso da presentação) a sociedade pode ainda assumir tais actos. Porém, essa 

assunção não opera automática, mas antes depende da sua aprovação em assembleia 

geral ordinária. Os sócios que tenham participado na celebração de tais contratos não 

são permitidos votar na respetiva deliberação (artigo 112.º).  

 

Ora, em relação à atuação sem poderes, importa salientar que os limites dos poderes de 

representação da sociedade pelos gerentes decorrem do pacto social (artigo 277.º-

1, 329.º/II e artigo 436.º). Se o gerente atuar fora do âmbito destes poderes, invocando 

fazê-lo em nome da sociedade, a sua atuação é, no entanto, eficaz perante a sociedade, 

salvo se provar que o terceiro sabia ou não podia ignorar, tendo em conta as 

circunstâncias, que o acto praticado excedia o objecto social. O conhecimento não pode 

ser provado apenas pela publicidade dada ao contrato de sociedade. (artigo 122.º). A 

ilegitimidade do gerente para agir, neste caso, em representação da sociedade só não é 

eficaz perante a sociedade quando o terceiro, ou pessoa perante quem o falso 

representante atua, esteja de má fé, isto é, quando conhece a falta de poderes. 

Trata-se de uma norma incompatível com o regime geral, artigo 268.º/1, do CC), e 

demarca-se do artigo 192.º, do CSC português, sobre as sociedades em nome coletivo). 

Nos termos destes preceitos, tais atos ou negócios não vinculam a sociedade, mas esta 

pode ratificá-los.  

Porém, em relação às sociedades por quotas e às sociedades anónimas (artigos, 260.º, 

408.º e 409.º, do CSC), os atos praticados pelos gerentes, administradores ou diretores, 

dentro do âmbito dos poderes que a lei lhes conferem mas fora daqueles que lhes sejam 

conferidos pelo pacto são eficazes perante à sociedade.  
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Do assim exposto, parece-nos que a faculdade atribuída a sociedade de aceitar ou não os 

atos praticados em seu nome com falta de poderes, nos termos do disposto no artigo 

112.º é afastada pelo artigo 122.º. 

 

No que concerne ao abuso da representação264, por maioria de razão valém aqui os 

argumentos acima demonstrados, uma vez que, contrariamente à representação sem 

poderes, existe aqui relação interna de representação entre representante e representado, 

pelo que este fica vinculado na relação externa face àqueles perante quem a 

representação foi invocada. No relacionamento interno, o representado (neste caso, a 

sociedade) pode exigir do representante infiel a indemnização dos danos sofridos. Mas 

não pode, no relacionamento externo, opor aos terceiros o abuso, salvo quando estejam 

de má fé265. 

 

Posto isto, importa sublinhar que, nas relações externas, ou relações da sociedade com 

terceiros, contrariamente ao legislador português (artigos 38.º a 40.º, do CSC), o 

legislador do AUS da OHADA não procede a um tratamento diferenciado, em função 

do tipo de sociedade que esteja em causa.  

Para efeitos de análise subsequente, não obstante o silêncio do legislador do AUS, 

podemos, por um lado, agrupar sociedades de pessoas: sociedade em nome coletivo e 

sociedade em comandita simples; por outro, sociedades de capitais: sociedade anónima, 

sociedade de responsabilidade limitada, sociedade por ações simplificadas. 

 

                                                           
264 Artigo 269.º, do CC consagra este instituto. 
265 Neste sentido, PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Teoria Geral do Direito Civil… ob. cit., p. 304. 
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22.2.2.1. Relações externas nas sociedades de pessoas 

 

Em relação às sociedades em nome coletivo, pelos negócios celebrados em seu nome, 

depois da escritura e antes do registo, com o acordo expresso ou tácito dos diversos 

sócios (acordo esse que se pode presumir) parece-nos que deve responder, em primeiro 

lugar, a sociedade; na insuficiência do seu património e quando sociedade recusa-se 

assumir tais negócios, respondem, solidária e ilimitadamente, todos os sócios que 

tenham participado ou autorizado a sua celebração. Caso não tenham sido autorizados 

por todos os sócios, respondem apenas aqueles que os tenham realizado ou autorizado. 

Esta última parte corresponde, em certa medida, com o teor do n.º 2 do artigo 110.º. 

Onde se lê “… e as pessoas que os celebraram (pode acrescentar-se: e as que tenham 

autorizado a sua celebração) são…”. Ou seja, o preceito em causa parece-nos que não 

deve ser restritivamente interpretado. 

   

O que entender por “responder”? A resposta prende-se com o tema da capacidade das 

pré-sociedades e com a assunção, pelas sociedades uma vez constituídas, das posições 

daquelas. “Responder” é, aqui, usado no sentido de alguém ser convocado em termos de 

responsabilidade patrimonial (601.º e 997.º/1, do CC)266.  

 

Quanto às sociedades em comanditas simples, em parte, as observações feitas no ponto 

precedente valem aqui. Uma vez que as relações com terceiros das sociedades em 

comandita simples, cujos contratos tenham sido regularmente outorgados mas que não 

se encontrem, ainda, registadas, podem, sem prejuízo do benefício de excussão prévia, 

nos termos em que analisámos anteriormente, resumir-se no seguinte: 

                                                           
266 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., pp. 536-538 
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- pelos negócios celebrados em nome da sociedade em comandita constituída mas ainda 

não registada, com o acordo de todos os sócios comanditados (o qual se pode presumir), 

na insuficiência do seu património e quando sociedade recusa-se assumir tais negócios, 

respondem todos eles, ilimitada e solidariamente (artigo 110.º/2, ex vi do disposto no 

artigo 113.º); 

- nos mesmos termos pode responder o sócio comanditário que tenha consentido no 

início da atividade social, salvo se provar que o credor conhecia a sua qualidade. Esta 

solução, embora não decorra expressamente da lei, parece-nos justa; 

- se os negócios celebrados não tiverem sido autorizados por todos os sócios 

comanditados, respondem apenas os que os realizarem ou aprovarem; 

- as cláusulas que limitem objetiva ou subjetivamente os poderes de representação só 

são oponíveis aos terceiros que se prove conhecerem-nas, aquando da contração (artigo 

122.º). 

 

22.2.2.2. Relações externas nas sociedades de capitais 

 

As relações com terceiros, das sociedades de responsabilidade limitada, sociedades 

anónimas ou sociedades por ações simplificadas já celebradas por escritura pública mas 

ainda não registadas, podem obedecer à regra seguinte: 

- pelos actos e contratos celebrados em seu nome, na insuficiência do seu património e 

quando sociedade recusa-se assumir tais negócios, respondem ilimitada e solidáriamente 

todos os que intervenham no negócio em representação da sociedade em causa, bem 

como os sócios que o autorizem (artigo 110.º/2, ex vi do disposto no artigo 113.º); 

- parece-nos que, no silêncio da lei, os restantes sócios respondem apenas até às 

importâncias das entradas a que se obrigaram, acrescidas das importâncias que tenham 

recebido a título de lucros.  
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Note-se que, a matrícula da sociedade no Registo do Comércio e do Crédito Mobiliário 

implica a assunção desses atos pela sociedade (artigos 111.º/2.ª parte).  

 

Porém, cumpre sublinar que, quando se está perante à sociedade com contrato 

“informal”, à sociedade com contrato mas sem registo, à sociedade com contrato, com 

vício e sem registo, à sociedade com registo e com vício e à sociedade com contrato à 

margem do AUS, isto é, «sociedade de facto», (artigo 865.º), todos os sócios respondem 

ilimita e solidariamente pelas obrigações sociais (artigo 270.º, por remissão do artigo 

868.º). Parece-nos que esta norma carece do sentido de justiça em relação aos sócios 

que, com boa fé267, tenham expressado a vontade de ser limitadamente responsáveis 

pelas obrigações sociais268. 

B) Sociedades de facto por invalidade 

23. Invalidades do acto constituinte da sociedade comercial 

 

Observe-se que há, também, na matéria de invalidade do acto constituinte de sociedade 

comercial, uma certa evolução por parte do legislador da OHADA do AUS em vigor. 

Com efeito, o problema da invalidade do acto constituinte da sociedade comercial vem 

tratado, contrariamente ao Diploma original, em separado com o problema das 

deliberações inválidas. Assim, a sede legal da invalidade do acto constituinte de 

                                                           
267 Entenda-se, que desconhecem se culpa de que a sociedade em causa é irregular, ou é sociedade de 

facto, como diz a lei.  
268 Cf RAUL VENTURA, Sociedade irregular: acórdão do STJ de 24 de Julho de 1949, in Revista da 

FDUL, A. 6, 1949, p. 236. 
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sociedade comercial é o artigo 242.º, enquanto a sede legal da invalidade de quaisquer 

actos, decisões ou deliberações sociais é o artigo 243.º.  

O conteúdo da versão originária do artigo 243.º é, hoje, resumido no artigo 242.º/III, 

acrescido de sociedades por ações simplificadas, implicitamente deduzível da expressão 

“Dans les sociétés à responsabilité limitée et dans les sociétés par actions…” (entenda-

se, sociedades anónimas e sociedades por ações simplificadas). 

 

Determina o artigo 242.º/I que “A nulidade do contrato de sociedade só pode resultar de 

uma disposição expressa do presente Acto Uniforme ou, salvo o disposto no seguinte 

parágrafo, de leis que regem a nulidade dos contratos”269. 

 Repare-se, o legislador abandonou a última expressão, “… e do contrato de sociedade 

em particular”, consagrada na versão originária deste preceito. A supressão dessa parte 

faz todo sentido, uma vez que não havia sequer um preceito que especificamente 

versava sobre a nulidade do contrato de sociedade em particular.  

 

Ora, visto a redação do artigo 242.º/I, pode colocar-se a questão de saber se as causas 

que conduzem à nulidade da sociedade são exemplificativas ou taxativas. Com efeito, 

parece-nos que elas não são exemplificativas, mas, sim, taxativas, atente na expressão: 

                                                           
269 Tradução nossa. Lê-se no original: 

 Article 242 

La nullité d'une société ne peut résulter que d'une disposition du présent Acte uniforme la prévoyant 

expressément ou, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, des textes régissant la nullité des 

contrats. 

La nullité de la société emporte sa dissolution suivie de sa liquidation conformément aux dispositions du 

présent Acte uniforme. 

Dans les sociétés à responsabilité limitée et dans les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut 

résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité d'un associé à moins que celle-ci n'atteigne tous les 

associés fondateurs 
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“…só pode resultar de …”. Desta feita, temos, aqui, o princípio de numerus clausus de 

causas de nulidade do contrato/acto constituinte de sociedade comercial. 

Posto isto, cumpre proceder à análise aprofundada de situações que possam conduzir à 

invalidade de sociedade comercial, começando pelas situações de invalidade 

decorrentes do próprio AUS. 

24. Causas da invalidade do acto constituinte de sociedade comercial 

24.1. Causas de invalidade decorrentes do próprio AUDSC/ACE 

 

Como temos vindo analisar, essa invalidade terá de resultar de disposição expressa do 

AUS.  

Nos termos do artigo 2.º/I lê-se que “Os estatutos da sociedade comercial e de 

agrupamento complementar de empresas não podem derrogar as disposições do presente 

Acto Uniforme, exceto quando este autorize expressamente o sócio único ou os sócios a 

substituí-las por outras em que acordem ou a completá-las”. No n.º II determina-se que 

“É reputada não escrita toda a cláusula contrária ao presente Acto Uniforme”270. 

Ora, coloca-se a questão de saber se a expressão legal “… reputada não escrita …” tem 

em vista a um vício ainda mais pesado, (a inexistência) do que a nulidade (mista), 

enquanto o vício básico do sistema jurídico societário da OHADA (conforme o LIVRO 

VIII do AUS.  

                                                           
270 Tradução nossa. A fonte de inspiração deste preceito parece-nos ser o artigo 1844.º-10 do Code Civil 

français. Atente neste preceito «La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des 

dispositions des articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, et 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats 

en général. Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la 

violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite…».  
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A inexistência constitui uma categoria controversa, dentro do universo da eficácia dos 

negócios jurídicos. Ela surge em termos conjunturais na doutrina francesa, no âmbito do 

Direito de família, para resolver uma questão de interpretação suscitada pelo Código 

civil francês e pela doutrina subsequente271. 

 O Código Napoleónico não continha referências à nulidade do casamento em três 

situações graves: “casamentos” celebrados entre duas pessoas do mesmo sexo; 

casamentos contraídos sem qualquer forma legal; e casamentos contraídos faltando o 

consentimento dalguma das partes. Assim, optou-se pela inexistência como forma de 

ultrapassar o obstáculo que a expressão legal pas de nullité sans texte impunha. Neste 

sentido, uma parte da doutrina francesa afirma que «… des auteurs, imbus de l´idée 

inexacte qu´il n´y a pas de nullité de mariage sans texte, imaginèrent de dire que ces 

mariages n´éstaient pas seulment nuls, mais inexistants. L´idée fit fortune dans la 

doctrine grâce à sa logique aparente: comment attribuer une valeur quelconque à un acte 

auquel manque un élément impliqué par sa nature même?  

Ce n´est pas la loi seulment qui fait obstacle à son efficacité, mais la nature des chose. 

Et de la matière du mariage l´idée d´inexistence a été étndue à tous les actes 

juridiques272» 

Posteriormente, a ideia da inexistência veio a ser alargada aos diversos actos jurídicos 

por alguma doutrina francesa. 

                                                           
271 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO com a colaboração de A. BARRETO MENEZES CORDEIRO, 

Tratado de Direito Civil Português II, Parte Geral, Negócio Jurídico, 4.ª Edição reformulada e 

atualizada, Almedina, 2014, pp. 925, e ss., RUI DE ALARCÃO, A confirmação dos negócios anuláveis, 

Vol. I, Coimbra, 1971, p. 33 e ss., nega a possibilidade de integrar a inexistência na ideia de ineficácia 

negocial: ela ser-lhe-ia, de algum modo, exterior.  
272 Cf MARCEL PLANIOL ET GEORGES RIPERT, Traté pratique de droit Civil Français, 2ª edição, 

Tomo IV, LGDJ, 1952, pp. 361-362. 
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Em Portugal a doutrina da inexistência não entrou com facilidade. GUILHERME 

MOREIRA considerava-a idêntica à nulidade; apenas no direito da família admitiria, a 

título excecional, a possibilidade da inexistência como vício, mais grave do que a 

nulidade273. PIRES DE LIMA ia mais longe, considerando que no Direito do 

casamento, a nulidade seria suficiente para enquadrar todas as falhas274. O Código Civil 

português, também, os dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP)275, 

distingue, no casamento, os vícios da inexistência e da anulabilidade (artigo 1627.º, do 

CC). De acordo com MENEZES CORDEIRO, a contraposição deveria ser entre a 

nulidade e a anulabilidade, só assim não acontece porque a lei pretendeu deixar 

disponível a “nulidade para casamentos católicos276. Ainda observa este autor que a 

transposição da inexistência para o negócio jurídico em geral (como é o caso da 

sociedade) conduziria a resultados ainda mais inadequados. Porquanto, o negócio nulo 

pode produzir alguns efeitos (artigos 1259.º/1, 1260.º/2 e 1270.º/1, todos do CC). 

                                                           
273 Cf GUILHERMO ALVES MOREIRA, Instituições do Direito Civil Português, Vol. I, Parte Geral, 

Coimbra, 1907, p. 510 e nota 1.  
274 PIRES DE LIMA, O casamento putativo… , 127, 137 ss. e passim. CUNHA GONÇALVES, porém, 

veio admitir, por influência francesa, essa figura. CUNHA GONÇALVES, Tratado de Direito Civil, Vol. 

I, Coimbra, 1929, p. 394 ss. Este autor defendia assim um quadro tripartido de nulidades: inexistência 

legal, nulidade absoluta e nulidade relativa ou anulabilidade. 
275 Trata-se do mesmo diploma legal de 1966 aplicado nos PALOP, com alterações levadas a cabo 

conforme as respetivas políticas legislativas. 
276 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO com a colaboração de A. BARRETO MENEZES CORDEIRO, 

Tratado de Direito Civil Português… ob. cit., pp, 927 e ss. Para estes autores, os vícios que conduzem à 

inexistência (artigo 1628.º do CC) não são de molde a questionar a aparência do casamento: a pessoa que, 

de boa fé, acredite nele, merece tanta tutela quanta a concedida a quem creia num casamento declarado 

nulo ou anulado. Assim, o artigo 1630.º do CC, bem como os que se reportam á inexistência, derivando-

se de meras preocupações conceptuais, acaba por não ponderar os interesses e os valores em jogo. 
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Acresce que os pretensos casos de inexistência são, na verdade, casos de nulidade, sob 

pena de gravíssimas injustiças, enquadradas por puros conceitualismos277.  

Posto isto, parece-nos que a expressão em exame tem em vista o vício da nulidade, e 

não da inexistência. Aliás, este entendimento afigura-se-nos mais conforme à 

“sistemática interna278” do AUS, atente nas disposições do LIVRO VIII do AUS. 

  

 Assim, tendo em conta, essencialmente, os vícios que atinjam o “título constitutivo”, o 

contrato de sociedade considera-se, designadamente, nulo: 

- quando o objeto seja ilícito, ou quando a sociedade for constituída por tempo 

indeterminado ou por prazo superior a 99 anos, em violação dos artigos 20.º e 28.º;  

- quando a sede da sociedade for localizada num lugar diferente do local do principal 

estabelecimento comercial da sociedade ou da sua direcção administrativa e financeira 

(artigo 24.º); e a sociedade comercial com sede constituída fora do território de um dos 

Estados Partes do Tratado da OHADA, ou constituída no território de um dos Estados 

Partes, mas em que a sede social não passa de uma mera caixa postal (artigos 1.º e 25.º); 

- no caso em que a sociedade é constituída à margem do disposto no artigo 3.º, isto é, 

sem a preferência por um dos tipos societários previstos neste artigo, a saber: sociedade 

em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade de responsabilidade 

limitada, sociedade por ações simplificadas e sociedade anónima. 

                                                           
277 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO com a colaboração de A. BARRETO MENEZES CORDEIRO, 

Tratado de Direito Civil Português… ob. cit., p. 929. 
278 Sobre o pensamento sistemático, por todos, CLAUS-WILHELM CANARIS, Pensamento sistemático 

e conceito de sistemas na ciência do Direito (Introdução e tradução de A. MENEZES CORDEIRO), 

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1989, pp. 172 e ss., e KARL LARENZ, Metodologia da ciência 

do Direito, 4ª edição Fundação Kalouste Gulbenkian, 2005 - tradução JOSÉ LAMEGO, pp. 621-622. 
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Saliente-se que não é admitida a constituição da sociedade no espaço da OHADA sem a 

escolha de um dos tipos societários previstos no AUS (artigo 3.º). Por exemplo, a 

sociedade em comandita por ações não pode ser constituída no espaço da OHADA. A 

regra é injuntiva pelo que não pode ser afastada pelas partes (artigo 2.º). Sendo que a 

sua violação dá lugar a nulidade. Contudo, a fim de salvaguardar interesses de terceiros, 

a sociedade em causa é considerada pelo AUS como “sociedade de facto” (artigo 865.º, 

in fine); 

Observe-se, porém, que os fundadores de uma sociedade comercial devem ter domicílio 

no território de um dos Estados Partes. O domicílio não pode ser constituído unicamente 

por uma caixa postal, devendo ser determinado por um endereço ou indicação 

geográfica suficientemente precisa. Note-se que o domicílio dos fundadores no território 

de um dos Estados Partes é uma das condições de validade do contrato de sociedade, de 

cuja preterição conduz à nulidade do contrato social (artigo 103.º). Com efeito, esta 

regra tem em vista a proteção de terceiros e assegura a efetiva aplicação das regras do 

AUS aos fundadores e as regras gerais, designadamente, artigo 224.º, do CC. Todavia, a 

lei não exige que o domicílio dos fundadores da sociedade comercial se coincida com o 

da sociedade, mas tão-somente que o domicílio seja no território de um dos Estados 

Partes; 

Sublinhe-se que a invalidade deve ser reconhecida por decisão judicial, conforme 

designadamente, o artigo 247.º, primeira parte, e artigo 253.º. 

 

24.1.1. Especificidades das sociedades de pessoas 

 

Nas sociedades de pessoas, são fundamento de invalidade do contrato, além dos vícios 

do título constitutivo acima analisados, as causas gerais de invalidade dos negócios 
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jurídicos segundo a lei civil, que no ponto subsequente serão objeto de análise. Assim, 

constituem o fundamento da invalidade do contrato de sociedade, designadamente: 

- a incapacidade prevista no artigo 8.º. A violação desta regra conduz à nulidade do 

contrato de sociedade. Por exemplo, se um menor não emancipado, um interdito ou um 

inabilitado forem sócios de uma sociedade na qual tenham responsabilidade ilimitada, o 

contrato de sociedade é considerado nulo. Saliente-se que, nas sociedades de pessoas 

(sociedades em nome coletivo e sociedades em comandita simples), basta que um sócio 

fundador for afetado de incapacidade para que a sociedade possa ser declarada nula 

(artigo 8.º).  

Com efeito, este preceito determina expressamente que “Os menores e os incapazes não 

podem ser sócios de uma sociedade em que sejam responsáveis pelas dívidas sociais 

para além das suas entradas”. Aliás, tal resulta clara do disposto no artigo 242.º/III, por 

interpretação a contrario sensu. Com efeito, determina este preceito que “Nas 

sociedades de responsabilidade limitada e nas sociedade por ações (sociedades 

anónimas e sociedades por ações simplificadas) a nulidade do contrato de sociedade não 

pode resultar de vícios da vontade ou da incapacidade de um sócio, salvo se afectar 

todos os sócios fundadores;  

- a falta da publicação obrigatória do contrato de sociedade pode gerar também a 

nulidade do mesmo. Todavia, esta não só não é invocável contra terceiros (entenda-se, 

de boa fé, artigo 255.º/I), como também pode não ser declarada pelo tribunal se 

nenhuma fraude for verificada (artigo 245.º/I e II).  

Note-se que qualquer interessado pode, extrajudicialmente, por carta entregue por mão 

própria com registo de entrega ou por carta registada com aviso de receção, notificar a 

sociedade para que esta proceda à sanação do vício no prazo de trinta dias a contar da 

notificação. Caso não tenha lugar a publicidade do acto constituinte no referido prazo, 

qualquer interessado pode requerer ao presidente do tribunal competente (no caso 

particular da Guiné-Bissau, Tribunal de Comércio) que designe, em processo de 
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urgência, um mandatário para cumprimento da formalidade em causa (artigo 250.º). 

Também há lugar a regularização da situação, nos termos do disposto no artigo 75.º279, 

sem prejuízo de reparação dos danos causados a terceiros pelos sócios e os membros 

dos órgãos sociais resultantes da falta de publicidade do contrato social (artigos, 78.º, 

256.º/I e 259.º). A responsabilidade aqui é solidária; 

- a não realização das entradas pelos sócios conduz, também, à nulidade do contrato de 

sociedade, uma vez que cada sócio tem de realizar uma entrada para a sociedade. Cada 

sócio é devedor da sociedade por tudo aquilo a que se obrigou a realizar, em dinheiro, 

em espécie ou em indústria (artigos 37.º e 38.º). As entradas em espécie são realizadas 

integralmente na data da constituição da sociedade (artigo 45.º/II). Quanto às entradas 

em numerário, (…) elas são realizadas integralmente na data da constituição da 

sociedade (artigo 41.º/II). Assim, sem prejuízo do acima exposto, é nulo o contrato 

social no qual o capital social não é integralmente subscrito. Com efeito, na falta de 

realização de entradas o contrato social é nulo, uma vez que as entradas formam o 

capital social, e o património social, sem o qual não há sociedade (artigo 61.º e ss). 

 

24.1.2. Especificidades das sociedades de capitais 

 

Nas chamadas sociedades de capitais: sociedades anónimas, sociedades por ações 

simplificadas e sociedades de responsabilidade limitada, como em qualquer contrato, 

também a validade do contrato de sociedade comercial aqui depende do reconhecimento 

                                                           
279 Com efeito, determina este preceito que “Se os estatutos não contiverem todas as menções exigidas 

pelo presente Acto Uniforme ou se uma formalidade por este prescrita para a constituição da sociedade 

for omitida ou irregularmente cumprida, qualquer interessado pode pedir ao tribunal competente, em 

função do local da sede social, que seja ordenada, sob pena de sanção pecuniária compulsória, a 

regularização da constituição. O Ministério Público pode actuar no mesmo sentido”. 
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de capacidade de exercício à quem o pretenda celebrar. Porém, deve sublinhar-se que a 

capacidade para celebrar o contrato social não é condição sine qua non à constituição de 

todas as sociedades comerciais. Uma vez que, nas sociedades de capitais a nulidade do 

contrato de sociedade não pode resultar de vícios da vontade ou da incapacidade de um 

sócio, salvo se afectar todos os sócios fundadores (artigo 242.º/III). Assim, o contrato 

social só é considerado nulo, nas sociedades anónimas (atualmente, também, nas 

sociedades por ações simplificadas) e sociedades de responsabilidade limitada, se todos 

os sócios fundadores forem afetados pela incapacidade de exercício.  

Outrossim, é nulo o contrato de sociedade no caso da constituição de sociedade 

comercial sem o capital social mínimo exigido (artigos 65.º e 66.º).  

Nas sociedades de responsabilidade limitada (SARL) e sociedades anónimas (SA), um 

capital social mínimo é exigido. Com efeito, para as SARL exige-se o capital mínimo 

de 1 000 000 FCFA (artigo 311.º) e para as SA o capital mínimo é de 10 000 000 FCFA 

(artigo 387.º) ou de 100 000 000 FCFA (artigo 824.º). Neste caso se se recorrer ao 

financiamento público; 

A não realização das entradas pelos sócios implica, também, a nulidade do contrato de 

sociedade, uma vez que cada sócio tem de realizar uma entrada para a sociedade. Cada 

sócio é devedor da sociedade por tudo aquilo a que se obrigou a realizar, em dinheiro, 

em espécie ou em indústria (artigos 37.º e 38.º). As entradas em espécie são realizadas 

integralmente na data da constituição da sociedade (artigo 45.º/II). 

 Quanto às entradas em numerário, contrariamente ao que vimos em relação às 

sociedades de pessoas, a lei não exige a sua integral realização na data da constituição 

da sociedade nestes tipos societários. Tal posição decorre da expressão legal “… salvo 

disposição em contrário do presente Acto Uniforme, (artigo 41.º/II). Assim e em virtude 

deste preceito, o contrato de sociedade não é inválido por falta de realização integral de 

entrada em numerário no acto constituinte da sociedade nas sociedades de 

responsabilidade limitada, sociedades por ações simplificadas e nas sociedades 
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anónimas, por determinação expressa do artigo 311.º-1/II, aplicável à sociedade de 

responsabilidade limitada (SARL) e artigos 389.º/I e 853.º-3, aplicáveis à sociedade 

anónima e sociedade por ações simplificadas, ex vi do disposto no artigo 41.º/II.  

Rectius: no caso de sociedades de responsabilidade limitada (SARL), a lei permite a 

realização da entrada até 50% do valor nominal da parte subscrita (artigo 311.º-1/II), 

devendo o resto ser integralmente realizado no prazo de dois anos, a contar do registo da 

sociedade (n.º III do mesmo preceito). Em relação às sociedades anónimas (SA) e 

sociedades de acções simplificadas (SAS) é legalmente possível que a realização do 

capital subscrito ir até 25% (artigos 389.º/I e 853.º-3 conjugado com aquele preceito, 

respetivamente). Entretanto, deve o remanescente ser integralmente realizado no prazo 

de dois anos, a contar do registo da sociedade (artigos 389.º/II, e 853.º-3, conjugado 

com aquele preceito, respetivamente). 

Diversamente do que acontece nas sociedades de pessoas, o não cumprimento da 

formalidade de publicidade não é sancionado, nas sociedades em apreço, com a 

nulidade do contrato de sociedade. Há, pois, lugar a regularização da situação, nos 

termos do disposto no artigo 75.º280, sem prejuízo de reparação dos danos causados aos 

terceiros pelos sócios e os membros dos órgãos sociais resultantes da falta de 

publicidade do contrato social (artigos, 78.º, 256.º/I e 259.º)281. A responsabilidade aqui 

é solidária; 

                                                           
280 Com efeito, determina este preceito que “Se os estatutos não contiverem todas as menções exigidas 

pelo presente Acto Uniforme ou se uma formalidade por este prescrita para a constituição da sociedade 

for omitida ou irregularmente cumprida, qualquer interessado pode pedir ao tribunal competente, em 

função do local da sede social, que seja ordenada, sob pena de sanção pecuniária compulsória, a 

regularização da constituição. O Ministério Público pode actuar no mesmo sentido”. 
281 Neste sentido também, ALAIN FÉNÉON, Droit des Sociétés en Afrique…ob. cit., pp. 630-631. 
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Isto posto, parece-nos que, a ausência de affecto societatis pode originar, sobretudo nas 

sociedades de pessoas, a nulidade do contrato social, embora não resulte expressa do 

presente Acto Uniforme, nem do Código civil vigente na Guiné-Bissau. Affecto 

societatis traduz a vontade de se associar e de colaborar efetivamente na realização do 

objeto social no interesse comum e em pé de igualdade com outros sócios. Trata-se de 

uma das condições de validade do contrato social implicitamente decorrente do artigo 

4.º AUSCe do artigo 980.º, do CC. Entretanto, convém sublinhar-se que, para que haja a 

nulidade da sociedade, a affectio societatis deve ser apreciada no momento anterior ao 

registo da sociedade, e não no momento posterior. Se a perda de affectio societatis se 

manifestar durante a vida da sociedade, poderá ser uma das causas para a dissolução da 

sociedade (de pessoa) e não a sua nulidade282. 

 

24.2. Causas da invalidade resultantes das normas aplicáveis a nulidades dos 

contratos em geral 

 

A segunda situação de invalidade prevista nos termos do artigo 242.º é a resultante das 

normas aplicáveis a nulidades dos contratos em geral.  

Recorde-se que o AUS consagra a nulidade (mista) como o principal vício do contrato 

de sociedade e dos actos sociais. Assim sendo, no que se refere às invalidades previstas 

para os contratos em geral283, cabe realizar uma análise cuidadosa, com vista a apurar os 

vícios que possam originar a nulidade do contrato de sociedade. Desta feita, o contrato 

de sociedade será, designadamente, nulo sempre que se verifique: 

                                                           
282 Cf ALAIN FÉNÉON, Droit des Sociétés en Afrique…ob. cit., p. 627. 
283 Sobre esta matéria, por todos, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO com a colaboração de A. 

BARRETO MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil Português… ob. cit., CAPITULOS VI, IX 

e X. 
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- que a forma determinada por lei não foi respeitada, escritura pública ou documento 

particular, (artigo 220.º do CC); 

- que o objeto é física ou legalmente impossível, contrário à lei ou indeterminável 

(artigo 280.º do CC); 

- que o fim social é contrário à lei ou ordem pública ou ofensivo dos bons costumes, 

quando seja comum a ambas as partes (artigo 281.º do CC); 

 

No que toca com os vícios da vontade e da declaração, há que ponderar as 

especificidades existentes, nesta sede, em função dos tipos de sociedade, ou do grupo 

em questão. Aliás, a este respeito determina expressamente o artigo 242.º/III que “Nas 

sociedades de responsabilidade limitada e sociedades por ações, a nulidade da sociedade 

não pode resultar de vícios da vontade ou da incapacidade de um sócio, salvo se afetar 

todos os sócios fundadores". 

 

24.1.1. Especificidades das sociedades de pessoas 

 

Nas sociedades em nome coletivo e em comandita simples, são fundamento de 

invalidade do contrato, além dos vícios do título constitutivo, as causas gerais de 

invalidade dos negócios jurídicos segundo o Código Civil.  

Importa aqui analisar, em face do que precede, essencialmente os vícios da vontade e da 

declaração.  

Nas sociedades de pessoas (sociedades em nome coletivo e sociedade em comandita 

simples), basta um sócio fundador for afetado de vícios da vontade e da declaração para 

que possa dar lugar a nulidade do contrato social, tal decorre da interpretação a 

contrario sensu do artigo 242.º/III. Contrariamente ao disposto na 1.ª parte do artigo 

46.º, do CSC português, a invalidade resultante dos vícios da vontade e da declaração 
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não só opera em relação ao contraente que sofra o erro, a coação, acidentalmente 

incapacitado, ou ainda a usura, mas também em relação a todos os sócios.  

Isto posto, há lugar a nulidade do contrato de sociedade quando se verifique: 

- a declaração não séria (artigo 245.º, n.º 1 do CC);  

- a falta de consciência da declaração e coação física (artigo 246.º do CC)284.  

Porém, uma vez que, nos termos do AUS, o contrato ou acto constituinte da sociedade 

comercial tem de ser celebrado, em regra, por escritura pública ou documento particular 

(artigo 10.º). Desta feita, torna-se difícil a ocorrência de situações de coação física e 

falta de consciência na declaração285; 

                                                           
284 Vide ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO com a colaboração de A. BARRETO MENEZES 

CORDEIRO, Tratado de Direito Civil Português… ob. cit., p. 796. Porém, para OLIVEIRA 

ASCENSÃO, Direito Civil Teoria Geral, Vol. II, Acções e Factos Jurídicos, Coimbra Editora, 1999, pp. 

103-107, trata-se de uma situação de inexistência jurídica.  
285 Neste sentido, TIAGO SOARES DA FONSECA, O Acto Uniforme relativo ao DSC/ACE... ob. cit., p. 

93 e ALAIN FÉNÉON, Droit des Sociétés en Afrique…ob. cit., p. 626. Afirma este autor que “la violence 

(entenda-se por coação) est une contraine (physique, morale ou économique) exercée sur la victime afin 

qu´elle donne son consentement à la conclusion d´un acte, en l´espèce le contrat de société. Dès qu´elle 

est prouvée, elle peut être prise en compte par le juge pour prononcer la nullité de la société. Les cas de 

violence en matière de droit des sociétés sont três rares”. Parece-nos também que vai neste sentido, 

ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO com a colaboração de A. BARRETO MENEZES CORDEIRO, 

Tratado de Direito Civil Português… ob. cit., pp. 794 e795. Ao ensinar que “quando se refere 

«consciência» de fazer uma declaração negocial”, o artigo 246.º, do CC não pode ter em vista uma 

consciência íntima, no sentido de uma (ausência de) vontade da qual, apenas introspetivamente, o próprio 

declarante se pudesse aperceber. O Direito não penetra (não tem de penetrar e não deve penetrar) no 

íntimo de cada um: apenas versa a vida da relação. Desta consideração estrutural e do conjunto do 

sistema, com destaque para os artigos 236.º e 246.º, do CC, deduz-se que a falta de consciência da 

declaração relevante é aquela que seja percetível, na própria ambiência negocial onde o tema se ponha. 

Assim, se alguém outorga numa escritura notarial, devidamente lida e explicada, não se vislumbra como 

possa, depois, invocar a falta de consciência da declaração, para, por força do artigo 246.º, do CC, retirar 
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- a reserva mental conhecida pelo declaratário (artigo 244.º, n.º 2 do CC). Saliente-se 

que, a remissão do n.º 2 do artigo 244.º do CC para o regime da simulação deve ser lida 

em termos integral. Assim, este regime só se aplicará se se encontrarem reunidos os 

seus diversos pressupostos, na medida em que, a simulação pressupõe, diferentemente 

da reserva mental286, um acordo entre o declarante e o declaratário e o intuito de 

enganar terceiros (artigo 240.º/1 do CC). Sendo que, na reserva mental conhecida pelo 

declaratário não há tal acordo, nem logicamente, o comum intuito de enganar 

terceiros287;  

- a simulação288 (artigo 240.º do CC). Por exemplo, a simulação parcial perpetrada 

apena por alguns dos sócios289, ou a simulação relativa que encubra uma outra 

sociedade de tipo diverso ou com cláusulas distintas290. 

 

Observe-se que a figura da simulação é frequentemente estudada em sede das 

sociedades fictícias ou de favor. Isto é, empresas exploradas sob a forma social, mas 

                                                                                                                                                                          

“qualquer efeito” ao que fez. E isso mesmo quando logre provar (a tarefa que não é fácil) que, de todo, 

não tinha consciência da declaração.   
286 Há reserva mental sempre que é emitida uma declaração contrária à vontade real com o intuito de 

enganar o declaratário (artigo 244.º/1 do CC). 
287 Cf ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO com a colaboração de A. BARRETO MENEZES 

CORDEIRO, Tratado de Direito Civil Português… ob. cit., pp. 821-822. 
288 Sobre a simulação, por todos, PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Teoria Geral do Direito Civil… 

ob. cit., pp. 598 e ss., ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO com a colaboração de A. BARRETO 

MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil Português… ob. cit., pp. 875 e ss,, LUÍS A. 

CARVALHO FERNADES, Teoria Geral do Direito Civil, II, Fontes, Conteúdo e Garantia da Relação 

Jurídica, 5.ª edição revista e atualizada, Universidade Católica Editora, 2014, p. 310 e ss. 
289 Se for por todos, salvo a hipótese de simulação relativa, o negócio será inapelavelmente nulo.Cf 

ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p. 564 
290 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., pp. 564-565   
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que de facto estão desde a sua origem nas mãos de um único individuo.291. Sendo o 

contrato, em regra, o acto constituinte da sociedade comercial, significa que é 

necessária, no mínimo, a manifestação de vontade de duas pessoas.  

A situação de sociedades fictícias decorre sobretudo da possibilidade de limitação de 

responsabilidade que algumas formas societárias oferecem, já que a maioria das 

legislações não tinha reconhecido a empresa comercial de responsabilidade limitada ou 

a sociedade unipessoal de responsabilidade limitada. Assim, com o objetivo de limitar a 

responsabilidade, começaram a proliferar as sociedades fictícias, isto é, as sociedades 

formalmente constituídas por dois ou mais sócios mas que, na realidade, pertenciam 

uma única pessoa. As restantes limitavam a emprestar o nome e/ou firma, sem 

pretenderem verdadeiramente os efeitos da declaração emitida. Desta feita, o 

comerciante fugia assim do risco de comprometer todos os seus bens no negócio, e por 

esta via, pelas dívidas contraídas no decurso da atividade que no fundo é individual, 

respondiam apenas os bens da sociedade.  

Todavia, esta questão perdeu, atualmente, a sua relevância jurídica, uma vez que o Acto 

Uniforme reconhece expressamente a existência de sociedades unipessoais de 

responsabilidade limitada (o artigo 5.º, em conjugação com artigos 309.º/II, 384.º/II e 

853.º/I)292. 

Todavia, a existirem sociedades fictícias, ou melhor, registando-se a existência de 

simulação, ou divergência entre a vontade declarada e a vontade real de um dos 

                                                           
291 Cf, por todos, FERRER CORREIA, Sociedades fictícias e unipessoais, Livraria Atlanta, Coimbra-

MCMXLVIII, p. 3-4. 
292 De igual modo, as legislações mercantis de vários países reconhecem as sociedades unipessoais de 

responsabilidade limitada, designadamente, o Código das Sociedades Comerciais Portuguesa, artigo270.º-

A a 270.º-G e ss. Para lá disto, o legislador português estabelece o regime jurídico especifico para o 

“Estabelecimento Individual de Responsabilidade limitada”, Decreto-Lei n.º 248/86, de 25 de Agosto. O 

artigo 1832.º, última parte, do Code Civil francês vai nessen sentido.  
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contraentes, no intuito de enganar e prejudicar terceiros, o negócio em causa será nulo, 

(o n.º 2 do artigo do artigo 240.º do CC293, ex vi da última parte do n.º 1 do artigo 242.º. 

 

Posto isto, coloca-se a questão de saber se o AUS permite a redução do contrato de 

sociedade quando o vício da vontade e da declaração não atinge todos os sócios de uma 

sociedade de pessoas, nos termos e para os efeitos do artigo 292.º, do CC. Isto é, se é 

admissível, à luz do AUS, a eliminação do (s) sócio(s) afetado(s) pelo vício, ou seja, 

pode o contrato de sociedade ser salvo quando as competentes invalidades atingem, 

apenas, um dos sócios (ou mais), pela redução, quando possível? A resposta é, salvo 

melhor opinião, afirmativa face ao teor do artigo 242.º/III).  

Com efeito, determina este preceito que “242.º/III que “Nas sociedades de 

responsabilidade limitada e sociedades por ações, a nulidade da sociedade não pode 

resultar de vícios da vontade ou da incapacidade de um sócio, salvo se afetar todos os 

sócios fundadores". Parece-nos ser possível interpretar este preceito da seguinte 

maneira: “Nas sociedades em nome coletivo e sociedades em comandita simples, a 

nulidade do contrato de sociedade pode resultar de vícios da vontade (…) de um sócio, a 

                                                           
293 Neste sentido, TIAGO SOARES DA FONSECA, O Acto Uniforme relativo ao DSC/ACE... ob. cit.,  

pp. 92-93, e ALEXANDRE DE SOVERAL MARTINS, Contrato de sociedade: vícios e invalidade, in 

Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Vol. LXXXVI, Coimbra, 2010, pp.146-

147. Para este autor, a hipótese de simulação não deixou de ter sentido, sobretudo quando aqueles que na 

verdade mandam na sociedade permanecem ocultos e servem-se de terceiros (homens de palha) para a 

constituição de sociedade, todavia, não pode ser declarado nulo o contrato de sociedade registado 

definitivamente. No limite, admite, porém, que o sócio oculto possa ser responsabilizado por intermédio 

do instituto do levantamento da personalidade jurídica da sociedade, vedando o sócio em questão a 

invocação da ausência da qualidade formal de sócio, sob pena de abuso de direito. 
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menos que o contrato de sociedade não seria concluído sem esse sócio294. Note-se que, a 

lei tem em vista, fundamentalmente, tutelar a confiança existente entre os sócios. 

 

24.1.2. Especificidades das sociedades de capitais 

 

Nas sociedades de capitais (sociedades anónimas, sociedades por ações simplificadas e 

sociedades de responsabilidade limitada), para que haja nulidade fundada num dos 

vícios da vontade e da declaração é impreterível que o vício em causa atinja todos os 

sócios (artigo 242.º/III). Com efeito, decorre deste preceito que “nas sociedades de 

capitais a nulidade do contrato de sociedade não pode resultar de vícios da vontade (ou 

da incapacidade) de um sócio, salvo se afectar todos os sócios fundadores. Assim sendo, 

o contrato social só é considerado nulo, nas sociedades anónimas (atualmente, também, 

nas sociedades por ações simplificadas) e sociedades de responsabilidade limitada, se 

todos os sócios fundadores forem afetados pelo vício.  

Do assim exposto, por maioria de razão, parece-nos também possível a redução do 

contrato de sociedade em que um dos sócios fundadores for afetado por vício da 

vontade e da declaração, só assim não seria, se tal vício atingisse todos os sócios 

fundadores (artigo 242.º/III e artigo 292.º, do CC). Repare-se, os conteúdos destes 

preceitos aproximam-se.  

Também no Direito português, (artigo 45.º/1 e 2) o erro, o dolo, a coação e a usura, e a 

incapacidade não podem determinar a anulabilidade de sociedades de capitais 

(registadas…), visto o artigo 42.º/1; constituiriam, todavia, justa causa de exoneração do 

                                                           
294 Tal é a solução preconizada pelo legislador português, artigo 46.º, 2.ª parte. Neste sentido, ANTÓNIO 

MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., 2016, pp. 564-565. 
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sócio atingido, desde que se verifiquem as circunstâncias de anulabilidade. Tratando-se 

de incapacidade, teremos uma anulabilidade relativa apenas ao incapaz - 45.º/2295. 

 

Repare-se que, à luz do Código Civil vigente na Guiné-Bissau, contrariamente ao que 

sucede nos regimes gerais de muitos Estados Partes da OHADA, sobretudo os de 

influência francesa, certos vícios da vontade e da declaração, como sejam, 

designadamente, o erro e o dolo, não conduzem à nulidade mas sim a anulabilidade 

(artigos 251.º e 253.º a 254.º do CC). Assim, o erro que incidir sobre a identidade ou as 

qualidades do declaratário, ou que recair sobre a identidade, qualidades e o valor do 

objeto conduzem à anulabilidade, nos termos do artigo 247.º do CC ex vi do artigo 251.º 

do CC, aplicáveis subsidiariamente aqui em virtude do disposto no artigo 1.º/III do 

AUS. Desde que é essencial, para o declarante, o elemento sobre que recaiu o erro e o 

declaratário conheça ou não deva ignorar essa essencialidade296. 

 

                                                           
295 Neste sentido, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., pp. 567 e 

(566-567). A transposição da Diretriz de 2009/101/CE pelo legislador português é considerada deficiente 

por este Autor, porquanto aquela, contrariamente o legislador português do Código das Sociedades 

Comerciais vigente, não exige o registo, para efeitos de proteção ora em jogo.  
296 Cf ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO com a colaboração de A. BARRETO MENEZES 

CORDEIRO, Tratado de Direito Civil Português… ob. cit., pp. 848 e ss. No Code Civil Francês (vide 

artigos 1117.º e 1304.º), no Código das obrigações civis e comerciais senegalês (artigo 86.º) o erro sobre a 

pessoa ou objeto, à partida, não dá lugar a nulidade relativa, exceto se recair sobre a substancia do objeto 

ou se a consideração da pessoa for a causa principal de contração (artigo 1117.º). Este regime é diferente 

do regime em vigor na Guiné-Bissau (anulabilidade), na medida em que mantém-se aqui a permissão 

genérica de impugnação; todavia, esta é contraditada pontualmente pelo direito potestativo de invocar a 

tutela da confiança, detendo a impugnação ou provocando a legitimação superveniente, com a 

consequente convalescença do negócio. Cf ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO com a colaboração de A. 

BARRETO MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil Português… ob. cit., p. 945.  
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Em relção às disposições que, especificamente, regem a nulidade do contrato de 

sociedade, embora esta matéria não conste dos pontos em exame, saliente-se que o AUS 

dispõe apenas do artigo 827-11.º, que versa sobre sociedade anónimas que recorrem ao 

financiamento público.  

Note-se que, o disposto no artigo 827.º-11/I remete-nos, por sua vez, para as disposições 

que, de modo geral, regulam a invalidade do contrato de sociedade (precisamente, 

artigos 242.º e seguintes). Pelo que a ponderação feita a propósito de sociedades de 

capitais valem aqui, com adaptações necessárias. 

25. A regularização da situação   

 

Não obstante a nulidade poder ser decretada pelo tribunal competente, ela, todavia, não 

opera automaticamente. Com efeito, estando perante uma causa de nulidade, a 

regularização da situação ainda é possível. Porém, deve salientar-se que, se a ação de 

nulidade tiver por fundamento a ilicitude do objeto, nenhuma regularização pode ter 

lugar (designadamente, artigos 246.º, in fine) e a mesma é imprescritível (artigo 251.º/I).  

Observe-se que sempre que é possível sanar a nulidade do contrato de sociedade, (…), 

com fundamento num vício de vontade ou na incapacidade de um sócio, é permitida a 

qualquer interessado interpelar o sócio incapaz ou em relação qual se tenha verificado 

um vício da vontade, para sanar a nulidade, em alternativa, intentar ação de nulidade 

num prazo de seis meses, sob pena de caducidade (artigo 248.º/I). Assim, decorrido o 

prazo de seis meses sem que nada tenha sido feito, a nulidade do contrato da sociedade 

torna-se inevitável.  

A interpelação para regularização da situação é feita por ato extra-judicial, por carta 

entregue por mão própria com registo de entrega ou por carta registada com aviso de 

receção, e é comunicada à sociedade (artigo 248.º/II).   
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A sociedade ou qualquer sócio pode submeter ao tribunal da causa, no prazo previsto no 

artigo anterior, qualquer medida suscetível de suprimir o interesse do requerente, 

nomeadamente a aquisição dos direitos sociais do sócio incapaz ou cujo consentimento 

é afetado pelo vício. Nesse caso, o tribunal pode decretar a nulidade ou a 

obrigatoriedade de adoção das medidas propostas caso estas tenham sido previamente 

adotadas pela sociedade nas condições previstas para a alteração do contrato de 

sociedade. O sócio cuja aquisição dos respetivos direitos sociais tenha sido requerida 

não participa na deliberação e sua parte social ou ação não são tidos em conta no cálculo 

do quórum e da maioridade (artigo 249.º).  

Na mesma preocupação de sanar, ou evitar a nulidade imediata dos actos, decisões e 

deliberações sociais, vai o disposto no artigo 250.º, estipulando o prazo de trinta dias a 

contar da notificação feita por qualquer interessado à sociedade, para proceder a 

sanação do vício de formalidades relativas à publicidade. Caso não tenha lugar a 

sanação no referido prazo, qualquer interessado pode requerer ao presidente do tribunal 

competente que designe, em processo de urgência, um mandatário para cumprimento da 

formalidade em causa. Note-se que os artigos 246.º a 250 são aplicáveis a todas 

nulidades (artigo 250.º-1).  

Também é prevista a regularização dos estatutos, no caso de não terem todas as 

menções exigidas pelo AUS, artigo 75.º. A acção para regularização prescreve ao fim de 

três anos a contar da matrícula da sociedade ou da publicação do acto de alteração dos 

estatutos (artigo 77.º). Se a ação da regularização não for intentada, decorrendo aquele 

prazo e a sociedade continua a sua atividade, ela pode ser, pelo tribunal competente, 

considerada a sociedade de facto, nos termos e para os efeitos dos artigos 864.º e ss. 

Todavia, no mesmo espirito de evitar a nulidade da sociedade por forma a tutelar 

essencialmente interesses de terceiros, determina-se que “o tribunal em que for proposta 

uma ação de nulidade pode, ex officio, fixar um prazo para efeitos da sanação da 

nulidade (mista). Podendo o mesmo apenas decretar a nulidade dois meses após a data 
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de propositura da ação. Se, para efeitos da sanação de nulidade, deva ser convocada 

uma assembleia e seja necessário que a mesma seja regularmente convocada, o tribunal, 

por sentença, estabelece o prazo necessário para que os sócios possam deliberar. Se, 

terminado o prazo previsto nos parágrafos anteriores, os sócios não tiverem deliberado, 

o tribunal declara a nulidade do contrato social. Porém, se a ação da regularização do 

vício for intenda, não há lugar a nulidade do pacto social (artigo 247.º). 

26. Regime da nulidade no AUDSC/ACE 

 

O AUS prevê a nulidade como a única modalidade de invalidade do contrato de 

sociedade e dos actos, decisões ou deliberações sociais, nos termos dos artigos 242.º e 

seguintes do LIVRO III e, ao mesmo tempo e em diversas disposições determina, 

expressamente, a possibilidade de regularização e sanação da nulidade.   

Trata-se da nulidade que não pode ser invocado por qualquer interessado, sanável, e só 

as pessoas protegidas têm a legitimidade de intentar ação de nulidade, não podendo ser 

declarada, de ofício, pelo tribunal.  

 

Antes porém, importa distinguir os seguintes conceitos concernentes à invalidade dos 

negócios jurídicos: anulabilidade, nulidade relativa e nulidade (absoluta).  

Tem-se defendido na doutrina que a nulidade relativa não é a mesma coisa que a 

anulabilidade. Aquela é estruturalmente diferente desta, uma vez que na nulidade, ainda 

que relativa, mantém-se a permissão genérica de impugnação; todavia, esta é 

contraditada pontualmente pelo direito potestativo de invocar a tutela da confiança, 
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detendo a impugnação ou provocando a legitimação superveniente, com a consequente 

convalescença do negócio297. 

Diversamente, a nulidade (absoluta) equivale, como se disse, a um status rei, o qual 

permite, a qualquer interessado, invocar a decorrente ineficácia. Corresponde a uma 

valoração negativa, que põe em crise o negócio, perante os valores da ordem jurídica. 

Deriva, daí, uma permissão genérica de impugnação: qualquer interessado o pode fazer; 

a todo o tempo; e o tribunal pode declará-lo ex officio (artigo 286.º)298. 

Assim, em relação a prescrição da ação de nulidade da sociedade, determina o AUS que 

“as ações de nulidade do contrato de sociedade prescrevem no prazo de três anos299 a 

contar do registo da sociedade ou da publicação da alteração ao contrato de sociedade, 

salvo se a nulidade tiver por fundamento a ilicitude do objeto social, e sem prejuízo da 

caducidade prevista no artigo 248.º do presente Acto Uniforme (artigo 251.º). Assim e 

por conseguinte, a ação de nulidade que tiver por fundamento a ilicitude do objeto 

social segue o regime geral de nulidade (artigo 286.º do CC), isto é, ela é imprescritível 

e qualquer interessado o pode invocar, e o tribunal pode declará-lo ex officio. 

 

                                                           
297 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO com a colaboração de A. BARRETO MENEZES CORDEIRO, 

Tratado de Direito Civil Português… ob. cit., p. 923. 
298 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO com a colaboração de A. BARRETO MENEZES CORDEIRO, 

Tratado de Direito Civil Português… ob. cit., p. 942. 
299 Fala-se neste particular da nulidade relativa ou imperfeita, na medida em que é sanável uma vez 

decorrido o prazo de três anos. Também, entre outros casos, se enquadram perfeitamente nesta 

modalidade de nulidade o disposto nos artigos 246.º, 247.º e 248.º. Com efeito, lê-se nos termos deste 

preceito que, “ação de nulidade extingue-se em caso de cessação da causa de nulidade em momento 

anterior à sentença de mérito do tribunal de primeira instância, salvo se tal nulidade tiver por fundamento 

a ilicitude do objeto social. Neste último caso, como já demos conta, fala-se da nulidade (absoluta). Ainda 

no que toca à distinção da nulidade em relativa e absoluta (vide, os artigos 1844-11; 1844-13 e 1844-13, 

al. 2 do Code Civil francês e artigo 86.º do COCC senegalês).  
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Tudo visto, e tendo em conta os efeitos prescritos no artigo 253.º, como, caracterizar 

globalmente o regime da invalidade do contrato de sociedade? Tratar-se-á de 

«invalidades específicas de tipo misto300, ou seja, temos uma situação de nulidade 

mista? Em qualquer caso, não desaparecendo (diríamos, nem “ex tunc” nem de 

imediato) a sociedade atingida, mas sujeitando-se à liquidação, tratar-se-á de sociedades 

irregulares ou de facto por invalidade301. Ou, antes que considerar estarmos perante 

invalidades propriamente ditas, estaremos, afinal - como se vê dos efeitos cominados no 

artigo 253.º -, em face de verdadeiras causas de liquidação da sociedade. Esta parte da 

doutrina considera mesmo que as chamadas pela lei causas de invalidade do acto 

constituinte da sociedade são verdadeiras causas de liquidação da sociedade: não 

estamos em seu entender perante “invalidades propriamente ditas”, já que os efeitos são, 

afinal, os mesmos da entrada da sociedade em liquidação judicialmente decidida302. 

Somos da opinião que, considerando todo o regime de invalidade do contrato de 

sociedade (artigo 242.º e ss), e independentemente de várias particularidades que nele se 

encontram, existem aspetos que relevam efetivamente do regime de invalidade própria, 

uma vez que em várias disposições, atende-se às causas de invalidade geral dos 

negócios jurídicos, à legitimidade ou, mesmo, a prazos para invocar a invalidade, no 

caso de sociedades de facto, ou mesmo, à redução do negócio jurídico (parcialmente) 

inválido; mas, no que respeita aos efeitos da invalidade do contrato de sociedade, esses 

não podem ser os previstos no artigo 289.º do CC (com ressalva de que, no caso do 

incapaz e do sócio cujo consentimento tenha sido viciado, cuja incapacidade e vício do 

consentimento relevem na ação que conduz à nulidade do contrato de sociedade, estes 

terão direito à restituição do que hajam prestados, v.g., a título de realização da sua 

entrada). 
                                                           
300 Cf ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das Sociedades, I…ob. cit., pp. 562 e ss. 
301 Cf ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das Sociedades, I…ob. cit., pp. 562 e ss. 
302 Cf J. M. COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito comercial- Das Sociedades… ob. cit., p. 153. 
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Saliente-se que, nula a sociedade, não pode é ignorar a sua existência jurídica no 

passado. Assim, tem-se sustentado que, numa posição quase unânime na doutrina, o 

“aniquilamento retroativo” da sociedade impulsionado pela invalidação do contrato 

fundador traria “reflexos em cadeia para os actos que ela entretanto praticou”303. Uma 

vez que a sociedade teve uma existência que não pode ser destruída para o passado, nem 

pode ser destruída imediatamente, considerados também os vários interesses 

envolvidos, de sócios, de credores societários, do tráfico jurídico: daí o efeito da entrada 

da sociedade em liquidação304. Assim, estamos perante à invalidade específica, de tipo 

misto. A sociedade atingida não “desaparece”: no limite, sujeitar-se-á (apenas) à 

liquidação305.  

27. O princípio do favor societatis 

 

Saliente-se que os princípios gerais relativos à ineficácia dos negócios jurídicos são de 

elaboração civil306. Como pano de fundo, temos a seguinte regra: o negócio jurídico 

que, por razões extrínsecas (impossibilidade, indeterminabilidade, ilicitude ou 

                                                           
303 Vide, designadamente, ANTÓNIO PEREIRA DE ALMEIRA, Sociedades Comerciais e Valores 

Mobiliários, Coimbra Editora, Coimbra, 2013, p. 301 e s. 
304 Sobre a dissolução e liquidação de sociedades, por todos, RAUL VENTURA, Dissolução e 

Liquidação de Sociedades (Comentário ao Código das Sociedades Comerciais), 3.ª edição. Reimpressão 

da 1.ª edição de 1987, Almedina, 2003, p. 7 e ss. 
305 Neste sentido, seguimos de perto, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das Sociedades, 

I…ob. cit., pp. 562-563 e EDUARDO SANTOS JÚNIOR, CSC/Clássica, 2ª ed. (2011), pp. 212-213 e  
306 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito civil, I/1,3.ª ed., P. 853 ss.. Na terminologia 

adotada: temos a ineficácia em sentido amplo, que abrange a invalidade e a ineficácia em sentido estrito; 

por seu turno, a invalidade cobre a nulidade, a anulabilidade e as denominadas invalidades mistas. 
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contrariedade à lei ou aos bons costumes) ou intrínsecas (vício na formação ou na 

exteriorização da vontade) não produz efeitos ou, pelo menos, todos os efeitos que, por 

lei, ele deveria produzir, é ineficaz. Dentro da ineficácia, a categoria a reter é a da 

invalidade. Finalmente, dentro da invalidade e quando a lei não disponha de outro 

modo, o vício concretizado é o da nulidade (artigos 280.º e 294.º, do CC). Todas estas 

regras são aplicáveis ao contrato de sociedade, antes de ter ocorrido o registo. Segundo 

o artigo 242.º/I, in fine “… a invalidade do contrato de sociedade (…) pode reger-se 

pelas disposições gerais aplicáveis em negócios jurídicos nulos”.  

 

Nesta ordem de ideias, o regime da nulidade depara-se, designadamente, com seguintes 

especificidades: 

- a nulidade da sociedade comporta a sua dissolução e, consequente, liquidação, (artigo 

242.º/II; 

- a nulidade decretada com fundamento em vícios da vontade ou incapacidade é 

oponível, também, a terceiros - artigo 255.º/II.  

Observe-se que no domínio das sociedades comerciais operam regras diversas das 

comuns. A nulidade tal e qual iria comprometer todos os atos já praticados pela 

sociedade em jogo, desamparando os terceiros que contrataram com ela. Por isso, 

encontramos aqui regras destinadas a minimizar, por várias razões, a invalidade das 

sociedades comerciais e as consequências dessa invalidade, quando ela seja inevitável. 

Trata-se do princípio do favor societatis307.  

O favor societatis exprime-se, no AUS, designadamente, em seguintes vectores:  

                                                           
307 Neste sentido, JOSEPH HÉMARD, Théorie et pratique des nullité des sociétés... ob. cit., pp. 7-8 e 

ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p. 555. Note-se que, a 

impossibilidade (de ignorar as operações consumadas e a consumar pela sociedade em jogo) de fazer 

tabua rasa todas as atividades exercidas pela sociedade irregular mereceu, cedo, o reconhecimento judicial 

(Cour cass. 1817 supra citado). 
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- na introdução de prazos para invocação dessa nulidade, (artigo 251.º/I); 

- na presença de esquemas destinados a sanar a nulidade (artigos 247.º e 248.º); 

- na não retroactividade da nulidade (artigo 253.º).  

Assim, o princípio do favor societatis ou de conservação de sociedade, exprimindo a 

necessidade de preservação, tanto quanto possível, dos efeitos a que o contrato viciado 

ia dirigido: no plano dos interesses – servidos por aquele princípio – pretende-se, 

sobretudo, salvaguardar a posição dos terceiros que contrataram com a sociedade, sem 

esquecer o interesse dos (outros) sócios aos quais o vício não diz respeito; tutela-se, 

ainda, um interesse geral em não prejudicar a confiança depositada pelo tráfico jurídico 

na atuação de entes societários308. 

28. Efeitos da invalidade do acto constituinte de sociedade 

 

A manifestação importante do favor societatis é a das consequências da invalidade, nos 

termos dos artigos 253.º e 242.º/II. Em princípio, a invalidade tem os efeitos radicais do 

artigo 289.º do CC, efeitos esses que, doutrinariamente, têm sido amortecidos, em 

obrigações duradouras309. No caso das sociedades comerciais, as consequências da 

declaração de nulidade ou da anulação do respetivo contrato foram objeto de específico 

regime legal. 

Desde logo, segundo os artigos 253.º e 242.º/II, a invalidade do contrato de sociedade 

determina: 

(…) a dissolução e, quando for possível, a entrada da sociedade em liquidação, nos 

termos do artigo 203.º ss. 

                                                           
308 Cf J. M. COUTINHO DE ABREU (coord.), Código das Sociedades Comerciais em Comentário… ob. 

cit., p. 598. 
309 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p. 559  
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Em síntese, a liquidação, regulada nos termos do artigo 203.º e seguintes, é o conjunto 

das operações que, dissolvida uma sociedade, permitem obter o pagamento dos credores 

sociais e a repartição do remanescente pelos sócios, nos termos acordados ou legais. 

Uma vez que a invalidação de uma sociedade não pode operar-se pelas restituições que, 

normalmente, ocorrem nas comuns declarações de nulidade ou anulação. O simples 

facto de poder haver relações com terceiros, traduzidas na existência de credores sociais 

ou de devedores à sociedade e a possibilidade de se desenvolverem, ainda, negócios 

pendentes, obriga a uma série de operações ditas de “liquidação”310.  

 

Assim, cumpre analisar os efeitos da declaração da nulidade nas relações internas e nas 

relações externas. O artigo 253.º que “A sentença que se pronuncie pela nulidade do 

contrato de sociedade põe termo à execução do contrato sem efeitos retroactivos, caso 

em que terá lugar a respectiva dissolução e, tratando-se de sociedades pluripessoais, a 

liquidação da sociedade”.  

 

28.1. Relações externas 

 

Os efeitos da invalidade do contrato ou ato constituinte da sociedade são muito 

diferentes dos efeitos da invalidade dos negócios jurídicos em geral (recorde-se, com 

relação a estes, o n.º 1 do artigo 289.º do CC: “tanto a declaração de nulidade como a 

anulação do negócio têm efeito retroativo, devendo ser restituído tudo o que tiver sido 

prestado ou, se a restituição em espécie não for possível, o valor correspondente”). 

O artigo 253.º (aplicável às sociedades de qualquer tipo, registadas ou não) determina 

que “a sentença que se pronuncie pela nulidade do contrato de sociedade põe termo à 

execução do contrato sem efeitos retroactivos, caso em que terá lugar a respetiva 

                                                           
310 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p. 560. 
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dissolução e, tratando-se de sociedades pluripessoais, a liquidação da sociedade”. 

Assim, a especificidade da nulidade do contrato da sociedade reside, por um lado, no 

seu carácter não retroativo, quer isto dizer que os negócios jurídicos concluídos 

anteriormente em nome da sociedade em causa (com terceiros de boa fé) não são 

afetadas na sua validade e na sua eficácia pela declaração de nulidade do contrato 

social. A máxima: “Quod nullum est nullum producit effectum” não se aplica a 

sociedade de facto e a sociedade criada de facto, ou seja, sociedades irregulares 311. Esta 

regra opõe-se à regra geral (art. 289.º do CC). 

Por outro, a nulidade do contrato da sociedade além de produzir efeitos ex nunc, 

determina a dissolução da sociedade, tratando-se da sociedade pluripessoal, ela entra 

imediatamente em liquidação (artigo 200.º/III e artigo 201.º/II).  

Note-se que, uma sociedade na situação de liquidação mantém-se viva, não deixa de ter 

inclusive a personalidade jurídica (artigo 201.º/III, 204.º e 205.º). Embora se altere em 

alguma medida o seu modo de vida. O órgão de administração e representação é 

substituído por órgão de liquidação, e por outro lado, a atividade da sociedade é dirigida 

aos fins de liquidação (artigo 203.º e ss). A sociedade só é considerada extinta no 

momento do registo do enceramento da liquidação (artigo 205.º). 

Sublinhe-se que, nesta matéria, o legislador português, diversamente do legislador da 

OHADA, determina expressamente que, se a nulidade proceder de simulação, de 

ilicitude do objeto ou de violação da ordem pública ou ofensivo aos bons costumes, o 

                                                           
311 Com efeito, a nulidade tal e qual pode revelar inadequada à realidade prática, uma vez que pode 

verificar-se a diminuição do valor venal dos bens a restituir, ou o seu perecimento. Os serviços realizados, 

salários e impostos pagos podem ser de difícil ou impossível restituição. Além da injustiça que provoca 

perante terceiros de boa fé. A nulidade pode revelar uma sanção inútil perante sócios. 
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disposto no numero anterior só aproveita os terceiros de boa fé (artigo 52.º/3, do 

CSC312).  

Assim, parece-nos que o legislador português consagra, precisamente, a doutrina do 

Professor FERRER CORREIA que, na esteira do pensamento jurídico germânico, 

ensina que a nulidade que proceder de simulação, de ilicitude do objeto ou de ser o 

contrato contrário à ordem pública ou ofensivo dos bons costumes (arts. 280.º e 281.º do 

CC) é, em princípio, retroactiva, isto é, a sociedade será considerada nula desde origem. 

Mas suponhamos que alguns contratos celebrados em nome da mesma sociedade o 

foram com terceiros de boa fé, com pessoas que agiram com perfeito desconhecimento 

do vício ocorrente: não será razoável estender a esses terceiros a protecção que se falou 

mais acima? Opor-se-á decisivamente a tal regime a razão (de ordem pública) que está 

na base da nulidade do negócio? Por nós, inclinamo-nos para a negativa. Mesmo se o 

contrato social seja ilícito, se a sua ilicitude se não comunicar aos negócios realizados 

em nome da sociedade, não vemos obstáculos a que, suposta nos terceiros a 

indispensável boa fé, estes beneficiem da tutela313.  

Diversamente, o legislador da OHADA determina que, no artigo 253.º, “A sentença que 

se pronuncie pela nulidade do contrato de sociedade põe termo à execução do contrato 

sem efeitos retroactivos, caso em que terá lugar a respectiva dissolução e, tratando-se de 

sociedades pluripessoais, a liquidação da sociedade”.  

                                                           
312 Essa ressalva dos casos da nulidade do contrato de sociedade terá sido pela particular gravidade (no 

caso da simulação, pela consonância com o regime do artigo 243.º/1, do CC) dos vícios. Nestes casos, a 

invalidade do contrato de sociedade não afeta os negócios anteriormente celebrados com terceiros de boa 

fé, ou seja, terceiros que, sem culpa, ignorassem o vício causador da nulidade. Cf EDUARDO SANTOS 

JÚNIOR, CSC/Clássica, 2ª ed. (2011). 
313 Cf FERRER CORREIA, As sociedades comerciais no período da constituição… ob. Cit., pp. 543-544. 
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Do assim exposto, afigura-se-nos razoável questionar se todas as causas da nulidade são 

suscetíveis de accionar, no silêncio da lei, a teoria da sociedade de facto, com todas as 

consequências inerentes. Rectius: a nulidade resultante da ilicitude314 do objeto social 

(por exemplo, por violação da ordem pública ou bons costumes) pode ou não ser 

retroativa? 

Em jeito de resposta, pode invocar-se o argumento literal, segundo o qual o artigo 253.º 

não distingue causas da nulidade: “a máxima segundo a qual onde o legislador não 

estabelece a distinção não se deve também distinguir”. Contudo, o argumento 

sistemático parece impor-se. Com efeito, o artigo 251.º/I diz que “ as ações de nulidade 

do contrato de sociedade prescrevem no prazo de três anos a contar do registo da 

sociedade (…), salvo se a nulidade tiver por fundamento a ilicitude do objeto social 

(…). Todavia, este regime tem em vista a prescrição da ação de nulidade e não a 

consequência desta.  

Por um lado, a recusa da ideia da sociedade de facto pode comportar graves 

inconveniências para terceiros de boa fé: a retroatividade da nulidade pode prejudicar 

pessoas que agiram com perfeito desconhecimento do vício registado. E, por outro, a 

recusa de liquidação da sociedade em causa como sociedade de facto pode originar o 

enriquecimento de quem detém os bens da sociedade.  

Em França, a doutrina e a jurisprudência têm sustentado que, para as situações em que 

se verifique a nulidade da sociedade por facto de certas cláusulas estatutárias serem 

                                                           
314 Sobre a ilicitude em Direito Civil vide, designadamente, RUI ATAÍDE, A Responsabilidade Civil por 

Violação de Deveres no Tráfego, Almedina, 2015, pp. 1090 e ss. 
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contrárias à ordem pública ou aos bons costumes (l´orde public et la morale), a nulidade 

tem efeitos retroactivos315. 

Na Alemanha, a solução preconizada, nas relações externas, parece traduzir na 

protecção de terceiros de boa fé, por via da não retroactividade da nulidade do contrato 

social, ou da dissolução da sociedade, mas os responsáveis pela causa da invalidade não 

poderão tirar quaisquer vantagens da situação na partilha.  

No que concerne às relações internas, afirmou-se que nenhuma exceção há que 

consentir às regras gerais sobre a nulidade, quando o objeto da sociedade for contrário à 

lei, ou aos bons costumes, e quando o contrato for simulado316.  

Cumpre salientar que, embora a licitude do objeto social não faz parte de elementos do 

contrato de sociedade, mas é uma condição suplementar e indispensável à validade da 

sociedade. Assim, não é concebível que a jurisprudência, em virtude da teoria da 

sociedade de facto de origem jurisprudencial, consagre ou reconheça, por exemplo, uma 

associação de malfeitores. A conformidade com a ordem pública e bons costumes é uma 

condição indispensável à existência e validade de sociedade. 

Por esta razão, não obstante admitirmos a possibilidade da gravidade da ilicitude ser 

ponderada casusiticamente, por exemplo, o contrato da sociedade em nome coletivo 

celebrado entre cônjuges é ilícito por violar o artigo 9.º, mas pode valer como uma 

sociedade de facto sujeita à liquidação. Porém, a nulidade do contrato de sociedade que 

viole os bons costumes, ou a ordem pública da Guiné-Bissau não pode, em princípio, 

                                                           
315 Vide as referências bibliográficas em JOSEPH HÉMARD, Théorie et pratique des nullité des 

sociétés... ob. cit., p. 86, notas 1 e 3 e arrestos: Com., 21 oct. 1969, Bull. Civ., IV, n.º 302; Com., 19 janv. 

1970, D. 1970, p. 479. Em sentido algo diverso parece-nos, HENRI TEMPLE, Les sociétés de fait… ob. 

cit., p. 175. Parece-nos que este autor segue a orientação germânica na questão vertente. 
316 Vide FERRER CORREIA, As sociedades comerciais no período da constituição… ob. cit., p. 539. 
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ser aplicada a teoria da sociedade de facto (por força dos artigos 280.º/2, 281.º e 289.º 

do CC). Ou seja, a sociedade é considerada nula ab initio. Todavia, se já se verificou 

qualquer actividade externa da sociedade, mais precisamente, se alguns contratos foram 

celebrados em nome da sociedade em causa com terceiros de boa fé, isto é, com pessoas 

que agiram com o genuino desconhecimento do vício de que a sociedade padece, será 

razoável, em nosso entender, que esses terceiros sejam protegidos mediante a aplicação 

parcial da teoria da sociedade de facto, salvaguardando, deste modo, a validade e a 

eficácia dos negócios celebrados. Rectius: nas relações internas, verificar-se-á, no 

entanto, uma hipótese de verdadeira nulidade parcial retroactiva do contrato social, 

mas de simples dissolução parcial do vínculo na relação externa (sublinhe-se, na 

relação com terceiros de boa fé)317.  

Parece-nos que, salvo melhor entendimento, o disposto no n.º I do artigo 255.º é 

susceptível de fundamentar esta solução. Com efeito, lê-se nele que “Ni la société, ni les 

associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi”. 

Porém, se não se verificou qualquer actividade externa da sociedade de facto, se não foi 

ainda concluído qualquer acordo com terceiros, aplica-se os princípios gerais do Direito 

civil, uma vez que a aplicação do regime comum das nulidades não lesará quaisquer 

interesses cuja defesa o legislador do AUS da OHADA visa tutelar com a teoria da 

sociedade facto (artigos 864.º e ss). 

A existir conflito de interesses entre terceiros de boa fé que querem a validade da 

sociedade e os que defendem a sua nulidade, afigura-se-nos razoável, no limite, 

convocar, para a hipótese, o disposto no artigo 253.º, que consagra o regime da 

nulidade-dissolução, ou nulidade com eficácia limitada ao futuro. 

                                                           
317 Pronuncia-se neste sentido, FERRER CORREIA, As sociedades comerciais no período da 

constituição… ob. cit., p. 544-545.  
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28.2. Relações internas  

 

 Nos termos do disposto no artigo 255.º/II a nulidade decretada com fundamento em 

vícios da vontade ou incapacidade não é só oponível perante terceiros de má fé, mas 

também ela é oponível perante de terceiros de boa fé (terceiros que desconheçam, sem 

culpa, a causa do vício), pelo incapaz, pelo respetivo legal representante ou pela pessoa 

cuja vontade esteja viciada. Aqui a nulidade tem efeitos do disposto no artigo 289.º, do 

Código Civil vigente na Guiné-Bissau. Note-se que, neste aspeto, o CSC português 

revela-se mais restritiva nas causas da nulidade, na medida em que as restringe à 

incapacidade (artigo 52.º/5, do CSC).  

Aliás, a este respeito afirma EDUARDO SANTOS JÚNIOR que, o preceito acima 

referido afasta-se da regra anterior - da obrigação de realização de entradas e da 

responsabilidade pessoal e solidária dos sócios, esta, nos casos de sociedades de 

pessoas, quanto ao sócio incapaz. Trata-se de uma regra de proteção de incapazes, 

proteção esta que, aflorando noutras disposições, é também um dos factores 

considerados no regime das invalidades societárias, mas se trata ainda de uma regra 

natural: está perante alguém, que, atuando por si mesmo, é incapaz para ser sócio, isso 

mesmo relevando para a anulação do contrato: em relação a tal pessoa, não fariam 

sentido, pois, as cominações do artigo 52.º/4318. 

O disposto no Artigo 255.º protege mais incapazes e contraentes vitimas de vício de 

vontade do que terceiros de boa fé. Trata-se de uma norma pensada e aplicável, 

sobretudo, às sociedades de pessoa, uma vez que a incapacidade e vícios da vontade não 

colocam em risco a sobrevivência de uma sociedade de capital, a menos que atingem a 

todos os sócios (artigo 252.º/III).  

                                                           
318 EDUARDO SANTOS JÚNIOR, CSC/Clássica, 2ª ed. (2011). 
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Ao alargar o campo da tutela de sócios, diversamente do CSC português, o AUS 

protege mais sócios vítimas de vício, em detrimento do interesse geral do comércio. 

Uma vez que, por este caminho, os terceiros de boa fé, isto é, terceiros que não tenham 

provocado o vício ou, dele, não tiveram conhecimento, ao tempo da contratação, ficam 

prejudicados, pelo que o preceito em causa parece-nos carecer do sentido da justiça.  

Com efeito, uma abordagem mais rica, mais equilibrada que permita procurar soluções 

mais aperfeiçoadas, no sentido de mais justiça, e mais conforme ao plano normativo e 

valorativo da Ordem jurídica guineense, aponta para uma solução normativa semelhante 

ao disposto no n.º 5 do artigo 52.º, do CSC português. Isto é, uma solução normativa 

que restrinja a retroatividade da nulidade às situações de incapacidades. Assim, a 

declaração judicial de nulidade, fundada em vícios de vontade, não poderá prevalecer 

em face dos credores e adquirentes da sociedade, terceiros de boa fé. A sentença que 

decretar a nulidade do contrato tem de ressalvar a existência jurídica da sociedade no 

passado, na medida em que a referida nulidade só operaria entre os sócios e terceiros de 

má fé, ressalvando a eficácia de negócios, entretanto, celebrados até integral liquidação 

do passivo da sociedade irregular.  

Aliás, a este respeito, ensina FERRER CORREIA que está subjacente à lei (artigo 

52.º/5, do CSC) o princípio de que o interesse da proteção do incapaz sobreleva ao da 

tutela do tráfico jurídico. Sendo assim, terá de admitir-se que o incapaz pode exonerar-

se por completo da vinculação assumida: a invalidade será operante tanto contra os 

outros contraentes, como em relação a terceiros. Já quanto ao contraente cujo 

consentimento foi dado por erro, captado por dolo ou extorquido por violência o vício é 

plenamente eficaz nas relações externas, isto é, o errante, o enganado, o coagido, o 

prejudicado não deixará de responder perante terceiros (de boa fé), como se a sua 
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participação fosse válida. Nas relações internas, não poderá deixar de entender-se que o 

vício é plenamente operante319. 

 

28.3. A responsabilidade civil dos fundadores, sócios e dirigentes sociais 

 

Os sócios e os membros dos órgãos sociais aos quais seja imputável a nulidade podem 

ser declarados solidáriamente responsáveis pelos prejuízos resultantes da nulidade do 

contrato de sociedade para com terceiros (artigos 256.º/I e 78.º). 

 A ação de responsabilidade fundada na nulidade do contrato de sociedade (…) 

prescreve no prazo de três anos a contar da data do trânsito em julgado da sentença que 

decretou a nulidade (artigo 256.º/II). A ação de responsabilidade prevista no artigo 78.º 

prescreve no prazo de cinco anos a contar, consoante os casos, da data da matrícula da 

sociedade ou da publicação da acto de alteração dos estatutos (artigo 80.º). 

 A extinção da causa de nulidade não afeta o direito de propositura da ação de 

responsabilidade tendente à reparação dos danos causados pelo vício que determinou a 

nulidade do contrato social. Ou seja, o dano tem de ser reparado independentemente da 

extinção da causa que o originou. Essa ação prescreve no prazo de três anos a contar da 

data em que a nulidade for sanada (artigo 256.º/III).  

CAPITULO III. FIGURAS AFINS DA SOCIEDADE CRIADA DE FACTO E 

SOCIEDADE DE FACTO  

29. Sociedades fictícias 

 
                                                           
319 FERRER CORREIA/ ANTÓNIO CAEIRO, Anteprojeto de Lei das Sociedades Comerciais… ob. cit., 

p. 60. 
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As sociedades fictícias320 traduzem a situação de empresas exploradas sob a forma 

social, mas que de facto estão desde a origem nas mãos de um ou mais indivíduos, que 

procuram desta forma furtar o cumprimento de determinadas obrigações legais. Parece-

nos que se enquadram na categoria de sociedades fictícias, por causa da ausência de 

affectio societatis, as chamadas “as sociedades off-shore, sociétés off-shore321. 

 Saliente-se que é, atualmente, geralmente, admitida a constituição de uma sociedade 

comercial por apenas uma pessoa, sendo certo que a regra continua a ser a de 

pluripessoalidade. Todavia, é possível que dos vários outorgantes da escritura social só 

um seja realmente interessado: a colaboração dos outros (subscritores de complacência), 

apenas solicitada para a formação jurídica da sociedade, quase se esgota de todo no acto 

de dar a vida ao ente coletivo. Não lhes será exigido que concorram para a formação ou 

integração do capital social, nem que realizem na empresa qualquer atividade própria de 

sócios (salvo a que for estritamente necessária à manutenção da aparência) - e, em 

contrapartida, não lhes pertencerá qualquer direito à percepção de dividendos, nem às 

chamadas quotas de liquidação, nem qualquer forma de ingerência na administração da 

sociedade.  

As sociedades fictícias distinguem-se das sociedades criadas de facto e sociedades de 

facto por faltarem nelas a affectio societatis.  

30. Sociedades cooperativas 

 

                                                           
320 Sobre sociedades fictícias vide, FERRER CORREIA, Sociedades fictícias e unipessoais… ob. cit., p. 3 

e ss. 
321 Sobre a problemática das chamdas sociétés off-shore vide DOMINIQUE VIDAL, Droit des Sociétés… 

ob. cit., pp. 678 e ss. 
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Nos termos do artigo 4.º/I, do Acto Uniforme Relativo ao Direito das Sociedades 

Cooperativas, de 15 de Dezembro de 2010 (publicado no Jornal Oficial da OHADA n.º 

23, 15/02/2011), “a sociedade cooperativa é um agrupamento autónomo de pessoas 

voluntariamente constituído para a satisfação das suas aspirações económicas, sociais 

ou culturais comuns, através de uma sociedade cuja propriedade e a gestão são coletivas 

e onde o poder é democraticamente exercido de acordo com os princípios 

cooperativos”322. 

Os princípios cooperativos estão formulados no artigo 6.º, do AUCoop. São eles: 

adesão volunáaria e livre; gestão democrática pelos seus membros (ressalvando a regra 

“um membro, um voto”, nas sociedades cooperativas simples, artigo 231.º e nas 

sociedades cooperativas com o conselho de administração, artigo 378.º, todos do 

AUCoop.); participação económica dos membros (sendo de destacar a eventual e 

limitada remuneração dos títulos de capital e a distribuição dos excedentes pelos 

cooperadores na proporção das suas transacções com a cooperativa); autonomia e 

independência (as cooperativas hão de ser controladas pelos seus membros, não por 

entidades externas); educação, formação e informação (dos membros mas não só); 

intercooperação (das cooperativas entre si); interesse pela comunidade. 

                                                           

322 Tradução nossa. Sobre as sociedades cooperativas no Direito da OHADA, por todos, JEAN GATSI, 

Le  Droit OHADA des Sociétés Coopératives, L` Harmattan, 2011, pp. 19 e ss. 
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À luz do Direito da OHADA, as sociedades cooperativas323 podem ser de dois tipos: 

“sociedades cooperativas simples” e “sociedades cooperativas com o conselho de 

administração”, conforme o Título 1 e o Título 2 da Parte II designada por “Disposições 

Particulares às Diferentes Modalidades de Sociedades Cooperativas”. 

É permitido às cooperativas com mesmo objeto associarem-se com outras pessoas 

colectivas de natureza cooperativa, desde que daí não resulte perda da sua autonomia 

(artigos 133.º e 136.º/I, do AUCoop).  

São órgãos de uma sociedade cooperativa simples: comité de gestão (que administra e 

representa a cooperativa); a assembleia geral (órgão supremo, sendo as suas 

deliberações vinculativas para os restantes órgãos e para os cooperadores), e a comissão 

de supervisão (órgão de controlo e fiscalização); todos estes órgãos são compostos 

exclusivamente por cooperadores (artigos, 223.º, 231.º e 258.º, todos do AUCoop.). 

Os excedentes anuais líquidos, depois da afectação às diversas reservas (são obrigatórias 

a reserva legal e a reserva para educação e formação cooperativas – insusceptíveis de 

qualquer tipo de repartição entre os cooperadores), podem “retornar” aos cooperadores 

(arts. 239.º e ss., do AUCoop.). 

Note-se ainda, nesta pequena incursão pelo AUCoop., que “é nula a transformação de 

uma cooperativa em qualquer tipo de sociedade comercial, sendo também eivados de 

nulidade os actos que procurem contrariar ou iludir esta proibição legal” (art. 167.º e ss., 

                                                           

323 Sobre o sector cooperativo português, vide por todos, JOSÉ MANUEL RIBEIRO SÉRVULO 

CORREIA, O Sector Cooperativo Português, Ensaio da uma Análise de Conjunto, O sector cooperativo 

português: ensaio de uma análise de conjunto”, Separata de Boletim do Ministério da Justiça, n.º 196, 

Lisboa, Maio de 1970, pp. 31-147. 
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do, AUCoop.). Só é lícita a transformação de uma sociedade cooperativa simples em 

sociedade cooperativa com o conselho de administração. 

O fim das cooperativas tanto pode ser a satisfação das necessidades económicas como 

das necessidades “sociais ou culturais (artigo 4.º, do AUCoop.) (ou de todas em 

conjunto) dos cooperadores. Por isso, elas apresentam-se sem fins lucrativos 

(fundamentalmente diferente é a realidade societária). Os excedentes anuais resultantes 

de operações da cooperativa com os cooperadores, não são verdadeiros lucros 

(objectivos), significando antes, no essencial, um valor “provisoriamente” pago a mais 

pelos cooperadores à cooperativa ou pago a menos pela cooperativa aos cooperadores. 

Os mesmos excedentes, quando distribuídos ou “retornados” aos cooperadores, não são 

verdadeiros lucros (subjectivos), significando antes uma economia ou poupança, ou o 

equivalente do valor do trabalho prestados pelos cooperadores. Os excedentes gerados 

em operações da cooperação com terceiros são lucros (objectivos); mas porque não são 

distribuíveis pelos cooperadores, ainda aqui se não deve falar de escopo lucrativo (não 

há lucro subjectivo)324.  

A organização e o funcionamento das cooperativas obedecem aos “princípios 

cooperativos” previstos nos termos do artigo 6.º, do AUCoop., que se afastam em 

muitos pontos da disciplina das sociedades. Uma norma (entre outras) sintomática da 

natureza não societária das cooperativas e que vale a pena recordar aqui é a do artigo 

167.º, do AUCoop., que proíbe a transformação de cooperativas em tipos societários de 

diversa natureza, designadamente em sociedades comerciais previstas no AUS.  

                                                           
324 Neste sentido, designadamente, J. M. COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito comercial- Das 

Sociedades… ob. cit., p. 42 e nota 68. Em sentido diverso, ou seja, a doutrina que reconhece às 

cooperativas a natureza societária, vide, designadamente, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito 

das Sociedades I… ob. cit., pp. 409-416. 
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Tudo isto diferencia as sociedades cooperativas das sociedades criadas de facto e, 

(sobretudo) das sociedades de facto, porquanto estas são ou atuam, como melhor 

veremos em sede da natureza jurídica destas, como sociedades comerciais perfeitas ou 

plenas: prosseguem, entre outros, o lucro e não estão necessariamente vinculadas ao 

princípio da gestão democrática. 

31. Sociedade momentânea ou ocasional 

 

As chamadas sociedades ocasionais, são grupos de sujeitos constituídos para a 

realização de um único acto simples (v.g., para a compra de um bilhete de lotaria 

nacional, para concurso a uma extração do totoloto ou do euromilhões)325. Aliás, as 

“sociedades ocasionais não colocam, contrariamente às sociedades de facto e às 

sociedades criadas de facto, os problemas concernentes à criação e administração de um 

fundo comum, os relativos à organização jurídica do ente societário.  

32. Compropriedade 

 

Nos termos do n.º 1 do artigo 1403.º, do CC vigente na Guiné-Bissau “Existe 

propriedade em comum, ou compropriedade, quando duas ou mais pessoas são 

simultaneamente titulares do direito de propriedade sobre a mesma coisa”. 

Importa, antes porém, ter presente o ensinamento do Professor OLIVEIRA 

ASCENSÃO segundo ao qual “ … a figura geral é a da comunhão e não a da 

compropriedade. Esta é apenas uma espécie do género. No que toca especificamente a 

                                                           
325 Neste sentido, designadamente, OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Comercial, Volume IV, Sociedades 

Comerciais… ob. cit., p. 15 e J. M. COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito comercial- Das 

Sociedades… ob. cit., p. 33. 
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Direitos Reais, a compropriedade constitui apenas a comunhão do direito de 

propriedade, podendo haver comunhão em outros direitos reais, de gozo, de garantia e 

de aquisição.  

Acresce que, duas ordens de razões explicam o acantonamento da figura da comunhão 

no regime jurídico da propriedade. A primeira é histórica; a communio romana 

desenvolveu-se no tocante à propriedade. A segunda é científica; a falta de uma parte 

geral no sistema interno de Direitos Reais leva a prever quase tudo o que é geral no 

contexto da propriedade, assim se distorcendo o alcance de institutos e de figuras cujo 

âmbito de aplicação supera largamente o daquele direito. O regime da compropriedade 

funciona, assim, como o paradigma da comunhão de direitos reais, mas o alcance da sua 

disciplina transcende em muito a comunhão da propriedade, atingindo a comunhão de 

qualquer direito”326.  

A compropriedade respresenta um concurso de vários direitos de propriedade (tantos 

quantos os participantes) sobre todos os bens, direitos que, justamente pela 

concorrência, se limitam reciprocamente no seu exercício327. 

Existem, assim, na comunhão tantos direitos como comuneiros. Estes direitos são 

independentes entre si e têm a natureza do direito a que se referirem. Na 

compropriedade, cada compropriedtário é titular de um autêntico direito de propriedade 

(…)”. O objeto do direito do comproprietário é a coisa, a totalidade da coisa e não uma 

porção ideal representada pela quota. Os direitos dos comproprietários têm a mesma 

coisa por objeto, que é assim comum a todos eles328. 

                                                           
326 Cf OLIVEIRA ASCENSÃO, Direitos Civil – Reais, 5ª Edição, Coimbra, 1993, p. 361. 
327 LUÍS PINTO COELHO, Da Compropriedade… ob. cit., p. 134. 
328 Cf, designadamente, OLIVEIRA ASCENSÃO, Direitos Civil – Reais… ob. cit., pp. 390-391 e 

ANTÓNIO MENZES CORDEIRO, Direitos Reais, Lex, Lisboa, 1993, p. 442. 
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Assim, na comunhão, diversamente nas sociedades criada de facto e sociedades de 

facto, o direito pertence aos comproprietários329. A coisa objeto dos direitos dos 

comproprietários é comum, e, portanto, não há património autónomo. Nas sociedades de 

facto e sociedades criada de facto temos, como melhor veremos em sede própria, uma 

individualidade jurídica distinta dos seus participantes, cujo património não se confunde 

com o património dos seus membros330. 

Ora, a sociedade considera-se comercial, como já se assinalou, quando se dedica a 

prática de actos e/ou atividades comerciais e quando se constituiu segundo a forma 

legalmente imposta (escritura pública ou documento particular com assinaturas das 

partes reconhecidas).  

Parece lógico deduzir que, se não se verificam os dois requisitos (a prática de atividade 

comercial e a forma), não há sociedade comercial. Não obstante, é certo que quase 

unanimamente se considere elemento bastante, para atribuir a natureza comercial a uma 

sociedade, o primeiro requisito, o fim de praticar um ou mais actos/atividades de 

comércio. Faltando o primeiro e verifica-se o segundo, aplica-se o art. 6.º AUS; ou 

faltando o segundo requisito, simplesmente, a sociedade é irregular, (sociedade de facto 

ou sociedade criada de facto), aplica-se, então, os artigos 864.º e 865.º ss.. 

A maioria dos autores procura a diferença entre a sociedade e a compropriedade na 

affectio societatis, cujo significado não há, contudo, unanimidade de opiniões. Esta é o 

elemento imprescindível para a existência de sociedade, tal como suficientemente fica 

demonstrada no respetivo ponto331. 

                                                           
329 Parece-nos neste sentido, OLIVEIRA ASCENSÃO, Direitos Civil – Reais… ob. cit., pp. 385-386. 
330 Neste sentido, LUÍS PINTO COELHO, Da Compropriedade… ob. cit., pp. 139 e ss. 
331 Pronuncia-se neste sentido, designadamente, LUÍS PINTO COELHO, Da Compropriedade… ob. cit., 

pp. 168 e ss. 
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Contudo, há quem ponha de parte a affectio societatis, por ser destituída de conteúdo 

certo, e procura a distinção na intensidade do intuito de lucro. Enquanto na comunhão 

se tem em vista o simples gozo das coisas comuns, na sociedade tem-se pelo contrário o 

objetivo de obter lucro: não se nega assim que da compropriedade possa derivar 

também um lucro, mas há diferença entre o que é produto das ordinárias condições da 

propriedade e o produto extraordinário que se obtém mediante a indústria, a troca, o 

tráfico332.  

33. Agrupamento Complementar de Empresas  

 

Nos termos do disposto no artigo 869.º do AUS o “Agrupamento Complementar de 

Empresas é o que tem por exclusiva finalidade reunir, por tempo determinado, todos os 

meios necessários a facilitar ou desenvolver a actividade económica dos seus membros 

ou melhorar ou aumentar os resultados dessa actividade.  

A actividade do agrupamento deve ser essencialmente conexa à actividade económica 

dos seus membros devendo ter um carácter auxiliar em relação a ela”. 

Ora, a expressão “agrupamento complementar de empresas”333 pode dar origem a 

alguns equívocos, uma vez que parece que os membros do ACE devem ser empresas em 

sentido subjetivo a que correspondam empresas em sentido objetivo  ̧ os agrupados 

devem ser sujeito que explorem (ou se proponham explorar) empresas. Não obstante, 

será razoável interpretar (extensivamente) “empresa” de modo a abarcar sujeitos 

empresários e não empresários, aliás, tal decorre expressamente do artigo 871.º/I, do 

                                                           
332 Vide LUÍS PINTO COELHO, Da Compropriedade… ob. cit., p. 168. 
333 Tradução nossa. Neste sentido também JOÃO ESPÍRITO SANTO, Constituição da Sociedade de 

Responsabilidade Limitada; o Agrupamento de Interesse Económico… ob. cit., conforme o título. 



218 

  

 

 

 

 

 

 

AUS. Assim, este preceito determina expressamente que “O agrupamento 

Complementar de Empresa pode ser constituído por duas ou várias pessoas, singulares 

ou colectivas, incluindo profissionais liberais sujeitos a um estatuto legal ou 

regulamentar específico, ou cujo título seja protegido”. 

Atividade – objeto - do ACE há-de ser não só essencialmente conexa à atividade 

económica dos seus membros mas também auxiliar ou complementar em relação a ela 

(artigo 869.º/II). Tal atividade é dirigida a melhorar as condições de exercício ou de 

resultado das atividades dos membros, não podendo o ACE ter por fim principal a 

realização e partilha de lucros (artigo 869.º/I); um fim lucrativo é acessório (artigo 

870.º/I). 

 Assim, por exemplo, duas empresas de transformação de castanha de cajú constituem 

um ACE para comprarem em conjunto matérias-primas a transformar nos respetivos 

estabelecimentos fabris, ou para venderem em conjunto os produtos finais, ou para 

prospetar mercados, ou publicitar os seus produtos. Em qualquer caso, não visa o ACE 

lucrar à custa dos seus próprios membros; visa é proporcionar matérias-primas mais 

baratas (tendencialmente a preço do custo), ou possibilitar que os membros vendam 

mais e/ou mais caro. O ACE é instrumento para os agrupados, no essencial, realizarem 

economias ou conseguirem vantagens económicas diretamente produzíveis no 

património de cada um deles334.  

O ACE adquire ou goza personalidade jurídica e de capacidade jurídica plena desde a 

data da sua matrícula no Registo do Comércio e do Crédito Mobiliário (artigo 872.º).  

                                                           
334 Cf PAULO OLAVO CUNHA, Direito Empresarial para economistas e gestores, 2ª Edição, 

Almedina, 2016, pp. 37 e ss., e J. M. COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito comercial - Das 

Sociedades… ob. cit., p. 44. 
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Têm um órgão deliberativo-interno (tendo cada agrupado um voto, em regra – artigo 

877.º/III) e um órgão de administração (artigo 879.º), podem ter, e em certos casos têm 

de ter, um órgão de fiscalização (artigo 880.º). 

Os agrupados respondem em regra solidariamente (embora subsidiariamente) pelas 

dívidas do ACE (artigos 873.º e 874.º). 

Deve entender-se que os ACE não são sociedades335. Ao contrário das sociedades 

criadas de facto e sociedades de facto, são entidades essencialmente, repita-se, sem fins 

lucrativos. Porém, um ACE pode transformar-se em sociedade em nome coletivo (artigo 

882.º/II).  

A doutrina entende que os ACE, tal como as cooperativas, são entidades de tipo 

associativo que se situam entre as associações de regime geral e (mais proximamente) 

as sociedades336.  

34. Consórcio 

 

                                                           
335 Defendem também que os ACE não são sociedades, designadamente, J. M. COUTINHO DE ABREU, 

Curso de Direito comercial - Das Sociedades… ob. cit., p. 44, OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito 

Comercial, Volume IV, Sociedades Comerciais… ob. cit., p. 31. Qualificando estes agrupamentos como 

sociedades, v. PINTO FURTADO, Curso de Direito das Sociedades… ob. cit., pp. 163, ss., PUPO 

CORREIA, Direito comercial... ob. cit., pp. 148-149, ANTÓNIO MENZES CORDEIRO,  Direito das 

Sociedades I… ob. cit., pp. 408-409. Em França, o entendimento dominante é a de que os ACE não são 

sociedades - v. Designadamente, G. RIPERT/R. ROBLOT/M. GERMAIN/L. VOGEL, Traité de droit 

commercial, t. 1, 17ª éd., LGDJ, Paris, 1998, p. 1498.  
336 Cf J. M. COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito comercial- Das Sociedades… ob. cit., p. 45. 
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O contrato de consórcio, sendo embora, conhecido na prática guineense, parece-nos que 

o legislador o tem esquecido, pelo que, por razões óbvias, a análise deste modelo 

contratual far-se-á com base no Direito português. 

O consórcio é definível, de acordo com os artigos 1.º e 2.º do DL 231/81, de 28 de 

Julho, como o contrato pelo qual duas ou mais entidades (singulares ou coletivas) que 

exerçam atividades económicas se obrigam a, de forma concertada, realizar certas 

atividades ou efetuar determinadas contribuições a fim de possibilitar a realização de 

actos materiais ou jurídicos preparatórios de uma atividade, a execução de um 

empreendimento, o fornecimento a terceiros de bens iguais ou complementares 

produzidos por cada um dos consorciados, a pesquisa ou exploração de recursos 

naturais, ou a produção de bens que possam ser repartidos em espécie entre os 

consorciados337. Assim, por exemplo, é de consórcio o contrato pelo qual duas 

sociedades de construção civil se obrigam, para abertura de uma estrada, a realizar, de 

forma concertada (harmonizada ou complementar) trabalhos de terraplenagem, uma, e 

trabalhos de alcatroamento, a outra338.  

O consórcio diz-se “interno” quando as atividades ou os bens são fornecidos a um dos 

consorciados pelo (s) outro (s) e só aquele estabelece relações com terceiros, ou quando 

as atividades ou os bens são fornecidos a terceiros por cada um dos consorciados sem 

expressa invocação dessa qualidade (artigo 5.º/1). E diz-se “externo” quando as 

                                                           
337 Vide Cf J. M. COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito comercial- Das Sociedades… ob. cit., p. 47, 

PAULO ALVES DE SOUSA VASCONCELOS, O Contrato de Consórcio no Âmbito dos Contratos de 

Cooperação entre Empresas, Coimbra Editora, Coimbra, 1999, pp. 66 a 70. 
338 Vide parágrafos 5.º e 6.º, e artigo 2.º do Preâmbulo do DL 231/81, de 28 de Julho, J. M. COUTINHO 

DE ABREU, Curso de Direito comercial- Das Sociedades… ob. cit., pp. 47-48. 
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atividades ou os bens são diretamente fornecidos a terceiros por cada um dos membros 

do consórcio e com expressa invocação dessa qualidade (artigo 5.º/2). 

O contrato de consórcio externo pode prever a criação de um “conselho de orientação e 

fiscalização” composto por todos os consorciados (artigo 7.º) e deve prever e designar 

de entre os consorciados um “chefe do consórcio”, a quem compete exercer funções 

internas (organização e promoção da cooperação entre as partes do consórcio) e externa 

(de representação, mediante procuração) – artigos 12.º-14.º. As partes do consórcio 

podem «fazer-se designar, juntando todos os seus nomes, firmas ou denominações 

sociais, com o aditamento “Consórcio de…” ou “… em consórcio” (…)» - artigo 15.º/1. 

Nos consórcios externos (bem como nos internos da segunda sub-modalidade – artigo 

5.º, 1, b), cada um dos consorciados percebe, em princípio, diretamente os valores que 

lhe forem devidos pelos terceiros (para os quais se executou empreendimento ou a quem 

foram fornecidos bens), ou adquire diretamente os produtos resultantes das atividades 

previstas nas alíneas d) e e) do artigo 2.º (artigos 16.º e 17.º). Nos consórcios internos da 

primeira sub-modalidade (só um dos consorciados estabelece relações com terceiros). 

Pode ser convencionada a participação dos consorciados que não operam com terceiros 

nos lucros e/ou perdas derivados da atividade do consorciado que estabelece as relações 

com os terceiros (artigo 18.º). 

É proibida a constituição de “fundos comuns” em qualquer consórcio; nos externos, as 

importâncias entregues ao respetivo chefe pelos outros membros ou por ele retidas com 

autorização deles consideram-se fornecidas nos termos e para os efeitos do artigo 1167º, 

a), do CC. (: “o mandante é obrigado a fornecer ao mandatário os meios necessários à 

execução do mandato, se outra coisa não foi convencionada”) – artigo 20.º 48. 

O consórcio não é espécie do contrato de sociedade; do contrato de consórcio não nasce 

uma entidade (societária ou de outro tipo). Com efeito, não há no consórcio fundo 
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patrimonial comum que suporte atividade comum339; não há exercício em comum de 

uma atividade económica, cada um continua a exercer uma atividade própria, embora 

concertada com as atividades dos outros membros; não havendo atividade exercida em 

comum, impossível é um lucro correspondente e comum – podem é os consorciados, 

individualmente, obter lucros das respetivas atividades individualmente exercidas no 

quadro do consórcio (e, na hipótese prevista no artigo 18.º, participar nos lucros por 

deles obtidos)340.  

35. Sociedades civis simples 

 

São civis as sociedades com objeto civil ou não comercial, as sociedades que não 

tenham por objeto a prática de actos de comércio, ou o exercício de uma atividade 

mercantil. Por exemplo, são civis as sociedades de profissionais liberais para o exercício 

das respetivas atividades. 

Saliente-se que as sociedades agrícolas e as sociedades de artesão341s, que no quadro 

societário, exercem atividades artesanais são conseradas pelo AUS como sociedades 

                                                           
339 Cf, PAULO ALVES DE SOUSA VASCONCELOS, O Contrato de Consórcio… ob.cit., pp. 66 a 70. 
340  Vide parágrafo 8.º do Preâmbulo do DL 231/81, de 28 de Julho, J. M. COUTINHO DE ABREU, 

Curso de Direito comercial- Das Sociedades… ob. cit., p. 49.Parece-nos que PEDRO PAIS DE 

VASCONCELOS não reconhece a natureza societária ao contrato de consórcio, ao afirmar que “os 

consórcios têm natureza contratual e não instituem uma pessoa jurídica diversa dos seus membros. Não 

têm personalidade jurídica. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Direito Comercial, Vol. I, Almedina, 

2015, p. 156. Para ANTÓNIO MENZES CORDEIRO, o consórcio é “figura autónoma que corresponde a 

um contrato de sociedade especial”.  ANTÓNIO MENZES CORDEIRO, Direito das Sociedades I… ob. 

cit., p. 407. 
341 Parece-nos que, se bem entendemos, vai nesse sentido PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Direito 

Comercial… ob. cit., p. 95. 
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comerciais, como já se observou, (o proémio do artigo 3.º, e n.º VIII do mesmo preceito, 

AUCG). 

Para que sejam civis, as sociedades hão-de ter exclusivamente por objeto uma atividade 

não comercial – é o que resulta dos artigos 2.º e 3.º, do AUCG. Assim e por 

conseguinte, as sociedades criadas de facto e sociedades de facto distinguem-se da 

sociedade civil simples por terem objeto comercial, isto é, aquelas, contrariamente esta, 

exercem atividade comercial.  

36. Sociedade em formação  

 

As sociedades em formação designam aquelas sociedades cujos sócios, havendo já 

iniciado o processo constitutivo, não hajam ainda procedido à inscrição no RCCM 

(immatriculation). Esta conceção lata da sociedade em formação explica-se, 

nomeadamente, em virtude da circunstância de a celebração do contrato social não estar 

sujeita a forma solene, podendo tanto constar de acto notarial como resultar de mero 

documento escrito das partes: assim sendo, abrangem-se aqui indistintamente aquelas 

fases em que os sócios se limitaram às negociações preliminares (pourparles), 

concluíram contratos promessa entre si (promesse de société) ou assinaram já o acordo 

escrito de constituição social que inclua os estatutos da sociedade com as menções 

obrigatórias342. Vai neste sentido o disposto no artigo 100.º, que determina 

expressamente que sociedade em formação é a sociedade comercial cujo processo 

constituinte ainda não é completo (artigo 100.º). 

Todavia, esta noção legal da sociedade em formação não nos diz quando é que começa a 

sociedade em formação. Também o período do seu término parece algo pouco claro, 

                                                           
342 Vide JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, As sociedades em fomação: sombras e luzes… ob. cit., P. 29. 
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aliás, como já se assinalou. Sobre esta questão remetemos o leitor para as observações já 

feitas anteriormente.  

 

A fronteira entre a sociedade em formação e a sociedade de facto parece-nos muito 

fluida. Por isso, foram, inclusivamente, analisadas no ponto reservadas às sociedades de 

facto. Porém, não deixa de existir entre a sociedade de facto e sociedade em formação 

algumas diferenças, que abaixo serão indicadas.   

A este respeito, nota ENGRÁCIA ANTUNES que “nas relações externas, a natureza 

constitutiva atribuída ao registo comercial implica que a sociedade em formação não 

existe enquanto sujeito jurídico - não sendo assim titular de quaisquer direitos e 

obrigações próprias (designadamente, como vimos, de um património próprio) – e que 

não possui capacidade jurídica para participar no comércio económico ou jurídico – sob 

pena de, fazendo-o, a sociedade em formação se transformar numa “sociedade de 

facto”, embora paradoxalmente a doutrina e a jurisprudência tenham vindo a abrir 

sucessivas exceções a esta proibição geral, através do reconhecimento da validade dos 

actos praticados pelos sócios no período pré-registral, com a consequente imputação 

desta actividade à própria sociedade343. 

Na sociedade em formação, contrariamente o que se verifica na sociedade de facto, há 

uma sociedade incompleta, e não uma sociedade irregular. A distinção entre a sociedade 

em formação e a sociedade de facto ou irregular tem de se tornar essencialmente 

valorativa. Haverá irregularidade quando passar o prazo razoável em que se esperara a 

formalização do contrato social (além da hipótese de ter sido adoptado um tipo 

                                                           
343 JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, As sociedades em fomação: sombras e luzes… ob. cit., P. 30, nota 34. 

Acresce o autor em referência que isto mesmo é reconhecido por alguns autores, que sublinham que esta 

evolução errática levou a que “a exceção, claramente, substitui o princípio” (PAILLET, ELIZABETH, L” 

Activité de la Société en Formation”, 419, in 98 Revue de Sociétés, 1980, 418 e segs). 
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societário não previsto no AUS). Do artigo 100.º e ss., não decorre directamente a 

sociedade verdadeiramente irregular ou de facto, mas sim um trecho normal da vida da 

sociedade em formação344.  

A chamada “sociedade de facto” (société de fait) visa designar genericamente o caso 

daquelas sociedades que passaram a explorar de modo duradouro a sua actividade 

económica sem que seja cumprido o respetivo processo formativo, ou sociedade já 

formada mas que apresenta vícios, ou ainda a constituição de uma sociedade à margem 

dos tipos societários permitidos no AUS (artigo 865.º).   

A distinção entre a sociedade em formação e a chamada société créée de fait, sociedade 

criada de facto, reside essencialmente no facto de, nesta última, as partes em questão 

não têm qualquer intenção de constituir uma sociedade comercial. Por isso, a sociedade 

criada de facto resulta pura e simplesmente dos factos, do comportamento das partes 

envolvidas como verdadeiros sócios perante os terceiros. Ao invés, na sociedade em 

formação há clara intenção de constituir a sociedade comercial. Trata-se de uma fase 

normal do surgimento, para o mundo jurídico, de uma sociedade comercial. A sociedade 

criada de facto é uma sociedade comercial, pese embora tenha surgido à margem do 

processo normal de formação dos contratos. A sociedade de facto traduz, 

essencialmente, a situação de uma sociedade eivada de vícios de formação. 

37. Sociedade em participação  

 

Nos termos do artigo 854.º do AUS, “Sociedade em participação é aquela em que os 

sócios decidem que não será matriculada no Registo do Comércio e do Crédito 

Mobiliário e que não terá personalidade jurídica345, não estando sujeita a publicidade”. 

                                                           
344 Vide OLIVEIRA ASCENSÃO, Constituição de sociedades comerciais… ob. cit., pp. 202-203. 
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A sociedade em participação, société en participation, inspirada no Direito francês 

(artigos 1871.º a 1872º-2, do Code Civil, que derrogam as disposições correspondetes 

da Lei n.º 66-537, de 24 de Julho de 1966, artigos 419.º e ss), é desprovida de 

personalidade jurídica (plena), conforme expressamente determina o artigo 854.º. 

Tradicionalmente, a sociedade em participação era considerada, em princípio, como 

uma sociedade oculta, secreta346. O artigo 419.º da Lei de 1966 consagrou 

expressamente este carácter. No atual Code Civil francês não houve a reprodução da 

disposição anterior que regualava a sociedade em participação, de onde parece resultar 

que o legislador reconhece dois tipos de sociedades em participação: sociedade em 

participação tradicional ou oculta e sociedade em participação ostensiva347. O mesmo é 

possível sustentar perante o disposto no artigo 854.º do AUS da OHADA tendo em 

conta a sua semelhança com o artigo1871.º, do Code Civil.  

Na sociedade em participação oculta, por regra, os terceiros conhecem o associante, na 

medida em que é ele que exerce, autonomamente, a atividade comercial, e é ele que se 

relaciona perante terceiros. Os associados não são, por regra, conhecidos pelos terceiros. 

Já na sociedade em participação ostensiva os sócios são conhecidos por terceiros348. 

Os bens necessários ao desenvolvimento da actividade social são disponibilizados pelos 

sócios ao gerente da sociedade; a propriedade desses bens permanece, todavia, na 

titularidade dos sócios que os disponibilizaram (artigo 857.º). 

                                                                                                                                                                          
345 Deve entender-se «a personalidade jurídica plena». 
346 Cass.com., 11 févr. 1985, Ver. soc. 1986, p. 263.  
347 Neste sentido, RIPERT et ROBLOT, Traité de droit commerciale, Tome, 2, Les sociétés 

commerciales, por MICHEL GERMAIN e VÉRONIQUE MAGNIER… ob. cit., pp. 200 e s. 
348 Vide RIPERT et ROBLOT - Traité de droit commerciale, Tome, 2, Les sociétés commerciales, por 

MICHEL GERMAIN e VÉRONIQUE MAGNIER… ob. cit., pp. 200-201. 
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Os sócios podem estabelecer que certos bens fiquem sujeitos a um regime de 

compropriedade indivisa, bem como que um deles titule o direito de propriedade dos 

bens que adquira com vista à realização do objecto social, no todo ou em parte (artigo 

858.º). 

Nos termos do artigo 859.º “I - Consideram-se em compropriedade indivisa os bens 

adquiridos através da aplicação ou do investimento de montantes pecuniários comuns 

durante a vigência da sociedade, bem como os que já estavam em compropriedade antes 

de serem disponibilizados à sociedade. 

II - Consideram-se igualmente em compropriedade os bens que os sócios tiverem 

decidido submeter a esse regime”. 

As sociedades em participação, Stille Gesellschaft (HGB alemã de 1897, $$ 230, ss), as 

sociétés en participation, apesar de não terem responsabilidade jurídica nem estarem 

submetidas a obrigações de publicidade, continuam a ser qualificadas pela larga maioria 

da doutrina francesa como sociedades349.  

Em Portugal, a associação em participação é hoje disciplinada no Cap. II do DL 231/81, 

de 28 de Julho (arts. 21.º-31.º). 

Trata-de um contrato pelo qual um ou mais sujeitos sujeitos se associam a uma 

atividade económica exercidade por um sujeito (associante), ficando o(s) primeiro (s) a 

participar nos lucros ou nos lucros e perdas que desse exercício resultarem para o 

segundo (arts. 21.º, 1, 22.º, 1). O associado deve prestar ou obrigar-se a prestar uma 

contribuição de natureza patrimonial (dinheiro, transmissão de propriedade, uso ou 

                                                           
349 vide, designadamente, RIPERT et ROBLOT - Traité de droit commerciale, Tome, 2, Les sociétés 

commerciales, por MICHEL GERMAIN e VÉRONIQUE MAGNIER… ob. cit., p. 200 e DOMINIQUE 

VIDAL, Droit des sociétés… ob. cit., p. 417. 
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fruição de bens, transmissão de créditos, assunção de dívidas do associante, prestação 

de serviços, etc.); quando a contribuição “consista na contribuição de um direito ou na 

sua transmissão, deve ingressar no património do associante” (art. 24.º, 1). O associado 

fica sempre com o direito de participar nos lucros derivados da atividade económica do 

associante; se outra coisa não resultar do contrato, participará ele também nas perdas, 

em regra até ao limite da sua contribuição (v. artigos 21.º, 2, 23.º, 2, 25.º)350. 

Observe-se que a maioria da doutrina portuguesa não reconhece às associações em 

participação o carácter societário. Assim, sustenta-se que são contratos que não 

originam novas entidades; a atividade económica a que os sujeitos se “associam” não é 

exercida em comum, é exercida essencialmente pelos “associantes”; as contribuições 

dos “associados” integram-se normalmente no património dos “associantes”, não há 

património comum nem autónomo351.  

Apesar da maioria da doutrina francesa reconhecer o carácter societário a sociedade em 

participação, não nos parace clara a natureza societária das sociedades em participação, 

em virtude do disposto nos artigos 857.º a 859.º. Uma vez que resulta patente destes 

artigos que a sociedade em participação não dispõe de património autónomo.  

Importa traçar diferenças existentes entre a sociedade criada de facto e sociedade em 

participação, e a relação entre esta e a sociedade de facto. 

                                                           
350 Sobre associação em participação, vide, RAUL VENTURA, Associação em Participação e 

Associação à Quota (Anteprojetos e Notas justificativas), Lisboa, 1970, pp. 5 e ss. 
351 Neste sentido, nomeadamente, J. M. COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito comercial- Das 

Sociedades… ob. cit., p. 51, PINTO FURTADO, Curso de Direito das Sociedades… ob. cit., pp. 87, ss., 

e PUPO CORREIA, Direito comercial... ob. cit., pp. 199-200. Diferentemente,ANTÓNIO MENEZES 

CORDEIRO, Direito das Sociedades I… ob. cit., pp. 405-407. 
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A sociedade em participação pressupõe, contrariamente à sociedade criada de facto, a 

celebração de um contrato352. Já quanto à sociedade de facto, a fronteira que a separa da 

sociedade em participação é ténua, na medida em que ambas as sociedades não gozam 

de personalidade jurídica plena, por falta do registo. Contudo, na sociedade em 

participação a falta do registo da sociedade resulta de uma convenção das partes, 

enquanto na sociedade de facto a falta do registo desta não decorre necessariamente do 

acordo das partes. 

38. Contrato de trabalho 

 

O contrato de trabalho é um negócio jurídico obrigacional, ou seja, estruturalmente, 

apresenta-se como um contrato de direito civil, em particular, de direito das obrigações, 

correspondendo a um dos contratos em especial (artigos. 874.º e ss do CC). Por isso é-

lhe aplicado as regras gerais do negócio jurídico (artigos. 217.º e ss)353.  

 A noção de contrato de trabalho encontra-se no artigo 4.º da Lei Geral de Trabalho, Lei 

n.º 2/86, de 5 de Abril354: «contrato de trabalho é aquele pelo qual um trabalhador se 

obriga, mediante retribuição, a prestar a sua atividade intelectual ou manual a um 

empregador, sob autoridade e direção deste».  

O trabalhador assume uma obrigação de meios. Assim, se o trabalhador desenvolver a 

atividade diligentemente, mas, por causa que não lhe seja imputável, o fim pretendido 

pelo empregador não se verificar, a remuneração continua a ser devida. O risco é do 

empregador.  

                                                           
352 Vide DOMINIQUE VIDAL, Droit des sociétés… ob. cit., p. 418. 
353 Cf PEDRO ROMANO MARTINEZ, Direito do Trabalho, 7ª edição, Almedina, 2015, p. 291. 
354 Vide B.O. n.º 14, 5 de Abril de 1986. 



230 

  

 

 

 

 

 

 

Pelo contrário, a obrigação de resultado é característica da prestação de serviço (art. 

1154.º, do CC). A atividade laboral não terá de ser nem efetiva, nem proveitosa para o 

empregador, basta que o trabalhador esteja à disposição da entidade patronal para a 

realizar355.  

 

Em princípio, entre os contratos de sociedade e de trabalho não se suscitariam quaisquer 

problemas de distinção. Tendo em conta a definição de (contrato) sociedade, constante 

do art. 980.º do CC, e a de contrato de trabalho, já conhecida, parece não ser possível 

qualquer confusão. Mas, no entanto, o contrato de sociedade, em determinadas 

conformações que reveste, pode apresentar similitudes com o contrato de trabalho. 

Da parte final do art. 980.º do CC consta que a sociedade tem por fim a repartição dos 

lucros resultantes da atividade. Esta característica do contrato de sociedade - a 

repartição do lucro - não se verifica no contrato de trabalho. Além disso, da noção legal 

de sociedade parece inferir-se que não existe qualquer subordinação entre os sócios, 

nem entre eles e a sociedade. Há, no entanto, a ter em conta que o «Contrato de 

sociedade é aquele em que duas ou mais pessoas se obrigam a contribuir com bens ou 

serviços (…)» (art. 980.º do CC). Coexistem, pois, dois tipos de sócios: os de capital, 

que participam com bens; e os de indústria, que contribuem com serviços356 para a 

sociedade. Qunato aos primeiros, não há qualquer possibilidade de confusão com o 

contrato de trabalho (pode haver cumulação, sócio de capital, que simultaneamente 

trabalha na sociedade357. Mas em relação aos segundos, podem subsistir dúvidas de 

qualificação. Os sócios de indústria entram para a sociedade com o seu trabalho, 

prestando a sua atividade; não aportam bens para a sociedade mas sim o seu trabalho. É 

                                                           
355 Pronuncia-se neste sentido, PEDRO ROMANO MARTINEZ, Direito do Trabalho… ob. cit., pp. 293-

194 
356 Vide artigo 50.º-1/I, do AUS. 
357 Cf Ac. Rel. Lx. de 14/11/1990, CJXV, T.V, p. 167. 
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este ponto que se encontram a similitude para duas situações. No contrato de sociedade, 

o sócio de indústria presta o seu trabalho, tendo direito à repartição dos lucros, mas 

pode receber ainda uma retribuição mensal, que será ponderada na repartição anual de 

lucros358.  

A qualificação do contrato, como sendo de trabalho ou sociedade, é determinante, 

porque a exclusão dos sócios (artigos 1003.º e 1004.º do CC) é diversa do regime do 

despedimento, estabelecido na relação laboral. Por via dum contrato de sociedade pode 

ser posto em causa o princípio de segurança no emprego, porque, em vez de celebrar um 

contrato de trabalho, ajusta-se um contrato de sociedade com um socio de indústria e, 

pretendendo-se pôr fim à relação, recorre-se ao regime de exclusão do sócio359.  

Em certos contratos de trabalho, ao trabalhador, para além do direito a uma 

remuneração mensal, no fim do ano, com o objetivo de o incentivar, pode-lhe ser 

conferido o direito a participar nos lucros da empresa. 

O socio de indústria, com determinada função e horário fixo, recebendo uma quantia 

por mês, encontrar-se-á numa situação não muito diferente daquela em que o 

trabalhador, que não é sócio dessa sociedade, exerce idêntica função com o mesmo 

horário e ordenado, tendo direito à repartição de lucros. 

O gerente, sendo sócio de indústria, designado para o cargo social nos termos 

societários, deve ter o seu estatuto integrado no domínio do contrato de sociedade. 

Neste caso, deve concluir-se que não foi celebrado um contrato de trabalho. Se, pelo 

contrário, não sendo o gerente sócio, se foi designado atendendo ao seu valor e 

qualidade, importa verificar se haveria subordinação jurídica, caso em que se estará 

perante uma relação laboral.  

                                                           
358 Cf PEDRO ROMANO MARTINEZ, Direito do Trabalho… ob.cit., p. 343. 
359 Pronuncia-se neste sentido, Cf PEDRO ROMANO MARTINEZ, Direito do Trabalho… ob.cit., p. 

345. 
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Para os sócios de indústria que não sejam gerentes, mas exerçam funções na sociedade, 

importa igualmente averiguar se atividade é exercida de forma subordinada, equiparável 

à dos demais trabalhadores daquela empresa. Será, pois, perante o caso concreto que se 

pode qualificar a situação, atendendo à distinção entre autonomia e subordinação 

jurídica360.  

Posto isto, importa concluir que a sociedade de facto e sociedade criada de facto 

distinguem-se do contrato de trabalho, essencialmente, pela ausência de subordinação 

jurídica dos sócios entre si e destes perante a sociedade361. Assim, no contrato de 

trabalho não há lugar a existência de affectio societatis, elemento caracterizador de 

sociedade. 

CAPÍTULO IV. A RELAÇÃO ENTRE A SOCIEDADE CRIADA DE FACTO E 

SOCIEDADE DE FACTO 

39. Traços distintivos da sociedade criada de facto da sociedade de facto 

39.1. Caracterização geral da problemática da sua distinção  

 

Apesar do mérito irrecusável do legislador do novo AUS em fornecer premissas que 

permitem distinguir a sociedade criada de facto da sociedade de facto, todavia, tal 

                                                           
360 Pronunciam-se nestes termos, ROSÁRIO PALMA RAMALHO, Tratado de Direito de Trabalho, II, 

5.ª Edição, Almedina, 2014, pp. 70 e ss., PEDRO ROMANO MARTINEZ, Direito do Trabalho… ob.cit., 

p. 343, ANTÓNIO MENZES COREDEIRO, Da responsabilidade civil dos administradores das 

sociedades comerciais, Lex Lisboa, 1997, pp. 3845 a 396 e BRITO CORREIA, Os Admnistradorres das 

Sociedades Anónimas, Almedina, 1993, pp. 375 a 411. 
361 Cf Cass. soc., 31octobre 1991 e Cass. com., 5 novembre 1974. Disponíveis em 

www.legifrance.gouv.com . 

http://www.legifrance.gouv.com/
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evolução positiva do pensamento legislativo não nos dispensa da tarefa, não menos 

árdua, de procurar clarificar a diferença existente entre essas duas realidades societárias.  

Com efeito, nas chamadas sociedades criadas de facto, diversamente nas sociedades de 

facto, os sócios não têm se quer a consciência da existência de um contrato da sociedade 

entre eles. A sociedade criada de facto resulta essencialmente, senão exclusivamente, 

dos factos. As sociedades de facto são sociedades verdadeiramente constituídas, uma 

vez que existe um pacto social, os estatutos; a liquidação da sociedade de facto opera 

com base nesse pacto social, ou estatutos. Na sociedade criada de facto não existe um 

pacto social362 e a liquidação deve seguir o regime geral (artigos 266.º e seguintes). As 

sociedades de facto apresentam-se no comércio jurídico sob tipos reconhecidos pela lei, 

elas podem ser sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, 

sociedades de responsabilidade limitada, sociedades por ações simplificadas, sociedades 

anónimas, podendo ainda assumir uma das formas não reconhecidas pelo AUS, como 

seja, sociedades em comandita por ações, sociedades de indústria e capital. As 

sociedades criadas de facto que se apresentam como grupos amorfos podem ser, ou são 

essencialmente, sociedades comerciais em nome coletivo.  

Posto isto, não pode nem deve concluir-se que existe uma separação absoluta entre as 

duas realidades societárias, uma vez que tal não corresponde a uma análise exata das 

duas realidades societárias. Basicamente, as sociedades criadas de facto e sociedade de 

factosão, com efeito, sociedades irregulares, uma vez que não são registadas. Ambas as 

realidades societárias, (rectius: os respetivos sócios) sujeitam-se ao mesmo regime: o 

das sociedades em nome coletivo, por remissão do disposto no artigo 868.º.  

39.2. Autonomização da noção de sociedade criada de fato no Direito da OHADA 

  

                                                           
362 Cf JOSEPH HÉMARD, Théorie et pratique des nullité des sociétés... ob. cit., p. 200. 
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Por forma a facilitar a compreensão da noção da sociedade criada de facto face à noção 

da sociedade de facto, importa, antes porém, transcrever os artigos 115.º, 864.º e 865.º, 

do originário AUS.  

Conforme o disposto nos termos do Artigo 115.º “I - Se, contrariamente às disposições 

do presente Acto Uniforme, o contrato de sociedade ou o acto unilateral não forem 

reduzidos a escrito e, em consequência, a sociedade não puder matricular-se, esta 

denomina-se “sociedade criada de facto” e não tem personalidade jurídica.  

II - A sociedade criada de facto é regida pelos artigos 864.º e seguintes do presente Acto 

Uniforme”.   

Por outro, determina o artigo 864.º que “Existe uma sociedade de facto quando duas ou 

mais pessoas, singulares ou colectivas, agem como se fossem sócias, sem que tenham, 

todavia, constituído entre si um dos tipos societários previstos no presente Acto 

Uniforme”.   

Ainda prossegue o artigo 865.º que “Existe igualmente sociedade de facto quando duas 

ou mais pessoas, singulares ou colectivas, tiverem constituído entre si uma sociedade 

correspondente a um dos tipos previstos no presente Acto Uniforme, mas não tenham 

sido cumpridas as formalidades constitutivas legais ou tiverem constituído entre si uma 

sociedade que não corresponda a nenhum dos tipos previstos no presente Acto 

Uniforme”.  

Desde logo, ressalta destes preceitos a incongruência. Não obstante o legislador da 

OHADA ter conseguido, formalmente, evitar a confusão terminológica que havia no 

Direito francês, substancialmente, a realidade societária que apelida de «société créée de 

fait» parece-nos adequar mais a «société de fait», a sociedade de facto. Paradoxalmente, 

a noção da sociedade de facto prevista nos termos do artigo 864.º não representava outra 
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realidade que não seja a «sociedade criada de facto». Desta feita, o legislador em causa 

não conseguiu ultrapassar esse imbróglio363. 

Porém, o AUS conheceu uma profunda reforma com particular incidência no tema 

vertente. Com efeito, o legislador do novo AUS conseguiu, satisfatoriamente, evitar a 

confusão que até ao originário AUS existia. 

                                                           
363 No mesmo sentido, CHARLES MBA-OWONO, Société crée de fait et société de fait en droit 

OHADA… ob. Cit., p. 354. Diz este autor que «La doctrine avait cependant relevé, à juste titre, que la 

formulation des dispositions communautaires qui en résultait ne permettait pas d´établir avec clarité la 

distinction classiquement faite entre la société créée de fait et la société de fait. Bien au contraire, elle 

était plutôt empreinte d´une évidence confusion qui ne manquait pas de dérouter tout interprète. 

Concrètement, les hypothèses de société de fait retenues semblaient, en réalité, davantage correspondre à 

la société créée de fait, qui se retrouvait à l´article 115 visé ci-dessus, ne semblait obéir à aucune logique 

perceptible». Diversamente, PAUL-GÉRARD POUGOU (coord), Sociétés commerciales ... ob. ct.,  p. 

525, ALAIN FÉNÉON, Droit des Sociétés... ob. cit., p. 763. Diz este autor que «…Mais il y a également 

société de fait ou plus exactement «société créée de fait» lorsque que deux ou plusieurs personnes 

physiques ou morales on constitué entre elles une société reconnue par l´Acte uniforme (SNC, CSC, 

SARL, SA…) mais n´ont pas accompli les formalités légales constitutives (art. 865 do AUS). Resulta 

deste trecho  a patente confusão entre a sociedade criada de facto e sociedade de facto. Apesar do mérito 

evidenciado em destacar as incogruencias, nesta sede, do legislador da OHADA pela ILDA PORCILA 

DA CUNHA, todavia, não conseguiu fornecer uma distinção convincente entre as duas realidades 

societárias, ao afirmar que « a sociedade de facto strictu sensu vem prevista nos arts. 115.º e 253.º do 

AUS, (…). Já os arts. 864.º e 865.º do AUS tratam da sociedade criada de facto. ILDA PORCILA DA 

CUNHA, Sociedades comerciais em formação… ob. cit., p. 252. Embora tenha feito, de modo 

satisfatório, uma equiparação da situação prevista no artigo 864.º, do anterior AUS com a sociedade 

aparente prevista nos termos do n.º 1 do artigo 36.º, do CSC portuggues, TIAGO SOARES DA 

FONSECA incorre na mesma interpretação literal do artigo 864.º e ss, do anterior AUS da OHADA, 

TIAGO SOARES DA FONSECA, O Acto Uniforme relativo ao DSC/ACE… ob. cit., p. 48. Neste sentio, 

também, SALVATORE MANCUSO, ao afirmar que o legislador da OHADA evitou o risco de confusão 

terminológica que existia no Direito francês. Cf SALVATORE MANCUSO, Direito Comercial … ob. 

cit., p. 267.  
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Assim, do ponto de vista sistemático, o legislador deslocou a sociedade criada de facto 

«société créée de fait» do seu anterior lugar (impróprio), - do Capítulo III, Título V, 

Livro I da Parte I, - para o seu verdadeiro habitat - o Livro VI (hoje denominado por 

«Société créée de fait et société de fait», ou seja, «sociedade criada de facto e sociedade 

de facto») da Parte II. 

 Em consequência disso, reformulou a redação do artigo 115.º, onde, agora, se lê «I - Se, 

ao contrário das disposições do presente Acto Uniforme, o contrato de sociedade ou, 

quando aplicável, o acto unilateral de vontade não é feito por escrito e que, portanto, a 

sociedade não pode ser registrada, tal sociedade não tem personalidade jurídica. 

II - Ela é regida pelos artigos 864 e seguintes do presente Acto Uniforme»364. 

Desta feita, estabeleceu-se, em termos claros, a distinção entre a sociedade criada de 

facto e a sociedade de facto, nos termos dos artigos 864.º e 865.º, respetivamente. Com 

efeito, lê-se agora no artigo 864.º que «Há sociedade criada de facto quando dois ou 

mais pessoas singulares ou colectivas atuam como sócios sem terem formado entre si 

uma das sociedades reconhecidas pelo presente Acto Uniforme», e nos termos do artigo 

865.º determina-se que «Quando dois ou mais pessoas singulares ou colectivas 

constituíram entre si uma sociedade reconhecida pelo presente Acto Uniforme mas que 

comporte vícios de formação não regularizados ou constituíram uma sociedade não 

reconhecida por este Acto Uniforme, há sociedade de facto»365. 

                                                           
364 Tradução nossa. Lê-se no original em francês: «Artigo 115.º, I - Si, contrairement aux dispositions du 

présent Acte uniforme, le contrat de société ou, le cas échéant, l'acte unilatéral de volonté n'est pas établi 

par écrit et que, de ce fait, la société ne peut être immatriculée, une telle société n'a pas la personnalité 

juridique. 

II - Elle est régie par les dispositions des articles 864 et suivants ci-après» 
365 Tradução nossa. Lê-se no original do artigo 864.º: «Il y a société créée de fait lorsque deux (2) ou 

plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre 

elles l'une des sociétés reconnues par le présent Acte uniforme». 
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40. Pontos de contacto entre a sociedade criada de facto com a sociedade de facto  

40.1. Affectio societatis 

40.1.1. Noção 

 

A affectio societatis é a vontade e/ou intenção de constituir uma sociedade com outra ou 

outras pessoas366. Trata-se da definição dada por uma parte significante da doutrina e 

jurisprudência, sobretudo, francesas (as notas 44 e 45)367. 

 

40.1.2. Critérios para a definição de affectio societatis 

 

O artigo 1832.º, do Code Civil francês fornece uma noção insuficiente e complexa de 

sociedade, uma vez que reflete apenas certos aspetos do contrato de sociedade. O 

                                                                                                                                                                          

Nos termos do artigo 865.º determina-se que « Lorsque deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou 

morales ont constitué entre elles une société reconnue par le présent Acte uniforme mais qui comporte un 

vice de formation non régularisé ou ont constitué entre elles une société non reconnue par le présent Acte 

uniforme, il y a société de fait». 
366 Vide CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, Contratos III, Contratos de Liberalidade, de Cooperação 

e Risco, 2.ª edição, Almedina, 2016, p. 113. 
367 No mesmo sentido, a jurisprudência portuguesa, nomeadamente: Ac. STJ 08-Nov.-2005, ao determinar 

que “…. elemento essencial e específico de uma sociedade, ainda que irregular, é a chamada " affectio 

societatis ", ou seja, a intenção de cada um se associar com outro ou outros, para formação de uma pessoa 

colectiva distinta da de cada um deles”; Ac. STJ 17-Mar.-1995, que, por sua vez, explica que “É 

necessário para que se considere existente uma sociedade (ainda que irregular por a sua constituição não 

obedecer aos requisitos legais de forma) que as partes (sócios) tenham manifestado a chamada "affectio 

societatis", isto é, a intenção de cada um se associar com outros, pondo em comum bens, valores e 

trabalho, com o fim de partilhar os lucros resultantes dessa actividade”. Porém, o Tribunal em causa 

conclui-se, no caso vertente, pela não verificação de affectio societatis", in www.dgsi.pt.  

http://www.dgsi.pt/
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mesmo preceito centra-se essencialmente nas relações entre sócios, e unicamente na 

perspetiva material e positiva. Todo o que reporta ao aspeto psicológico das partes e a 

relação com terceiros fica de fora dessa noção. Para remediar essa situação, a affectio 

societatis, que terá sido ressuscitada ou inventada pela doutrina e a jurisprudência 

francesa, tem vindo a ser utilizada como um requisito residual, cabendo nela todos 

elementos em falta para definir a sociedade, o que implica a sua ambiguidade. Por isso, 

a doutrina avançou com duas bitolas ou critérios para definir a affectio societatis, a 

saber: critério subjetivo e critério objetivo368. 

 

40.1.2.1. Critério subjectivo 

 

O elemento subjectivo traduz-se na vontade de se associar com outrem em torno de fim 

económico comum, e a vontade de correr o risco inerente ao contrato de sociedade. 

Segundo DOYEN HAMEL a affectio societatis é composta por dois elementos: o 

primeiro elemento (essencial) é a vontade de união em torno de um fim lucrativo, e 

segundo elemento (complementar) é a vontade de correr o risco inerente ao contrato de 

sociedade. Porém, esta definição parece ser insuficiente se tomarmos em consideração o 

risco acrescido da sua confusão com figuras afins da sociedade. Se a definição subjetiva 

de affectio societatis revelar-se satisfatória em relação às sociedades de direito, ela tem-

se por inadequada para as sociedades resultantes de actos meramente materiais. Uma 

vez que, esta noção de affectio societatis, muita ambígua e baseada em aspeto 

                                                           
368  Cf HENRI TEMPLE, Les sociétés de fait, LDGJ, Paris, 1975, p. 127 e ss. 
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puramente psicológico, pode ser aplicada a diversos negócios jurídicos que envolvem 

interesses comum369.  

 

40.1.2.2. Critério objetivo   

 

O critério objetivo ensaiado pela doutrina para definição de affectio societatis assenta-se 

na contribuição e participação nos lucros e perdas da sociedade. 

Assim, tem-se procurado demarcar a sociedade de outros contratos afins, onde também 

há comuhão de interesses. Ao abordar o problema nesse quadro, consegue-se traçar o 

mérito da necessidade de affectio societatis.  

A necessidade de affectio societatis num contrato de sociedade tem que ver com a 

existência de contribuições e repartição de benefícios e encargos. Com efeito, a affectio 

societatis constitui um dos elementos preponderantes para distinguir a sociedade dos 

contratos afins, como fica demonstrada em sede de figuras afins a sociedade criada de 

facto e a sociedade defacto. 

A affectio societatis traduz a vontade de cooperação económica, o exercício em comum 

e em pé de igualdade de atividade comercial; uma colaboração deve ser interessada, ou 

seja, lucrativa. Alguns autores foram mais longe, ao sustentar que a affectio societatis 

«traduz uma obrigação de boa fé reforçada»370.  

A ideia de igualdade é recusada por DOYEN HAMEL371, que sustenta que ela não é 

aceitável quando se reporta ao funcionamento de contribuições, uma vez que é sempre 
                                                           
369 Neste sentido, Cf HENRI TEMPLE, Les sociétés de fait, LDGJ, Paris, 1975, p. 127. 
370 Neste sentido., HENRI TEMPLE, Les sociétés de fait… ob. cit., pp. 124-126. 
371 J. HAMEL, L´«affectio societatis», in Rev. trim. dr. civ., 1925, pp. 763 e ss. 
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admitida a existência de sócios de indústria e outros tipos de sócios. Mas a igualdade 

entre sócios não significa que suas contribuições devem ser da mesma natureza e 

mesmo valor. Não se trata de igualdade económica, mas sim de um princípio de 

equidade, de justiça, cuja modalidade de aplicação pode variar sem prejuízo dele. Por 

exemplo, os direitos de quinhoar nos lucros, de participação nas perdas e na gestão da 

sociedade não podem ser excluídos. O espírito de aceitação de uma certa repartição de 

benefícios e participação nas perdas, e o espírito de gestão coletiva demonstram a 

ausência de uma subordinação. 

Todavia, em rigor, nenhum de dois critérios fornece uma noção plenamente satisfatória 

de affectio societatis. As suas insuficiências resultam patentes se procurarmos aplicar as 

definições que apresentam à tese da sociedade de facto. Contudo, cada conceito 

apresenta elementos importantes e cremos que, para lá de eventuais diferenças, os dois 

critérios, pelas definições de affectio societatis apresentadas, não se excluem 

mutuamente, ou seja, não são incompatíveis. Os aspetos objetivos destacados pela tese 

objetivista não são mais que uma manifestação do elemento psicológico (a vontade de 

celebrar o contrato social) e, inversamente, o elemento psicológico estabelece-se a partir 

da reunião de indícios objetivos372.  

                                                           
372 Cf HENRI TEMPLE, Les sociétés de fait… ob. cit., pp. 127-129. Neste sentido, é eloquente a seguinte 

jurisprudência da OHADA: Ac. Cour. Suprême (COTE D´IVOIRE) 11-Mar.-2004 : “… L’affectio 

societatis ne se réduit pas à la seule intention de s’associer, encore moins à un sentiment non extériorisé 

par des actes. Ainsi, la Cour de cassation française a-t-elle censuré un arrêt qui, pour retenir l’existence 

d’une société de fait entre deux personnes, s’était borné à affirmer leur volonté de participer aux bénéfices 

et aux pertes, sans constater l’affectio societatis qui est distinct de cette volonté. L’affectio societatis 

exprime certes l’intention ou la volonté de s’associer, mais aussi et surtout, la collaboration effective, « 

active, intéressée et sur pied d’égalité entre tous les associés ». C’est ainsi que la Cour de cassation 

comprend l affectio societatis, même si elle semble ne plus vouloir utiliser cette expression. C’est dire que 

l’affectio societatis doit exister lors de la constitution de la société, mais également durant toute la vie 
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Ora, de acordo com HENRI TEMPLE, demonstrada as insuficiências das teses acima 

elencadas, cabe sublinhar que a tese subjetivista de affectio societatis não tem apoio na 

letra do artigo 1832.º, do Code Civil francês. Repare-se, o mesmo argumento pode ser 

defensável face ao artigo 4.º do AUS da OHADA, em virtude da sua semelhança com 

aquele preceito373. Assim, a noção de affectio societatis que se repousa apenas na 

vontade das partes parece-nos também inútil.  

Ela não é um elemento do contrato de sociedade, mas sim um dos requisitos 

fundamentais para a constituição de uma sociedade, uma vez que serve o propósito de 

exprimir a complexidade do consentimento em matéria societária. Todavia, aspetos 

psicológicos de um contrato, não sendo difíceis de detetar, tornam-se, as vezes, patentes 

em virtude do comportamento das partes. Apreciar esse aspeto psicológico num 

contrato de sociedade constitui uma das tarefas não menos árdua imposta ao tribunal em 

sede da qualificação de determinados factos suscetiveis de reconduzir a uma sociedade 

de facto ou a uma sociedade criada de facto374.  

                                                                                                                                                                          

sociale”. Disponível em www.ohada.com/jurisprudence. Parece-nos que vai nesse sentido, o Acórdão do 

STJ n.º 004097, de 17 de Março de 1995, que explica que “É necessário para que se considere existente 

uma sociedade (ainda que irregular por a sua constituição não obedecer aos requisitos legais de forma) 

que as partes (sócios) tenham manifestado a chamada "affectio societatis", isto é, a intenção de cada um 

se associar com outros, pondo em comum bens, valores e trabalho, com o fim de partilhar os lucros 

resultantes dessa actividade”, e o acórdão do Cour d´Appel d´Agent, Chambre Civile, de 21 de Nov. de 

2011, ao afirmar que “L'affectio societatis est la volonté des associés de participer aux bénéfices et de 

contribuer aux pertes de la société”.  
373 A jurisprudência da OHADA destaca, à semelhança da doutrina e jurisprudência francesas, ao abrigo 

do artigo 1832.º, do Code Civil, os três elementos constitutivos do contrato de sociedade: des associés, 

des apports et l'affectio societatis. Cf Ac. TCJA 31-Mar.-2005, disponível em 

www.ohada.com/jurisprudence. 
374 Cf HENRI TEMPLE, Les sociétés de fait…ob. cit., p. 129 e pp. 136-139. 

http://www.ohada.com/
http://www.ohada.com/jurisprudence
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Assim, a affectio societatis, indispensável a existência de todas as sociedades comporta, 

em primeiro lugar, «a vontade activa de se unir com outrem em torno de um objetivo 

comum», que constitui um dos seus aspetos fundamentais. Essa «vontade ativa» permite 

distinguir a sociedade de facto e sociedade criada de facto da comunhão que é, 

normalmente, passiva. A vontade ativa reveste-se de grande importância no quadro 

societário, uma vez que faltando essa vontade não há affectio societatis375, e por 

conseguinte, não há sociedade376. 

O fim comum distingue o contrato da sociedade de outros tipos contratuais, 

designadamente, o contrato de empréstimo, em que cada um prossegue o seu fim 

próprio. O fim comum no contrato de sociedade consiste na realização do objeto social. 

Outro traço fundamental da noção de affectio societatis tem que ver com a igualdade 

entre as partes. Na falta de igualdade entre as partes, pese embora a situação poder 

relevar para outros tipos de contratos, não há contrato de sociedade377.  

A ideia da igualdade no contrato de sociedade não deve ser entendida em termos de 

igualdade constitucional. De acordo MENZES CORDEIRO que “no moderno Direito 

das sociedades, operam vectores de igualdade e de justiça distributiva. Este princípio 

                                                           
375 HENRI TEMPLE, Les sociétés de fait… ob. cit., pp. 136 e ss. Ver, neste sentido, os Acórdãos: Ac. 

Cass. Com., 3 out. 1962, Bull. civ., III, n.º 382, p. 314, Ac. Cass. Com 19 nov. Bull civ. III, n.º 355, p. 

381. 
376 O caso paradigmático de ausência de affectio societatits, por isso, do contrato de sociedade, na 

jurisprudência portuguesa é o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, n.º 71 352, de 22 de Fevereiro de 

1984. Atente no seguinte: “… é a própria Autora que, nobremente, afirma que nunca pretendeu a 

repartição do prémio antes do casamento ou depois dele (…). É patente neste Acórdão a noção de affectio 

societatits em sentido subjetivo, evidenciada pela expressão: “nunca pretendeu”. Trata-se de ausência de 

vontade por parte da autora de constituir uma sociedade com o réu. 
377 Vide, Ac. Cass. Com., 24 Fev.-1965, Bull. civ., iii, n.º 146, p. 123 e Cass. Chamber sociale du 4-Dez.-

1959, Bull. civ., iv, n.º 1220, p. 1970. 137. 
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envolve, pela sua estrutura científica, a necessidade de tratar o igual de modo igual e o 

diferente de forma diferente, de acordo com a medida da diferença. Saliente-se que a 

igualdade não deve ser tomada em termos diretos e imediatos: nem mesmo nas 

sociedades anónimas. Ela é, aqui, antes do mais, a sujeição de todos à Ciência do 

Direito. Uma vez que estamos no domínio do Direito privado onde opera o “princípio 

da autonomia privada” enquanto um dos vetores do sistema378. 

 A igualdade ou liberdade que constituem um dos elementos da distinção do contrato de 

sociedade do contrato de trabalho permanecem válidas aqui, elas não ficam prejudicadas 

ainda que um sócio confere outros «diretrizes gerais de gestão» e exerce um «controlo 

critico sobre essa mesma gestão».  

 

40.1.2.3. A orientação da jurisprudência  

 

A jurisprudência é unânime em reconhecer o carácter indispensável de affectio 

societatis nas sociedades de facto e sociedades criadas de facto379. No entanto, algumas 

jurisprudências não lograram definir affectio societatis, contentando-se apenas em 

identificar a presença ou ausência de vários indícios da sua presença. 

Raramente o juiz tem prevalecido de documento escrito para identificar a existência de 

affectio societatis. Havendo documento particular, colocar-se-á o problema de 

                                                           
378 Cf ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., pp. 282-284. 
379 Vide Cour d'appel de Bastia , chambre civile, 17 Fev. 2016  Proc: N° de RG: 14/00038, disponível em: 

www.legifrance.gouv.com  

http://www.legifrance.gouv.com/
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qualificação do facto subjacente380 (que pode, assim, configurar um contrato de 

sociedade ou outro tipo contratual), posto que os termos utilizados podem ser 

ambíguos381. Podem ser utilizados simples papéis, um projeto de estatutos, 

correspondências entre as partes, ou entre sócios e terceiros, a existência de conta 

bancária conjunta (aberta em nome da sociedade). A affectio societatis pode ser, 

também, deduzida a partir de relação de certas pessoas, como seja: o pagamento 

indiscriminada de facturas, compra reciproca de mercadorias, as dívidas fiscais 

conjuntas constituem também indícios da vontade de se associar, ou seja, a atitude de 

sócios perante Administração, a Segurança social. Normalmente, estas dispõem de 

regras aplicáveis a sociedades irregulares (sociedades de facto e sociedade criadas de 

facto).  

O exercício em comum de atividade comercial e a participação nos lucros são 

comportamentos suscetíveis de provar a existência de affectio societatis382. O 

prolongamento por vários anos de compropriedade resultante de sucessão pode, 

também, transformar automaticamente a relação subjacente num contrato social, desde 

que haja a affectio societatis. Com efeito, uma herança indivisa, que assim permanece 

                                                           
380 Qualificar é determinar a categoria jurídica em que esta realidade se integra. Procurar saber, por 

exemplo, se se trata de uma compra e venda, ou de uma sociedade. Neste sentido, OLIVEIRA 

ASCENSÃO, O DIREITO, Introdução e Teoria Geral, 13.º Edição Refundida, 8.ª Reimpressão, 

Almedina, 2005, pp. 604-05. 
381 Neste sentido, Ac. TGI (BURKINA FASO) 21-Fev-2001: “… Un contrat de partenariat, même intitulé 

protocole d'accord entre deux sociétés, qui réglemente clairement les apports, le bénéfice et l’affectio 

societatis, crée effectivement une société de fait régie par la convention. Sa dissolution peut être 

demandée étant entendu qu'il y a violation de la loi”, disponível em www.ohada.com.  
382 Vide, designadamente, Ac. TGI (BURKINA FASO) 21-Fev-2001, em www.ohada.com/jurisprudence.  

http://www.ohada.com/
http://www.ohada.com/jurisprudence
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por muito tempo, pode transformar-se numa «sociedade crida de facto»383, assim como 

a longa duração de relação de concubinagem pode originar a «sociedade criada de 

facto», desde que exista uma atividade comercial exercida durante esse período384. É 

possível também que o juiz esteja em presença de uma sociedade exteriormente perfeita, 

mas que na verdade, os estatutos são enganadores, de onde os participantes carecem de 

affectio societatis385. 

Se a escrita for totalmente omissa, como sucede com frequência nas sociedades criadas 

de facto, o juiz deduzirá a existência de affectio societatis de todos os indícios 

disponíveis. A justificação de affectio societatis pode assentar-se sobre indícios 

materiais: comunhão de interesses, colaboração efetiva, a conta bancária conjunta386. 

 

40.1.3. A necessidade de affectio societas 

 

a) Sociedade de facto  

 

                                                           
383 Soc., 24 mai 1967, Bull. civ., iv, n.º 418, p. 348. G. LAGARDE, op. cit., n.º 24 e ss.(… a 

compropriedade perde a sua natureza jurídica quando perdura muito tempo (… ) indícios de affectio 

societatis afere-se da inação prolongada.. Neste caso a compropriedade transforma-se em sociedade 

criada de facto: civ., 24 mars 1965, com., 12 févr. 1973, Com., 4 juin 1973. 
384 Neste sentido, designadamente, Cour de cassation, chambre civile 1, 3 janv. 1967, Bull. civ., I, n.º 4, p. 

3, Cour d'appel de Nouméa, chambre civile, 4 de Oct. 2012, Proc. N° de RG: 11/00328, Cour d’appel 

d’Agen, chambre civile 1, du 26 juin 2006, N° de RG: 651 e Cour d’appel de Montpellier, 1e chambre 

section a2 du 6 octobre 2009, todos disponíveis em www.legifrance.gouv.com.   
385 Cf, nomeadamente, Ac. TCJA 31-Mar.-2005, em www.ohada.com/jurisprudence. 
386 Cf Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 novembre 2012, N.º 11-25.294, e Cour d’appel de 

Montpellier, 1e chambre section a2 du 6 octobre 2009, todos disponíveis em www.legifrance.gouv.com. 

http://www.legifrance.gouv.com/
http://www.ohada.com/jurisprudence
http://www.legifrance.gouv.com/
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Da mesma forma que não pode haver sociedade legalmente constituída sem affectio 

societatis, também é inconcebível a existência de uma sociedade de facto sem a affectio 

societatis. Em França, o juiz tem recusado a liquidação como sociedade de facto a 

sociedade nula por falta de affectio societatis387.  

À luz do AUS não resulta defensável a solução segundo a qual um contrato (de 

sociedade) que carece de affectio societatis não é aplicável a tese da sociedade de facto. 

O artigo 368.º da lei, de 24 de Julho de 1966, sobre sociedades comerciais, que 

estabelece o princípio da não retroatividade da nulidade de um contrato de sociedade, 

não distingue as causas da nulidade. No mesmo sentido, de forma mais expressiva, o 

artigo 1844-15.º do Code Civil francês em vigor, e por inspiração nestes normativos, 

também no mesmo sentido o artigo 253.º do AUS. 

Coloca-se a questão de saber como liquidar, conforme as regras de sociedades, uma 

situação respeitante a pessoas que não querem ser sócios, ou que querem outro tipo de 

contrato? 

A não liquidação de uma sociedade388 que carece de affectio societatis pode colocar em 

causa o artigo 253.º. Uma vez que o legislador não distingue as causas da nulidade do 

contrato social.  

Todavia, tem em conta que a affectio societatis é um, senão o mais importante elemento 

geralmente utilizada pela doutrina e jurisprudência para demarcar a sociedade, 

sobretudo as sociedades criadas de facto e sociedades de facto, de figuras afins, não nos 

parece plausível o ente em causa sob a égide da teoria da sociedade de facto. Uma vez 

que, na ausência de affectio societatis não há sociedade nenhuma, (artigo 4.º, do AUS e 

                                                           
387  Cf, designadamente, Ac. Cass. Civ., 19-Mar.-1862, em www.legifrance.gouv.com. 
388 Se é que ainda é legítimo falar-se de sociedade. 

http://www.legifrance.gouv.com/
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artigo 980.º, do CC). Porém, se se criar a aparência de uma sociedade, ou seja, se as 

partes envolvidas comportarem como se fossem sócios, faltando a affectio societatis, a 

solução que se nos afigura razoável é a responsabilidade solidária e ilimitada das 

pessoas em questão389. 

b) Sociedade criada de facto 

 

Na sociedade criada de facto, a aferição de affectio societatis parece muito mais fácil, na 

medida em que o ente societário em questão não é dissimulado, como acontece na 

sociedades fictícias, quando, formalmente, as partes cumprem o rito de constituição de 

sociedade sem que, efetivamente, haja entre elas affectio societatis. 

A affectio societatis parece, com efeito, mais necessária nesta realidade societária, uma 

vez que é através da reunião de seus elementos que permite distinguir a sociedade criada 

de facto de figuras afins. Com efeito, figuras como empréstimo e contrato de trabalho 

ou de prestação de serviço podem, em determinadas circunstâncias ser confundidas com 

a sociedade criada de facto. Na prática, a distinção da sociedade criada de facto do 

contrato de prestação de serviços, por exemplo, pode ser muito subtil, uma vez que a 

ausência de salário pode constituir um dos fundamentos para invocar a existência de 

sociedade criada de facto entre as partes. Assim, a affectio societatis surge como um dos 

principais elementos para distinguir a sociedade (criada de facto) de figuras próximas390.  

 

                                                           
389  Parece-nos em sentido contrário, HENRI TEMPLE, Les sociétés de fait, LDGJ, Paris, 1975, p. 141, 

que defende a tese da inexistência na ausência de affectio societatis. 
390 Neste sentido, HENRI TEMPLE, Les sociétés de fait… ob. cit., pp. 141-142. No mesmo sentido, 

designadamente, Cour d’appel de Bastia, chambre civile, 17 février 2016, N° de RG: 14/00038. 
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40.2. A uniformização do regime jurídico da sociedade criada de facto e sociedade 

de facto  

 

Como já se observou, as sociedades criadas de facto não deixam de pertencer, não 

obstante a ignorância da realidade subjacente à relação entre as partes envolvidas, a 

categoria de sociedades irregulares, uma vez que, por maioria de razão, não são 

formalizadas por escrito, e por isso não podem ser objeto de publicidade no RCCM. 

Assim, tanto os sócios da sociedade de facto assim como os da sociedade criada de facto 

estão sujeitos ao mesmo regime jurídico, desde que a sua existência seja judicialmente 

reconhecida (artigo 868.º).  

À partida, AUS demarca-se da fonte inspiradora (o sistema jurídico societário francês), 

uma vez que esta (nos termos do artigo 1873.º, do Code Civil) remete a solução da 

problemática da sociedade criada de facto para o regime da sociedade em participação, 

ao passo que o AUS da OHADA manda, uma vez comprovada a existência da 

sociedade criada de facto (e sociedade de facto), aplicar diretamente as regras da 

sociedade em nome colectivo aos sócios.  

Todavia, o legislador francês acaba por operar uma remissão indireta para o regime da 

sociedade em nome coletivo, quando esteja em causa uma sociedade comercial criada 

de facto (artigo 1871-1, do Code Civil). Assim, pode considerar-se que a remissão do 

legislador francês para o regime da sociedade em nome coletivo é indireta, 

contrariamente a remissão direta operada pelo legislador do AUS da OHADA391. 

Parece-nos que a remissão para as regras da sociedade em nome coletivo visa, por um 

lado, a tutelar interesses de terceiros (credores da sociedade criada de facto e credores 

                                                           
391 Cf ILDA PORCILA DA CUNHA, Sociedades comerciais em formação… ob. cit.,  p. 247. 
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da sociedade de facto), por intermédio do instituto de responsabilidade ilimitada e 

solidária, nos termos do artigo 270.º, e seguintes do AUS. Por outro, o legislador 

procura desencorajar o exercício da atividade comercial de modo informal. No limite, 

visa impulsionar a formalização da economia.  

Coloca-se a questão de saber se, nos precisos termos do artigo 868.º, a sociedade criada 

de facto e a sociedade de facto não forem judicialmente reconhecidas, qual o regime 

jurídico a aplicar às relações entre os sócios (e entre estes e terceiros)? Será que estamos 

em face de uma verdadeira lacunai? E, se sim, como resolver a questão vertente?  

Tem-se defendido a aplicação do regime da sociedade em nome coletivo, por ser o 

regime jurídico mais adequado para o caso em virtude da sua natureza mais gravosa, 

sendo certo que as sociedades em questão são sociedades comerciais pelo objeto. 

Acresce que o regime aplicável à eventual lacuna em questão não pode ser diferente 

para as situações de sociedades de facto não reconhecidas judicialmente e as situações 

de sociedades em participação, já que ambas não gozam de personalidade jurídica392. 

Salvo melhor opinião, a aparente lacuna detetada no artigo 868.º e a solução proposta 

para a sua efetiva integração não nos parecem acertadas. Uma vez que, quando o juiz 

ponderar devidamente a situação fáctica envolvente e concluir pela não qualificação da 

mesma realidade como contrato de sociedade, então tratar-se-á, porém, de uma outra 

figura contratual, cujo regime jurídico deve moldar a relação entre os participantes, pelo 

que não se pode falar, propriamente, de sócios e muito menos convocar, para o caso, o 

regime da sociedade em nome coletivo. Rectius: a sociedade de facto e a sociedade 

criada de facto só gozam da existência judicial, embora efémera, com o reconhecimento 

judicial. Efémera, porque o seu reconhecimento judicial conduz inevitavelmente ao seu 

                                                           
392 Neste sentido, TIAGO SOARES DA FONSECA, O Acto Uniforme relativo ao DSC/ACE... ob. cit., p. 

49 e ILDA PORCILA DA CUNHA, Sociedades comerciais em formação… ob. cit.,  p. 248. 
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desaparecimento, à sua extinção, ou à sua dissolução e, quando justificar, à consequente 

liquidação. Atente no disposto nos artigos 864.º, 865.º, 866.º, 242.º e ss., 253.º, todos do 

AUS.  

Porém, em caso o vínculo em questão apresentar elementos semelhantes ao contrato de 

sociedade, pode aplicar-se, analogicamente, o regime geral constante dos artigos 980.º e 

seguintes do Código Civil393. 

 

40.3. A tutela jurídica na sociedade criada de facto e sociedade de facto 

 

Em face de uma sociedade de facto e, sobretudo, uma sociedade criada de facto, 

poderíamos fazer intervir as regras gerais da tutela da aparência, particularmente no que 

concerne a relações duradouras394. A jurisprudência dos diversos países tem evoluído, 

precisando os termos da tutela dispensada, seja entre os próprios «sócios», seja nas 

relações da «sociedade» com terceiros. 

Assim, na Alemanha, a jurisprudência tem vindo a sufragar a regra de que, nas relações 

internas e perante uma sociedade criada de facto, ou sociedade aparente, vale o que as 

                                                           
393 Cf Ac. TRG 19-Maio-2011, disponível em www.dgsi.pt . 
394 MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Teoria da confiança e responsabilidade civil (2001), 439 ss. e 

passim. 

http://www.dgsi.pt/
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partes tenham, de facto, querido395. Nas relações externas: a boa fé e a confiança dos 

terceiros, convencidos da presença de uma sociedade, deverão ser respeitadas396. 

Outrossim em Itália, a figura da aparência jurídica conhece aplicação às sociedades 

irregulares meramente aparentes, com uma consequência prática: a de dispensar, aos 

terceiros credores da organização aparente, uma tutela patrimonial397. 

O Ato Uniforme em exame resolveu solucionar expressamente a problemática posta 

pelas sociedades criadas de facto, ou sociedades aparentes, como se usa dizer nos outros 

sistemas jurídicos. Assim, nos termos do seu artigo 864.º: 

- Há sociedade criada de facto quando duas ou mais pessoas singulares ou colectivas 

actuam como sócios sem terem formado entre si uma das sociedades reconhecidas pelo 

presente Acto Uniforme. 

Assim que for judicialmente reconhecida a existência da sociedade criada de facto, ou 

sociedade aparente, determina o AUS que: (…) as regras da sociedade em nome 

colectivo são aplicadas aos sócios (artigo 868.º). 

Algo um pouco diferente do que se passa no Direito português, o Código das 

Sociedades Comerciais  português determina que “Se dois ou mais indivíduos quer pelo 

uso de uma firma comum quer por qualquer outro meio, criarem a falsa aparência de 

                                                           
395 P. ex.: BGH 27-Mai.-1953, NJW 1953, 1220, afastando as regras de uma «sociedade de facto» e BGH 

28-Nov.-1953, BGHZ 11 (1954), 19-192 (191), apud: ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das 

sociedades I… ob. cit., pp. 529-532 
396 CHRISTINE WINDBICHLER, Gesellschaftsrecht, 22ª ed. Cit., 112, apud: ANTÓNIO MENEZES 

CORDEIRO, Direito das sociedades I, Parte Geral, 3ª edição ampliada e atualizada, Almedina, 2016, 

pp. 529. 
397 FRANCESCO Jr. FERRARA/FRANCESCO CORSI, Gli imprenditori e le società, 15ª ed., Guiffrè, 

2011, pp. 218-219. 



252 

  

 

 

 

 

 

 

que existe entre eles um contrato de sociedade, responderão solidária e ilimitadamente 

pelas obrigações contraídas nesses termos por qualquer deles” (artigo 36.º/1). 

O n.º 2 desse artigo398 dispõe, porém, que se for acordada a constituição de uma 

sociedade e antes da celebração do contrato as partes iniciarem a competente atividade, 

tem aplicação o regime das sociedade civis. 

Sustenta-se que este preceito não foi conseguido, porquanto o legislador português 

parece ter feito uma distinção radical, a saber: a) uma aparência total de sociedade, em 

que os responsáveis nem intenção têm de celebrar um contrato; e b) uma situação em 

que tal intenção já existiria. 

Na primeira hipótese, haveria uma responsabilidade solidária (e, naturalmente, 

ilimitada) entre os participantes; no segundo, aplicar-se-iam as regras das sociedades 

civis.  

Trata-se de uma diferenciação não aceitável, tendo em conta que, na perspetiva dos 

terceiros, não se percebe esta diferenciação. Tanto no primeiro caso como no segundo, 

eles apenas estão convictos da existência da sociedade, sendo-lhes inacessível o facto de 

os «sócios» terem ou não a intenção de celebrar, no futuro, um contrato que, então, 

faltava. Assim, a doutrina em referência defende a aplicação do regime das sociedades 

civis por ser o mais adequado e pode assegurar superiores níveis de tutela: basta ver 

que, perante o regime da sociedade civil, os credores «sociais» têm uma situação de 

privilégio, perante os bens da «sociedade» e em relação aos credores pessoais dos 

«sócios», (artigo 999.º do CC). Além disso, está sempre assegurada a responsabilidade 

                                                           
398 Este preceito corresponde, em certa medida, a sociedade de facto do Direito da OHADA, artigo 865.º, 

do AUS. 
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pessoal e solidária dos «sócios», pelas dívidas da sociedade, artigo 997.º/1 do CC, ainda 

que, é certo, com benefício de excussão, idem, n.º 2.  

Acresce que, a aplicação das regras das sociedades civis justifica-se porquanto, a 

constituição das sociedades aparentes (sociedades criadas de facto) não depende de 

qualquer forma especial. Quando duas ou mais pessoas, «… pelo uso de uma firma 

comum…» ou «… por qualquer outro meio…» criem a falsa aparência de uma 

sociedade (comercial) há, pelo menos, um acordo, expresso ou tácito, no sentido de 

criar aparência em causa399. 

Posto isto, também nos parece possível fazer intervir, no Direito guineense/OHADA, 

outros elementos próprios da tutela da aparência ou, por um prisma mais atual, da 

confiança das pessoas (terceiros) pelos danos decorrentes dessa situação aparente ou da 

sociedade criada de facto. Assim: a) a confiança deve ser objetivamente justificada; b) 

os confiantes a tutelar devem estar de boa fé, ou seja: devem desconhecer, sem culpa, a 

natureza meramente aparente ou fática da sociedade. O investimento de confiança e a 

imputação da mesma às pessoas que lhe estejam na origem podem ser dispensados400. A 

sede legal do instituto jurídico da tutela da confiança é o artigo 334.º, do Código civil 

vigente em Portugal e na Guiné-Bissau401. Com efeito, o assim exposto é passível de ser 

aplicado às sociedades criadas de facto à luz do Direito societário Guineense/OHADA, 

quando a outra não seja a solução mais adequada ao caso concreto. 

                                                           
399 Cf, designadamente, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p. 531. 
400 Neste sentido, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p. 531 e 

EDUARDO SANTOS JÚNIOR, CSC/Clássica, 2ª ed. (2011). 
401 Sobre a tutela da confiança, por todos, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, 

V, Parte Geral, Legitimidade, Representação, Prescrição, Abuso do Direito, Colisão de Direitos, Tutela 

Privada e Provas, Almedina, 2011, pp. 290-297. 
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40.4. A capacidade da sociedade criada de facto e sociedade de facto 

 

Conhecido o regime legal das relações internas e externas das sociedades constituídas 

mas ainda não registadas, ou seja, as sociedades de facto, ou sociedades irregulares, 

coloca-se a questão de saber qual é a capacidade das sociedades de facto, ou sociedades 

irregulares? 

Os dados colhidos são os seguintes: 

- pode ser iniciada a atividade social antes do contrato, artigos 101.º/II, 106.º, 111.º 

seguindo-se, então, o regime da sociedade de facto; 

- podem os sócios, nos estatutos ou por acto autónomo, conferir mandato a um ou mais 

membros do órgão de gestão para celebrarem contratos por conta da sociedade 

constituída e aina não registadas (artigo 111.º/1.ª parte); 

- podem ser assumidos pela sociedade os atos praticados com excesso ou falta de 

poderes, desde que tenham sido aprovados pela assembleia geral ordinária, nas 

condições previstas pelo AUS para cada tipo de social, salvo cláusula em contrário dos 

estatutos (artigo 112.º/1.ª parte).  

Deste artigo pode deduzir-se a existência da sociedade em nome coletivo, sociedade em 

comandita simples, sociedade de responsabilidade limitada, sociedade por ações 

simplificadas e sociedades anónimas constituídas mas ainda não registada, a 

funcionarem com base nos respetivos pactos sociais e normas do AUS. A este respeito, 

atente na expressão legal: “…nas condições previstas pelo AUS para cada tipo de 

social, salvo cláusula em contrário dos estatutos”;  

- ainda essas mesmas sociedades, sempre antes do registo, podem distribuir lucros e 

reservas, com base nos artigos 142.º e ss., ex vi do disposto no artigo 868.º. 
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Os regimes assim expostos bastam para concluir que as sociedades de facto, 

particularmente as constituídas mas ainda não registadas, dispõem de uma capacidade 

similar à que compete às próprias sociedades perfeitas. O especial entrave reside na 

preclusão da limitação da responsabilidade de quem pratique os inerentes actos, e a 

responsabilidade solidária. 

Essa capacidade ampla não causa qualquer surpresa: o mesmo sucede com as 

sociedades civis puras, que não dependem de forma especial nem de registo e com as 

próprias “associações não personalizadas”, previstas nos artigos 195.º e seguintes, do 

CC. Esta capacidade de princípio não obsta a que, caso a caso, se verifique o exato 

alcance do acto que lhe seja imputado402. 

Na concretização da sua capacidade, a sociedade de facto, ou sociedade irregular 

disfruta da representação orgânica. Esta será levada a cabo por um ou mais membros do 

órgão de gestão (artigo 104.º e 111.º/1.ª parte), em conformidade com os estatutos ou 

por acto autónomo. 

Quanto às sociedades criadas de facto, a sua capacidade resulta, salvo melhor 

entendimento, da sua natureza rudimentar. Só funcionam como tal nos casos em que a 

lei assim o determine e para os específicos efeitos consignados legalmente (artigo 

864.º). Atente na seguinte expressão legal: “…quando duas ou mais pessoas singulares 

ou coletivas atuam como sócios…”403. 

 

No que concerne à capacidade judiciária das chamadas sociedades criadas de facto e 

sociedades de facto (sociedades irregulares), determina expressamente a lei (o Código 

do Processo Civil) que: 

“Aartigo 8.º,  
                                                           
402 Neste sentido, à luz do Direito português, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das 

sociedades I… ob. cit., p. 543. 
403 Vide ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p. 371. 



256 

  

 

 

 

 

 

 

(Personalidade judiciária das pessoas colectivas e sociedades irregulares) 

 

1. A pessoa colectiva ou sociedade que não se ache legalmente constituída, mas que 

proceda de facto como se o estivesse, não pode opor, quando demandada, a 

irregularidade da sua constituição; mas a acção pode ser proposta só contra ela, ou só 

contra as pessoas que, segundo a lei, tenham responsabilidade pelo facto que serve de 

fundamento à demanda, ou simultaneamente contra a pessoa colectiva ou sociedade e as 

pessoas responsáveis. 

2. Sendo demandada a pessoa colectiva ou sociedade, é-lhe lícito deduzir reconvenção”. 

 

Deste preceito resulta a ideia basilar de que as sociedades irregulares (rectius: 

sociedades criadas de facto e sociedades de facto) demandadas não podem furtar o 

cumprimento da sua obrigação com base na irregularidade, tendo legitimidade 

processual passiva, e ativa apenas na reconvenção. 

Em consequência, a sociedade não teria legitimidade para as ações necessárias a exigir o 

cumprimento das obrigações decorrentes dos atos praticados em seu nome, nem para 

exercer as posições jurídicas ativas (por exemplo, a defesa da posse). Por esta via, 

parece-nos que o resultado final revelar-se-ia pouco equitativo, uma vez que os terceiros 

contratantes poderiam demandar a sociedade, mas a sociedade não poderia demanda-los 

quando se recusassem a cumprir as obrigações assumidas. Parece-nos razoável e justo 

reconhecer essas sociedades a capacidade judiciária ativa plena sob condição de 

requerem o registo definitivo na pendencia da ação404. 

 

                                                           
404 Vide MANUEL ANTÓNIO PITTA, Contributo para o estudo do regime da sociedade irregular no 

direito português… ob. cit., p. 534. 
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No domínio do Direito Fiscal a personalidade judiciária coincide com a personalidade 

tributária, que consiste na susceptibilidade de se ser sujeito da relação jurídica tributaria 

controvertida, nos termos do art. 8.º do Código do Processo Tributário, aprovado pelo 

Decreto n.º 10/84, de 3 de Março. 

O grande problema que subsiste é agora o de identificar quem é susceptível de ser esse 

sujeito, ou seja, o da individualização do sujeito da relação jurídico-tributária.  

Para que o vínculo da relação jurídica tributária se estabeleça são necessários, no mínio, 

dois entes, um dos quais é sujeito activo e o outro sujeito passivo. Aquele é o portador 

de direitos e a este são imputadas as correlativas obrigações. O sujeito activo é o 

detentor da soberania fiscal405.  

As sociedades comerciais irregulares, desde que distribuem lucros ou paguem juros 

pelos suprimentos, ficam sujeitas ao cumprimento das obrigações decorrentes, 

nomeadamente, do Código do Imposto de Capitais e do Código das Contribuições 

Industrial. 

Em consequência do reconhecimento de tal capacidade tributária, por um lado, as 

sociedades comerciais irregulares são susceptíveis de imputação de obrigações fiscais, 

cuja violação também respondem e, por outro, elas têm legitimidade para reclamar ou 

impugnar os actos tributários e contestar as acusações pela prática de infracções 

fiscais406.  

Importa sublinhar que, em princípio, não se produzem quanto às sociedades irregulares 

os requisitos necessários ao desenvolvimento do fenómeno tributário no domínio da 

Contribuição Predial. Uma vez que na contribuição predial, para além dos pressupostos 

                                                           
405  Cf MANUEL DA COSTA SÁ CACHADA, Os Regimes Jurídicos e Fiscal das Sociedades 

Comerciais Irregulares, Eugénio Branco, Lda, 1982, p. 47. 
406 Cf MANUEL DA COSTA SÁ CACHADA, Os Regimes Jurídicos e Fiscal das Sociedades 

Comerciais Irregulares… ob. cit., pp. 79-80. 



258 

  

 

 

 

 

 

 

específicos de rendimento, a relação jurídico-tributária, para se desenvolver, faz ainda 

apelo à existência de um prédio e de um possuidor. Somente, por regra, pode ser 

possuidor uma pessoa singular ou colectiva regular ou perfeita407.  

  

40.5. A prova da existência da sociedade criada de facto e sociedade de facto 

  

A prova, enquanto atividade destinada a efetuar, perante o tribunal, a demonstração 

convincente de certos factos, é realizada através dos meios de prova, isto é, dos 

elementos sensíveis ou percetíveis nos quais o tribunal pode alicerçar a convicção sobre 

a realidade do facto408. 

Asssim, o AUS determina expressamente que a existência de uma sociedade criada de 

facto ou de uma sociedade de facto pode ser provada por todos meios (artigo 867.º)409. 

Trata-se da consagração expressa do princípio da liberdade dos meios de prova, ainda 

que sociedade de facto e sociedade criada de facto compreendem um imóvel.  

Assim, a prova da existência de uma sociedade criada de facto e uma sociedade de facto 

(não obstante poder existir nesta o pacto social) pode ser feita, designadamente, 

mediante a prova testemunhal, a prova por confissão, a prova documental e a prova por 

presunções. 

 

                                                           
407 MANUEL DA COSTA SÁ CACHADA, Os Regimes Jurídicos e Fiscal das Sociedades Comerciais 

Irregulares… ob. cit., p. 63. 
408 Neste sentido, MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, As partes, o objeto e a prova na ação declarativa, 

LEX, 1995, P. 236 e ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, V, Parte Geral, 

Legitimidade, Representação, Prescrição, Abuso do Direito, Colisão de Direitos, Tutela Privada e 

Provas, Almedina, 2011, pp. 459 e ss. 
409 Cf Ac. Cass. Com., 13-Mar.-1984, em Sociétés 1984, p. 753.  



259 

  

 

 

 

 

 

 

Saliente-se que o Direito francês não conheceu, ao longo da sua evolução, o princípio da 

liberdade dos meios de prova. O artigo 1834.º, do Code Civil de 1804 veda 

expressamente a liberdade dos meios de prova. No mesmo sentido, determina o Código 

de Comércio francês de 10 de Setembro de 1807 que “Les sociétés en nom colectif ou 

en comandite doivent être constatées par des actes publics ou sous signature privée, en 

se conformant, dans ces dernier cas, à l´article 1329.º du Code Napoléon (artigo 39.º) ”. 

Porém, a lei de, 24 de julho de 1966, sobre as sociedades comerciais veio a derrogar o 

artigo 39.º do Code de Commerce, e consagrou o princípio da liberdade dos meios de 

prova, artigo 505.º, alínea a) desta lei410. 

Observe-se que a prova feita mediante um documento escrito (o contrato de sociedade, 

os estatutos) parece dispensar a prova dos elementos do contrato de sociedade. A falta 

do contrato social legalmente celebrado determina a nulidade da sociedade (artigo 10.º). 

Na sociedade formalmente constituída e posteriormente nula, a prova documental pode 

ser determinante.  

A sociedade criada de facto pode também ser provada por documento escrito (embora 

seja uma hipótese remota), uma vez que as partes podem qualificar erradamente o 

vinculo jurídico existente entre si, pelo que a prova da existência da sociedade criada de 

facto pode ser obtida através do documento particular e através dos atos materiais 

subsequentemente realizados pelas partes411. 

                                                           
410 Neste sentido, Cf HENRI TEMPLE, Les sociétés de fait… ob. cit., p. 147. 
411 Cf, designadamente, o Ac. TGI (BURKINA FASO) 21-Fev-2001. Este Tribunal determina que «Un 

contrat de partenariat, même intitulé protocole d'accord entre deux sociétés, qui réglemente clairement les 

apports, le bénéfice et l´affectio societatis, crée effectivement une société de fait régie par la convention. 

Sa dissolution peut être demandée étant entendu qu'il y a violation de la loi (Cf artigo 864.º)». Trata-se de 

um exemplo paradigmático da sociedade criada de facto entre duas pessoas coletivas, e não nos parece ser 

uma sociedade de facto como a, erradamente, qualifica o TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 
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A prova por presunções pode ser admitida logo que presunções resultem patentes. A 

maioria da jurisprudência citada na presente obra reconhece este meio de prova, 

sobretudo, nas chamadas sociedades criadas de facto. Aliás, parece-nos que, o AUS 

consagra, nos termos do artigo 864.º e seguintes, a presunção legal412 (iuris tantum). 

Embora o faça numa técnica legislativa diferente da matriz (a técnica legística 

portuguesa) dos países lusófonos, lê-se no artigo 864.º que “Há sociedade criada de 

facto quando duas ou mais pessoas singulares ou colectivas actuam como sócios sem 

terem formado entre si uma das sociedades reconhecidas pelo presente Acto Uniforme”. 

Ou seja, «presume-se que há sociedade criada de facto quando duas ou mais pessoas 

singulares ou colectivas actuam como sócios sem terem formado entre si uma das 

sociedades reconhecidas pelo presente Acto Uniforme». 

O artigo 349.º, do Código Civil diz que «Presunções são as ilações que a lei ou o 

julgador tira de um facto conhecido para firmar um facto desconhecido». O facto 

desconhecido, neste caso, é a existência da sociedade criada de facto, e os factos 

                                                                                                                                                                          

OUAGADOUGOU (BURKINA FASO) em clara obediência à letra do artigo 864.º (versão originária do 

AUDSC/ACE), porquanto as sociedades em questão não tinham clara consciência das suas qualidades de 

sócios de facto, evidenciada pela errada qualificação do vínculo que os une em «Acordo de Parceria». 

Com efeito, o comportamento das sociedades em causa parece enquadrar-se, perfeitamente, na previsão 

do artigo 864.º do atual AUS. Cf Ac. CA Centre (CAMEROUN) 05-Nov.-2008. Também, este Tribunal 

não conseguiu ir além da letra do anterior artigo 864.º, por ter qualificado a sociedade em questão de 

sociedade de facto, em vez de sociedade criada de facto., disponível em www.ohada.com/jurisprudence  e 

o caso Energy Transfer Partners, L.P., and Energy Transfer Fuel v. Enterprise Product Partners, L.P., 

Enbridge (US) Inc., and Enterprise Products Operating LLC, Cause N.º 11-12667, in the District Court, 

Dallas County, Texas, 298th Judical District, 08.03. 2013, anteriormente citados. 
412 Sobre a distinção entre as presunções legais ou iuris e a presunções judiciais ou hominis, por todos, 

ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, V, Parte Geral, Legitimidade, 

Representação, Prescrição, Abuso do Direito, Colisão de Direitos, Tutela Privada e Provas, Almedina, 

2011, pp. 478 e ss. 

http://www.ohada.com/
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conhecidos são os que ficam por apurar no decorrer da instrução. Tendo em conta a 

jurisprudência visitada até aqui, podemos indicar, designadamente, os seguintes indícios 

possíveis: as correspondências das partes, a relação das partes com administração 

pública (designadamente, administração fiscal e a segurança social no que concerne ao 

pagamento mútuo dos impostos e contribuições para a segurança social), as contas 

conjuntas ou contas solidáras413, o arrendamento conjunto de imoveis para o exercício 

da atividade comercial414, a coabitação no mesmo local, assinatura conjunta de 

documentos utilizados no comércio, com designação de «sócios», de um modo geral, a 

tomada de principais decisões sociais em conjunto e a exploração conjunta da atividade 

comercial constituem bases de presunções.  

 

A duração do vínculo pode ocupar um lugar muito importante na prova da existência da 

sociedade como noutras situações de facto. O tempo exerce grande influência sobre a 

existência da sociedade de facto e sociedade criada de facto. Com efeito, a circunstância 

de herdeiros continuarem a exploração prolongada do estabelecimento, integrado no 

acervo da herança, não partilhada, pode modificar da comunhão hereditária, em 

sociedade criada de facto415. 

                                                           
413 Sobre as noções e os contornos das contas conjuntas e contas solidárias, por todos, MANUEL 

JANUÁRIO DA COSTA GOMES, Contratos Comerciais, Almedina, 2012, pp. 139 e ss. 
414 Vide, designadamente, Ac. TRL 08-Set.-2015, disponível em www.dgsi.pt. Nos termos deste acórdão, 

lê-se que “… Provado nuclearmente, que duas pessoas contribuiram em igual quantia para aquisição de 

clientela de TOC, que outorgaram conjuntamente em contrato de arrendamento para o exercício desta 

atividade, e que abriram conta bancária conjunta na qual depositavam e retiravam quantias decorrentes e 

por causa da mesma, tem de concluir-se pela sua vontade de desempenho societário…”. 
415 Vide Ac. STJ 17-Maio-1995, disponível em www.dgsi.pt. Contudo, neste caso do Tribunal não 

reconhece a existência de sociedade criada de facto, dado a falta de elementos probatórios. 

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
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Imagine-se que A morre e B, C, D e F seus filhos, herdam uma quinta (ex., ponta de 

cajú) e uma padaria (que aos mesmos ficam a pertencer em compropriedade). Primeiro, 

B, C, D e F acordam em arrendar a quinta e locar a padaria. Nestes casos propõem-se B, 

C, D e F exercer atividade de mera fruição, de aproveitamento de frutos civis (dinheiro) 

das empresas comuns; não constituem qualquer sociedade civil ou comercial. Segundo, 

B, C, D e F acordam em explorar eles próprios cada uma das empresas. Isto significa 

que constituem duas sociedades comerciais de facto (artigo 3.º, do AUCG, como já se 

observou). Neste caso, cada um deles se obriga a contribuir com as respetivas quotas 

nas comunhões para o exercício em comum de atividades económicas que não são de 

mera fruição, a fim de repartirem os lucros resultantes dessas atividades. 

Esta conclusão não é infirmada ainda quando B, C, D e F não tenham consciência de 

que os seus acordos significam a constituição de sociedades (neste caso, temos a 

sociedade criada de facto), ou não queiram mesmo “transformar” a situação de 

compropriedade em situação societária, ou não tenham formalizado devidamente tais 

acordos (cfr arts. 981º e 1408º, 3, do CC., e art. 864.º do AUS). Preenchendo as notas 

caracterizadoras da (do contrato) sociedade, temos a sociedade416.  

A relação prolongada de uma união de facto pode, também, fundamentar a affectio 

societatis, quando os unidos de facto exerçam conjuntamente uma atividade comercial. 

A contribuição de indústria (o trabalho) nas sociedades constituídas sem observância do 

procedimento legal de constituição de sociedade comercial, a duração da colaboração do 

sócio de industria pode ser um indício forte para provar a existência da sociedade de 

facto e sociedade criada de facto. Neste sentido, também a partilha de benefícios, a 

                                                           
416 Neste sentido, J. M. COUTINHO DE ABREU (coord.), Código das Sociedades Comerciais em 

Comentário… ob. cit., pp. 33-34. Ainda sobre a transformação da indivisão ou compropriedade em 

sociedade criada de facto vide, M. PLANIOL ET G. RIPERT, Traté pratique de Droit Civil Français, 2.ª 

Édition Tome III, Les Biens, Paris, L.G.D.J, 1952, pp. 283 e ss. 
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multiplicação de operações bancárias, a sua repetição, ou a sua duração constituem 

indícios suplementares para a existência de sociedade de facto e de sociedade criada de 

facto. 

Posto isto, interessa, porém, salientar que o grau da exigência da prova da existência da 

sociedade criada de facto e sociedade de facto pode variar em função de interessados 

(sócio ou credor). Instaurada a ação de simples apreciação positiva, isto é, a ação de 

reconhecimento da existência da sociedade criada de facto ou sociedade de facto por um 

dos alegados sócios de facto, pode o tribunal exigir-lhe que apresente prova de todos 

elementos constitutivos do contrato de sociedade comercial. O sócio de facto em causa 

fica mais onerado no sentido de precisar a natureza da sua entrada na alegada sociedade 

(é recorrente, neste tipo de sociedades, a existência de sócios de indústria), demonstrar a 

verdadeira partilha dos dividendos e contribuição nas perdas, uma participação efetiva 

na gestão (direta ou indireta) da sociedade, ou seja, o exercício em comum do objeto 

social, em pé de igualdade. Trata-se de provar, de forma, inequívoca, a qualidade ou 

estado de sócio. No limite, tem de ser provada a existência de affectio societatis417.  

                                                           
417 Cf, nomeadamente, JEAN-MARC MOULIN, Droit des sociétés et des groupes, L.G.D.J, 2013, p. 239 

e M. COZIAN, A. VIANDIER e F. DEBOISSY, Droit des sociétés, …ob. cit., p. 583 e DOMINIQUE 

VIDAL, Droit des Sociétés … ob. cit., pp. 43-45. Para este autor «affectio societatis»traduz-se na 

«collaboration volontaire, active, intéressée et égalitaire».Veja-se, a este respeito, Ac. Cass. Com., 23-

Jun.-2004, em Bull. Joly Sociétés 2005, p. 295 e Ac. Cass. Com., 8-Mar.-1994. No mesmo sentido, 

JUDSON A. CRANE and ALAN R. BROMBERG, Law of Partnership, West Publishing Co., 1968, pp. 

37 e nota 31. Informa este autor que « … however, the old double standard persists to a degree in the rule 

of some courts that more evidence is required to establish partnership inter se than is necessary to show 

partnership as to third person. Pre-U.P.A. Chisholm v. Cowles, 42 Al. 179 (1868); Carlson v. Peterson, 

130 Neb. 806, 266 N.W. 608 (1936). One claiming to be a partner should be in possession of all relevant 

evidence, and so may properly be required to prove the allegation more convincingly than a third person».  
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Resulta daqui que o sócio de facto que pretende prevalecer dessa qualidade contra os 

restantes sócios e contra a sociedade fica mais onerado em comparação com terceiros 

que pretendem prevalecer-se da existência da sociedade criada de facto (e sociedade de 

facto), como melhor veremos no seguinte parágrafo. 

Tratando-se, porém, de um terceiro (credor da sociedade) que pretende prevalecer-se da 

existência da sociedade criada de facto, a jurisprudência e a doutrina de vários países 

revelam-se menos exigentes, ou mais flexíveis na matéria da prova, uma vez que, 

geralmente, não exigem a prova de todos os elementos do contrato de sociedade 

comercial, mas tão-somente a prova da simples aparência da sociedade criada de facto, 

que se faz em termos globais, isto é, independentemente do preenchimento de todos os 

elementos do contrato de sociedade comercial418, podendo o tribunal formar a sua 

convicção sobre a prova apresentada. 

 

A prova da existência da sociedade de facto e sociedade criada de facto pode interessar 

não só terceiros, mas também os próprios sócios de facto. Cumpre, assim, aferir alguns 

interesses subjacentes à prova da existência de sociedade de facto e sociedade criada de 

facto. 

 

                                                           
418 Cf, designadamente, Ac. Cass. Com., 26-Maio-2009, em Bull. Joly Sociétés 1994, p. 665, Ac. Cass. 

Com., 8-Mar.-1994, Ac. Cass. Com., 15-Nov.-1994, Cass. Com., 13 Nov.-1980, Ver. Sociétés 1981, p. 

788, Cass. Com., Ac. Cass. Com., 4-Jun-2002, em Sociétés 2002, n.º 187, Ac. Cass. Com., 10-Dez.-1991, 

Dr. Sociétés 1992, n.º 76. Neste sentido, designadamente, JEAN-MARC MOULIN, Droit des sociétés et 

des groupes, L.G.D.J, 2013, p. 239, BRUNO PETIT, Droit des sociétés… ob. cit., p. 102, DOMINIQUE 

VIDAL, Droit des Sociétés… ob. cit., p. 424, YVES GUYON, Aspects actuels du droit des afaires, ed., 

DALLOZ, 2003, P. 748 e M. COZIAN, A. VIANDIER F. e DEBOISSY, Droit des sociétés… ob. cit., pp 

583-584 e Energy Transfer Partners, L.P., and Energy Transfer Fuel v. Enterprise Product Partners, 

L.P., Enbridge (US) Inc., and Enterprise Products Operating LLC, Cause N.º 11-12667, in the District 

Court, Dallas County, Texas, 298th Judical District, March 4, 2014. 
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a) Sócios de facto 

 

Por um lado, pode o pretenso sócio ter interesse em fazer valer, em juízo, 

designadamente, o seu direito aos lucros, ou o direito de «quinhoar nos lucros» (artigo 

144.º e ss, ex vi do disposto no artigo 868.º), ou direito a sua quota da liquidação, pode 

ainda ter interesse para que seja declarado o estado de sócio a um credor da sociedade, 

para assim poder exigir-lhe, designadamente, a participação nas perdas da sociedade, 

podendo ainda ter interesse em intentar acção ut singuli419 (artigo 167.º) contra gestor da 

sociedade pelos danos causados à sociedade.  

Uma pessoa (um comerciante, por exemplo) pode tirar a vantagem em provar que não é 

credora da sociedade, mas, sim, sócia da mesma, e vise-versa. Supomos que esse 

comerciante compromete-se perante outro a colocar, ou colocou à disposição deste uma 

soma de 1000 000 FCFA destinada às determinadas operações comerciais. Se este se 

considerar simples mutuário, estará obrigado a pagar esse montante emprestado com 

juros. Ao invés, (se se considerar sócio de facto) poderá beneficiar do direito de exigir 

judicialmente, a todo momento, a dissolução e a consequente liquidação da sociedade 

em questão (atigos 866.º, 147.º, 200.º/V, 201.º/II e 204.º). Ele pode, deste modo, 

prevalecer-se da irregularidade para se eximir do cumprimento integral da obrigação 

assumida, uma vez que, poder-se-á ter em conta apenas o seu estado de sócio no 

pagamento das dívidas da sociedade, que, eventualmente, ocorre na insuficiência do 

património da sociedade, atente no princípio do benefício da excussão prévia 

consagrado nos termos do artigo 271.º, ex vi do disposto do artigo 868.º420. Porém, deve 

                                                           
419 A ação social é a ação de reparação do dano sofrido pela sociedade em virtude dos atos cometidos 

pelos gestores sociais no desempenho das suas funções. Nela pode distinguir-se, consoante for o caso, a 

ação da sociedade (ut universi) da ação do(s) sócio(s) (ut singuli). Para mais informação sobre a ação 

social no Direito da OHADA, vide AlAIN FÉNÉON, Droit des Sociétés… ob. cit., p. 499 e ss.  
420 Cf JOSEPH HÉMARD, Théorie et pratique des nullité des sociétés... ob. cit., pp. 200-201.   
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ser ressalvado, para o caso hipotético, o funcionamento de um dos vetores mais 

importante do Direito: o princípio da boa fé nos negócios jurídicos. 

Por outro lado, uma pessoa pode ter interesse em invocar contra outras a existência da 

sociedade criada de facto. Por exemplo, ocorrendo acidente numa empresa em que uma 

pessoa ficou gravemente ferida, se se considerar essa vítima trabalhadora, ela será 

devida uma indemnização conforme a lei laboral, se, pelo contrário, ela for reputada 

sócia, em princípio, não terá direito à indemnização.  

 

b) Terceiros 
 

Os terceiros, (rectius: os credores da sociedade criada de facto e sociedade de facto, 

dentre os quais a Autoridade Tributária), poderão ter interesse em provar que a 

contraparte é uma sociedade irregular, na expectativa de conseguir benefícios 

resultantes da aplicação do instituto da responsabilidade limitada e solidária de todos os 

sócios. Em consequência disso, o interessado em causa vê-se aumentado a garantia do 

cumprimento da obrigação421. 

40.6. Constrangimentos decorrentes da sociedade criada de facto e da sociedade de 

facto 

 

É importante salientar que as sociedades criadas de facto e as sociedades de facto não 

são modalidades logicamente necessárias ao sistema do direito das sociedades, uma vez 

                                                           
421 Cf JOSEPH HÉMARD, Théorie et pratique des nullité des sociétés... ob. cit., p. 201. Sobre a garantia, 

por todo, MANUEL JANUÁRIO DA COSTA GOMES, Assunção fidejussória de dívida: sobre o sentido 

e âmbito da vinculação como fiador, Almedina, Coimbra, 2010, p. 5 e seguintes, e e ANTÓNIO 

MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, X, Direito das Obrigações, Garantias, Almedina, 

2015, pp. 227 e ss. 
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que este sector do direito pode ser construído sem essa categoria. Trata-se de situações 

que, como já ficou suficientemente demonstrada, o discurso jurídico entendeu 

dispensar-lhes um tratamento como sociedades, ainda com variada e reduzida densidade 

normativa, conforme se esteja em face de uma sociedade de facto ou de uma sociedade 

criada de facto.  

Com efeito, as obrigações que a lei impõe relativamente à constituição das sociedades 

comerciais, acompanhadas de sanções, mesmo graves, não impedem, efetivamente, por 

motivos vários, que continuem a surgir e funcionar durante muito tempo numerosas 

sociedades comerciais irregulares, causando, assim, embaraços e prejuízos ao interesse 

público e aos interesses particulares em jogo. Por isso, há que acautelar a perturbação da 

ordem económica e jurídica que essas sociedades podem causar422.  

 

40.6.1. Do ponto de vista jurídico 

  

As sociedades irregulares podem constituir um perigo para todos os que com elas 

tenham alguma relação, em virtude da incerteza e a insegurança jurídica que delas 

derivam. Uma vez que estas modalidades de sociedades são susceptíveis de pôr em alto 

                                                           
422 A perturbação da ordem económica (e jurídica) ocasionada pelo exercício de atividades comerciais à 

margem do quadro legal existente e fora do controlo de poderes públicos parece merecer, aliás, a atenção 

do atual Governo, em virtude da comunicação oral do Ministro do Comércio e Promoção Empresarial, 

Victor Mandinga, no dia 20 e 21 de Dezembro de 2016, difundida, designadamente, pela Rádio da 

Difusão Nacional (RDN). Trata-se da comunicação proferida no âmbito da conferência de imprensa sobre 

os constrangimentos relativos ao funcionamento do Sector Privado da Guiné-Bissau havida entre esse 

Ministro e os representantes dos operadores económicos do País, designadamente, o representante da 

Câmara do Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços (CCIAS), presidente de Associação de 

Intermediários de Negócios e Presidente de Associação Nacional dos Agricultores (ANAG). Com efeito, 

o registo magnético dessa comunicação contém informações importantes na matéria vertente. 
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risco interesses de investidores, pondo em causa um dos valores fundamentais da 

Organização para a Harmonização do Direito dos Negócios em África (OHADA): a 

segurança jurídica e judiciária423. Recorde-se que o Direito societário da OHADA 

sanciona com a nulidade a inobservância das regras de constituição da sociedade, 

tomada no seu sentido puro e duro, a nulidade do contrato de sociedade provocaria 

inevitavelmente o efeito dominó para os actos praticados pela sociedade em questão. 

Com efeito, a nulidade tal e qual tem efeitos contraproducentes para a vida 

socioeconómica. Daí a necessidade e a conveniência da limitação dos efeitos da 

nulidade que, no limite, visa, a nosso ver, promover e defender a ordem económica dos 

Estados-membros da OHADA424.  

 

40.6.2. Do ponto de vista económico 

 

Do ponto de vista económico, as sociedades criadas de facto e sociedades de facto 

podem perturbar (e efetivamente perturbam) a ordem económica existente425. Uma vez 

que essas sociedades representam factores de desorganização da economia, na medida 

em que, geralmente, não dispõem de contabilidade organizada, impossibilitando, deste 

                                                           
423 Veja, Comunicação de KEBA MBAYE, De l´importance de l´harmonization du droit comercial dans 

le dévelopment de l´Afrique, no Congresso sobre os problemas da harmonização do direito privado e do 

direito internacional privado nas relações comerciais em África, que teve lugar em Roma entre os dias 4 e 

6 de Dezembro de 1972, disponível em www.ohada.com, GEORGES TATY, Brève réflexions à propôs 

de l´entrée en vigueur d´une réglementation commune du droit des affaires des états membres de la zone 

franc, in Revue Penant, n.º 30 (1997), pp. 277 e ss., e SALVATORE MANCUSO, Direito Comercial 

Africano (OHADA), Almedina, 2012, pp. 17-22 e nota 7. 
424 V. JOSEPH HÉMARD, Théorie et pratique des nullité des sociétés... ob. cit., pp. 23-24. 
425 Vide, neste sentido, RAÚL VENTURA, Sociedade irregular: acórdão do STJ de 24 de Julho de 

1949… ob. cit., p. 232.  

http://www.ohada.com/
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modo, a periódica prestação de contas. As sociedades irregulares provocam, realmente, 

a concorrência desleal426, e dificuldades para a autoridade fiscal. Além disso, diversos 

negócios formais vão, na prática, estar-lhes vedados, por razões de prática notarial. 

Recomenda-se, pois, como regra, a rápida conclusão do processo427. 

 

Como já deixámos explicito, a nulidade de toda sociedade pode afetar também o 

comércio no seu todo. Mas, se as sociedades irregulares nulas fossem sempre 

sociedades fraudulentas, parasitas, o ambiente do negócio ficaria, certamente, mais 

agradável em ver desaparecer, no circuito comercial, as empresas imperfeitas, 

defeituosas ou fictícias. Uma vez que não é razoável que a existência dessas empresas 

e/ou sociedades se prolongue à custa do crédito comercial, em benefício exclusivo de 

alguns ou de poucos.  

 

CAPÍTULO V. A NATUREZA JURIDICA DA SOCIEDADE CRIADA DE 

FACTO E DA SOCIEDADE DE FACTO 

 

Finalmente, cabe abordar a natureza jurídica da sociedade criada de facto e da sociedade 

de facto. É este o objetivo principal da nossa investigação. As anteriores foram 

funcionalmente orientadas a suportar esta última.  

A este respeito, PEDRO PAIS VASCONCELOS ensina que nos trabalhos de 

investigação, a natureza jurídica nunca deve ser ponto de partida: é ponto de chegada. 

                                                           
426 Sobre a noção da concorrência desleal, por todos, Professor OLIVEIRA ASCENSÃO, Concorrência 

Desleal: As Grandes Opções, in Direito Industrial, Vol. VI, Almedina, 2009, pp. 82 a 102. 
427 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p. 543. 
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Não é metodologicamente correto partir da natureza jurídica das sociedades criadas de 

facto e sociedades de facto para o seu regime jurídico. Ao contrário, o ponto de partida 

deve estar no seu conteúdo; a natureza jurídica é uma conclusão. Também neste 

trabalho assim sucede428.  

A natureza jurídica das sociedades comerciais irregulares é dos problemas mais 

discutidos do direito das sociedades comerciais, não só na doutrina portuguesa como 

também na doutrina entrangeira, basta ver a doutrina clássica, anteriormente citada, 

designadamente, JOSÉ TAVARES, ABRANCHES FERRÃO, BARBOSA 

MAGALHÃES E WALDEMAR FERREIA. 

Com efeito, a dissociação temporal entre a celebração do contrato e a promoção do seu 

registo, permite a existência de um período de vida societário em que as partes já 

celebraram o contrato de sociedade. Sucede, porém, que as sociedades comerciais 

inválidas, até a declaração da nulidade, pode, no entanto, funcionar como se realmente 

não enfermassem de vício algum da sua constituição. Acresce que, como caracterizar 

uma sociedade que não resulta do processo normal de formação de contratos, isto é, que 

decorre de situações genuinamente materiais. Uma vez que elas compram, vendem, 

arrendam, litigam, não poucas vezes compram, vendem, arrendam aos próprios sócios e 

com eles litigam. 

Assim, no entendimento tradicional429 e nos termos da letra do artigo 98.º, `a exceção da 

sociedade em participação, a sociedade comercial não registada ainda não existe como 

tal.  

                                                           
428 PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, A participação social nas sociedades comerciais…ob. cit., pp. 

10 e 389. 
429 Vide, designadamente, CUNHA GONÇALVES, Comentário ao Código Comercial, I, p. 222. Porém, a 

doutrina predominante, por ter sido aceite pela maioria da doutrina e geralmente seguida pela 
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Obedecendo a sistematização seguida pela doutrina portuguesa430, na esteira de 

MICHAEL KORT431, a discussão acerca da natureza da sociedade irregular, fehlerhafte 

Gesellschaf,t segue três grandes orientações: i) a tese da faktische Gesellschaft 

(sociedade de facto), que reconduz a sociedade irregular ao quadro geral das relações 

contratuais de facto; ii) a tese da limitação dos efeitos jurídicos; e iii) a tese da 

organização. A isto, importa aditar mais duas teses, a saber: iv) a tese da comunhão de 

facto e v) a tese da personalidade jurídica. 

41. A tese da faktische Gesellschaft, société de fait (sociedade de facto) 

 

Segundo a teoria da sociedade de facto, a sociedade poderia ter, na sua origem, não 

apenas um contrato concluído entre as partes interessadas, mas também, a mera 

constatação do seu surgimento e funcionamento, no campo dos factos.  

A ideia da sociedade de facto tem raízes que remontam ao acórdão de 08 de Abril de 

1825 do Cour d´Appel de Paris. Não obstante, a expressão «sociedade de facto» ou 

«société de fait» já fora utilizada no acórdão de Cour de Cassation de 11 de Abril de 

1806. O tribunal assegura que «qu´il est des sociétés qui se contracten re ipsa». 
                                                                                                                                                                          

jurisprudencia era a de JOSÉ TAVARES, que sustenta que as sociedades comerciais irregulares, embora 

não tenham a existência externa, valem como contratos entre os sócios. É inexistente a sociedade irregular 

enquanto pessoa jurídica, mas o contrato social, desde que apresente os requisitos essenciais, exceptuado, 

claro é, o da forma, tem existência jurídica. Cf JOSÉ TAVARES, Sociedades e Empresas Comerciais, 2.º 

ed., Coimbra, Coimbra Editora, 1924, p. 382. 
430 Cf, designadamente, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p.544 e 

DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa Colectiva e Sociedades Comerciais… ob. cit., pp. 599 e ss. 
431 MICHAEL KORT, Bestandsschutz fehlerhafter Strukturӓnderungen im Kapitalgesellschaftsrecht, 

1998, apud: DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa Colectiva e Sociedades Comerciais… ob. cit., p. 

599  
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Contudo, a solução emanada deste Tribunal consiste, essencialmente, em limitar os 

efeitos desastrosos decorrentes do regime da nulidade (absoluta)432.  

Na Alemanha, a ideia da sociedade de facto é habitualmente associada ao organicismo 

de OTTO VON GIERKE, sustentando a ideia segundo a qual, afinal, o determinante na 

pessoa coletiva seria o próprio facto da existência do seu organismo, mais do que 

qualquer operatividade jurídico-formal. De todo o modo, ela foi dinamizada pela 

doutrina das relações contratuais de facto, apresentada em 1941, por GUNTHER 

HAUPT433. 

Segundo este Autor, poderia verificar-se o surgimento de relações jurídicas de tipo 

contratual, independentemente de declarações negociais e sem correspondência nos 

deveres legais tradicionais. Trata-se de relações sociais surgidas sem que, na origem, 

houvesse qualquer contrato ou qualquer contrato válido. Tais relações resultariam de 

meros comportamentos materiais. Entre as situações abrangidas numa relação contratual 

de facto, HAUPT insere a que implica a inclusão de uma pessoa numa denominada 

relação comunitária, exemplificando com a sociedade e o trabalho. Na chamada 

sociedade de facto - sociedade cujo contrato constitutivo fosse reconhecido nulo - 

manter-se-iam, pela injustiça da pura e simples aplicação do regime do enriquecimento 

sem causa, alguns dos efeitos produzidos. Neste caso, a incorporação fáctica bastaria 

para fazer surgir uma relação de tipo contratual, mas sem contrato. 

Como pano de fundo para as suas considerações, HAUPT sublinha que, no tráfego 

moderno de massas, chega-se, muitas vezes, a situações obrigacionais sem que tenha 

havido a troca prévia da proposta e aceitação contratuais; os quadros do contrato 

                                                           
432 Cf JOSEPH HÉMARD, Théorie et pratique des nullité des sociétés... ob. cit., pp. 15-15. Sobre esta 

tese veja-se ainda, designadamente, HENRI TEMPLE, Les sociétés de fait… ob. cit., pp. 166 e ss.  
433 Vide ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p…. 
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tradicional, com a sua estrita contraposição ao delito, tornar-se-iam, na atualidade, 

insuficientes. Importante seria evitar recorrer ficções, como tantas vezes se faz, 

imaginando pretensos contratos tácitos434.  

Apesar da ideia de HAUPT ter merecido, num primeiro momento adesões, não 

faltariam, porém, censuras globais, com relevo para a tomada de posição corajosa de H. 

LEHMANN435. 

A teoria das relações contratuais de facto não visou, em direto, um melhoramento 

científico destinado a explicar fenómenos novos, pouco claros perante os quadros 

tradicionais. Ela traduz, no Direito Privado, o assalto a um dos últimos institutos 

jusliberais: o contrato. O direito subjetivo, para além de insofismáveis papéis técnicos, 

tem, ainda, uma função significativo-ideológica importante. Ele assegura, no seio da 

ordem privada, um espaço de livre aproveitamento pessoal. Está, por isso, na primeira 

linha das críticas movidas pelas orientações anti-liberais. O contrato que postula um 

poder individual de justificação inter-subjetiva tende, do mesmo modo, a ser combatido. 

Enquanto, porém, a substituição do direito subjetivo pelas ideias de função ou de dever 

é, a nível linguístico, bastante fácil, o contrato levanta dificuldade na sua superação. 

Esta acabaria por ser tentada na base de um alegado princípio comunitário436. 

                                                           
434 Vide ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Da boa-fé no Direito Civil, Lisboa 1984, pp. 555 e ss. 
435 HEINRICH LEHMANN, Das «faktische» vertragsverhaltnisse, JhJb 90 (1943), pp. 131-144 (131, 

135, 138 e 144), apud: ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Da boa-fé no Direito Civil… ob. cit., p. 557. 

Este afirma que, depois do ataque ao direito subjetivo, chegara a vez do contrato, explica, porém, que, 

embora a nova doutrina tivesse o mérito de explicar a presença de relações jurídicas não atribuíveis, com 

clareza, ao contrato, não haveria dificuldades em expressá-las através de uma relação de confiança de 

base legal, tal como a entende a jurisprudência do RG. 557. Nota 109. 
436 Cf ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Da boa-fé no Direito Civil… ob. cit., p. 557. 
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A doutrina das relações contratuais de facto mereceu, também, críticas pontuais por 

parte de ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO. Numa ponderação global do tema, este 

autor sustenta que o aposto «de facto», apesar de criticado, tem o mérito de apontar a 

presença de um instituto que regista desvios perante certos princípios gerais. A ideia 

aparece noutras oportunidades, como as «sociedades de facto» ou nas «uniões de facto». 

A especialidade, assim retratada, não vai ao ponto de retirar o instituto em causa do 

campo jurídico. Tal como na contraposição entre a questão de facto e a questão de 

direito437, de nível diferente, aliás, trata-se de problemas «… determinados 

juridicamente, no seio de direito e pelo direito. Acresce que HAUPT não curou de 

ordenar, no sistema jurídico, as relações contratuais de facto, a não ser pela negativa, 

um tanto contraditória, de incluírem «relações contratuais sem contrato». Ainda que tal 

ordenação pressuponha desvio ou, até, ruptura, haveria que ir mais longe na integração 

sistemática: esta satisfaz-se, inclusive, pela negação. 

Na falta de uma ordenação satisfatória, a doutrina das relações contratuais de facto, 

carecida de regulação legal expressa, falha, por insuficiência, na determinação exata das 

fronteiras e do regime das figuras que abranja438. 

                                                           
437 Sobre a contraposição entre a questão de facto e a questão de direito, por todos, ANTÓNIO 

CASTANHEIRA NEVES, Questões de facto- questões de direito ou o problema metodológico da 

juridicidade (ensaio de uma reposição critica),Almedina, Coimbra, 1967, pp. 459 e ss. Ensina este autor 

que «o direito é a tarefa que se faz, não substância que se descobre. O direito e o pensamento jurídico é 

uma relação de imanência. Pois se ao direito só podemos ascender em acto - se ele mesmo não é corpus, 

mas actus, esse ato constitutivo haverá de ser o acto de um específico logos: o pensamento jurídico. 

Pensamento jurídico que, enquanto jurídico, não se limitará, por seu lado, a pensar o Direito de qualquer 

modo teorético (lógico, epistemológico, filosófico), mas a pensar juridicamente, no modus constitutivo da 

juridicidade». 
438 Cf ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Da boa-fé no Direito Civil, Lisboa 1984, p. 559. 
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No pós-guerra, o desenvolvimento oferecido às relações contratuais de facto, passou a 

incluir claramente a faktische Gesellschaft no seu roteiro dogmático439. Em 1958, vinte 

anos depois de se ocupar ex professo da faktische Gesellschaft, WOLFGANG 

SIEBERT viria a reconduzir a sociedade irregular ao quadro geral das relações 

contratuais de facto440. Este autor defende a posição segundo a qual a sociedade de facto 

é absolutamente alheia ao Vertragsrecht mas ela é uma sociedade real (wirkliche 

Gesellschaft) e não uma simples ficção441.   

A sociedade de facto é um exemplo flagrante de instituto supostamente contratual, 

suscetível de operar sem a sua fonte normal. Todavia, as tentativas de reanimar a noção, 

com base na sua função ou na sua eficácia, não puderam contrariar o declínio geral da 

doutrina das relações contratuais de facto. Foi-lhes especialmente censurada a falta de 

unidade interna. No seu âmbito seria possível discernir figuras muito distintas: aculpa in 

contrahendo, os comportamentos concludentes, a eficácia legal de situações nulas e a 

tutela da aparência, baseada na boa fé. Todas essas figuras convocariam regras próprias 

e distintas, ficando incomodamente arrumadas, lado a lado. Em suma: a teoria da 

sociedade de facto pouco ganharia em ser reconduzida a uma construção mais vasta de 

“relações contratuais de facto”, dada a total heterogeneidade desta última. Isoladamente 

tomada, a “sociedade de facto” deixa por explicar a sua positividade jurídica, não 

determinando quaisquer regras. É evidente que, embora “de facto”, a sociedade aqui em 

                                                           
439 Assim, designadamente, SPIROS SIMITIS, Die faktische Vertragsverhӓltnisse -  Als Ausdruk der 

gewandelten sozialen Funktion der Rechtsinstitute des Privatrechts, 1975, 107 e ss., apud: DIOGO 

COSTA GONÇALVES, Pessoa Colectiva e Sociedades Comerciais… ob. cit., p. 600. 
440 WOLFGANG SIEBERT, Faktische Vertragsverhӓltnisse – Abwandlungen des Vertragsrechts in den 

Bereichen der Daseinsvorsorge, des Gesellschaftsrechts und des Arbeitrechts, 1958, 40 e ss. apud: 

DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa Colectiva e Sociedades Comerciais… ob. cit., p. 600. 
441 SIEBERT, Die faktische Gesellschaft… cit., 287-288. apud: DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa 

Colectiva e Sociedades Comerciais… ob. cit., p. 599 
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jogo obedece a regras. Aliás, pela natureza da situação, tais regras deverão mesmo ser 

mais precisas do que as das sociedades comuns442.  

Saliente-se que a teoria em exame convive mal, porém, com os elementos voluntários e 

necessariamente negociais presentes na sociedade de facto, pelo que assumir uma 

absoluta segregação da sociedade de facto face ao plano juscontratual parece ser uma 

formulação excessiva443. 

42. A tese das limitações dos efeitos jurídicos  

 

A segunda orientação corresponde à tese das limitações aos efeitos da nulidade 

(Beschrӓnkung der Nichtigkeitsfolgen). Muito próxima da tese da sociedade de facto, 

esta orientação coloca a nota nas situações em que a sociedade viola o ordenamento 

juspositivo e, ainda assim, há que reconhecer efeitos jurídicos próprios à sociedade, 

fundados na sua particular realidade444. 

A teoria dos limites da nulidade foi inicialmente apontada para explicar a natureza das 

sociedades em contratos inválidos. Seria fácil, depois a sua extrapolação para as pré-

sociedades, apontando, como “vícios”, as falhas de que ainda padeceriam, por não terem 

alcançado o estádio definitivo de perfeição. Na sua essência, a teoria diz-nos o seguinte: 

pela natureza das coisas, as regras que determinam a invalidade de uma sociedade não 
                                                           
442 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Da boa-fé no Direito Civil… ob. cit., p. 546.  
443 HANS-MARTIN PAWLOWSKI, Rechtsgeschӓftliche Folgen nichtiger Willenserklӓrungen, 1965, p. 

25 e ss., em especial 29 e ss. cf, igualmente, MICHAEL KORT, ob. cit., p. 7, apud: DIOGO COSTA 

GONÇALVES, Pessoa Colectiva e Sociedades Comerciais… ob. cit., p. 599. 
444 Cf o SIEBERT, Die faktische Gesellschaft. … ob. cit., passim e ALFRED HUECK, Mӓngel des 

Gesellschftvertrages bei der offenen Handelsgesellschaft, AcP 149 (1944), 131, 30. apud: DIOGO 

COSTA GONÇALVES, Pessoa Colectiva e Sociedades Comerciais… ob. cit., p. 600. 
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são radicais, pretendendo afastar o ente visado, como se não existisse; pelo contrário: 

têm alguns limites, através dos quais a sociedade irregular ainda pode exercer certa 

atividade. 

Note-se que as primerias explicações sobre a teoria dos limites de nulidade foram 

avançadas por WOLFGANG SIEBERT, quando defendeu que uma sociedade surgida 

com vício era uma sociedade com vício, a colocar num plano equivalente ao das 

sociedades sem ele445. 

Particularmente impressiva foi a decisão do Cour de Cassation de 11 de Abril de 1806. 

Este tribunal assegura que «qu´il est des sociétés qui se contracten re ipsa»446. A 

solução emanada deste Tribunal consiste, essencialmente, em limitar os efeitos 

desastrosos decorrentes do regime da nulidade (absoluta). Assim, a sociedade nula não 

desapareceria, antes tendo, pelo menos, de atravessar os processos de extinção e de 

liquidação.  

Os limites às invalidades societárias, bem como às suas incompleitudes, constituem uma 

base para qualquer eficácia jurídica. Têm uma importância evidente para sistemas que, 

como o guineense, disponham de um elevado nível regulativo. O facto de se 

descobrirem regras explícitas que, à nulidade de sociedades, ainda atribuam certas 

consequências não nos isenta de procurar o porquê de tais normas447. Oferece, no 

entanto, uma irrepreensível base jurídico-positiva para qualquer solução efetiva. Porém, 

                                                           
445 WOLFGNAG SIEBERT, Die “faktische” Gesellschaft/Ein rechtsvergleichender Beitrag zur 

Systematik des Rechts der Handelgesellschaften und der Gesellschaft des bürgerlichen Gesetzbuchs, FS 

Hedemann 1938, 266-289 (289), apud: ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… 

ob. cit., p. 547. 
446 Ac. Cass.11- Ab.-1806,  in Recuel Général des Lois et des Arrets, vol. 2, Na XIII – 1808, p. 233. 
447 Cf ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p. 547. 
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é certo que o resultado passa por desvio em relação às regras de nulidade e aos seus 

efeitos.  

43. A teoria da organização  

 

A teoria da organização traduz-se, fundamentalmente, na dupla natureza do contrato de 

sociedade (Doppelnatur des Gesellschaftvertrages), como negócio jurídico que dá 

origem a um duplo plano de eficácia: obrigacional, nas chamadas relações internas 

(Innerverhӓltnisse); e organizatório, nas ditas relações externas (Auβenverhӓltnisse). 

Em caso de irregularidade (em particular, no caso das invalidades) o elemento 

organizatório subsistiria como elemento juridicamente relevante; ora, porque a 

organização se entendia titular de interesses próprios; ora porque tal elemento 

organizatório, externo, surge como fator de confiança que reclama tutela448. 

Esta doutrina peca a partir daqui, visto que perde alguma clareza. Uma vez que a 

separação entre os aspetos obrigacionais, internos e obrigacionais, externos não é 

extremável, dados os contactos existentes entre ambas449. Este pensamento opta-se por 

orientações mistas, em que os limites da invalidade e as exigências da organização se 

completam.  

44. A tese da personalidade jurídica coletiva 

 

                                                           
448 Cf DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa Colectiva e Sociedades Comerciais… ob. cit., p. 601.  
449 ULMER, Die Lehre von der fehlerhaften Gesellschaft cit., 308 ss., e 315. Apud: ANTÓNIO 

MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., pp. 548 e 549.  



279 

  

 

 

 

 

 

 

Trata-se de uma doutrina clássica, que fundamenta o seu argumento, designadamente, à 

luz do Código do Comércio de VEIGA BEIRÃO de 1888, cuja principal defensora, 

entre nós, é a BARBOSA MAGALHÃES. Pode esta tese ser objeto de apresentação 

atualizada com base no quadro jurídico em vigor, contudo preferimos apresentá-la numa 

perspetiva sincrónica, ou seja, originariamente. 

Estribando-se nos artigos 107.º, 131.º § 2.º e 147.º, do Cód. Com., que reconhecem a 

existência de facto de sociedades irregulares até ao momento de serem judicialmente 

declaradas inexistentes, ao que acresce a sua consequente liquidação (artigo 130.º e ss), 

sustenta esta doutrina que não deve haver dúvida de que as sociedades comerciais 

irregulares têm personalidade jurídica por força do disposto no artigo 108.º do Cód. 

com., e são comerciantes, em vista do disposto no artigo 13.º/2.º, do mesmo Código, 

uma vez que ambos estes preceitos legais se referem às sociedades comerciais sem 

excluírem as irregulares450. Acresce que as sociedades comerciais irregulares existem de 

facto, quer entre os sócios, quer para com terceiros, tendo individualidade ou 

personalidade jurídica, até ao momento de serem declaradas inexistentes, e mesmo 

continuando a ter existência jurídica para a liquidação e partilha, nos termos dos artigos 

131.º § 2.º e 132.º, do Cód. com451. 

 Ora, se assim é (e de facto é assim que as coisas se passam na vida real) a sociedade 

comercial irregular, enquanto vive, representa uma individualidade jurídica diversa da 

dos sócios, tal como as sociedades regulares. É a sociedade que compra, que vende, que 

arrenda, que litiga, que assume responsabilidades para com os sócios e para com 

                                                           
450 BARBOSA DE MAGALHÃES, Da natureza jurídica das sociedades comerciais irregulares, Jornal 

do Foro, Lisboa, 1953, pp. 7 e ss., e LUÍS PINTO COELHO, Da Compropriedade… ob. cit., p. 178. 
451 BARBOSA DE MAGALHÃES, Da natureza jurídica das sociedades comerciais irregulares… ob. 

cit., p. 24. 
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terceiros; ela tem o seu património, do qual partem e ao qual vão chegar as relações 

jurídicas da sua vida mais ou menos ativa, e em suma, pessoa jurídica452.  

Importa sublinhar que esta tese aproxima-se da tese das limitações dos efeitos da 

nulidade acima exposta, segundo a qual a declaração judicial de inexistência não afeta a 

existência da sociedade no passado, nem como relação social em si e nas suas projeções 

quanto a terceiros, nem mesmo como individualidade jurídica distinta dos sócios.  

Este entendimento não mereceu acolhimento favorável pelo Professor FERRER 

CORREIA, que sustenta que” se o ato constitutivo da relação for nulo, nós não 

podemos pensá-la como tendo tido alguma vez existência jurídica. E prossegue: “claro 

está que a lei manda que se reconheça toda a eficácia produzida, de facto, por essa 

relação no passado. Simplesmente, não será então o de nulidade, mas o de dissolução, o 

conceito idóneo para exprimir tal realidade normativa453. 

45. A tese da comunhão de facto 

 

Segundo a doutrina da comunao de facto, na base da sociedade irregular há uma simples 

comunhão de facto. Quando, por defeito de forma, não tenha sido possível constituir a 

sociedade, deve entender-se que se constitui em todo o caso uma comunhão 

patrimonial454. 

Em relação ao regime jurídico que rege essa comunhão, diz esta doutrina que não pode 

ser o do contrato, que é considerado inexistente, nem o da lei comercial, que é omissa; 
                                                           
452 Cf LUÍS PINTO COELHO, Da Compropriedade… ob. cit., pp. 179 e 180.  
453 Cf ABRANCHES FERRÃO, Das sociedades comerciais irregulares/Exegese dos artigo 107.º do 

Código Comercial e 61.º da Lei de 11 de Abril de 1901, Coimbra, 1913, p. 75 e ss. 
454 Vide FERRER CORREIA, Lições de Direito Comercial… ob. cit., p. 362 e ss. 
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logo, há que aplicar os princípios que no Código Civil disciplinam a compropriedade 

(artigo 2176.º e ss., e artigo 1249.º, do anterior CC)455. Entretanto, essas normas só se 

tornam aplicáveis nas relações internas (nas relações dos sócios entre si), uma vez que, 

quanto às relações externas, a lei apenas contempla os que contrataram em nome da 

sociedade456.  

A segunda modalidade desta teoiria defende a aplicação das referidas normas tanto nas 

relações internas como nas relações externas. Uma vez que os atos praticados em nome 

da sociedade, se não vinculam os outros sócios como tais, atingem-nos na veste de 

comproprietários (o mandato conferido a certos sócios para administrar a sociedade 

transfigura-se – dir-se-á que por força do principio da responsabilidade – em mandato 

para administrar o fundo comum. Na liquidação da sociedade irregular, tal como na 

sociedade regularmente constituída, os liquidatários deverão saldar o passivo com o 

produto dos bens comuns e cobrar os créditos457. 

A terceira modalidade da teoria da comunhão identifica-se com a primeira – com a 

simples diferença de que nela se admite a competência dos liquidatários para cobrar as 

dívidas ativas da sociedade (JOSÉ GABRIEL PINTO COELHO)458. Mas não também 

para saldar o passivo existente, que não é da comunhão, é dos que contrataram em nome 

da sociedade, os atos praticados em nome da sociedade não são atos sociais, são atos 

pessoais. 

                                                           
455 Hoje, aplicar-se-ia o artigo 1404.º, do Código Civil vigente. 
456 Cf ABRANCHES FERRÃO, Das sociedades comerciais irregulares… ob. cit., pp. 75 e ss. 
457 Vide FERRER CORREIA, Lições de Direito Comercial… ob. cit., p. 362. 
458 JOSÉ GABRIEL PINTO COELHO, O problema das sociedades irregulares, in Revista da Faculdade 

de Direito da Universidade de Lisboa, IV, 1947, pp. 100-152 
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Este entendimento presta-se a serveras críticas, desde logo, porque se percebe mal como 

uma irregular e anormal comunhão de facto pode ser titular de situações jurídicas ativas 

e passivas, ou seja, adquirir direitos e contrair obrigações, possa demandar e ser 

demandada em juízo, isto é, ter uma existência jurídica como se fosse uma pessoa459. 

Cremos, porém, que este entendimento não tem fundamento no direito societário bissau-

guineense/OHADA. 

46. Posição adotada 

 

No modelo subjacente ao AUS, o processo de formação de uma sociedade comercial é 

composto por dois momentos essenciais: i) a celebração do contrato (art. 4.º, 110.º e 

111.º); e ii) o seu registo art.98.º). 

Ora, face à inexistência da doutrina nacional sobre a questão em apreço, importa 

recorrer, tal como temos vindo a fazer, a doutrina portuguesa, em virtude da 

proximidade dos nossos sistemas juridicos, para melhor enquadar e sustentar a nossa 

posição. 

 Em Portugal, a doutrina dominante, face ao disposto no artigo 5.º, (equiparável ao 

nosso artigo 98.º) acaba por concluir pela não existência de qualquer subjetividade 

jurídica na sociedade antes do registo: é uma consequência do reconhecimento do efeito 

constitutivo ao ato registral.  

Segundo COUNTINHO DE ABREU, as sociedades não registadas não são pessoas 

coletivas mas são uma subjetividade jurídica. Desta feita, o autor sustenta uma clara 

                                                           
459 Cf BARBOSA DE MAGALHÃES, Da natureza jurídica das sociedades comerciais irregulares… ob. 

cit., p. 20. 
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distinção entre o conceito de pessoa (singular ou coletiva) e de subjetividade jurídica. 

Poderão existir sujeitos de direito – titulares de direitos e obrigações, centros de 

imputação jurídica - que não sejam pessoas, em sentido técnico jurídico. 

“Infirmando a doutrina tradicional, ensina COUNTINHO DE ABREU que os sujeitos 

de direitos e deveres ou de relações jurídicas não têm de ser pessoas, não há identidade 

entre sujeitos de direito e pessoas”460. A subjetividade jurídica, distinta da qualidade de 

pessoa, é apresentada pelo autor como uma concretização da relativização da 

personalidade coletiva, alternativa à “pessoa rudimentar” de ANTÓNIO MENZES 

CORDEIRO461462. A atribuição de personalidade a uma subjetividade jurídica - in casu, 

às sociedades irregulares - levaria a uma consolidação ou a um aperfeiçoamento de tal 

subjetividade463. 

Se bem compreendemos, esta orientação parece ser inspirada na doutrina de 

GUILHERME MOREIRA que estabelece a distinção entre personalidade coletiva e 

individualidade jurídica, discutida justamente a propósito das sociedades comerciais. 

Todavia, enquanto para GUILHERME MOREIRA o conceito de individualidade 

jurídica, no art. 108.º do Código de Veiga Beirão, expressava apenas uma subjetividade 

externa, decorrente da existência de uma certa autonomia patrimonial e de uma estrutura 

organizativa (administração unitária que na sociedade existe) própria das sociedades 

                                                           
460 J. M. COUTINHO DE ABREU (coord.), Código das Sociedades Comerciais em Comentário… ob. 

cit., p. 98 
461 Neste sentido, DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa Colectiva e Sociedades Comerciais… ob. cit., 

p. 545. 
462 Cf ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., pp. 549 e ss. 
463 J. M. COUTINHO DE ABREU (coord.), Código das Sociedades Comerciais em Comentário… ob. 

cit., p. 98. Depois, a personalidade consolida ou torna (mais) perfeita a subjetividade das entidades 

coletivas. 
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(sem que se pudesse falar, a propósito das sociedades, de uma subjetividade jurídica 

distinta dos sócios – essa individualidade jurídica só existe em relação a terceiros464). 

Note-se que para COUNTINHO DE ABREU, a subjetividade jurídica - enquanto 

“conteúdo significativo mínimo” da personalidade -, faculta uma “separação da esfera 

jurídica da pessoa coletiva relativamente à de outros sujeitos, membros ou não dela”465. 

Recupera-se, assim, a dicotomia de GUILHERME MOREIRA entre a personalidade 

coletiva e individualidade (ou subjetividade) jurídica, mas desta vez, a subjetividade 

jurídica de COUTINHO DE ABREU, seria já pessoa coletiva para GUILHERME 

MOREIRA466. 

A construção dualista destes autores não é insenta de uma ponderação crítica. Uma vez 

que parece ignorar a acentuada dimensão valorativa subjacente à distinção entre a 

personalidade e a capacidade jurídica467.  

Note-se que a construção de COUTINHO DE ABREU introduz uma nova dicotomia 

com possível dimensão em teoria geral: sujeto/entidade vs. pessoa, expressa na oposição 

entre sociedade/entidade vs. sociedade/pessoa468.  

Posição algo diferente é sustentada por ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO. Para o 

autor, ante clara manifestações de capacidade jurídica nas sociedades irregulares, torna-

                                                           
464 Cf GUILHERME MOREIRA, Instituições do Direito Civil Português, Vol. I, Coimbra, 1907, pp. 297 

e ss.  
465 J. M. COUTINHO DE ABREU (coord.), Código das Sociedades Comerciais em Comentário… ob. 

cit., p. 98. 
466 Cf DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa Colectiva e Sociedades Comerciais… ob. cit., p. 545.  
467 Neste sentido, DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa Colectiva e Sociedades Comerciais… ob. cit., 

p. 545. 
468 J. M. COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito comercial- Das Sociedades… ob. cit., pp. 20 e 122. 
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se necessário reinterpretar o artigo 5.º, do CSC (semelhante ao nosso artigo 98.º). A 

relativização da personalidade jurídica, facultada pela doutrina das pessoas coletivas 

rudimentares, conhece aqui campo de aplicação, a saber: 

- as sociedades irregulares são verdadeiras pessoas coletivas, mas que não gozam de 

uma personalidade jurídica plena; 

- se do regime resulta que as sociedades irregulares são juridicamente capazes, então é 

mister reconhecer que a personalidade, pressuposto da capacidade, não é atribuída pelo 

registo; 

- o registo definitivo do contrato opera, outrossim, assunção plena de um regime 

coletivo, no qual se inclui o mecanismo de limitação de responsabilidade inerente a cada 

tipo469. 

Saliente-se que a relativização da personalidade é sempre um problema de 

personificação coletiva, uma vez que a pessoa humana goza sempre de personalidade 

jurídica enquanto expressão da sua própria qualidade ontológica470. A relativização da 

personalidade coletiva coloca dificuldades sérias à distinção e articulação entre os 

conceitos personalidade e capacidade. Se a personalidade coletiva é personalidade 

jurídica, então as pessoas coletivas rudimentares são uma quantificação de um conceito 

qualitativo que, enquanto expressão da qualidade de pessoa é inquantificavel, e a 

                                                           
469 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p. 591-594. 
470 Cf, designadamente, DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa Colectiva e Sociedades Comerciais… 

ob. cit., p. 549, PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Teoria Geral do Direito Civil… ob. cit., pp. 333 a 

335 e LUÍS A. CARVALHO FERNANDES, Introdução, Pressupostos de Relação Jurídica, 6.ª edição, 

Universidade Católica Editora, Lisboa, 2012, P. 523. 
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manutenção da distinção entre capacidade e personalidade torna-se cada vez mais 

insustentável, uma vez que ela confunde-se com a própria noção de capacidade também 

ela suscetibilidade abstrata de situações jurídicas ativias e passivas. Se afinal o conceito 

de personalidade é quantitativo (podendo-se ser mais ou menos pessoa), nada o 

distingue da capacidade471. Uma vez afastada a dimensão valorativa do conceito 

personalidade, a distinção entre os dois conceitos (personalidade e capacidade) não se 

afigura possível, torna-se tautológica. Desta feita, regressamos ao monismo conceitual.  

A argumentação em sistema monista evita muitos obstáculos apontados à distinção dos 

conceitos em apreço: a relativização da personalidade jurídica e a graduação do conceito 

pessoa472.  

Saliente-se que regresso ao monismo concetual que importe um uso indiferenciado dos 

termos personalidade e capacidade é atualmente, na cultura jurídica portuguesa, um 

retrocesso inaceitável: legitimo do ponto de vista técnico, mas inaceitável tem em conta 

a evolução histórico-cultural do sistema. Defender atualmente que não existe distinção 

entre os conceitos e que por isso se devem utilizar em sentido equivalente, como 

sinónimos, é ignorar um século de pensamento jurídico que permitiu a formação de um 

quadro mental aplicativo do Direito que não se pode fazer tábua rasa473.  

Ora, importa assinalar que as diversas teses acima expostas para explicar a natureza 

juridica da sociedade criada de facto e sociedade de facto não são inválidas, uma vez 

que permitem esclarecer vários ângulos da dogmática societária aqui subjacente. 

                                                           
471 Cf DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa Colectiva e Sociedades Comerciais… ob. cit., pp. 549 e 

ss. 
472 DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa Colectiva e Sociedades Comerciais… ob. cit., pp. 552 e ss. 
473 DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa Colectiva e Sociedades Comerciais… ob. cit., p. 555. 
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Todavia, há que prevenir transposições apressadas para o Direito guineense: Aí, além de 

dados legislativos próprios, deve-se contar com a sua tradição jurídica.  

A primeira e inevitável constatação é a de que o AUS não deixa de tratar as diversas 

teorias. Com efeito, os artigos 864.º a 868.º abrangem a sociedade sem contrato, 

sociedade criada de facto (artigo 864.º), a sociedade com contrato “informal”, a 

sociedade com contrato mas sem registo, a sociedade com contrato, com vício e sem 

registo, a sociedade com registo e com vício e a sociedade com contrato fora do âmbito 

do AUS, sociedade de facto (artigo 865.º). Tanto basta para que se não acolher a 

inadequada doutrina de “relações contratuais de facto” ou “sociedade de facto”, a 

resolver por analogia. Antes teremos soluções claramente baseadas na lei.  

A sociedade de facto por incompleitude é, obviamente, uma sociedade assente na 

vontade das partes. Esta é, pela lei, aproveitada até aos limites do possível (artigos 100.º 

e ss)474. Havendo contrato, o seu conteúdo disciplina as relações internas (artigos 

101.º/I, 105.º, 111.º a 113.º). E mesmo quanto a relações externas: tudo funciona 

consoante o contrato adotado pelas partes. A falta de registo, na prática, apenas vem 

afastar o privilégio da limitação da responsabilidade, tendo significado efetivo no 

tocante às sociedades de capitais (artigo 101.º/II, 270.º este ex vi do disposto no artigo 

868.º).  

A sociedade de facto, qualquer que seja a modalidade por que gira no mercado, parece-

nos, sem prejuízo da dimensão valorativa do conceito personalidade jurídica, uma 

pessoa coletiva erigida pela vontade das partes na base da sua autonomia privada. 

Em relação às chamdas sociedades criadas de facto, o aposto «de facto» tem o mérito de 

apontar a presença de um instituto que regista, de modo patente, desvios perante regras 

                                                           
474 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p. 550. 
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de formação de contratos. Para essas realidades societárias, a temática das pessoas 

coletivas rudimentares parece adequada para fundamentar a sua natureza juridica. Nos 

termos do artigo 864.º, a sociedade criada de facto funciona em modo coletivo apenas 

muito limitadamente.  

Concluido o contrato, as sociedades assumem, de facto, personalidade coletiva. O óbice 

do funcionamento das sociedades de facto têm a ver com a responsabilidade dos sócios 

perante terceiros, que não é limitada (artigo 270.º, ex vi do disposto no artigo 868.º). 

Quanto ao resto: temos órgãos, temos representantes orgânicos e temos, de facto, um 

centro autónomo de imputação de normas, com funções e “interesses” próprios, com 

situações jurídicas ativas e situações jurídicas passivas. 

Na esteira de DIOGO COSTA GONÇALVES, segundo a qual, argumentando no 

sistema monista475, a questão interpretativo-aplicativa do art. 5.º, do CSC, equivalente 

ao artigo 98.º do AUS, sofre uma recolocação problemática. Em causa está em saber se 

o registo do contrato é momento aquisitivo de capacidade jurídica da sociedade; ou seja: 

saber se é nesse momento que a sociedade se torna suscetível de imputabilidade de 

situações jurídicas ativas e situações jurídicas passivas. Se a sociedade, regular ou 

irregular, é uma pessoa coletiva é já outra questão que não depende exclusivamente da 

atribuição de capacidade476.  

Todavia, excluindo a dimensão axiológica da personalidade jurídica a relativização da 

personalidade coletiva será possivel. Assim, a personalidade parcial ou rudimentar 

ajudará a explicar que a ordem jurídica pode reconhecer uma suscetibilidade de direito e 

                                                           
475 Sobre o monismo e o dualismo, DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa Colectiva e Sociedades 

Comerciais… ob. cit., pp. 533 e ss. 
476 No mesmo sentido, DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa Colectiva e Sociedades Comerciais… ob. 

cit., p. 603. 
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obrigações circunscrita a certo universo de titularidade. O mesmo não se pode dizer 

quanto à pessoa humana, ou se é ou não pessoa; nunca a relativização da sua 

personalidade. Por isso se fala em pessoas coletivas rudimentares e não em pessoas 

rudimentares477. 

Assim, no quadro jussocietário da OHADA, em virtude de diversas manifestações 

concretas de imputação jurídica nas sociedades de facto e sociedades criadas de facto, é 

mister reconhecer que o registo não atribui personalidade: ela existe bem antes do 

registo do contrato. O registo não tem efeito constitutivo, ele é dogmaticamente 

reconduzido a uma condição de eficácia plena do regime societário478.  

Os negócios celebrados em nome da sociedade são por ela assumidos com o registo. Em 

causa estão, portanto, as situações jurídicas das sociedades de facto por incompleitude 

do processo constitutivo (artigos 107.º, 110.º/II e 111.º). 

Do ponto de vista técnico-juridico, a assunção de direitos e obrigações prevista nos 

termos dos preceitos precedentes traduz-se na eficácia do registo no sistema societário 

da OHADA.  

Por assunção de direitos e obrigações entende-se, no Direito comum, o efeito translativo 

de certa situação ou posição jurídica que assim transita de uma esfera jurídica para 

outra, passando a produzir efeitos em relação a outros sujeito de direito479. Esta 

construção não pode, contudo, ser acolhida no caso da assunção prevista nos termos dos 

preceitos acima citados. Uma vez que, a ser deste modo, a assunção pela sociedade dos 

                                                           
477 Cf DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa Colectiva e Sociedades Comerciais… ob. cit., pp. 548 e 

549. 
478 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p. 593 e DIOGO COSTA 

GONÇALVES, Pessoa Colectiva e Sociedades Comerciais… ob. cit., p. 612. 
479 Cf DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa Colectiva e Sociedades Comerciais… ob. cit., p. 617. 
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negócios anteriores ao registo configuraria uma transmissão das situações jurídicas da 

esfera da sociedade de facto por incompleitude para a esfera jurídica da sociedade 

regista. Tal exigiria que se sustentasse a existência de duas subjetividades jurídicas 

distintas - sociedade de facto por incompleitude e sociedade registada - e um processo 

de dupla imputação, o que é manifestamente contrário ao iter formativo da sociedade, 

tal como resulta do AUS. Mais: a dupla subjetividade jurídica, necessariamente 

postulada, levaria a configurar o registo como um facto constitutivo/extintivo da 

sociedade registada e da sociedade de facto por incompleitude, respetivamente; e a 

assunção de direitos e obrigações por parte da primeira480.  

A tese da continuidade ou de identidade (maioritária) sustenta que as situações jurídicas 

constituídas antes do registo mantêm-se imputadas à sociedade registada que é o mesmo 

sujeito antes e após o registo481.  

A este respeito, ensina o Professor FERRER CORREIA que “a assunção ispo jure: … 

quanto a nós, a sociedade preexistente ao registo e a sociedade registada são uma e a 

mesma realidade jurídica em dois momentos sucessivos da sua vida, o mesmo 

organismo em duas fases diferentes do seu crescimento, a mesma substância a que 

correspondem, em tempos diversos, diversas formas jurídicas482.  

                                                           
480 Veja-se, a propósito do artigo 19.º, do CSC, DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa Colectiva e 

Sociedades Comerciais… ob. cit., pp. 617-618. 
481 Cf, designadamente, K. SCHMIDT, Gesellschaft… ob. cit., p. 302, DIOGO COSTA GONÇALVES, 

Pessoa Colectiva e Sociedades Comerciais… ob. cit., p. 618 e JOSÉ PEDRO FAZENDA MARTINS, Os 

efeitos do registo e das publicações obrigatórias na constituição das sociedades comerciais, LEX, 

Lisboa, 1994, pp. 71 a 76. 
482 FERRER CORREIA/ ANTÓNIO CAEIRO, Anteprojeto de Lei das Sociedades Comerciais… ob. cit. 

p.85 e DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa Colectiva e Sociedades Comerciais… ob. cit., p. 623 e 

ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p. 594. 
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Posto isto, impõe-se, agora, fazer uma ponderação conjunta dos principais elementos 

assinalados. 

O registo definitivo do contrato de sociedade não atribui, como vimos, personalidade 

jurídica às sociedades comerciais. Ao invés, a sua feição jurídica fundamental reside no 

efeito liberatório (artigo 110.º/I, designadamente). Tal efeito, quando verdadeiramente 

relevante, outra coisa não é, porém, do que a atribuição de uma limitação de 

responsabilidade até então inexistente: limitação própria do tipo societário em causa 

(artigo 101.º/II e 110.º/II). Temos, portanto, que o efeito do registo é, 

fundamentalmente, um efeito limitador da responsabilidade: atribuição do privilégio483 

da responsabilidade patrimonial limitada, sempre que o regime do tipo societário em 

causa o admita. Nas SNC e SCS, o problema de oponibilidade a terceiros de 

determinados factos fica facilmente resolvido graças à eficácia declarativa do Registo 

(artigos 59.º a 61.º, do AUCG) 484. Também o registo tem o efeito de plena eficácia do 

regime jussocietário em causa.  

Assim sendo, a diferença entre sociedade de facto por incompleitude e sociedade 

registada reside no modo como os sócios respondem pelas situações jurídicas assacadas 

à sociedade. A sociedade em formação e a sociedade formada seriam uma mesma 

realidade. O intérprete-aplicador é convidado a olhar a personificação como um 

processo evolutivo que, conhecendo diversas fases, deve ser reconduzido a uma unidade 

«ôntica» fundamental. A tese da identidade, neste contexto problemático, importa 

                                                           
483 Vide JOÃO ESPÍRITO SANTO, Exoneração do sócio no direito societário mercantil portguês, 

Almedina, 2014, p. 986. 
484 Cf, designadamente, MARIO CAMPOBASSO, La Società Semplice “Irregolare”... ob. cit., pp. 277 e 

DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa Colectiva e Sociedades Comerciais… ob. cit., pp. 629 e ss. 
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sempre uma subvalorização do efeito do registo enquanto génese da personalidade 

jurídica485.  

Com efeito, pode, portanto, falar-se de uma mudança de paradigma dogmático: o 

abandono do sistema de atribuição normativa, marcado pelo efeito constitutivo do 

registo, para uma recondução dogmática da constituição das sociedades comerciais a um 

sistema de livre criação que coloca na vontade das partes a génese da 

capacidade/personalidade e vê no processo registral atribuição de um privilégio 

comercial que se consubstancia na limitação da responsabilidade. Mas o registo não 

deixa de ser condicionante da plenitude da personalidade: eficácia plena do regime486.  

Aliás, ensina MAGALHÃES BARBOSA que não é a lei que cria as pessoas jurídicas, 

ela apenas lhes reconhece – e nem sempre - a existência; e esse reconhecimento, 

portanto, não é necessário para que a pessoa jurídica exista. Onde haja um interesse 

coletivo distinto dos interesses individuais, que o indivíduo isolado não pode encarnar e 

só pode ser representado por um grupo unificado e permanente e uma organização 

capaz de destacar uma vontade coletiva, que possa representar e defender esse interesse, 

há uma pessoa jurídica487488.  

Posto isto, parece-nos razoavelmente seguro concluir que, afinal, o AUS não consagra 

um regime especial de aquisição de personalidade jurídica. As sociedades comerciais 

adquirem personalidade jurídica com a manifestação da vontade das partes suficiente 

para determinar a aplicação do regime já estudado: com o negócio jurídico constitutivo. 
                                                           
485 DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa Colectiva e Sociedades Comerciais… ob. cit., p. 577. 
486 DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa Colectiva e Sociedades Comerciais… ob. cit., p. 631.   
487 BARBOSA DE MAGALHÃES, Da natureza jurídica das sociedades comerciais irregulares… ob. 

cit., p. 26. 
488 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Direito das sociedades I… ob. cit., p. 550 e DIOGO COSTA 

GONÇALVES, Pessoa Colectiva e Sociedades Comerciais… ob. cit., p. 613. 
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As sociedades de facto, qualquer que seja a sua modalidade (sociedade em formação, 

constituída mas ainda não registada, sociedade regista com vícios e sociedade 

constituída fora do quadro jussocietário da OHADA) são, em todo o caso, verdadeiras 

sociedades, assentes em equivalentes contratos de sociedade. Porém, tais contratos não 

equivalem aos modelos finais legalmente fixados.  

Quanto às sociedades criadas de facto, a tese de pessoas coletivas rudimentares parece-

nos, com efeito, ser adequada para fundamentar a sua natureza jurídica, tendo conta o 

respetivo regime jurídico.  
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CONCLUSÃO 

 

Está, evidentemente, fora da questão revisitarmos, neste momento, todos os pontos que 

fomos abordando ao longo da presente dissertação e as opiniões que, oportunamente, 

tivemos de expressar a respeito de cada um deles. Interessa-nos, sim, dar respota às 

questões essenciais que nortearam as nossas reflexões. Assim, de tudo quanto precede 

permite concluir que:  

 

1. À luz do disposto no artigo 10.º do Tratado que cria a OHADA, somos da 

opinião segundo a qual é a unificação o método da integração jurídica utilizada 

pelo legislador da OHADA; 

 

2. Diversamente do regime português que apenas veda aos incapazes o exercício 

pessoal e livre das atividades comerciais, o legislador da OHADA impôs a sua 

incapacidade de gozo nas sociedades de pessoas; 

 

3. O contrato (de fim comum e de organização) fundamenta a natureza jurídica do 

acto constituinte da sociedade; 

 

4. Considerando todo o regime de invalidade do contrato de sociedade (artigo 

242.º e ss), e independentemente de várias particularidades que nele se 

encontram, estamos perante a invalidade própria: a nulidade mista, marcada 

pelos desvios patentes em relação ao regime geral (o artigo 289.º do CC); 
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5. As sociedades de facto são, contrariamente as sociedades criadas de facto, 

sociedades verdadeiramente constituídas através de um contrato. Têm estatutos 

que regem o seu funcionamento e a sua extinção; 

 

6. As sociedades criadas de facto e sociedades de facto não são modalidades 

logicamente necessárias ao sistema do direito das sociedades: este sector do 

direito pode ser construído sem essa categoria; 

 

7. A tese da sociedade de facto resulta inadequada para explicar a natureza jurídica 

das sociedades de facto prevista nos termos do artigo 865.º. Uma vez que este 

preceito abrange a sociedade com contrato “informal”, a sociedade com 

contrato mas sem registo, a sociedade com contrato, com vício e sem registo, a 

sociedade com registo e com vício e a sociedade com contrato fora do âmbito 

do AUS, sociedade de facto”; 

 

8. A sociedade de facto, qualquer que seja a modalidade por que gira no mercado, 

não é nada menos que uma pessoa coletiva erigida pela vontade das partes e na 

base da sua autonomia privada. A tese da pessoa coletiva rudimentar serve para 

fundamentar a natureza jurídica da chamada sociedade criada de facto; 

 

9. A sociedade preexistente ao registo e a sociedade registada são uma e a mesma 

realidade jurídica em dois momentos sucessivos da sua vida, o mesmo 

organismo em duas fases diferentes de crescimento, a mesma substância a que 

correspondem, em tempos diversos, diversos regimes jurídicos; 

 

10. O registo definitivo do contrato de sociedade não atribui, como vimos, 

personalidade jurídica às sociedades comerciais. O seu efeito principal é a 
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atribuição de uma limitação de responsabilidade até então inexistente: limitação 

própria do tipo societário em causa. Para além do efeito liberatório, também o 

registo tem o efeito de plena eficácia do regime jussocietário; 

 

11. O AUS não consagra um regime especial de aquisição de personalidade 

jurídica. As sociedades comerciais adquirem personalidade jurídica com a 

manifestação da vontade das partes em jogo: com o negócio jurídico 

constitutivo. 



297 

  

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE BIBLIOGRÁFICO 

 

ABREU, J. M. Coutinho de - Curso de Direito Comercial, Das Sociedades Comerciais, 

Vol. II, 5.ª edição. Reimpressão, Almedina, 2016; 

- Responsabilidade Civil dos Administradores de Sociedades, Almedina, 2.ª Edição, 

2010; 

- Da empresarialidade, as empresas no Direito, Almedina, Coimbra, 1999. 

- Código das Sociedades Comerciais em Comentário, Vol. I (Artigos 1º a 84º), 

Almedina, 2010 (Coord. J.M. Coutinho de Abreu); 

- Estudos de Direito das Sociedades, 12.ª edição, Almedina, 2015 (Coord. J.M. 

Coutinho de Abreu). 

ABREU, Luís Vasconcelos - Sociedade leonina: art. 994.º do Código Civl, AAFDL, 

Lisboa, 1996. 

ALARCÃO, Rui de - A confirmação dos negócios anuláveis, Vol. I, Coimbra, 1971. 

ALMEIDA, Ana Cláudia - Das sociedades comerciais com o processo constitutivo 

incompleto, Dissertação de Mestrado em Ciências Jurídico-Empresariais apresentada 

à Faculdade de Direito de Lisboa, 1996. 

ALMEIDA, António Pereira de – Direito Angolano das Sociedades Comerciais e 

Coimbra Editora, Coimbra, 2010. 



298 

  

 

 

 

 

 

 

ALMEIDA, Carlos Ferreira de - Contratos III, Contratos de Liberalidade, de 

Cooperação e Risco, 2.ª edição, Almedina, 2016.  

ANTUNES, José Engrácia - As sociedades em fomação: sombras e luzes, in Cadernos 

de Direito Privado n.º 14, Abril-Junho, Braga, 2006, pp. 25-42; 

ARNABOLDI, Franco - Alcuni aspetti del problema delle società irregolari di persone 

e della loro disciplina, in Revista delle Società, Ano I 1956, II, pp.747-780 

ASCENSÃO, José Oliveira - Direito Comercial, Sociedades Comerciais, Parte Geral, 

Vol. IV, Lisboa, 2000; 

- O Ato Uniforme sobre o Direito Comercial Geral e a Ordem Jurídica guineense, in 

Boletim da Faculdade de Direito de Bissau, N.º 6, Junho, 2004; 

- Constituição de sociedades comerciais, in BFDB, n. º 2, 1993; 

- O Direito, Introdução e Teoria Geral, Uma Perspectiva Luso-Brasileira, 6ª Edição 

Revista, Almedina, Coimbra, 1991; 

- O DIREITO, Introdução e Teoria Geral, 13.º Edição Refundida, 8.ª Reimpressão, 

Almedina, 2005; 

- Concorrência Desleal: As Grandes Opções, in Direito Industrial, Vol. VI, Almedina, 

2009, pp. 82 a 102; 

- Teoria Geral do Direito Civil, Vol. IV, Título V, Relações e Situações jurídicas, 

Lisboa, 1993; 

- Teoria geral de Direito civil, Ações e factos jurídicos, Vol. III, Lisboa 1992; 



299 

  

 

 

 

 

 

 

- Teoria geral de Direito civil, Introdução, as Pessoas e bens, Vol. III, Lisboa 1992; 

- Direitos Civil – Reais, 5ª Edição, Coimbra, 2012. 

ATAÍDE, Rui Paulo Coutinho de Mascarenha - A responsabilidade do «representado» 

na representação tolerada; Um estudo sobre a representação sem poderes, Dissertação 

de Mestrado em Ciências Jurídico-Civilísticas, Lisboa, 1998; 

- Estrutura, principais objectivos e inovações do Acto Uniforme relativo ao Direito das 

Sociedades Comerciais e do Agrupamento Complementar de Empresas, in BFDB n.º 6, 

V Jornadas Jurídicas; 

- Orientações fundamentais do Acto Uniforme Relativo ao Direito Comercial Geral da 

Organização para a Harmonização em África do Direito dos Negócios, in BFDB n.º 8. 

BILLONG BILLONG, Abel - L´apport en industrie en droit OHADA, in PENANT, N.º  

889, de Julho-Setembro de 2014, pp. 508-530. 

BOYE, MOHAMADOU - La formalization de l´informel: des systemes fiannciers 

decentralises a l´entreprenant, in PENAT, n.º 886, 2014, pp. 58-88. 

CACHADA, Manuel da Costa Sá - Os regimes jurídico e fiscal das sociedades 

comerciais irregulares, Ed Eugénio branco, Lda, centro de estudos, 1982. 

CAERO, António – Sobre a participação dos cônjuges em sociedades por quotas, sep. 

do n.º  especial do BFD – “Estudos em homenagem ao Prof. Doutor António de Arruda 

Ferrer Correia”-, Coimbra, 1986.  

CAMPOBASSO, Mario - La Società Semplice “Irregolare”, in Rivista del Diritto 

Commerciale, ANNO CIII, N. 4-5-6, (2005), pp. 277-294. 



300 

  

 

 

 

 

 

 

CANARIS, Claus-Wilhelm - Pensamento sistemático e conceito de sistemas na ciência 

do Direito (Introdução e tradução de A. MENEZES CORDEIRO), Fundação Calouste 

Gulbenkian, Lisboa, 1989.  

CANNU,  Paule et DONDERO, Bruno - Droit des sociétés, 6ª ed., L.G.D.J, 2015. 

CARNEIRO, José Gualberto de Sá - Sociedade de cônjuges; subsídios para 

interpretação do art. 1714 do Código Civil, RT 86 (1986). 

COELHO, José Gabriel Pinto - O problema das sociedades irregulares, in Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, IV, 1947, pp. 100-152. 

COELHO, Luís da Câmara Pinto - Da Compropriedade no Direito Português, Lisboa, 

1939.  

COELHO, Francisco Pereira / OLIVEIRA, Guilherme de - Curso de Direito da Família 

I (2008). 

MAGALHÃES, Barbosa de - Quando é que uma sociedade comercial é irregular, 

Jornal do Foro, Lisboa, 1953;  

- Da natureza jurídica das sociedades comerciais irregulares, Jornal do Foro, Lisboa, 

1953.  

CORDEIRO, António Menezes - Direito das Sociedades, vol. I Parte Geral, 3ª Edição 

ampliada e atualizada, Almedina, 2016; 

- Da responsabilidade civil dos administradores das sociedades comerciais, Lex 

Lisboa, 1997; 

- Da boa-fé no Direito Civil, Lisboa 1984; 



301 

  

 

 

 

 

 

 

- Código das Sociedades Comerciais Anotado, Coordenação: António Menezes 

Cordeiro, 2.ª Edição, 2014; 

- Tratado de Direito Civil, IV, Parte Geral, Pessoas, 3.ª Edição, Almedina, 2011; 

- Tratado de Direito Civil, V, Parte Geral, Legitimidade, Representação, Prescrição, 

Abuso do Direito, Colisão de Direitos, Tutela Privada e Provas, Almedina, 2011; 

- Tratado de Direito Civil, IX, Direito das Obrigações, Cumprimento e não 

Cumprimento, Transmissão, Modificação e Extinção. Garantias, Almedina, 2014; 

- Tratado de Direito Civil, X, Direito das Obrigações, Garantias, Almedina, 2015; 

- Tratado de Direito Civil, VIII, Direito das Obrigações, Gestão de Negócios, 

Enriquecimento sem causa, Responsabilidade Civil, Almedina, 2014; 

- Tratado de Direito Civil, VI, Direito das Obrigações, Introdução, Sistemas e Direito 

Europeu, Dogmática Geral, 2.ª Edição, Almedina, 2012; 

CORDEIRO, Menezes - com a colaboração de A. BARRETO MENEZES CORDEIRO, 

Tratado de Direito Civil, II Parte Geral, Negócio Jurídico, Formação, Conteúdo e 

Interpretação, Ineficácia e Invalidades, 4ª edição (reformulada e atualizada),Almedina, 

2014. 

CORDEIRO, A. Barreto Menezes - Doutrina das oportunidades societárias (Corporate 

Opportunities Doctrine), in Revista do Direito das Sociedades Comerciais, Ano V 

(2013) N.º 3. 

CORREIA, António Ferrer - Lei das sociedades comerciais (anteprojeto), BMJ 185 

(1969), 25-81 (43-44, 47-49); 



302 

  

 

 

 

 

 

 

- As sociedades comerciais no período de constituição (1971), em Estudos Vários de 

Direito (1982), 507-545; 

- A sociedade por quotas de responsabilidade limitada nos projetos do futuro Código 

das Sociedades Comerciais, 73-121 (88-89);  

- A sociedade por quotas de responsabilidade limitada segundo o Código das 

Sociedades Comerciais, em Temas de Direito Comercial e Direito Internacional 

Privado (1989)73-169 (139-140); 

- O problema das sociedades unipessoais Lisboa, 1967, Separata BMJ, N.º 166; 

- Sociedades fictícias e unipessoais, Livraria Atlanta, Coimbra-MCMXLVIII; 

- Lições de Direito Comercial, Reprint, Volumes I, (1973); II (1968) e III (1975, Lex, 

1994; 

- As sociedades comerciais no período da constituição, in Estudos jurídicos em 

homenagem a JOAQUIM GARRIGUES. 

CORREIA, António Ferrer/ CAEIRO, António A. - Anteprojeto de Lei das Sociedades 

Comerciais/Parte Geral, I, sep. BMJ 185 e 191 (1970), 23-24, 26-29 

CORREIA, António Ferrer/VASCO LOBO XAVIER/MARIA ÂNGELA 

RIBEIRO/ANTÓNIO CAEIRO, Sociedade por quotas de responsabilidade 

limitada/Anteprojeto da lei - 2ª redação e exposição de motivos, RDE 3 (1977), 153-

224 e 349-423 

CORREIA, Miguel J. A. Pupo - Direito Comercial, Direito da empresa, com a 

colaboração de ANTÓNIO JOSÉ TOMÁS E OCTÁVIO CASTELO PAULO, 13ª 

Edição, revista e atualizada, EDIFORUM, Lda., Lisboa, 2016; 



303 

  

 

 

 

 

 

 

- Direito Comercial, 13.ª Edição revista e atualizada, EDIFORUM, Edições Jurídicas, 

Lda, Lisboa, Setembro/2016. 

CORREIA, José Manuel Ribeiro Sérvulo - O sector cooperativo português: ensaio de 

uma análise de conjunto”, Separata de Boletim do Ministério da Justiça, n.º 196, 

Lisboa, Maio de 1970, pp. 31-147.  

COSTA, Mário Júlio de Almeida - Direito das Obrigações, 12.ª edição revista e 

actualizada, Almedina, 2016. 

COSTA, Ricardo Alberto Santos – Os Administradores de Facto das Sociedades 

Comerciais, Almedina, 2016; 

Administrador de facto e representação das sociedades, in Boletim da Faculdade de 

Direito, Vol. XC, Tomo II, 1914/2014, Coimbra, 2014, pp. 719-756. 

COZIAN, Maurice, VIANDIER, Alain e DEBOISSY, Florence - Droit des sociétés, 

16.ª, Jurus-Classeur, 2003. 

CRANE, Judson A. BROMBERG, Alan R. - Law of partnership, St. Paul, Minn. West 

publishing co., 1968.   

CUNHA, Ilda Porcila da - Sociedades comerciais em formacao no acto da OHADA, 

Dissertacao de Mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 

2011/2012. 

CUNHA, Paulo Olavo - Direito das sociedades comercias, 6ª Edição, Almedina, 2016; 

- Direito Empresarial para economistas e gestores, 2ª Edição, Almedina, 2016. 



304 

  

 

 

 

 

 

 

DOMINGUES, Paulo de Tarso - O regime jurídico das sociedades de capitais em 

formação, em Estudos em Comemoração dos Cinco Anos (1995-2000) da Faculdade de 

Direito da Universidade do Porto (2001); 

- Do Capital Social. Noções, Princípios e funções, 2.ª edição, Coimbra Editora, 2004. 

DRAKE, Charles D., - Law of partnership, Third Edition, London, sweet & Maxewell, 

1983. 

DUARTE, José Miguel - A comunhão dos cônjuges em participação social, ROA, 65.º, 

II, Set, 2005 

FÉNÉON, Alain - Droit des Sociétés en Afrique (OHADA), Lextenso éditions, LGDJ, 

2015 ; 

- La société par actions simplifiee: un bouleversement du droit OHADA des sociétés 

commerciales, in PENANT, N. º  887, de Julho-Setembro de 2014, 256-274 

FERNANDES, Luís A. Carvalho Fernandes - Introdução, Pressupostos de Relação 

Jurídica, 6.ª edição, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2012; 

- Teoria Geral do Direito Civil, II, Fontes, Conteúdo e Garantia da Relação Jurídica, 

5ª edição, Universidade Católica Editora, 2010. 

FERRÃO, António Abranches - Das sociedades irregulares: exegese dos artigos 107.º 

do Código Comercial e 61 da Lei de 11 de Abril de 1901, Imprensa da Universidade, 

Coimbra, 1913. 

FERREIRA, Martins Waldemar - Sociedades Comerciais Irregulares, São Paulo 

Editora, 1927.  



305 

  

 

 

 

 

 

 

FONSECA, Hugo Duarte - Da Interpretação do Contrato de Sociedade na Doutrina de 

Vasco Lobo Xavier, in 20 anos do Código das Sociedades Comerciais, Homenagem aos 

Profs. Doutores FERRER CORREIA, ORLANDO DE CARVALHO E VASCO LOBO 

XAVIER, pp. 525 a 588.  

FONSECA, Tiago Soares da - O Acto Uniforme relativo ao DSC/ACE, considerações 

gerais; Lisboa, 2002; 

- Tratado de OHADA: contexto, história, finalidade, âmbito de aplicação, organização 

e Actos uniformes. 

FRADA, Manuel Carneiro da - Teoria da confiança e responsabilidade civil, Lisboa, 

2001. 

FRANÇOIS ANOUKAHA, ABDOULLAH CISSE, NDIAW DIOUF, JOSETTE 

NGUEBOU TOUKAM, PAUL-GÉRARD POUGOUÉ et MOUSSA SAMB -  Sociétés 

commerciales et GIE, Bruylant, Bruxeles, 2002. 

FRANCESCO Jr. FERRARA/FRANCESCO CORSI - Gli imprenditori e le società, 15ª 

ed., Guiffrè, 2011. 

FURTADO, Jorge da Cruz Henrique Pinto - Curso de Direito das Sociedades, 

Almedina, 2004. 

GASTAMINZA, Eduardo M.ª Valpuesta - La sociedade Irregular, Pamplona, 1995 

GATSI, Jean - Le  Droit OHADA des Sociétés Coopératives, L` Harmattan, 2011. 

GERMAIN, M., - Naissance et mort de société commerciales, in Études décidiées à 

René Roblot- aspects actuels du droit commerciall français, LGDJ, 1984. 



306 

  

 

 

 

 

 

 

GHIDINE, Mario - Società di personali, PADOVA CEDAM, Casa Editora. Antonio 

Milani, 1972. 

GOMES, Fátima - O Direito aos Lucros e ao Dever de Participar nas Perdas nas 

Sociedades Anónimas, Almedina, 2011. 

GOMES, Manuel Januário da Costa - Assunção fidejussória de dívida: sobre o sentido e 

âmbito da vinculação como fiador, Almedina, Coimbra, 2010; 

- Contratos Comerciais, Almedina 2012. 

GONÇALVES, Cunha - Tratado de Direito Civil, 7 (1933); 

- Comentário ao código comercial português, vol. I, Empreza Editora J. B., Lisboa, 

1914. 

GONÇALVES, Diogo Costa - Pessoa Colectiva e Sociedades Comerciais- dimensão 

problemática e coordenadas sistemáticas da personificação jurídico-privada, 

Almedina, 2015. 

GOUVEIA, Jorge Bacelar - As Constituições dos Estados de Língua Portuguesa, 

Almedina, 2003. 

GUIRAMAND, France - Cas pratiques, droit des sociétés des autres groupements et 

des entreprises en difficulté, 7ª ed., 2006. 

GUYON, Yves - Droit des affaires, Tome I- Droit Commercial general et sociétés, 5.ª 

ed., ECONOMICA, 1988; 

- Aspects actuels du droit des afaires, DALLOZ, 2003. 



307 

  

 

 

 

 

 

 

HAMEL, Joseph - L´«affectio societatis», in Rev. trim. dr. civ., 1925. 

HAURIOU, Maurice - La théorie de l´institution et de la foundation, in cahier de la 

Nouvelle Journée, n. .º  4, 1925, pp. 2-45. 

HÉRMARD, Joseph - Théorie et pratique des nullités de sociétés et des sociétés de fait: 

étude de jurisprudence et de droit compare, 2.ª edição, recueil Sirey, Paris, 1926. 

KESSLER, Guillaume - Société crée de fait: les leçon du droit compare, in Recueil 

Dalloz, Ano 181, 6 de Janeiro de 2005, n.º 1/7186, pp. 86-91. 

KONÉ, Mamadu -  La noueau droit comercial des pays de la zone OHADA, 

comparison avec la droit français, Edição L.G.D.J, 2003. 

LARENZ, Karl - Metodologia da ciência do Direito, 4ª edição Fundação Kalouste 

Gulbenkian, 2005 - tradução JOSÉ LAMEGOLEITÃO, Menezes Adelaide - 

Responsabilidade dos administradores para com a sociedade e os credores sociais por 

violação de normas de proteção, in Revista de Direito das Sociedades, Ano I, 2009, N.º 

3. 

LEITÃO, ADELAIDE MENEZES / BRITO, JOSÉ ALVES DE - in CSC/Clássica, 2ª 

ed., anot. Artigo 8.º, Almedina, 2011. 

LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes - Direito das obrigações, Introdução. Da 

constituição das obrigações, Vol. I, 13.ª Edição, Almedina, 2016. 

LIMA, Pires de, e VARELA, Antunes - Código Civil Anotado, Reimpressão da 4.ª 

edição, Vol. II, Coimbra Editora, Coimbra, 2010. 

LOURENÇO, Santos - Das sociedades por quotas/Comentário à Lei de 11 de Abril de 

1901 (1926).  



308 

  

 

 

 

 

 

 

MADALENO, Cláudia Alexandra dos Santos - As Garantias das Obrigações nos 

Direito Guineense e da OHADA, Almedina, 2009. 

MANCUSO, Salvatore - Direito Comercial Africano (OHADA), Almedina, 2012. 

MARCEL PLANIOL ET GEORGES RIPERT - Traté pratique de droit Civil Français, 

2ª edição, Tomo IV, LGDJ, 1952. 

MARTINEZ, Pedro - Direito do Trabalho, 7ª edição, Almedina, 2015. 

MARTINS, José Pedro Fazenda - Os efeitos do registo e das publicações obrigatórias 

na constituição das sociedades comerciais, LEX, Lisboa, 1994. 

MARTINS, Alexandre Soveral - O exercício de atividades concorrentes pelos gerentes 

de sociedades por quotas, in Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, 1996; 

- Contrato de sociedade: vícios e invalidade, in Boletim da Faculdade de Direito da 

Universidade de Coimbra, Vol. LXXXVI, Coimbra, 2010, pp. 119-147. 

MBA-OWONO, Charles - Société crée de fait et société de fait en droit OHADA, in 

PENANT, N.º  888, de Julho-Setembro de 2014. 

MBAYE, Keba - De l´importance de l´harmonization du droit comercial dans le 

dévelopment de l´Afrique, no Congresso sobre os problemas da harmonização do direito 

privado e do direito internacional privado nas relações comerciais em África, que teve 

lugar em Roma entre os dias 4 e 6 de Dezembro de 1972, disponível em 

www.ohada.com.  

MEMAN, Fatimata - La société unipersonnele dans le droit des sociétés commerciales 

OHADA: une legislation a parfaire, in PENANT, N.º  868, de Julho-Setembro de 2009. 

http://www.ohada.com/


309 

  

 

 

 

 

 

 

MENDES, Edmundo - Garantias Imobiliárias no Quadro da OHADA: Hipotéca, 

Dissertação do Mestrado de Ciências Jurídicas, FDUL, 2003/2004. 

MENDONÇA, José Xavier Carvalho - Tratado de direito commercial brasileiro, vol. 

III, 1914 

MEISSONNIER, George - Droit des sociétés en Afrique (Afrique noir francophone, 

Marco et Madagascar), Tome XXVII, L.G.D.J, Paris, 1978. 

MIRANDA, Jorge – Curso de Direito Constitucional. Estado e Constitucionalismo. 

Constituição. Direitos Fundamentais, Vol. 1, Universidade Católica Editora, Lisboa, 

2016. 

MOREIRA, Guilherme Alves - Instituições do Direito Civil Português, Vol. I, Parte 

Geral, Coimbra, 1907. 

MOULIN, Jean-Marc - Droit des sociétés et des groupes, L.G.D.J, 2013. 

NEVES, António Castanheira - questões de facto- questões de direito ou o problema 

metodológico da juridicidade (ensaio de uma reposição critica),Almedina, Coimbra, 

1967. 

NORONHA, João Manuel Espírito Santo – Exoneração do sócio no direito societário 

mercantil portguês, Almedina, 2014;  

- Sociedades por Quotas e Anónimas: Vinculação, Objeto social e representação plural, 

Almedina, 2000; 

- Sociedade e cônjuges, in Estudos em memória do Professor Doutor JOÃO CASTRO 

MENDES, Vol. I, FDUL; 



310 

  

 

 

 

 

 

 

- Les sociétés commerciales unipersonnelles du Droit Bissau-Guinéen (Acte Uniforme 

Relative au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d´Intérêt Économique 

de L´Organization pour l´Harmonization en Afrique du Droit des Affaires), in Lisbon 

Law Review, Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, LVII, Abril, 

2016/1; 

- Constituição da Sociedade de Responsabilidade Limitada; o Agrupamento de 

Interesse Económico: caracterização e regime jurídicos; funcionalidade económica, in 

BFDB, n.º 6, V Jornadas Jurídicas, pp. 295-323; 

- Apontamentos sobre os regimes jurídicos guineenses de fonte legal do casamento e do 

divórcio, in Boletim da Faculdade de Direito de Bissau n.º 4, 1995. 

OLÁVO, Carlos - A firma das sociedades comerciais e civis sob forma comercial, 

Separata de estudos em homenagem ao Prof. Doutor Raúl Venturam AAFDL, Coimbra, 

2003. 

OLIVEIRA, Ana Perestrelo de - - Manual de Grupos de Sociedades, Reimpressão, 

Almedina, 2017. 

PETIT, Bruno - Droit des sociétés, 6ª ed., LexisNexis, 2015. 

PIMENTA, Alberto - Sociedades entre Cônjuges, Coimbra Editora, 1953.  

PINHEIRO, Luís Lima - Direito Internacional Privado, Introdução e Direito de 

Conflitos, Parte Geral, Vol., I, 3.ª Edição Refundida, Almedina, 2014.   

PITA, Manuel António - Contributo para o estudo do regime da sociedade irregular no 

direito português, in Estudos em homenagem ao Professor Doutor Raúl Ventura, vol. II, 

FDUL, 2003 (pp. 495-545);  



311 

  

 

 

 

 

 

 

- O regime da sociedade irregular e a integridade do capital social (2004); 

- Sociedade nula e Sociedade Irregular (Código das Sociedades Comerciais, 

Jurisprudência e Doutrina de Ferrer Correia), in nos 20 anos do Código das 

Sociedades Comerciais, homenagem aos Professores Doutores A. FERRER CORREIA, 

ORLANDO DE CARVALHO E VASCO LOBO XAVIER, Vol. III, Coimbra, 2007. 

2007. 

RIPERT et ROBLOT - Traité de droit commerciale, Tome, 2, Les sociétés 

commerciales, por MICHEL GERMAIN e VÉRONIQUE MAGNIER, 21ª ed., L.G.D.J, 

2014. 

RIPERT, G. ET PLANIOL, M. - Traté pratique de Droit Civil Français, 2.ª Édition 

Tome III, Les Biens, Paris, L.G.D.J, 1952. 

SAMPA, Samora Ilídio Delgado - Os Negócios entre a Sociedade e os Sócios no 

Direito da OHADA, Almedina, 2014. 

SANTOS, Cassiano - A posição do accionista face aos lucros de balanço, 

Coimbra,1996. 

SANTOS-JUNIOR, Eduardo - A teoria de interpretação do negócio jurídico, AAFDL, 

1988; 

- Direito das Obrigações: sinopse explicativa e ilustrativa, AAFDL, 2010; 

- in CSC/Clássica, 2ª ed. (2011), artigo 36.º 

ISSA-SAYEGH, Joseph - La carcatère d´ordre public des dispositions de l´acte 

uniforme relative au droit des sociétés commerciales et du groupement d´intérét 

economique, in Révue Penant, n.º  869, Outubro-Dezembro, 2009, pp. 393-419; 



312 

  

 

 

 

 

 

 

- Quelques aspects tecniques de l´integration juridique: l´exemple des actes uniformes 

de l´OHADA, in reveue de droit uniforme, NSv. 4n.1, Rome, 1999, pp. 5-32; 

- Droit des sociétés commerciales OHADA: droit commun et regimes particulACErs, in 

www.ohada.com, ohadata D-03-09; 

- Répertoire Quinquennal OHADA 2000 -2005, Association pour l´Unification du droit 

en afrique, 2009. 

SCHMIDT, Karten - Gesellschaft-rech, 4., völlig neu bearbeitete und erweiterte 

Auflage, Car Heymanns Verla KG. Köln. Berlin. Bonn. München, 2002. 

SOUSA, Miguel Teixeira de - As partes, o objeto e a prova na ação declarativa, LEX, 

1995. 

TATY, Georges - Brève réflexions à propôs de l´entrée en vigueur d´une 

réglementation commune du droit des affaires des états membres de la zone franc, in 

Revue Penant, n.º 30 (1997). 

TAVARES, JOSÉ - Sociedades e empresas comerciais, 2ª ed., Coimbra, Coimbra 

Editora, 1924. 

TEMPLE, Henri - Les sociétés de fait, LDGJ, Paris, 1975.  

TRIUNFANTE, Armando Manuel – O regime das entradas na constituição das 

sociedades por quotas e anónimas, Coimbra Editora, 2014. 

VARELA, Antunes - Direito da Família 1 (1999). 

VASCONCELOS, Paulo Alves de Sousa - O Contrato de Consórcio no Âmbito dos 

Contratos de Cooperação entre Empresas, Coimbra Editora, Coimbra, 1999. 

http://www.ohada.com/


313 

  

 

 

 

 

 

 

VASCONCELOS, Pedro Pais de - A participação social nas sociedades comerciais, 2.ª 

edição, Almedina, Coimbra, 2006; 

- Direito Comercial, Parte Geral, Contratos Mercantis, Títulos de Créditos, Vol. I, 2.ª 

reimpressão da edição de 2011, Almedina, 2015; 

- Teoria Geral do Direito civil, 8.ª Edição, Almedina, 2015. 

VASCONCELOS, Pedro Leitão Pais de - Sociedades Comerciais Estrangeiras, 

Almedina, 2015. 

VENTURA, Raul - Novos estudos sobre sociedades anónimas e sociedades em nome 

colectivo, comentário ao Código das Sociedades Comerciais, Almedina, 1994; 

- Comentário ao Código das Sociedades Comerciais, Sociedades por Quotas, Vol. I, 2.ª 

edição de 1991, Almedina, Coimbra, 1989; 

- Comentário ao Código das Sociedades Comerciais, Sociedades por Quotas, Vol. III, 

2.ª reimpressão da 1.ª edição de 1991, Almedina, 1999. (dever de vigilância); 

- Associação em participação Associação à quota: anteprojeto e notas justificativas: 

anteprojeto, 1970;  

- Sociedades comerciais: Dissolução e liquidação, Lisboa 1960; 

- Sociedade irregular: acórdão do STJ de 24 de Julho de 1949, in Revista da FDUL, A. 

6, 1949.   
 

VICENTE, Dário Moura - Direito Comparado, 3ª Edição revista e atualizada, 

Almedina, 2015. 



314 

  

 

 

 

 

 

 

VIDAL, Dominique - Droit des Sociétés, 6.ª edição, LDGJ, Montchrestien, 2008. 

VIVANTE, Cesar - Trattto di diritto commerciale, Società Commerciale, Vol. II, 4ª ed., 

Casa Editrice, Dottor Francisco Vallardi Milano, PICCIN, 1912. 

XAVIER, Lobo - Sociedades comerciais (Lições aos alunos de Direito Comercial do 

4.º ano jurídico) ed.copiorgr., Coimbra, 1987. 

XAVIER, Maria Rita Aranhada da Gama Lobo - Limites à Autonomia Privada na 

Disciplina das Relações Patrimoniais entre os Cônjuges, 2000; 

- Sociedades entre cônjuges. Sociedades de capitais. Responsabilidade por dívidas 

sociais. Código das sociedades comerciais. Lei interpretativa. Comentário ao Acórdão 

do Supremo Tribunal de Justiça de 27 de Maio de 1990, RDE, 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



315 

  

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE ONOMÁSTICO 

 

ABREU, J. M. COUTINHO DE – 38, 40, 42, 

46, 51, 56, 63, 90, 91, 95, 96, 102, 105, 

131,132, 134, 164, 167, 168, 169, 197, 200, 

213, 214, 218, 219, 220, 222, 228, 262, 283. 

ABREU, LUÍS VASCONCELOS – 53.  

ALARCÃO, RUI DE - 177. 

ALMEIDA, ANTÓNIO PEREIRA DE – 127, 

128, 143, 198. 

ALMEIDA, CARLOS FERREIRA DE - 237. 

ANTUNES, JOSÉ ENGRÁCIA – 134, 223, 

224. 

ARNABOLDI, FRANCO - 124. 

ASCENSÃO, JOSÉ OLIVEIRA DE – 27, 40, 

42, 47, 51, 53, 55, 59, 71, 92, 93,104, 126, 127, 

131, 132, 133, 138, 152, 155, 162, 187, 214, 

215, 216, 219, 225, 244, 269. 

ATAÍDE, RUI PAULO COUTINHO DE 

MASCARENHA - 31, 76, 142, 204. 

BILLONG BILLONG, ABEL - 47, 49. 

BOYE, MOHAMADOU - 34, 28. 

CACHADA, MANUEL DA COSTA SÁ - 202, 

203, 257, 258. 

CAERO, ANTÓNIO - 80, 82, 86.  

CAMPOBASSO, MARIO – 67, 291. 

CANARIS, CLAUS-WILHELM - 179.  

CANNU, PAULE ET BRUNO,DONDERO - 

154. 

CARNEIRO, JOSÉ GUALBERTO DE SÁ – 

82. 

COELHO, JOSÉ GABRIEL PINTO – 281. 

COELHO, LUÍS CÂMARA PINTO – 215, 216, 

217, 279, 280. 

COELHO, FRANCISCO PEREIRA / 

OLIVEIRA, GUILHERME DE – 80, 83, 86. 

CORDEIRO, ANTÓNIO MENZES - 42, 44, 

47, 48, 50, 53, 76, 80, 81,83, 84, 112, 126, 127, 

130, 131, 132, 133, 136, 144, 152, 156, 157, 

164, 166, 167, 169, 173, 186, 187, 188, 189, 

191, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 

213, 215, 219, 222, 228, 232, 243, 251, 253, 

255, 258, 260, 266, 269, 271, 272, 273, 274, 

276, 277, 278, 283, 289, 290, 292. 

CORDEIRO, A. BARRETO MENEZES – 37.  

CORREIA, ANTÓNIO FERRER - 48, 53, 74, 

76, 79, 80, 87, 88, 99, 100, 101, 102, 103, 125, 



316 

  

 

 

 

 

 

 

126, 127, 131, 132, 189, 205, 206, 209, 210, 

280, 281, 287, 290.  

CORREIA, LUÍS BRITO – 39, 80, 90, 96, 105, 

107,108, 166, 232. 

CORREIA, MIGUEL J. A. PUPO - 37, 40, 42, 

74, 102, 228. 

CORREIA, JOSÉ MANUEL RIBEIRO 

SÉRVULO – 212. 

COSTA, MÁRIO JÚLIO DE ALMEIDA – 261, 

266. 

COSTA, RICARDO ALBERTO SANTOS – 

140, 141.  

COZIAN, MAURICE, VIANDIER, AALAIN E 

DEBOISSY, FLORENCE -  44, 143, 154, 263, 

264.   .  

CRANE, JUDSON A. BROMBERG, ALAIN 

R. – 120, 263. 

CUNHA, ILDA PORCILA DA – 159, 160, 235, 

245, 248, 249. 

CUNHA, PAULO OLAVO – 105, 126, 218. 

DOMINGUES, PAULO DE TARSO – 46, 49, 

127, 131. 

DRAKE, CHARLES D.- 96.   

DUARTE, JOSÉ MIGUEL – 80. 

FÉNÉON, ALAIN – 12, 185, 187, 235,265.  

FERNANDES, LUÍS A. CARVALHO 

FERNANDES – 285. 

FERRÃO, ANTÓNIO ABRANCHES – 113, 

280, 281. 

FERREIRA, MARTINS WALDEMAR – 117. 

FONSECA, HUGO DUARTE - 152 

FONSECA, TIAGO SOARES DA- 26, 56, 65, 

90,187,190. 235, 249. 

FRADA, MANUEL CARNEIRO DA – 250. 

FRANÇOIS ANOUKAHA, ABDOULLAH 

CISSE, NDIAW DIOUF, JOSETTE 

NGUEBOU TOUKAM, PAUL-GÉRARD 

POUGOUÉ (Coord..) et MOUSSA SAMB – 12, 

14, 15, 17, 18, 35, 44, 56, 102, 107, 235. 

FRANCESCO Jr. FERRARA/FRANCESCO 

CORSI – 251. 

FURTADO, JORGE DA CRUZ HENRIQUE 

PINTO – 42, 48, 63, 74, 126, 127, 132, 219, 

228. 

GASTAMINZA, EDUARDO M.ª 

VALPUESTA – 116, 118. 

GATSI, JEAN – 211. 

GERMAIN, M. – 82, 111,172, 177, 178.  

GHIDINE, MARIO – 124, 125.  

GOMES, FÁTIMA – 52. 



317 

  

 

 

 

 

 

 

GOMES, MANUEL JANUÁRIO DA COSTA 

– 37, 205, 210. 

GONÇALVES, CUNHA – 39, 81, 178, 270.  

GONÇALVES, DIOGO COSTA – 50, 51, 52, 

53, 271, 275, 276, 278, 283, 284, 285, 286, 288, 

289, 290, 291, 292. 

GUIRAMAND, FRANCE – 143.  

GOUVEIA, JORGE BACELAR - 14. 

GUYON, YVES -  44, 47,  143, 153, 264. 

HAMEL, JOSEPH – 239.  

HAURIOU, MAURICE -  105. 

HÉRMARD, JOSEPH - 109, 110, 111, 112, 

113, 114, 138, 142, 145, 153, 154, 200, 205, 

233, 239, 240, 241, 242, 265, 266, 268, 272. 

KESSLER, GUILLAUME -  44, 103, 142, 145, 

154. 

KONÉ, MAMADU – 99,  81. 

LARENZ, KARL - 179.  

LEITÃO, ADELAIDE MENEZES / BRITO, 

JOSÉ ALVES DE - 80. 

LEITÃO, LUÍS MANUEL TELES DE 

MENEZES – 42, 121, 155. 

LIMA, PIRES DE, e VARELA, ANTUNES – 

34, 140.   

LOURENÇO, SANTOS - 80. 

MADALENO, CLÁUDIA ALEXANDRA DOS 

SANTOS – 31. 

MAGALHÃES, BARBOSA DE – 112, 

117,124, 125, 126, 156, 279, 282, 292. 

MANCUSO, SALVATORE – 34, 35, 235, 268. 

MARTINEZ, PEDRO ROMANO – 229, 230, 

231, 232. 

MARTINS, JOSÉ PEDRO FAZENDA - 290.  

MARTINS, ALEXANDRE SOVERAL – 37, 

149, 190. 

MBA-OWONO, CHARLES – 143, 235. 

MBAYE, KEBA – 268.  

MEMAN, FATIMATA – 46. 

MENDES, EDMUNDO – 31, 33. 

MENDONÇA, JOSÉ XAVIER CARVALHO – 

117. 

MEISSONNIER, GEORGE –  11, 19, 16.    

MIRANDA, JORGE MIRANDA - 88. 

MOREIRA, GUILHERME ALVES – 178, 284. 

MOULIN, JEAN-MARC – 263, 264. 

NEVES, ANTÓNIO CASNANHEIRA - 274.   



318 

  

 

 

 

 

 

 

NORONHA, JOÃO MANUEL ESPÍRITO 

SANTO - 14, 46, 50, 51, 56, 78, 83, 87, 88, 95, 

98, 102, 217, 291. 

OLÁVO, CARLOS – 92. 

OLIVEIRA, ANA PERESTRELO DE – 140. 

PETIT, BRUNO – 154, 264. 

PINHEIRO, LUÍS LIMA - 31 

PIMENTA, ALBERTO – 80, 81.    

PINTO, CARLOS ALBERTO DA MOTA – 51. 

PITA, MANUEL ANTÓNIO – 116, 117, 118, 

126, 135, 136, 137, 159, 160, 256.  

RIPERT et ROBLOT – 104, 142. 

RIPERT, G. ET PLANIOL, M.- 178, 219, 226, 

227, 262.  

SAMPA, SAMORA ILÍDIO DELGADO - 15, 

12, 26. 

SANTOS, CASSIANO – 52. 

SANTOS-JUNIOR, EDUARDO – 127, 129, 

130, 133, 151, 152, 166, 198, 203, 204, 208, 

253. 

SAYEGH, JOSEPH ISSA -  31, 33, 56. 

SCHMIDT, SCHMIDT – 117, 137. 

SOUSA, MIGUEL TEIXEIRA DE - 258.  

TATY, GEORGE – 268. 

TAVARES, JOSÉ – 39, 113, 89, 213, 271. 

TEMPLE, HENRI – 187, 188, 189,  190, 194, 

214, 238, 247, 272. 

TRIUNFANTE, ARMANDO MANUEL -  47, 

48, 153, 205. 

VARELA, ANTUNES – 43, 79, 82, 103. 

VASCONCELOS, PAULO ALVES DE 

SOUSA - 220, 222. 

VASCONCELOS, PEDRO PAIS DE – 43,52, 

54, 55, 61, 62, 78, 142, 172, 220, 222, 270, 285. 

VASCONCELOS, PEDRO LEITÃO DE – 71.   

VENTURA, RAÚL – 15, 144, 175, 198, 228, 

268 

VICENTE, DÁRIO MOURA - 10, 13, 29. 

VIDAL, DOMINIQUE - 44,   143, 154, 210, 

227, 229, 263, 264.   

VIVANTE, CESAR - 124 

XAVIER, LOBO – 39. 

XAVIER, MARIA RITA ARANHADA DA 

GAMA LOBO – 80, 84, 85. 

 



319 

  

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE JURISPRUDÊNCIA 

 

 

JURISPRUDÊNCIA DA OHADA 

 

Ac. TCJA 27-Jun.-2002; de 19-Jun.- 2003, in www.ohada.com/jurisprudence  

Ac. TCJA 31-Mar.-2005, in www.ohada.com/jurisprudence 

Ac. TPI Gagnoa (COTE D´IVOIRE) 10-Ag.-2005, in www.ohada.com/jurisprudence 

Ac. TGI (BURKINA FASO) 21-Fev-2001, in www.ohada.com/jurisprudence 

Ac. CA Centre (CAMEROUN) 05-Nov.-2008, in www.ohada.com/jurisprudence 

Ac. Cour. Suprême (COTE D´IVOIRE) 11-Mar.-2004, in www.ohada.com/jurisprudence 

 

JURISPRUDÊNCIA FRANCESA 

 

Ac. Cass. Com., 24-Set.-2003, in www.legifrance.gouv.com 

Ac. Cass. Com., 10-Jul.-2007- 35, in www.legifrance.gouv.com 

Ac. Cass. Com., 02-Jul.-1817, in RGLA, vol. 5, 1815-1818, p. 341. 

Ac. Cass.11- Abril-1806, in RGLA, vol. 2, N.º XIII – 1808, p. 233. 

Ac. Cass. Req., 28- Abril-1913, in www.legifrance.gouv.com 

Ac. Cass. Com., 02 –Jun.-1975, in www.legifrance.gouv.com 

Ac. Cass. Com., 9 Nov. -1981, in www.legifrance.gouv.com 

Ac. Cass. Com., 15-Fev.-1982, in www.legifrance.gouv.com 

Ac. Cass. Com., 18-Dez.-1990, in www.legifrance.gouv.com 

Ac. Cass. Com., 4-Jun-2002, in Sociétés, 2002, n.º 187. 

Ac. Cass. Com., 23-Jun- 2004, in www.legifrance.gouv.com 

Ac. Cass. Com., 8-Mar.-1994, in www.legifrance.gouv.com 

Ac. Cass. Com., 11-Jul.-2006, in www.legifrance.gouv.com 

Ac. Cass. Com., 15-Nov.-1994, in www.legifrance.gouv.com 

http://www.ohada.com/jurisprudence
http://www.ohada.com/jurisprudence
http://www.ohada.com/jurisprudence
http://www.ohada.com/jurisprudence
http://www.ohada.com/jurisprudence
http://www.ohada.com/jurisprudence
http://www.legifrance.gouv.com/
http://www.legifrance.gouv.com/
http://www.legifrance.gouv.com/
http://www.legifrance.gouv.com/
http://www.legifrance.gouv.com/
http://www.legifrance.gouv.com/
http://www.legifrance.gouv.com/
http://www.legifrance.gouv.com/
http://www.legifrance.gouv.com/
http://www.legifrance.gouv.com/
http://www.legifrance.gouv.com/


320 

  

 

 

 

 

 

 

Ac. Cass. Civ., 20-Jan.-2010, in www.legifrance.gouv.com 

Ac. Cass. Com., 16-Nov.-1981, in www.legifrance.gouv.com 

Ac. Cass. Com., 9-Out.-2001, in www.legifrance.gouv.com 

Ac. Cass. Com., 3-Out.-1962, in Bull. Civ., III, n.º 382, p. 314. 

Ac. Cass. Com., 24-Fev.-1965, in Bull. Civ., III, n. º 146, p. 123.  

Ac. Cass. Civ., 28-Nov.-2012,  in www.legifrance.gouv.com 

Ac. Cass. Civ., 19-Mar.-1862, in www.legifrance.gouv.com 

Ac. Cass. Com., 13-Mar.-1984, in Sociétés, 1984, p. 753.  

Ac. Cass. Com., 23-Jun.-2004, in Bull. Joly Sociétés, 2005, p. 295. 

Ac. Cass. Com., 8-Mar.-1994, in www.legifrance.gouv.com 

Ac. Cass. Com., 26-Maio-2009, in Bull. Joly Sociétés 1994, p. 665. 

Ac. Cass. Com., 13-Nov.-1980, in Sociétés, 1981, p. 788.   

Cass. Com., 10-Dez.-1991, in Sociétés, 1992, n.º 76. 

Ac. CA de Nouméa, 4-Out.- 2012, in www.legifrance.gouv.com 

Ac. CA 26-Jun.- 2006, in www.legifrance.gouv.com 

Ac. CA Paris, 21-Jun.-2002, in www.legifrance.gouv.com 

Ac. CA Paris, 17-Abril-1991, in www.legifrance.gouv.com 

Ac. CA 26-Jun.-2006, in www.legifrance.gouv.com 

Ac. CA Paris, 29-Maio-1992, in www.legifrance.gouv.com 

Ac. CA 21-Nov.-2011, in www.legifrance.gouv.com 

Ac. CA d’Agen, 26-Jun.-2006, in www.legifrance.gouv.com 

Ac. CA de Montpellier, 06-Out.-2009, in www.legifrance.gouv.com 

Ac. CA de Bastia, 17 Fev.-2016, in www.legifrance.gouv.com 

Ac. Trib. com. Marseille, 03-Ag.-1839, in www.legifrance.gouv.com 

 Trib. Com. Marseille, 24-Nov.-1897, in www.legifrance.gouv.com 

 

JURISPRUDÊNCIA PORTUGUESA 

 

Ac. STJ-03-Fev.-1981, in BMJ 304 (1981) 

http://www.legifrance.gouv.com/
http://www.legifrance.gouv.com/
http://www.legifrance.gouv.com/
http://www.legifrance.gouv.com/
http://www.legifrance.gouv.com/
http://www.legifrance.gouv.com/
http://www.legifrance.gouv.com/
http://www.legifrance.gouv.com/
http://www.legifrance.gouv.com/
http://www.legifrance.gouv.com/
http://www.legifrance.gouv.com/
http://www.legifrance.gouv.com/
http://www.legifrance.gouv.com/
http://www.legifrance.gouv.com/
http://www.legifrance.gouv.com/
http://www.legifrance.gouv.com/
http://www.legifrance.gouv.com/
http://www.legifrance.gouv.com/


321 

  

 

 

 

 

 

 

Ac. STJ-05-Fev.-2014, in www.dgsi.pt 

Ac. STJ 02-Jul.-2014, in www.dgsi.pt 

Ac. STJ 08-Nov.-2005, in www.dgsi.pt 

Ac. STJ 17-Mar.-1995, in www.dgsi.pt 

Ac. STJ 17-Maio-1995, in www.dgsi.pt 

Ac. TCAS 08-Jan.-2015, in www.dgsi.pt 

Ac. TRC 01-Set.-2012, in www.dgsi.pt 

Ac. TRG 19-Maio-2011, in www.dgsi.pt 

Ac. TRL 24-Set.-2009, in www.dgsi.pt 

Ac. TRL 08-Set.-2015, in www.dgsi.pt 

Ac. TRP 11-Jun.-1981, in CJ VI (1981) 3, 156-158 (158/I) 

Ac. TRP 19-Jul.-1968, in JR 14 (1968), 794-796= RT 86 (1968), pp. 327-329) 

Ac. TRP 05-Set.-2006, in www.dgsi.pt 

 

JURISPRUDÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

 

The Texas Supreme Court, March 4, 2014, in www.casetext.com 

 

JURISPRUDÊNCIA ITALIANA 

 

App. Milano, 17-Set.-1907, in Rivista di dir. Comm., 1908, 26 

App. Genova, 09-Jul.-1909, in Rivista di dir. Comm., 1910, 340 

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.casetext.com/


322 

  

 

 

 

 

 

 

PLANO DA TESE 

 

INTRODUÇÃO 

CAPITULO I. NOÇÃO GERAL DE SOCIEDADE E A SUA CONSTITUIÇÃO 

SEÇÃO I. NOÇÃO GERAL DE SOCIEDADE 

SEÇÃO II. CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE 

CAPÍTULO II. SOCIEDADE CRIADA DE FACTO E SOCIEDADE DE FACTO 

SECÇÃO I. A SOCIEDADE CRIADA DE FACTO 

SECÇÃO II. A SOCIEDADE DE FACTO 

CAPITULO III. FIGURAS AFINS DA SOCIEDADE CRIADA DE FACTO E DA SOCIEDADE DE 

FACTO 

CAPÍTULO IV. A RELAÇÃO ENTRE SOCIEDADE CRIADA DE FACTO E SOCIEDADE DE FACTO 

CAPÍTULO V. A NATUREZA JURIDICA DA SOCIEDADE CRIADA DE FACTO E DA SOCIEDADE 

DE FACTO 

CONCLUSÃO  

ÍNDICE BIBLIOGRÁFICO 

ÍNDICE ONOMÁSTICO 

ÍNDICE DE JURISPRUDÊNCIA 

ÍNDICE GERAL 

 



323 

  

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE GERAL 

 

SIGLAS E ABREVIATURAS...................................................................................................... 1 

Modo de citação ............................................................................................................................ 6 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ 7 

1. Apresentação do tema ............................................................................................................... 7 

1.1. Razões da escolha do tema ................................................................................................. 7 

1.2. Delimitação do âmbito da investigação.............................................................................. 8 

2. O Direito das sociedades comerciais nos Estado-Membros da OHADA antes da Organização 
para a Harmonização do Direito dos negócios em África (OHADA) ........................................... 9 

2.1. O Direito das Sociedades Comerciais antes das independências ....................................... 9 

2.2. O Direito das Sociedades Comerciais depois das independências ................................... 13 

4. A reforma do AUDSC/ACE de 30 de Janeiro de 2014 ........................................................... 22 

4.1. Âmbito de aplicação ......................................................................................................... 22 

4.2. Apreciação crítica do AUDSC/ACE ................................................................................ 26 

5. Compatibilização do Direito interno guineense com o AUDS/ACE ...................................... 27 

6. A formalização das economias dos Estados-Membros da OHADA ....................................... 33 

CAPITULO I. NOÇÃO GERAL DE SOCIEDADE E A SUA CONSTITUIÇÃO .................... 38 

SEÇÃO I. NOÇÃO GERAL DE SOCIEDADE ......................................................................... 38 

7. Noção e elementos de sociedade ............................................................................................. 38 

7.1. Noção de sociedade .......................................................................................................... 38 

7.2. Elementos da noção de sociedade .................................................................................... 42 

7.2.1. Elemento pessoal: pluralidade de sócios ................................................................... 44 

7.2.2. Elemento patrimonial: contribuições das partes ........................................................ 46 

7.2.3. O exercício em comum de certa atividade económica que não seja de mera fruição 49 

7.2.4. O fim da sociedade .................................................................................................... 50 



324 

  

 

 

 

 

 

 

8. A determinação de carácter comercial de uma sociedade ....................................................... 54 

9. Sociedades de pessoas e sociedades de capitais ...................................................................... 59 

SEÇÃO II. CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ....................................................................... 62 

10. Processo constitutivo ............................................................................................................. 62 

11. Acto constitutivo ................................................................................................................... 72 

11.1. Espécies .......................................................................................................................... 72 

11.2. Sujeitos ........................................................................................................................... 73 

11.2.1. Pessoas singulares ................................................................................................... 73 

11.2.2. Pessoas colectivas ................................................................................................... 89 

12. Conteúdo ............................................................................................................................... 91 

13. A natureza jurídica do acto constitutivo ................................................................................ 97 

13.1. Ateorias anti-contratualistas ........................................................................................... 97 

13.2. Teorias contratualistas .................................................................................................. 100 

13.3. Teorias ecléticas ........................................................................................................... 103 

13.4. Teoria institucionalista ................................................................................................. 104 

13.5. Posição adotada ............................................................................................................ 107 

CAPITULO II. SOCIEDADE CRIADA DE FACTO E SOCIEDADE DE FACTO ............... 109 

SEÇÃO I. ENQUADRAMENTO GERAL .............................................................................. 109 

14. A evolução histórico-legislativa da sociedade criada de fato e da sociedade de fato no 
Direito da OHADA ................................................................................................................... 109 

A) A sociedade de facto ............................................................................................................. 109 

B) A sociedade criada de facto ................................................................................................. 113 

15. A sociedade criada de facto e sociedade de facto no Direito Comparado ........................... 115 

15.1. Alemanha ..................................................................................................................... 115 

15.2. Brasil ............................................................................................................................ 116 

15.3. Espanha ........................................................................................................................ 118 

15.4. Estados Unidos da América e Reino Unido ................................................................. 118 



325 

  

 

 

 

 

 

 

15.5. Itália.............................................................................................................................. 123 

15.6. Portugal ........................................................................................................................ 125 

16. A utilidade do conceito de «sociedade irregular» no sistema jurídico português ............... 134 

17. A utilidade das expressões «sociedade de facto» e «sociedade criada de facto» no Direito da 
OHADA .................................................................................................................................... 137 

18. Outras situações de facto no Direito comercial ................................................................... 138 

SECÇÃO I. SOCIEDADE CRIADA DE FACTO ................................................................... 142 

19. Quando é que uma sociedade comercial é «sociedade criada de facto»? ............................ 142 

20. O reconhecimento ex ofício da existência da sociedade criada de facto ............................. 150 

SECÇÃO II. SOCIEDADE DE FACTO .................................................................................. 154 

21. Quando é que uma sociedade comercial é «sociedade de facto»? ...................................... 154 

22. Modalidades da sociedade de facto ..................................................................................... 157 

A) As sociedades de facto por incompleitude ........................................................................... 157 

22.1. Sociedade em formação ............................................................................................... 157 

22.1.1. Sociedade constituída sem assembleia constitutiva .............................................. 162 

22.1.2. Sociedade constituída mediante assembleia constitutiva ...................................... 163 

22.2. Sociedade constituída mas ainda não matriculada ....................................................... 167 

22.2.1. Relações internas ................................................................................................... 167 

22.2.2. Relações externas .................................................................................................. 169 

22.2.2.1. Relações externas nas sociedades de pessoas ................................................. 172 

22.2.2.2. Relações externas nas sociedades de capitais ................................................. 173 

B) Sociedades de facto por invalidade ...................................................................................... 174 

23. Invalidades do acto constituinte da sociedade comercial .................................................... 174 

24. Causas da invalidade do acto constituinte de sociedade comercial ..................................... 176 

24.1. Causas de invalidade decorrentes do próprio AUDSC/ACE ....................................... 176 

24.1.1. Especificidades das sociedades de pessoas ........................................................... 180 

24.1.2. Especificidades das sociedades de capitais ........................................................... 182 



326 

  

 

 

 

 

 

 

24.2. Causas da invalidade resultantes das normas aplicáveis a nulidades dos contratos em 
geral ....................................................................................................................................... 185 

24.1.1. Especificidades das sociedades de pessoas ........................................................... 186 

24.1.2. Especificidades das sociedades de capitais ........................................................... 191 

25. A regularização da situação ................................................................................................. 193 

26. Regime da nulidade no AUDSC/ACE ................................................................................ 195 

27. O princípio do favor societatis ............................................................................................ 198 

28. Efeitos da invalidade do acto constituinte de sociedade ..................................................... 200 

28.1. Relações externas ......................................................................................................... 201 

28.2. Relações internas .......................................................................................................... 207 

28.3. A responsabilidade civil dos fundadores, sócios e dirigentes sociais .......................... 209 

CAPITULO III. FIGURAS AFINS DA SOCIEDADE CRIADA DE FACTO E SOCIEDADE 
DE FACTO ............................................................................................................................... 209 

29. Sociedades fictícias ............................................................................................................. 209 

30. Sociedades cooperativas ...................................................................................................... 210 

31. Sociedade momentânea ou ocasional .................................................................................. 214 

32. Compropriedade .................................................................................................................. 214 

33. Agrupamento Complementar de Empresas ......................................................................... 217 

34. Consórcio ............................................................................................................................ 219 

35. Sociedades civis simples ..................................................................................................... 222 

36. Sociedade em formação ...................................................................................................... 223 

37. Sociedade em participação .................................................................................................. 225 

38. Contrato de trabalho ............................................................................................................ 229 

CAPÍTULO IV. A RELAÇÃO ENTRE A SOCIEDADE CRIADA DE FACTO E 
SOCIEDADE DE FACTO ........................................................................................................ 232 

39. Traços distintivos da sociedade criada de facto da sociedade de facto ............................... 232 

39.1. Caracterização geral da problemática da sua distinção ................................................ 232 

39.2. Autonomização da noção de sociedade criada de fato no Direito da OHADA ............ 233 



327 

  

 

 

 

 

 

 

40. Pontos de contacto entre a sociedade criada de facto com a sociedade de facto ................. 237 

40.1. Affectio societatis ......................................................................................................... 237 

40.1.1. Noção .................................................................................................................... 237 

40.1.2. Critérios para a definição de affectio societatis ..................................................... 237 

40.1.2.1. Critério subjectivo .......................................................................................... 238 

40.1.2.2. Critério objetivo ............................................................................................. 239 

40.1.2.3. A orientação da jurisprudência ....................................................................... 243 

40.1.3. A necessidade de affectio societas ........................................................................ 245 

40.2. A uniformização do regime jurídico da sociedade criada de facto e sociedade de facto
 ............................................................................................................................................... 248 

40.3. A tutela jurídica na sociedade criada de facto e sociedade de facto ............................. 250 

40.4. A capacidade da sociedade criada de facto e sociedade de facto ................................. 254 

40.5. A prova da existência da sociedade criada de facto e sociedade de facto .................... 258 

40.6. Constrangimentos decorrentes da sociedade criada de facto e da sociedade de facto . 266 

40.6.1. Do ponto de vista jurídico ..................................................................................... 267 

40.6.2. Do ponto de vista económico ................................................................................ 268 

CAPÍTULO V. A NATUREZA JURIDICA DA SOCIEDADE CRIADA DE FACTO E DA 
SOCIEDADE DE FACTO ........................................................................................................ 269 

41. A tese da faktische Gesellschaft, société de fait (sociedade de facto) ................................. 271 

42. A tese das limitações dos efeitos jurídicos .......................................................................... 276 

43. A teoria da organização ....................................................................................................... 278 

44. A tese da personalidade jurídica coletiva ............................................................................ 278 

45. A tese da comunhão de facto ............................................................................................... 280 

46. Posição adotada ................................................................................................................... 282 

CONCLUSÃO .......................................................................................................................... 294 

ÍNDICE BIBLIOGRÁFICO ..................................................................................................... 297 

ÍNDICE ONOMÁSTICO .......................................................................................................... 315 

ÍNDICE DE JURISPRUDÊNCIA ............................................................................................ 319 



328 

  

 

 

 

 

 

 

PLANO DA TESE ...................................................................................................................... 322 

ÍNDICE GERAL ....................................................................................................................... 323 

 

 


