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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado em Direito - Profissionalizante 

 
Unidade curricular 

Direito das Sociedades Comerciais 

 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 

João Manuel Cardão do Espírito Santo Noronha (2 horas semanais de carga letiva) 

 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

Formação complementar em Direito das Sociedades Comerciais 

 
Conteúdos programáticos 

TEMAS DE DIREITO DAS SOCIEDADES 

 

Primeira aula 

 

Introdução. Programa e método. 

 

Tema 1 

 

1. Tipos de sociedades comerciais: particularismos históricos e seriação polar; grelha da seriação: (i) 

responsabilidade assumida pelos sócios; (ii) estruturação orgânica; (iii) exercício da gestão. 

2. A personificação jurídica da sociedade numa perspetivação histórico-comparada. 

 

Objetivo: (i) Compreensão da tipologia legal das sociedades comerciais como série polar de formação histórica sucessiva; (ii) 

compreensão do relativismo da personificação jurídica das sociedades comerciais. 

 

Doutrina base, com referências: 

 

- Pedro Pais de Vasconcelos, A participação social, 2014 (reimp. da 2.ª ed., 2006), pp. 11 e ss. 

 

- João Espírito Santo, Exoneração do sócio no direito societário-mercantil português, 2014, pp. 67 e ss., 219 e  ss., 327 e ss. e 

981 e ss. 

 

Tema 2  

 

1. A sociedade antes do registo. 

2. Invalidade do ato constitutivo da sociedade. Vícios das declarações negociais. 

 

Objetivo: Estudo dos regimes dos arts. 36 a 40 e 41 a 52, todos do CSC 

 

Doutrina base, com referências: 

 

– A. Menezes Cordeiro, Direito das Sociedades, I, 2011 

– Eduardo Santos Júnior, in CSC/Clássica (2.ª ed., 2014), pp. 176-221 

– João Espírito Santo, Exoneração do sócio no direito societário-mercantil português, 2014, 602 e ss. 

–  Comentários artigos 36 a 52 do Código das Sociedades Comerciais em Comentário, I, Coordenação de Coutinho de 
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Abreu, 2013 

 

Tema 3 

 

Administração e fiscalização da sociedade. Responsabilidade civil pela constituição, administração e fiscalização da 

sociedade 

 

Objectivo: Estudo do regime artigos 64  e 71 a 84 CSC e disposições conexas 

 

Doutrina base, com referências 

 

-A. Menezes Cordeiro, in CSC/Clássica (2.ª ed., 2014): anotações aos artigos 64 e 71 a 84 

- Comentários arts. 64 e 71 a 84 do Código das Sociedades Comerciais em Comentário, I, Coordenação de Coutinho de 

Abreu, 2013 

-A. Menezes Cordeiro, — Da responsabilidade civil dos administradores das sociedades comerciais, Lex, Lisboa, 1997 

 

Tema 4  

 

Deliberações sociais  
 

Objetivo: Estudo do regime jurídico dos arts. 53 a 63 do CSC 

 

Doutrina base, com referências: 

 

-A. Menezes Cordeiro, in CSC/Clássica (2.ª ed., 2014): anotações aos arts. 53 a 63. 

- Comentários arts. 53 a 63 do Código das Sociedades Comerciais em Comentário, I, Coordenação de Coutinho de Abreu, 

2013 

 

Tema 5 

 

1. Alterações do contrato de sociedade: (i) regime comum; (ii) aumento de capital; (iii) redução do capital. 

2. Alterações do contrato de sociedade: regimes particulares dos tipos. 

 

Objetivo: Estudo do regime jurídico dos arts. 85 a 97 

 

Doutrina base, com referências: 

 

- AA. VV., CSC/Clássica: anotações arts. 85 a 96 

- Comentários arts. 85 a 96 do Código das Sociedades Comerciais em Comentário, I, Coordenação de Coutinho de Abreu, 

2013 

 

Tema 6  
 

Fusão de sociedades 

 

Objetivo: Estudo do regime fusão: artigos 97 a 117-L CSC. 

 

Doutrina base, com referências: 

 

-A. Menezes Cordeiro, Direito das Sociedades, I, 2014 

-Diogo Costa Gonçalves, in CSC/Clássica (2.ª ed., 2014): anotações aos arts. 97 a 117-L CSC 

- Fusão, cisão, transformação de sociedades/Comentário ao Código das Sociedades Comerciais (Parte geral; artigos 97.º a 

140.º), Almedina, Coimbra, 1990 

 

 

Tema 7  
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Sociedades unipessoais por quotas 

 

Objectivo: Estudo regime das sociedades unipessoais por quotas (arts. 270-A a 270-G CSC) 

-Confronto com outras situações jurídicas, maxime com o EIRL 

 

Doutrina base, com referências: 

 

- Ricardo Alberto Santos Costa, A sociedade por quotas unipessoal no direito português/Contributo para o estudo do seu 

regime jurídico, 2003 

- José Marques Estaca, in CSC/Clássica (2.ª ed., 2014): anotações aos arts. artigos 270-A a 270-G CSC. 

- Filipe Cassiano dos Santos – A sociedade unipessoal por quotas. Comentários e anotações, Coimbra Editora, 2009. 

- João Espírito Santo, Sociedade Unipessoal por Quotas (Reimp., 2014) 

 

Tema 8  
 

Dissolução e liquidação de sociedades  

 

 

Objetivo: Estudo regime jurídico dos arts. 141 a 161 do CSC e do regime da dissolução e liquidação administrativas de 

entidades comerciais (DL n.º 76-A/220, de 29 de março) 

 

 

Doutrina base, com referências: 

 

- A. Menezes Cordeiro, Direito das Sociedades, I, 2011 

-AA. VV, CSC/Clássica (2.ª ed., 2014): anotações aos artigos 141 a 161 do CSC e ao regime da DLA  

- Comentários arts. 141 a 161 do Código das Sociedades Comerciais em Comentário, I, Coordenação de Coutinho de Abreu, 

2013 

 

 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

O ensino assenta numa conjugação equilibrada entre a teoria a prática, baseando-se num programa detalhado, 
realizando-se um controlo individualizado dos resultados. 

 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

O programa inclui um estudo em profundidade de 8 temáticas de Direito das Sociedades Comerciais, que 
permite ao estudante obter a formação especializada nesta área do conhecimento jurídico 

 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular 

Ensino teórico-prático. É essencial a preparação prévia de cada aula, sendo para o efeito anunciadas 

antecipadamente as matérias a lecionar, bem como os textos a trabalhar e sobre os quais se espera a 

intervenção dos alunos. A avaliação assenta nos seguintes elementos: - Participação nas aulas (25%); - Trabalho 

escrito (25%); - Exame final escrito (50%). 

 
Bibliografia principal 

 Indicada no Programa 
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Curricular unit sheet  
 

Course - Law Master - Vocational 
Curricular unit 

Company Law 

 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 

João Manuel Noronha Cardão do Espírito Santo Noronha (2 teaching h/ per week)  

 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Learning outcomes of the curricular unit  

 Additional Training in Company Law  

 
Syllabus 
 COMPANY LAW THEMES 
first class  
 
Introduction. Program and method.  
 
Theme 1  
 
1 Types of commercial companies: historical particularism and polar ranking; grid grading: (i) liability assumed by the 
partners; (ii) organic structure; (iii) the exercise of management.  
2 The legal personification of companies in a historical and comparative perspective 
 
Objective: (i) Understanding the legal typology of commercial companies as a polar series of successive historical formation; 
(ii) comprehension of the relativism of legal personification of commercial companies.  
 
Basic doctrine, with references:  
- Pedro Pais de Vasconcelos, A participação social, 2014 (reimp. da 2.ª ed., 2006), pp. 11 e ss. 
 
- João Espírito Santo, Exoneração do sócio no direito societário-mercantil português, 2014, pp. 67 e ss., 219 e  ss., 327 e ss. e 
981 e ss. 

 
theme 2  
 
1. Companies before registration.  
2 Invalidity of the deed of settlement: Invalidity of the parties declarations. 
 
Objective: The study of the regimes of arts. 36-40 and 41-52, all of CSC  
 
Basic doctrine, with references:  
 

– A. Menezes Cordeiro, Direito das Sociedades, I, 2011 
– Eduardo Santos Júnior, in CSC/Clássica (2.ª ed., 2014), pp. 176-221 
– João Espírito Santo, Exoneração do sócio no direito societário-mercantil português, 2014, 602 e ss. 
–  Comentários artigos 36 a 52 do Código das Sociedades Comerciais em Comentário, I, Coordenação de Coutinho de 
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Abreu, 2013 
 

theme 3  

 

Administration and supervision of the company. Liability by the constitution, administration and supervision of the company  

 

Objective: Study the regime of articles 64 and 71-84 CSC and related provisions  

 

Basic doctrine, with references  

 

-A. Menezes Cordeiro, in CSC/Clássica (2.ª ed., 2014): anotações aos artigos 64 e 71 a 84 

- Comentários arts. 64 e 71 a 84 do Código das Sociedades Comerciais em Comentário, I, Coordenação de Coutinho de 

Abreu, 2013 

-A. Menezes Cordeiro, — Da responsabilidade civil dos administradores das sociedades comerciais 

 

 

theme 4  

 

Corporate resolutions  

 

Objective: Study the legal regime of the arts. 53-63 of the CSC  

 

Basic doctrine, with references 

A. Menezes Cordeiro, in CSC/Clássica (2.ª ed., 2014): anotações aos arts. 53 a 63. 
- Comentários arts. 53 a 63 do Código das Sociedades Comerciais em Comentário, I, Coordenação de Coutinho de Abreu, 
2013 
 

theme 5  

 

1 Amendments to Articles of Association: (i) common rules; (ii) capital increase; (iii) reduction of capital.  

2 Amendments to the Articles of Association: Particular types of regimes.  

 

Objective: Study the legal regime of the arts. 85-97  

 

Basic doctrine, with references:  

 

- AA. VV., CSC/Clássica: anotações arts. 85 a 96 

- Comentários arts. 85 a 96 do Código das Sociedades Comerciais em Comentário, I, Coordenação de Coutinho de Abreu, 

2013 

 

theme 6  
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Merger of companies  

 

Objective: Study the merger regime: Articles 97-117 L-CSC.  

 

Basic doctrine, with references:  

 

-A. Menezes Cordeiro, Direito das Sociedades, I, 2014 

-Diogo Costa Gonçalves, in CSC/Clássica (2.ª ed., 2014): anotações aos arts. 97 a 117-L CSC 

- Fusão, cisão, transformação de sociedades/Comentário ao Código das Sociedades Comerciais (Parte geral; artigos 97.º a 

140.º), Almedina, Coimbra, 1990 

 
theme 7  
 
- single-person limited companies 
 
Objective: Study regime in single-person limited companies (Articles 270-A to 270-G CSC.)  
-Comparison with other legal situations, maxime with EIRL  
 
Basic doctrine, with references:  
 
- Ricardo Alberto Santos Costa, A sociedade por quotas unipessoal no direito português/Contributo para o estudo do seu 
regime jurídico, 2003 
- José Marques Estaca, in CSC/Clássica (2.ª ed., 2014): anotações aos arts. artigos 270-A a 270-G CSC. 
- Filipe Cassiano dos Santos – A sociedade unipessoal por quotas. Comentários e anotações, Coimbra Editora, 2009. 
- João Espírito Santo, Sociedade Unipessoal por Quotas (Reimp., 2014) 
 

 

theme 8  

 

Dissolution and liquidation of companies  

 

 

Objective: Study the legal regime of arts. 141-161 of the CSC and the regime of administrative dissolution and liquidation of 

business entities (No. DL-76 A / 220 of 29 March)  

 

 

Basic doctrine, with references:  

 

- A. Menezes Cordeiro, Direito das Sociedades, I, 2011 -AA. VV , CSC/Clássica (2.ª ed., 2014): anotações aos artigos 141 a 161 

do CSC e ao regime da DLA  - Comentários arts. 141 a 161 do Código das Sociedades Comerciais em Comentário, I, 

Coordenação de Coutinho de Abreu, 2013 

 

 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
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 The teaching is based on a balanced mix of theory and practice, based on a detailed program, performing an 
individualized control of the results.  
 

 
Teaching methodologies (including evaluation) 

The program includes in-depth study of a specialized thematic area of Company Law, that allows students to 
obtain specialized training in this area of legal expertise. 
 

 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 

Theoretical and practical teaching. It is essential to prepare each lesson on advance, and for the purpose 
announced in advance, as well as the texts and the work on which it is expected the involvement of students. 
The assessment is based on the following: - Class participation (25%); - Written work (25%); - Final exam (50%). 

 
Main Bibliography 

As in Syllabus. 

 
 


