
 
PROGRAMA DA DISCIPLINA DE DIREITO DAS SOCIEDADES COMERCIAS. MESTRADO 
CIENTÍFICO E DOUTORAMENTO.  
 
O tema do seminário é a Vinculação das sociedades comerciais.  
 
 
Em termos sintéticos como conteúdos programáticos propõe-se:  
 
 
A representação «orgânica», e, dentro desta: 
 

1. A vinculação das sociedades comerciais, 
2. O princípio da especialidade das pessoas coletivas, 

       2. 1. A questão da capacidade das pessoas coletivas em particular para praticar atos 
gratuitos ou prestar garantias a terceiros; 
 

2. 2. A querela acerca do contributo da doutrina da societas, por contraposição com a 
doutrina da  universitas, para a formação da ideia de pessoa «moral» e coletiva e 
impacto na capacidade e especialidade das pessoas coletivas; 
 

2. 3. A capacidade das sociedades comerciais e a assistência financeira para a compra de 
ações próprias,   
 
3. A problemática em torno da relevância do conhecimento, dentro das organizações 

coletivas e empresariais. 
  
3.1.  A relevância, irrelevância, condicionamentos e alcance da ciência e do conhecimento, 
ou falta dele, dos membros, ou parte dos membros, dos órgãos das pessoas coletivas e 
sociedades para efeitos de imputação, a essas pessoas coletivas e sociedades, de efeitos 
associados ao conhecimento ou ignorância de certos factos; 

 
3. 2. A relevância ou irrelevância do conhecimento, ciência e informação armazenada em 

suportes informáticos e digitais para efeitos de imputação, em caso de esquecimento 
dos factos pelos agentes das pessoas coletivas ou sociedades, dos factos 
armazenados em computadores ou outras fontes de dados; 
 

3.  3. A relevância dos estados subjetivos pessoais, erro, vícios da vontade etc., dos 
membros dos órgãos das pessoas coletivas e sociedades sobre as deliberações dos 
órgãos de gestão e administração, 
 

 3. 4  A relevância do erro e outros estados subjetivos pessoais dos agentes das pessoas 
coletivas e sociedades com poderes vinculativos sobre os atos por eles praticados e 
imputáveis às pessoas coletivas e sociedades de que fazem parte.  

 
4. 5. A problemática em torno da compartimentação do conhecimento, dentro das 

organizações coletivas e empresariais, em departamentos distintos e estanques e sua 

relevância jurídica para efeitos de imputação, ou não, do conhecimento dos factos, ou 

sua ignorância, a toda a organização coletiva, societária ou empresarial: as chamadas 

chinese walls e o respetivo tratamento jurídico. 

 

Lista de temas possíveis:  

 

 



1. Objeto social e realização de atos externos 

2. A doutrina dos atos ultra vires. 

3. Os poderes de representação dos gerentes e administradores 

4. Conflitos de interesses e representação externa da sociedade 

5. A administração e os atos de expediente. 

6. Administradores de facto e poderes de representação das sociedades 

comerciais  

7. Princípio da especialidade das pessoas coletivas e das sociedades comerciais 

8. A capacidade das sociedades comerciais 

9. Princípio da especialidade e princípio da tipicidade. Existe uma 

tipicidade que possa estar ao serviço da especialidade? 

10. A capacidade para a prática de atos gratuitos 

11. A capacidade para a prestação de garantias 

12. A relevância ou irrelevância do fim lucrativo 

13. Pessoa coletiva e sociedades comerciais 

14. A capacidade das sociedades comerciais e a assistência financeira para a compra de 

ações próprias,   

15.  Cash pooling e cash management e concessão de crédito dentro dos grupos.  

16. A relevância, irrelevância, condicionamentos e alcance da ciência e do conhecimento, 

ou falta dele, dos membros, ou parte dos membros, dos órgãos das pessoas coletivas 

17. A relevância do erro e outros estados subjetivos pessoais dos agentes das pessoas 

coletivas e sociedades com poderes vinculativos sobre os atos por eles praticados e 

imputáveis às pessoas coletivas e sociedades de que fazem parte 

18. Compartimentação do conhecimento, dentro das organizações coletivas e 

empresariais, em departamentos distintos e estanques e sua relevância jurídica. 

19. A capacidade das sociedades para a compra de ações próprias.  



 

Bibliografia básica recomendada. 

 

Código das Sociedades Comerciais Anotado (obra coletiva organizada pelo Professor 

Doutor António Menezes Cordeiro), 2.ª edição, Almedina, 2011.  

Código das sociedades em comentário (obra coletiva organizada por Coutinho de Abreu), 

com vários volumes, com diversas datas.  

Diogo Costa Gonçalves, Pessoa Coletiva e Sociedades Comerciais, 2016.  

José Ferreira Gomes, Diogo Costa Gonçalves, A Imputação de Conhecimento às Sociedades 

Comerciais, 2017. 

– A vinculação das sociedades comerciais anónimas e por quotas, Bythebooh, 2017, 

Volume I. 

 

A partir destas indicações basilares é depois possível construir uma bibliografia mais 

detalhada para os diversos temas específicos.  

 

- Nota a fornecer aos alunos: as indicações a propósito do programa são meros tópicos 

indicativos – e não exaustivos – dos temas suscetíveis de serem trabalhados pelos 

alunos em regime de seminário. 

 


