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RESUMO 

O tema da “desconsideração da personalidade jurídica das sociedades 

comerciais” já vem sendo discutido a nível da doutrina portuguesa e de outros países 

distantes de nós geográfica e linguisticamente. De entre o material bibliográfico 

encontrado no âmbito do estudo do presente tema, destacamos a tese intitulada “A 

Tutela dos Credores da Sociedade por Quotas e a “Desconsideração da personalidade 

jurídica” e os comentários feitos em torno da desconsideração, no artigo 5 do Código 

português das Sociedades Comerciais.      

 Há que referir que todo o instituto jurídico tem por objetivo alcançar resultados 

benéficos a vida em sociedade em determinada esfera concreta. Entretanto, nem sempre 

o instituto jurídico alcança o objetivo pelo qual foi concebido, corre o risco de ter sua 

função desviada, ou seja, utilizada contrariamente às suas finalidades. Esse desvio de 

função consiste na falta de correspondência entre o fim perseguido pelas partes e o 

conteúdo que, segundo o ordenamento jurídico, é próprio da forma utilizada. No que ao 

presente tema diz respeito, há confrontos entre a personalidade jurídica da pessoa 

coletiva e a necessidade da sua desconsideração por forma a salvaguardar interesses de 

terceiros.            

 Assim, em Portugal, já tem sido defendido que muitos dos casos poderão levar à 
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desconsideração da personalidade jurídica através da interpretação teleológica de 

disposições legais e contratuais e através do abuso de direito apoiados por uma solução 

substancialista da personalidade coletiva (não absolutizadora do princípio da separação).  

 É um instituto que no nosso modesto entendimento corresponde a uma 

verdadeira ameaça às teorias da personalidade jurídica das pessoas coletivas, 

especialmente a das sociedades comerciais. 

 A personalidade jurídica das sociedades comerciais terá sido criada com o 

propósito de encorajar a iniciativa empresarial de natureza privada, ao conceber a 

separação do património pessoal dos sócios, do da sociedade comercial, entidade 

distinta daqueles, bem como a distinção da personalidade jurídica das pessoas dos 

sócios face a pessoa coletiva (sociedade comercial).     

 A desconsideração da personalidade jurídica segundo o Professor COUTINHO 

DE ABREU, vê nas pessoas físicas (sócio (s)) uma estreita ligação com a sociedade.  

 O avanço e aplausos a desconsideração da personalidade jurídica é, quanto a 

nós, de entre outros aspetos que iremos aflorar neste estudo, uma demonstração dos 

recuos ou, no mínimo um apelo ao reexame de alguns institutos jurídicos que durante 

muitos anos alicerçaram o Direito; sendo esta a razão que nos motivou a desenvolver o 

presente tema. Assim, é de questionar se o direito tradicional está ou não ainda na 

vanguarda. 

O instituto da “desconsideração”, ainda se mostra longe de colher consensos na 

doutrina, facto visível nas divergentes correntes relativas a sua aplicação.  

 Vamos, portanto, apresentar os aspetos gerais sobre o tema, respeitando o que a 

propósito já foi dito pelos autores da área e de uma forma especial apresentar alguns 

problemas que a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica das 

sociedades comerciais suscita na teoria e na prática.      

 Pensamos que as soluções próprias do Direito societário associadas ao instituto  

do abuso do direito no domínio do direito civil, seriam suficientes para resolver os 

problemas que fizeram despertar a desconsideração da personalidade jurídica.  

 Trataremos como é óbvio, apenas da desconsideração no domínio das sociedades 

comerciais, pois é nela que o debate tem ganho maior acuidade. 

 

PALAVRAS CHAVE: Desconsideração. Personalidade jurídica. Sociedades  

comerciais. 
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DISREGARD OF LEGAL ENTITY  

 

ABSTRACT 

The topic of "disregarding the legal personality of commercial companies" has 

already been discussed at the level of Portuguese doctrine and other countries distant 

from us geographically and linguistically. Among the bibliographical material found in 

the scope of this study, we highlight the thesis entitled "The Guardianship of the 

Creditors of the Company by Quotas and the" Disregard of legal personality "and the 

comments made regarding the disregard, in article 5 of the Portuguese Code of the 

Companies. It should be noted that the whole legal institute aims to achieve beneficial 

results to life in society in a particular sphere. However, not always the legal institute 

reaches the goal for which it was designed, it runs the risk of having its function 

deviated, that is, used contrary to its purposes. This deviation from function consists in 

the lack of correspondence between the aim pursued by the parties and the content that, 

according to the legal order, is proper to the form used. As far as this issue is concerned, 

there are clashes between the legal personality of the legal person and the need to 

disregard it in order to safeguard the interests of third parties. Thus, in Portugal, it has 

already been argued that many of the cases may lead to disregard of legal personality 

through the teleological interpretation of legal and contractual provisions and through 

abuse of rights supported by a substantialist solution of collective personality (not 

absolutizing the principle of separation ). It is an institute that in our modest 

understanding corresponds to a real threat to the legal personality theories of legal 

persons, especially those of commercial companies. 

 The legal personality of commercial companies was created with the purpose of 

encouraging entrepreneurship of a private nature, in designing the separation of the 

personal assets of the partners, of the commercial company, a distinct entity from them, 

as well as the distinction of the legal personality of the people of the partners vis-à-vis 
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the legal person (commercial company). The disregard of the legal personality 

according to Professor COUTINHO DE ABREU, sees in the individuals (partner (s)) a 

close connection with society. The advancement and applause of the disregard of the 

legal personality is, among us, among other aspects that we will emerge in this study, a 

demonstration of retreats or at least a call for the reexamination of some legal institutes 

that for many years founded the law; this being the reason that motivated us to develop 

the present theme. It is therefore questionable whether or not traditional law is still at 

the forefront. 

The institute of "disregard" still shows itself to be far from having a consensus in 

doctrine, a fact visible in the divergent currents concerning its application. We are 

therefore going to present the general aspects on the subject, respecting what has 

already been said by the authors of the area and in particular to present some problems 

that the application of the institute of disregard of the legal personality of commercial 

companies raises in theory and in the practice. We believe that the solutions of 

corporate law associated with the institute of abuse of law in the field of civil law would 

be sufficient to solve the problems that led to the disregard of legal personality. We will, 

of course, deal only with the lack of consideration in the field of commercial companies, 

because it is where the debate has gained greater weight. 

 

KEY WORDS: Disregard. Legal personality. Societies 

commercial purposes. 

 

 

DESCONSIDERACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS 

EMPRESAS COMERCIALES 

 

RESUMEN 

 

El tema de "hacer caso omiso de la personalidad jurídica de las empresas comerciales" 
ya se ha discutido a nivel de la doctrina portuguesa y otros países distantes de nosotros 
geográfica y lingüísticamente. Entre el material bibliográfico que se encuentra en el 
alcance de este estudio, destacamos la tesis titulada "La tutela de los acreedores de la 
compañía por cuotas y el" Desprecio de la personalidad jurídica "y los comentarios 
sobre la falta de consideración, en el artículo 5 de la Código de las Compañías. Cabe 
señalar que todo el instituto legal tiene como objetivo lograr resultados beneficiosos 
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para la vida en la sociedad en una esfera particular. Sin embargo, no siempre el instituto 
legal alcanza el objetivo para el cual fue diseñado, corre el riesgo de tener desviación de 
su función, es decir, contraria a sus propósitos. Esta desviación de la función consiste en 
la falta de correspondencia entre el objetivo perseguido por las partes y el contenido 
que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, corresponde a la forma utilizada. En lo 
que concierne a esta cuestión, existen choques entre la personalidad jurídica de la 
persona jurídica y la necesidad de ignorarla para salvaguardar los intereses de terceros. 
Por lo tanto, en Portugal, ya se ha argumentado que muchos de los casos pueden llevar 
al desprecio de la personalidad jurídica a través de la interpretación teleológica de las 
disposiciones legales y contractuales y al abuso de los derechos respaldados por una 
solución sustancialista de la personalidad colectiva (no absolutizando el principio de 
separación). Es un instituto que, en nuestra modesta comprensión, corresponde a una 
amenaza real para las teorías de la personalidad jurídica de las personas jurídicas, 
especialmente las de las empresas comerciales. 

 La personalidad jurídica de las empresas comerciales se creó con el propósito de 
fomentar el espíritu empresarial de carácter privado, en el diseño de la separación de los 
activos personales de los socios, de la empresa comercial, una entidad distinta de ellas, 
así como la distinción de los aspectos legales. Personalidad de las personas de los socios 
frente a la persona jurídica (empresa comercial). El desconocimiento de la personalidad 
jurídica según el profesor COUTINHO DE ABREU, ve en los individuos (socio (s)) 
una conexión cercana con la sociedad. El avance y el aplauso del desprecio por la 
personalidad jurídica es, entre nosotros, entre otros aspectos que surgirán en este 
estudio, una demostración de retiros o, al menos, un llamado a la reexaminación de 
algunos institutos legales que durante muchos años fundaron la ley. ; siendo esta la 
razón que nos motivó a desarrollar el tema actual. Por lo tanto, es cuestionable si la ley 
tradicional todavía está a la vanguardia. 

El instituto de "desprecio" todavía se muestra lejos de tener un consenso en la doctrina, 
un hecho visible en las corrientes divergentes concernientes a su aplicación. Por lo 
tanto, vamos a presentar los aspectos generales sobre el tema, respetando lo que ya han 
dicho los autores del área y, en particular, presentar algunos problemas que la aplicación 
del instituto de indiferencia de la personalidad jurídica de las empresas comerciales 
plantea en teoría. Y en la práctica. Creemos que las soluciones de derecho corporativo 
asociadas con el instituto de abuso de derecho en el campo del derecho civil serían 
suficientes para resolver los problemas que condujeron al desprecio de la personalidad 
jurídica. Por supuesto, solo nos ocuparemos de la falta de consideración en el campo de 
las empresas comerciales, porque es donde el debate ha cobrado mayor peso. 

PALABRAS CLAVE: Desprecio. Personalidad jurídica. Sociedades. 

propósitos comerciales. 
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I. CONCEITOS RELEVANTES PARA O ESTUDO DA 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.1  

 

1. Personalidade coletiva2-3. 

Um dos pilares do direito moderno é o instituto da pessoa jurídica, criada no 

sentido da superação da ideia de que o direito somente se dirige ao ser humano. 

Entidades fictícias, as pessoas jurídicas tornam-se sujeitas de direitos e obrigações, 

passando da universalidade dos sócios para uma unidade autónoma e independente.4 

 Entre as inúmeras teorias sobre a natureza jurídica da pessoa jurídica, destaca-se 

a doutrina de Savigny, segundo a qual, “pessoa é todo o sujeito de relações jurídicas 

que, tecnicamente, não corresponde a uma “pessoa natural” mas que seja tratado, como 

                                                             
1 Usaremos indistintamente, ao longo deste trabalho a formulação “desconsideração da personalidade 
jurídica ou desconsideração da personalidade coletiva” 
2 Esta matéria é também tratada para além dos autores da casa(Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra) que iremos seguir em grande medida, entre outros, por MIGUEL J. A.PUPO CORREIA, com a 
colaboração de ANTÓNIO JOSÉ TOMÁS E OCTÁVIO CASTELO PAULO, Direito Comercial. Direito 
da Empresa, 12ª ed., revista e aumentada, EDIFORUM, Edições jurídicas, Lda., Lisboa, pp. 195-198, sob 
a epígrafe, Personalidade das sociedades comerciais. 
3 A expressão pessoa coletiva foi introduzida em Portugal por GUILHERME ALVES MOREIRA, com a 
sua obra. Instituições de Direito Civil Português. Volume primeiro. Parte Geral Imprensa da 
Universidade de Coimbra, 1907, pp. 135 e ss. 
4 V.OKSANDRO GONÇALVES, A Disregard doctrine e o princípio da eticidade no novo código civil, 
in Revista de Direito Empresarial ISSN 1806-910X.N.I (2004), p. 147, cit., MOTA PINTO, Teoria geral 
do direito civil, Coimbra, 1996, p. 126. Dentre as diversas teorias, a predominante é aquela proposta por 
Savigny: “Para alguns autores, como SAVIGNY e WINDSCHEID, as pessoas colectivas seriam uma 
ficção. A personalidade coletiva seria uma fictio iuris (teoria da ficção). A lei, ao estabelecer a 
personalidade jurídica das pessoas coletivas, estaria a proceder como se as pessoas colectivas fossem 
pessoas singulares, visto que só as pessoas singulares podem ser sujeitos de direitos e deveres.”     
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pessoa, através de uma ficção teórica, numa situação que se justifica, para permitir 

determinado escopo humano”5   

Em especial, nos interessa o instituto da “pessoa jurídica”, colectiva também se 

diz cujo fundamento teórico-jurídico é a personalidade jurídica. Sua função geral é a de 

criar um centro de interesses autónomos em relação às pessoas que lhe deram origem, 

de tal forma que não se possa imputar a essas últimas os direitos, deveres e condutas 

daquelas. Contudo, essa comunhão de pessoas e bens há que estar sempre a serviço de 

determinadas finalidades relevantes sob o ponto de vista social e, por outro lado, devem 

também ser lícitas.6 

 Quanto às pessoas jurídicas e, de forma mais específica, no tocante às 

sociedades comerciais, ensina-nos ASCARELI que “a existência de uma sociedade não 

pode servir para alcançar um escopo ilícito; a existência de uma sociedade não pode 

servir para burlar as normas e as obrigações que dizem respeito aos seus sócios; a 

existência de uma coligação de sociedades não pode servir para burlar as normas e as 

obrigações que dizem respeito a uma das sociedades coligadas.7    

 Um dos mecanismos mais eficazes para se reagir contra esse desvio de função 

das pessoas jurídicas é justamente o da aplicação da teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica.8 As pessoas coletivas são organizações constituídas por uma 

coletividade de pessoas ou por uma massa de bens, dirigida à realização de interesses 

comuns ou coletivos, às quais a ordem jurídica atribui a personalidade jurídica.9 Trata-

se de organizações integradas essencialmente por pessoas ou essencialmente por bens, 

que constituem centros autónomos de relações jurídicas-autónomas mesmo em relação 

aos seus membros ou às pessoas que atuam como seus órgãos.10    

                                                             
5V.OKSANDRO GONCALVES, A Disregard doctrine….Ob. cit., p. 148, cit., MENEZES CORDEIRO, 
O levantamento da personalidade coletiva no direito civil e comercial, Coimbra: Almedina, 2000, p. 39. 
6V. JAIRO SENTO-SÉ, Desconsideração da personalidade…Ob. cit., p. 281. 
7V. JAIRO SENTO-SÉ, Desconsideração da personalidade…Ob. cit., p. 282. 
8 JAIRO SENTO-SÉ, Desconsideração da personalidade…Ob. cit., p. 282. 
9 Percebe-se assim que a personalidade jurídica não é natural das pessoas coletivas mas sim lhe é 
conferida pela ordem jurídica cumpridos que sejam os requisitos legais estabelecidos para o efeito. 
10 CARLOS ALBERTO DA MOTA PINTO, ANTÓNIO PINTO MONTEIRO e PAULO MOTA PINTO, 
Teoria Geral do Direito Civil, 4ª ed., reimpressão, Coimbra Editora, Coimbra, 2012, p. 269. Sobre a 
personalidade coletiva usaremos esta obra pese embora não seja a única sobre a matéria como adiante 
veremos. Tem sido referenciado pelos autores até aqui indicados, MANUEL DE ANDRADE, na sua 
Teoria da Relação Jurídica, este que é considerado o maior tratadista da Teoria Geral do Direito Civil do 
Século XX em Portugal. Nas próximas referências à obra dos primeiros autores apresentados nesta nota, 
apenas usaremos o nome mais destacado com o qual a obra se identifica, mesmo em Moçambique, nossa 
pátria, (MOTA PINTO)   
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 À categoria das pessoas coletivas pertencem o Estado, os municípios, os 

distritos, as freguesias, os institutos públicos (como a Universidade), as associações 

recreativas ou culturais, as fundações, as sociedades comerciais, etc.11    

 No dizer de COUTINHO DE ABREU, que subscrevemos: “ Não exigem os 

nossos propósitos uma exposição sistematizada e crítica das diversas teorias que se têm 

cansado em sondar a natureza jurídica ou a “essência” da personalidade coletiva ou 

jurídica. Até porque, por um lado isso já foi feito (de modo menos ou mais requintado) 

muitas vezes […];12 por outro lado, tais teorias têm-se revelado inconsequentes na 

determinação e aplicação do direito respeitante às pessoas coletivas (este direito é 

determinado através de normas positivas e da prática jurídica, independentemente das 

“teorias”; por outro lado ainda e sem menosprezar alguns notáveis contributos, as 

“teorias” não se têm revelado “essenciais” da personalidade coletiva13. Em grande 

medida descomprometida com a luta das “teorias” dominantes hoje na doutrina a 

compreensão “técnico jurídico” da pessoa coletiva. Produto da técnica jurídica, 

abstraindo em grande medida de considerações ético jurídicas e político-gerais, não 

baseando nos substratos metajurídicos o seu específico modo de ser, a personalidade 

coletiva aparece como expediente utilizável por muitas e diferenciadas organizações 

(institucionais, fundacionais, associativas, societárias), através do qual a ordem jurídica 

atribui às mesmas a qualidade de sujeitos de  direito, de autónomos centros de 

imputação de efeitos jurídicos” 14-15 

Continuando com a abordagem dos aspetos da personalidade coletiva, desta vez 

a luz de linhas civilísticas propriamente ditas.16 

Na definição dada de pessoas coletivas referimos a organizações constituídas por 

uma coletividade de pessoas e organizações constituídas por uma massa de bens.17  

                                                             
11 MOTA PINTO, Teoria Geral…Ob. cit., p. 269.  
12 COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito Comercial, 4ª ed., Vol. II, Almedina, Coimbra,2011, p.  
163 nota 5, cit., SAVIGNY com a “teoria da ficção “como sendo um dos pioneiros no debate da natureza 
jurídica da personalidade jurídica na sua obra Traité de droit romain, trad.,t.II,F. Didot, Paris, 1841,pp. 
234,237-239) e a teoria da “pessoa coletiva real ” em que é maior representante O. GIERKE.  
13 COUTINHO DE ABREU, Curso…Ob. cit., p. 164. 
14 V.COUTINHO DE ABREU, Curso…Ob. cit., p. 164. 
15V. COUTINHO DE ABREU, Curso…Ob. cit., pp. 164-170. Defende nestas páginas que não se deve 
absolutizar o instituto da personalidade jurídica das pessoas coletivas como sendo condição indispensável 
para o seu funcionamento, partindo do pressuposto de que existem entidades que embora despidas da 
roupagem da personalidade jurídica, exercem normalmente as suas atividades.  
16 Nos referimos ao desenvolvimento deste tema a luz de MOTA PINTO, Teoria Geral do Direito Civil, 
Ob. cit., pp. 269 e ss. 
17Idem., Ob. cit., p. 269. 
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 Há com efeito duas espécies fundamentais de pessoas coletivas: as corporações 

e as fundações.18 

As corporações têm um substrato integrado por agrupamentos de pessoas 

singulares que visam um interesse comum, egoísta ou altruístico. Essas pessoas ou 

associados organizam a corporação, dão lhe existência e cabe-lhes disciplinar a sua vida 

e destino. Dirigem-na de dentro, tendo nas suas mãos, através da modificação dos 

estatutos ou de outras deliberações, a sorte da corporação. São corporações as 

associações desportivas, mutualistas, as sociedades comerciais, etc.19. 

A função económico-social do instituto da personalidade colectiva liga-se à 

realização de interesses comuns ou coletivos, de carácter duradoiro.20    

 Os interesses respeitantes a uma pluralidade de pessoas, eventualmente a uma 

comunidade regional, nacional ou ao género humano, são uma realidade inegável: são 

os referidos interesses coletivos ou comuns. Alguns desses interesses são duradoiros, 

excedendo a vida dos seres humanos, ou, em todo o caso, justificando a criação de uma 

organização estável.21          

  Para a prossecução destes interesses comuns ou coletivos e duradoiros pode ser 

conveniente ou até imprescindível estruturar uma coordenação de bens e de atividades 

pessoais dos interessados no espaço e no tempo. O tratamento jurídico desta 

organização de bens e pessoas como um centro autónomo de relações jurídicas permitirá 

alcançar com mais facilidade os interesses visados ou será mesmo a única forma de os 

alcançar. Todas as relações jurídicas constituídas na atividade dirigida ao escopo visado 

são encabeçadas na organização como centro de uma esfera jurídica. É ela o sujeito 

dessas relações jurídicas, aplicando-se lhes as normas jurídicas de direito privado nos 

mesmos termos em que se aplicam às pessoas singulares.22    

 Ao invés, grandes dificuldades ou até verdadeira impossibilidade de prossecução 

dos interesses coletivos e duradoiros se nos deparariam, se não existisse este 

mecanismo, este instrumento técnico-jurídico, que é a personalidade coletiva ou 

personalidade jurídica das pessoas coletivas. Teria então de se recorrer à personalidade 

                                                             
18Idem., Ob. cit., p. 269. 
19 Idem., Ob. cit., p. 669. 
20 Idem.,p. 270. A ideia de interesses em comum vem também consagrada no artigo 980 do Código Civil,  
sobre “os elementos ou notas  essenciais da noção genérica de sociedade”, v. COUTINHO DE ABREU, 
Curso….Ob,cit., pp. 5-23.  
21 MOTA PINTO, Teoria Geral…Ob. cit., p. 270. 
22 MOTA PINTO, Teoria Geral…Ob. cit., pp. 270-271. 
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coletiva jurídica das pessoas singulares interessadas, o que seria difícil, complicado, 

precário ou insuficiente.23  

 

1. Momento da aquisição da personalidade jurídica das sociedades 

comerciais.  

 

O reconhecimento é o elemento de direito, redutor da dispersão e pluralidade do 

substrato à unidade, à qualidade de sujeito de Direito.24      

 Entre nós, o reconhecimento normativo condicionado vigora no domínio das 

sociedades comerciais e civis em forma comercial e das associações e o reconhecimento 

por concessão é exigido para as fundações.25        

 O regime consagrado no CCom.de 1888 não permitia dizer com total segurança 

que as sociedades comerciais (todas as sociedades comerciais) tinham personalidade 

jurídica. É certo que a doutrina dominante considerava que assim era26 apoiando-se 

                                                             
23 MOTA PINTO, Teoria Geral…Ob. cit., p. 271, cit., MANUEL DE ANDRADE, Teoria geral da 
relação jurídica, cit.,I, pp. 47-49. De facto a personalidade coletiva (jurídica) é um mecanismo que 
permite a prossecução duradoira de interesses comuns como dizem os autores que acabamos de citar, mas 
não é indispensável pois existem pessoas coletivas de facto que podem perdurar e prosseguir sem 
sobressaltos seus mais diversos propósitos. O caso das associações não reconhecidas e as próprias 
sociedades antes do seu reconhecimento definitivo, praticam através da personalidade jurídica dos seus 
sócios ou associados, atos jurídicos cujos efeitos se repercutem na esfera de terceiros e da própria pessoa 
de facto. Aliás, isto já foi devidamente rebatido por COUTINHO DE ABREU, v. cit., 13 supra. 
24 MOTA PINTO, Teoria Geral…Ob. cit., p. 280. 
25 Idem., pp. 280-281 “São possíveis várias modalidades de reconhecimento. Pode ter lugar um 
reconhecimento normativo, isto é derivado automaticamente da lei e um reconhecimento individual ou 
por concessão, isto é traduzido num ato individual e discricionário de uma autoridade pública que, perante 
cada caso concreto, personificará ou não o substrato.                                                                                      
O reconhecimento normativo pode ainda revestir duas formas. Pode tratar-se de um reconhecimento 
incondicionado, se a ordem jurídica atribuir personalidade jurídica de pleno, sem mais exigências, a todo 
o substrato completo da pessoa coletiva (sistema de livre constituição das pessoas coletivas). Um tal 
sistema dificilmente existirá em qualquer direito positivo, não existindo, desde logo, entre nós. Pode 
tratar-se de um reconhecimento normativo condicionado. Também esta modalidade de reconhecimento é 
de carácter global, isto é, derivado de uma norma jurídica dirigida a uma generalidade de casos e não de 
uma apreciação individual, caso por caso. Também esta modalidade de reconhecimento traduz um grau 
de liberdade e facilidade na constituição de pessoas coletivas superior ao reconhecimento por concessão. 
A lei formula em geral a exigência de determinados pressupostos ou requisitos, que devem acrescer aos 
elementos caracterizadores de um substrato e, verificados esses requisitos, a pessoa coletiva é 
automaticamente constituída, sem necessidade de uma apreciação de oportunidade e conveniência por 
parte do Estado”, v. MOTA PINTO, Teoria Geral…Ob. cit., p. 280    
26 V. Obra coordenada por COUTINHO DE ABREU, na parte de SOVERAL MARTINS, “Da 
personalidade e capacidade jurídica das sociedades comerciais” em AAVV (coord.de Coutinho de 
Abreu), Estudos de Direito das Sociedades, 9ª ed., Almedina, Coimbra,2010; 10ª, p. 94, cit., JOSÉ 
TAVARES, Sociedades e empresas comerciais, 2ª ed., Coimbra Editora, Coimbra,1924,pp. 147 e ss., 
Pinto Coelho, Lições de Direito Comercial. Obrigações mercantis em geral. Obrigações mercantis em 
especial (sociedades comerciais), edição do autor, Lisboa, 1996,p. 217 e ss.; MANUEL DE ANDRADE, 
Teoria geral da relação jurídica, I, Almedina, Coimbra,1983, reimp. ,p. 83;Ferrer Correia, Lições….,II, 
cit.,pp. 85 e ss    
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desde logo (mas não só) no disposto no artigo 108. Do CCom. Porém, a verdade é que 

não deixaram de se ouvir algumas vozes discordantes.27     

 Atualmente, o problema encontra-se resolvido pelo artigo 5 do CSC, segundo o 

qual “as sociedades gozam de personalidade jurídica e existem como tais a partir da data 

do registo definitivo do contrato pelo qual se constituem, sem prejuízo do disposto 

quanto à constituição de sociedades por fusão, cisão ou transformação de outras. Com o 

registo definitivo do contrato de sociedade as sociedades comerciais (todas as 

sociedades comerciais) adquirem personalidade jurídica. E gozam dessa personalidade 

jurídica tanto em relação a terceiros, como em relação aos próprios sócios.28  

 Assim, é a sociedade (com objeto comercial) que adquire a qualidade de 

comerciante em consequência do exercício da atividade social e não os sócios. Por isso, 

é a sociedade que está sujeita às obrigações impostas aos comerciantes e não os seus 

sócios. Além disso, a sociedade pode ter direitos contra seus sócios.29  

 Como consequência da atribuição de personalidade jurídica às sociedades 

comerciais temos, desde logo, que as referidas sociedades são titulares de direitos e 

obrigações. Os direitos e obrigações da sociedade não são por isso direitos e obrigações 

dos sócios. Os sócios não têm nem direitos sobre os bens isolados da sociedade, nem 

sobre o património da sociedade no seu todo.30 

 

II.  DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA31-32. 

 

1. Aspetos históricos 
                                                             
27 V. Obra coordenada por COUTINHO DE ABREU, na parte de SOVERAL MARTINS, “Da 
personalidade e capacidade jurídica das sociedades comerciais” em AAVV, Estudos de Direito das 
Sociedades, 9ª ed., Almedina, Coimbra,2010; 10ª , pp. 95-96. 
28 Idem, p. 97. 
28. V. Obra coordenada por COUTINHO DE ABREU, na parte de SOVERAL MARTINS, “Da 
personalidade e capacidade jurídica das sociedades comerciais” em AAVV, Estudos de Direito das 
Sociedades, 9ª ed., Almedina, Coimbra,2010; 10ª ed., 2010,  p. 97. 
30 V. Obra coordenada por COUTINHO DE ABREU, na parte de SOVERAL MARTINS, “Da 
personalidade e capacidade jurídica das sociedades comerciais” em AAVV (coord.de Coutinho de 
Abreu), Estudos de Direito das Sociedades, 9ª ed., Almedina, Coimbra,2010; 10ª ed., 2010, p. 97. Este 
aspeto de separação da personalidade jurídica da sociedade e dos respetivos sócios, uma vez distintos, 
deve ser rigorosamente respeitado pelos sócios e pela sociedade, sob pena de suscitar o problema objecto 
do presente trabalho “Desconsideração da personalidade jurídica”, quando os direitos dos credores 
venham a ser postos em causa pelo não respeito do princípio de separação de personalidade jurídica e 
consequentemente dos patrimónios. 
31 V.PUPO CORREIA, Direito Comercial…Ob. cit., p. 202, anotação 308, aponta uma série de autores 
que se debruçam sobre esta matéria. 
32 V.COUTINHO DE ABREU, Da Empresarialidade…Ob. cit., pp. 205-210. 
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O tema da desconsideração surgiu pela primeira vez no direito norte-americano 

com base na teoria do “disregard of legal entity.”33“Na realidade, a primeira decisão em 

que os tribunais norte americanos terão aplicado o princípio do desregard of the legal 

entity doctrine ou como veio a ser chamado, piercing the corporate veil, remonta a 

1809, no caso Bank of the United States”34 

No entanto, ainda que a jurisprudência fornecesse um amplo campo de 

investigação, o enquadramento dogmático do problema não foi feito, como é, aliás, 

timbre dos sistemas anglo-americanos. 

A questão sensibilizou, contudo, os juristas europeus continentais e mesmo sul-

americanos mas com particular acuidade os germânicos. 

Na Alemanha o problema surgiu da atividade dos tribunais. Até 1920 tinha-se 

unicamente em consideração a estrita separação entre a pessoa coletiva e os seus sócios. 

Só no seu acórdão de 22.06.1920 o 3º Senado do Reichsgericht (RG) abandonou 

aquela posição inicial. 

No caso, referente a uma GmbH-unipessoal (onde naturalmente a problemática é 

mais evidente), o RG fundamentou a sua decisão com a fórmula, posteriormente muito 

utilizada, de que o juiz deveria, antes da construção jurídica, ter atenção “a realidade da 

vida e a força das coisas” Embora o acórdão não tivesse passado sem críticas, ele 

constitui o momento de viragem que iria gerar toda a discussão futura. Outros acórdãos 

se lhe seguiram que, um apoio na “natureza das coisas”, na “proeminência da realidade 

sobre a forma”, no “desvio à lei”, na “consciência popular dominante”, ou nas 

“necessidades económicas”, fundamentaram decisões da mesma índole.  

 Tudo isto aconteceu sob o pano do fundo do abandono ao positivismo jurídico e 

da progressiva viragem para a jurisprudência dos interesses de Heck.   

 Na doutrina anterior à 2ª Grande Guerra defrontavam-se, pois, 

fundamentalmente, duas correntes de opinião. 

Através da primeira tentava-se manter a separação entre as sociedades e os seus 

sócios, procurando-se encontrar uma solução para os problemas detetados nas regras 

gerais de direito civil. 

                                                             
33V. PEDRO CORDEIRO, A desconsideração da personalidade jurídica das sociedades comerciais,2ª 
ed, Coleção Teses, Universidade Lusíada Editora, Lisboa, 2005, p. 27, para maiores desenvolvimentos 
cit.,J.LAMARTINE CORRÊA DE OLIVEIRA,”A Dupla crise da pessoa jurídica”, cit., p. 264 e ss., 
PIERO VERRUCOLI, “II superamento della personalità giuridica delle societádi capitali nella common 
Law e nella civil Law”, Milano,1964, com referência especial ao direito alemão, suíço e austríaco e 
autores alemães.   
34 V.FÁTIMA RIBEIRO, A Tutela…Ob. cit., p. 95, anotação 29. 
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Por força da segunda identificava-se a sociedade unipessoal e o seu sócio, com 

base no paralelismo de interesses existente entre ambos os sujeitos. 

No primeiro decénio do pós guerra a jurisprudência ocupou-se sobretudo do 

problema da identificação das sociedades do Reich com o próprio Reich-o também 

chamado problema das sociedades de guerra. Estava em questão saber se os devedores 

de sociedades do Reich poderiam compensar as suas dívidas com os seus créditos face 

ao Reich.   

Alguma jurisprudência negou a invocação da separação e a consequente 

autonomia patrimonial em virtude de uma violação da boa fé, reconhecendo, assim, a 

reciprocidade dos créditos e dívidas. No seu acórdão de 03.07-53 o Bundesgerichtshof 

(BGH) esclareceu mais pormenorizadamente os pressupostos que, uma vez reunidos, 

permitiram admitir que existe “um abuso da posição jurídica formal da sociedade do 

Reich, enquanto pessoa coletiva autónoma “e, portanto, também uma violação de boa 

fé. 

Neste acórdão o BGH toma em consideração o facto de a sociedade não ter 

qualquer vida social própria” de o capital social, que lhe fora posto à disposição pelo 

Reich, ter permanecido “afetado a determinados fins” e de a sociedade ter sido “um 

mero instrumento” do Reich. 

Embora o acórdão se auto-limitasse aos casos em que existia uma relação 

estreita entre o crédito reciproco e o campo de atuação da sociedade de guerra e ainda 

que a decisão se baseie, sob ponto de vista dogmático, no parágrafo 242 do Burgerliches 

Gesetzbuch (BGB), existem semelhanças com a argumentação da “teoria dos 

patrimónios de afetação especial “que voltava a ganhar vida junto da doutrina.  

 Aliás, já em 1953 SCHILING tentara considerar a sociedade por quotas 

unipessoal com não tendo personalidade jurídica - considerando-a como um mero 

património da afetação especial. 

No entanto, esta teoria, desde logo fortemente contestada por vários autores, não 

se conseguiu impor. 

Ainda relacionado com o problema das sociedades unipessoais foi também 

debatido, neste período do pós guerra, se a responsabilidade-segundo o princípio 

“KeineHerrschaft ohne Haftung” – que seria uma trave mestra da economia de mercado, 

caiu-se num lugar comum que ainda hoje influencia a discussão.    
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 Em síntese, pode-se afirmar que o período que mediou entre 1920 e 1955 eram, 

fundamentalmente, os casos de unipessoalidade que concentravam a atenção da doutrina 

e jurisprudência, mas a discussão desenvolvia-se em diferentes direções e a partir de 

bases diversas. 

Faltava, pois, um tratamento sistemático da matéria, um ponto de cristalização a 

partir do qual a discussão se pudesse fazer. 

Como alguém afirmou, “nesses tempos a discussão não tinha nenhuma 

plataforma comum, ninguém se podia encontrar.”35-36 

 

    

2. Construções doutrinárias que procuram fundamentar a 

desconsideração da personalidade jurídica”37    

    

Para controlo do uso abusivo, em flagrante reação à interpretação absoluta do 

princípio da autonomia patrimonial, surge a doutrina da “desconsideração da 

personalidade jurídica”, conhecida como disregard doctrine, pela qual é possível, em 

determinadas situações, desconsiderar-se a personificação jurídica do ente fictício para 

evitar um resultado incompatível com a função que o Direito lhe concedeu. Trata-se, 

portanto de verdadeiro instrumento de aperfeiçoamento do instituto da pessoa jurídica, 

pois, se, de um lado permite que sua função primordial seja atingida, de outro, impede o 

uso contrário ao Direito.38           

 Nega-se portanto, o carácter absoluto da personificação, a ponto de tornar-se a 

desconsideração um valiosíssimo instituto através do qual se prescinde da forma 

jurídica que lhe fora emprestada pelo ordenamento jurídico, retirando-lhe o véu da 
                                                             
35 V.PEDRO CORDEIRO, A Desconsideração...Ob. cit., pp. 27-29. 
36 Outras denominações da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, segundo JAIRO SENTO-

SÉ, Desconsideração da personalidade jurídica…Ob. cit., p.282. “A teoria que passaremos a estudar vem 

sendo consagrada em vários países do mundo, onde tem recebido rotulação as mais diversas. Nos países-

anglo saxónicos, é conhecida como disregard of legal entity, lifting the corporate veil, piercing the 

corporate veil-teoria do levantamento do véu corporativo-e craking open the corporate Shell. Nos países 

romanos-germânicos, possui outras denominações. Na itália foi rotulada de superamento della 

personalittà giurídica. Na Alemanha, por seu turno, é chamada de durchscriff der juristichen person-

penetracão da pessoa jurídica. O Direito argentino costuma concebê-la como teoria de la penetracion ou 

desestimacion de la personalidade.” 
37 V. FÁTIMA RIBEIRO, A Tutela…Ob. cit., pp. 99 e ss  
38 V. OKSANDRO GONCALVES, A Disregard doctrine…Ob. cit., p. 151. 
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personificação do ente coletivo, para determinada situação fáctica em que se verifica 

abuso de direito ou a fraude39. 

A desconsideração, entretanto, não implica extinção da pessoa jurídica, que é 

preservada em face dos demais atos de carácter não-fraudulentos que praticou. Há uma 

suspensão temporária da personificação para um momento ou acto específico, 

característica própria deste instituto, em face da não observância da função para a qual 

foi criada a ficção.40  

Com vista a fundamentar a aplicação do instituto da “desconsideração” da 

personalidade coletiva, desfilaram algumas teorias a favor e contra, que iremos destacar 

a seguir. 

Na análise das teorias historicamente surgidas para explicar e justificar o recurso 

a uma solução, merecem a primeira referência as chamadas “teorias do abuso 

subjetivo”. O seu principal representante é ROLF SERICK. De acordo com SERICK, a 

autonomização da pessoa coletiva pode deixar de ser tida em consideração quando tal 

forma jurídica é intencionalmente usada,” pelas pessoas singulares que se escondem por 

detrás41 “da pessoa coletiva, para fins diferentes daqueles que estiveram na origem da 

sua personificação pelo legislador. Nesta tese-ponto de partida para as teorias do abuso-

a evidente o papel da censurabilidade jurídica, o que se explica: SERICK veio pôr em 

causa, de forma sistematizada a absolutização da personalidade jurídica da pessoa 

coletiva, o que implicou que pusesse nesse labor grande cuidado, bem como a restrição 

do recurso à “desconsideração da personalidade coletiva” a casos em que essa solução 

pudesse parecer indiscutível, como acontece quando exista um abuso consciente da 

pessoa coletiva. Do ponto de vista metodológico SERICK orienta a sua exposição em 

torno da identificação de grupos de casos, três grandes grupos de situações em que a 

utilização da pessoa coletiva é abusiva, caracterizada pela intencionalidade na obtenção 

do resultado abusivo: a fraude à lei (quando se chega a um resultado proibido por lei por 

uma via distinta daquela que é normativamente considerada, sempre que da ratio da 

norma se retire que esta visa impedir a produção daquele resultado, e não apenas a sua 

realização através do recurso ao meio a que se refere o preceito considerado), a fraude e 

lesão de contrato (que consiste na utilização da pessoa coletiva para prosseguir um 
                                                             
39 V. OKSANDRO GONÇALVES, A Disregard doctrine…Ob. cit., p. 151.  
40 V. OKSANDRO GONÇALVES, A Disregard doctrine…Ob. cit., p. 151.  
41 Portanto, o sócio ou sócios se escondem por detrás da sociedade para lograr seus intentos maléficos 
contra os credores. 
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resultado contrário ao fim-expresso ou claramente identificável-de contrato), e o dano 

fraudulento causado a terceiros através da pessoa coletiva. Note-se que o facto de 

SERICK fazer depender uma solução do carácter internacional do abuso do instituto da 

pessoa coletiva veio a fazer da sua constituição uma tese muito restritiva e, até, 

redutora.42          

 ROLF SERICK, [….] formulou as quatro proposições seguintes: a) quando 

através da pessoa jurídica burla-se uma disposição legal, uma obrigação contratual ou 

se causa prejuízo a terceiros ou existe abuso da pessoa jurídica, somente nestes três 

casos é possível desconsiderar a pessoa jurídica, pois restou violado o princípio da 

boa-fé; b) para desconsiderar a pessoa jurídica não é suficiente alegar que esse 

remédio é preciso para que se cumpra a lei ou um contrato; c) quando as normas 

jurídicas estabelecem situações que levam em consideração valores especificamente 

humanos, ou determinadas qualidades destes, então estes valores também são 

aplicáveis às pessoas jurídicas; d) Se a forma da pessoa jurídica é utilizada para 

ocultar que na realidade existe identidade entre as pessoas que intervêm em 

determinado ato, e para que a norma jurídica se cumpra se requer que a identidade dos 

sujeitos interessados não seja puramente nominal senão afetiva, então será possível 

desconsiderar a personalidade jurídica.43    

Era inevitável que a solução proposta por SERICK se visse confrontada com a 

mesma questão que se debate a propósito de uma conceção subjetivista do abuso do 

direito: a própria conceção do abuso do direito não pode deixar de partir de critérios 

objetivos, desde logo porque a exigência da consciência do abuso viria a beneficiar 

“aqueles que não conhecem escrúpulos”. Por isso qualquer construção jurídica que parta 

da noção de abuso acaba por ser objetiva, centrada no excesso objetivo cometido no 

exercício do direito (embora sejam sempre relevantes considerações de ordem subjetiva 

quanto aos casos de violação dos limites impostos pela boa fé e pelos bons costumes; já 

o limite do “fim social ou económico “do direito representa a consagração de um 

critério puramente objetivo). Também no âmbito da tentativa de fundamentação 

dogmática da “desconsideração da personalidade jurídica” da pessoa colectiva este 

caminho foi percorrido, pelo que rapidamente vieram conquistar espaço, nesse domínio, 

as teorias institucionais ou do abuso objetivo. Daí resultou que as novas análises 
                                                             
42 V.FÁTIMA RIBEIRO, A Tutela…Ob. cit., pp. 104-105. 
43 V. OKSANDRO GONCALVES, A Disregard doctrine…Ob.cit., pp. 151-152; cit., ROLF SERICK, 
Apariencia y en las sociedades mercantiles-el abuso de derecho por medo de la persona jurídica. 
Barcelona: Ediciones Arial, 1958,p. 242-258. 
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começaram a considerar relevante uma utilização objetivamente ilícita do instituto 

pessoa coletiva, como os tribunais alemães cedo afirmaram e tem sido defendido pela 

doutrina e jurisprudência dos restantes países europeus. De resto, o próprio 

funcionamento do mecanismo “desconsideração da personalidade jurídica “ficaria 

seriamente comprometido pelas dificuldades que pode levantar a prova daquele 

elemento subjetivo.44 

A luz da teoria institucional da “desconsideração da personalidade jurídica”, é 

necessário recorrer a uma solução quando a separação entre associação e membro vai 

contra a ordem jurídica, e o abuso é entendido como utilização da pessoa colectiva 

contra o seu fim institucional, através de violação de princípios fundamentais do sistema 

jurídico e económico. Com razão, nota KARSTEN SCHMIDT que este movimento tem 

a vantagem de retrair ao mecanismo “desconsideração da personalidade jurídica “a 

carga punitiva, mas, simultaneamente, torna cada vez mais difícil a sua delimitação e 

justificação.45            

 Em alternativa às construções que, para uma solução, partem do abuso do 

Direito (subjetivo ou objetivo), surgiram as chamadas teorias da aplicação da norma. 

Neste âmbito, impôs-se sobretudo a construção de MULLER-FREIENFELS (surgida 

em reação às posições de SERICK), que visa a resolução dos problemas tendo em conta 

o sentido e a finalidade da norma cuja aplicação está em causa para decidir, em 

concreto, se essa norma vai aplicar-se à pessoa coletiva. Para esta teoria, a pessoa 

coletiva não é “unidade” pelo que a questão não pode ser um problema generalizável da 

personalidade jurídica da pessoa coletiva: trata-se de um problema de aplicação da 

norma. A pessoa coletiva é uma imagem simbólica, uma expressão destinada a 

representar um complexo de relações jurídicas e de normas. O centro das atenções 

desvia-se da própria pessoa coletiva para a norma a aplicar, operação para a qual deve 

procurar-se “o seu fim, a sua função e os interesses que tutela”. Contudo, esta ainda 

pode ser considerada uma teoria da “desconsideração da personalidade jurídica”, na 

medida em que ainda se ocupa do princípio da separação entre a pessoa coletiva e os 

                                                             
44 V. FÁTIMA RIBEIRO, A Tutela…Ob. cit., p. 107. A grande crítica que se faz a formulação de 
SERICK, tem a ver com o facto de se entender que o abuso de direito é cognoscível objetivamente, o 
contrário obstaria a que os pouco esclarecidos pudessem invocar essa figura, o trilho da subjetividade do 
abuso do direito levantaria muitas dificuldades relativamente a questão da prova.   
45 V. FÁTIMA RIBEIRO, A Tutela…Ob. cit., pp. 107-108. A teoria defendida pelos institucionalistas 
aponta para o levantamento do problema da “desconsideração da personalidade jurídica” quando se usa a 
sociedade como tal (instituição), para violação da ordem jurídico-económica estabelecida. 
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seus membros e dos limites do titular dos direitos, e não apenas da aplicação de normas 

específicas a tal titular de direitos. Do ponto de vista metodológico, está em causa uma 

restrição da norma que dá expressão à separação entre a pessoa coletiva e os seus 

membros, e o consequente suprimento desse espaço jurídico através da aplicação de 

uma outra norma. Uma teoria da aplicação da norma assim definida está, na realidade, 

muito próxima da teoria institucional da desconsideração da personalidade jurídica, uma 

vez que relativiza o âmbito institucional do princípio da separação: este princípio da 

separação – ou uma das normas que refletem este princípio (como é o caso das normas 

que estabelecem a responsabilidade limitada dos sócios das sociedades por quotas e dos 

sócios das sociedades anónimas) – vai ser limitado. Mas a teoria da aplicação da norma 

distingue-se da teoria institucional ou da teoria objetiva do abuso pelo facto de partir de 

uma diferente compreensão dogmático-jurídica da pessoa coletiva (que já não é vista 

como um todo jurídico, mas antes como uma mera figura mental, síntese mental de 

factos, relações e normas individuais), no sentido da sua relativização: a compreensão 

da essência da personalidade jurídica da pessoa coletiva não conduz a uma subjetividade 

jurídica tecnicamente abrangente46.  

       

3.     Teorias negativistas à “desconsideração da personalidade jurídica” da 

pessoa coletiva. 

  

Por fim cabe aqui uma referência especial às chamadas teorias negativistas, isto 

é, que rejeitam a possibilidade de existência do instituto da “desconsideração da 

personalidade jurídica”. Pioneira nesta atitude perante as soluções terá sido a posição de 

ERICK SCHANZE, na obra Einmanngesellschaft und Durchgriffshaftung, de 1975. 

SCHANZER procura, aí solucionar aqueles mesmos problemas que as doutrinas 

resolvem (através do recurso à “desconsideração da personalidade jurídica” da pessoa 

coletiva), mas utilizando uma solução completamente desligada das ideias, uma vez que 

a operação de imputação a que recorre para o efeito já não é definida como uma 

penetração na personalidade jurídica ou um regresso à ideia da relatividade da 

capacidade jurídica da pessoa coletiva. Em SCHANZER, a causa dos problemas de 

                                                             
46 V.FÁTIMA RIBEIRO, A Tutela…Ob. cit., pp. 107-108. A teoria da aplicação da norma diz que a 
pessoa coletiva é uma imagem, o que interessa é o conjunto de normas jurídicas a serem aplicadas quando 
se suscita uma questão relativa a responsabilidade do sócio ou sociedade perante terceiros. É claro que 
estas normas que a teoria de MULLER defende, têm como um dos fins a separação da personalidade 
jurídica da sociedade, da personalidade jurídica dos sócios enquanto pessoas biologicamente formadas.  
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imputação, interpretação e aplicação da norma é a coexistência da associação e dos seus 

membros. Logo, um problema é um autêntico problema de interpretação das normas de 

organização das pessoas coletivas e das disposições que regulam as relações externas da 

sociedade com terceiros; como a referida coexistência entre a associação e os seus 

membros “é o ponto de partida” para a existência dos problemas de imputação, 

interpretação e aplicação de normas, a solução não pode consistir na desconsideração da 

personalidade jurídica dessa associação, nem tão pouco na sua relativização.47   

 O movimento de rejeição das doutrinas vai ganhar expressão, sobretudo, a 

partir dos anos oitenta. Aumentam as críticas às propostas de solução dos problemas 

que passam pela desconsideração “desconsideração “ou pela “relativização” da 

personalidade jurídica da pessoa coletiva e começam a proliferar as propostas de 

construção alternativas.48 

      

4.  Ponto de situação.49  

         

 Independentemente da posição que se adote acerca da questão da 

“desconsideração da personalidade jurídica” - quer ela passe pela defesa da necessidade 

de reconhecimento de autonomia dogmática à figura, quer pela sua negação, quer por 

algum compromisso entre ambos-, deve ser reconhecido a estas teorias o mérito de 

tentarem estabelecer algum rigor na análise do problema. Esse rigor manifesta-se no 

facto de todos os autores referidos partirem da realidade que representa a personalidade 

jurídica da pessoa coletiva, realidade que, uma vez reconhecida pelo ordenamento 

jurídico, não pode ser posta em causa a cada passo, em nome da busca da justiça do 

caso (no fundo, da “equidade”); tal orientação representaria uma incoerência do próprio 

sistema jurídico e acabaria por levar a uma verdadeira crise do instituto da 

personalidade coletiva.50 

                                                             
47 V.FÁTIMA RIBEIRO, A Tutela…Ob. cit.., pp. 110-111. Esta teoria como se vê na explicação da 
última parte do texto, defende o respeito rigoroso da personalidade coletiva no seguinte dizer: ” a solução 
não pode consistir na desconsideração da personalidade jurídica dessa associação, nem tão pouco na sua 
relativização”. Esta de (respeitar a personalidade jurídica das pessoas coletivas), parece ser a posição 
defendida pela autora que temos vindo a seguir nesta parte do  presente trabalho, como se pode ver nas 
páginas 125 à 132 da obra citada. 
48 V.FÁTIMA RIBEIRO, A Tutela…Ob. cit., pp. 111-112. 
49 Segundo FÁTIMA RIBEIRO, A Tutela…Ob. cit., pp-125-132. 
50 V. FÁTIMA RIBEIRO, A Tutela…Ob. cit., p. 125. Com este parágrafo torna-se evidente a posição da 
autora com relação a construção dogmática do instituto da “desconsideração da personalidade jurídica”, 
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 A outra lição que é possível retirar das teses expostas como teorias negativistas 

é a de que não deve recorrer-se a uma solução que passe pela desconsideração do 

instituto quando um resultado justo seja possível através do recurso a soluções que 

resultam da lei (da aplicação de normas interpretada) ou de contrato. Sobretudo nos 

casos em que se pretende a responsabilidade dos sócios para tutela dos interesses dos 

credores sociais deve ser evitada, como se verá, toda e qualquer solução que implique o 

sacrifício da personalidade jurídica da sociedade comercial, quando desnecessária (note-

se que este sacrifício faz perigar a segurança e a estabilidade do instituto pessoa 

coletiva, não só a um nível genérico, mas ainda no caso concreto. Com efeito, uma vez 

“desconsiderada “judicialmente vai ser impedida de continuar a participar no tráfico 

jurídico; todavia esta desconsideração vai, assim produzir efeitos mais duradoiros do 

que possa parecer, uma vez que “o risco de abuso em relação à pessoa coletiva […..] 

subsiste após o levantamento do véu”). Para mais, como se exporá na generalidade dos 

casos considerados de responsabilidade, a satisfação dos credores sociais pode ser 

igualmente conseguida através do adequado funcionamento das regras jurídico-

societárias que preveem, em certas circunstâncias e verificados determinados 

pressupostos, uma responsabilização direta dos sócios de responsabilidade limitada 

perante os credores sociais, ou através da aplicação rigorosa das regras que estabelecem 

a responsabilidade “interna” do sócio perante a sociedade ou mesmo através do recurso 

à figura do administrador de facto.51 

 A verdade é que, nas diferentes ordens jurídicas onde a questão da 

“desconsideração da personalidade jurídica” das sociedades comerciais encontrou 

terreno fértil para ser implementada ao nível da responsabilidade dos sócios pelas 

obrigações sociais, foi um meio através do qual doutrina e jurisprudência procuraram 

resolver específicos problemas de tutela dos credores sociais-problemas esses para os 

quais os interpretes demonstram não encontrar solução adequada através do recurso 

imediato às disposições legais vigentes no domínio jus-societário. E talvez a grande 

dificuldade sempre sentida na tentativa de justificação dogmática da “desconsideração 

da personalidade jurídica “reside, afinal-simplesmente-no facto de não estarmos perante 

                                                                                                                                                                                   
que se dirige no sentido de afastá-la, por considerar ser uma ameaça ao rigor teórico e prático da figura da 
personalidade coletiva, posição com a qual concordamos, sem tirar mérito a permanente preocupação da 
doutrina e jurisprudência em encontrar mecanismos de enfraquecimento de esquemas fraudulentos que 
usam as máscaras da personalidade jurídica das pessoas coletivas para prejudicar a terceiros (credores 
sociais).  
51 V. FÁTIMA RIBEIRO, A Tutela…Ob. cit., pp. 125-131.   
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um “instituto”, mas antes perante a tentativa de obter um determinado resultado que, em 

concreto se afigura o mais justo. No fundo, a elaboração de “grupos de casos” resulta do 

facto de existirem grupos de situações nas quais se colocam problemas cuja solução 

legal imediata o intérprete não se conforma; em comum, estes casos parecem ter apenas 

a capacidade de suscitar a necessidade de uma solução. A evidente funcionalização do 

alegado “instituto” ao resultado pretendido tem impedido aqueles que defendem a sua 

aplicação de procederem à identificação de um núcleo jurídico comum a todas as 

situações da vida às quais ele pudesse estar apto a aplicar-se, o que leva a que seja mais 

aceitável, pelo menos nesta fase, a referência a um “método”, “mecanismo”, ou 

“solução”.52          

 Simplesmente, cabe antes de mais averiguar se o pretendido efeito de 

responsabilização dos sócios de responsabilidade limitada passa, efetivamente, pela 

“desconsideração da personalidade jurídica” da sociedade em causa, ou se podemos 

estar, em concreto, perante um fenómeno de natureza diferente. Depois, para melhor se 

compreender o sentido e o alcance do referido mecanismo, impõe-se a análise dos 

chamados “grupos de casos” a que ele costuma ser aplicado: é que esta aplicação tem 

conhecido movimentos evolutivos, quer ao nível da doutrina quer da jurisprudência. 

Perante um ponto de situação atual, tentar-se-á dar resposta à questão da eventual 

“autonomia” deste meio de responsabilização do sócio de responsabilidade limitada 

pelas obrigações sociais.53      

   

                

5. Quadro geral, casos de imputação e responsabilidade.  

 

A “desconsideração da personalidade jurídica da pessoa coletiva”, revela o 

relativismo ou a não absolutização da personalidade jurídica.54 

As sociedades-pessoas jurídicas são, dissemo-lo já, autónomos sujeitos de 

direitos; estão “separadas “dos seus membros (sócios)-outros autónomos sujeitos de 

Direito. Todavia, essa separação não deve obnubilar-nos. A sociedade não vive por si e 

para si, antes existe por e para o (s) sócio (s);destes é ela instrumento (há pois estreita 

                                                             
52 V. FÁTIMA RIBEIRO, A Tutela…Ob. cit., p. 131. 
53 Idem FÁTIMA CORDEIRO, A Tutela…Ob. cit., pp. 131-132. 
54V. Neste sentido, COUTINHO DE ABREU, Curso…Ob. cit., p. 176. 
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ligação entre uma e outros). Por outro lado, o património da sociedade não está ao 

serviço de interesses da pessoa jurídica “em si” mas sim do (s) sócio (s). Ora, é esta 

substancialista consideração da personalidade coletiva que abre vias para a 

“desconsideração “da mesma num ou noutro caso; é o tomar em conta do substrato 

pessoal e/ ou patrimonial da sociedade que induz, por vezes, a “levantar o véu” da 

personalidade, a derrogar o chamado “princípio da separação “(Trennungspritenzip).55 

 Podemos então definir a desconsideração da personalidade coletiva das 

sociedades como a derrogação ou não observância da autonomia jurídica subjetiva 

e/ou patrimonial das sociedades em face dos respetivos sócios.56Outra definição 

segundo Pedro Cordeiro: Entendemos por desconsideração o desrespeito pelo princípio 

da separação entre pessoa coletiva e os seus membros ou, dito de outro modo, 

desconsiderar significa derrogar o princípio da separação entre a pessoa coletiva e 

aqueles que por detrás dela atuam.57 

Tal desconsideração legitimar-se á através do recurso a operadores jurídicos 

como, nomeadamente (e consoante os casos), a interpretação teleológica de disposições 

legais e negociais e o abuso de direito-apoiados por uma conceção substancialista da 

personalidade coletiva (não absolutizadora do “princípio da separação”). É, assim, uma 

construção metódica constituída por dois pilares principais (o abuso do direito e a 

interpretação teleológica),mais ou menos tradicionais, e uma base (menos tradicional e 

enraizada) que os apoia e potencia-a conceção substancialista, não formalista nem 

absolutizadora da personalidade coletiva (não há fronteira intransponível entre 

sociedade e sócio.58 

                                                             
55V. COUTINHO DE ABREU, Curso…Ob. cit., p. 176, na mesma direção o Código das Sociedades 

Comerciais comentado, AAVV, coordenado por COUTINHO DE ABREU, artigo 5, pp. 100-101; v. 

também, COUTINHO DE ABREU, Da Empresarialidade…Ob. cit., p. 197 e ss, v. também., SOVERAL 

MARTINS, “Da personalidade e capacidade jurídica das sociedades comerciais” em AAVV (coord. de  

Coutinho de Abreu), Estudos de Direito das Sociedades, 9ª ed., Almedina, Coimbra,2010; 10ª ed.,2010, 

p.105-110.  
56 COUTINHO DE ABREU, Curso…Ob.cit.,177 
57V. PEDRO CORDEIRO, A Desconsideração…..Ob. cit., p. 19. As duas definições apresentadas não são 
inconciliáveis.   
58V. COUTINHO DE ABREU, Curso…Ob. cit., p. 178, num sentido contrário MEZEZES CORDEIRO, 
Do levantamento da Personalidade Coletiva. Direito e Justiça. 0671-0376-vol 4, 1989/90, p. 147-161, 
especificamente na p. 159, entende que a concretização da figura do “levantamento”, quanto a nós 
desconsideração de corre de dois fatores a saber:  
- o alcance atribuído ao princípio da boa fé; 
- o regime legal vigente quanto as sociedades unipessoais.  
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Para concretizar de modo sistemático o método da desconsideração da 

personalidade jurídica, convém distinguir dois “grupos de casos”: o grupo de casos de 

imputação – determinados conhecimentos, qualidades ou comportamentos de sócios são 

referidos ou imputados à sociedade e vice-versa- e o grupo dos casos de 

responsabilidade – a regra da responsabilidade limitada (ou da não responsabilidade por 

dívidas sociais) que beneficia certos sócios (de sociedades por quotas e anónimas, 

nomeadamente) é quebrada.59 

Se além da perspetiva substancialista da personalidade coletiva, o operador 

interpretação teleológica domina no grupo de casos de imputação, já no grupo de casos 

de responsabilidade é dominante o abuso do direito: os sócios perdem o benefício da 

“responsabilidade limitada”, respondendo perante os credores sociais, quando utilizem o 

“instituto” sociedade - pessoa coletiva (em princípio com autonomia patrimonial 

perfeita) não (ou não tanto) para satisfazer interesses de que ele é instrumento, mas para 

desrespeitar interesses dos credores da sociedade; ou, em formulação mais próxima do 

artigo 334 do CCiv., quando excedem os limites impostos pelo fim social ou económico 

do direito de constituir e fazer funcionar (ou não) sociedade.60 

Não é possível elaborar um catálogo de fenómenos, situações ou problemas em 

que a prática do levantamento do véu da personalidade jurídica pode constituir 

instrumento adequado ou incluso necessário para a obtenção de soluções ajustadas a 

justiça material, enquanto fundadas na exata valorização dos interesses que realmente se 

encontram em jogo em cada caso; o que significa despir a pessoa jurídica de sua 

vestimenta formal para comprovar quem são os que estão por detrás da vestidura, que é 

o mesmo que ignorar os seus fundamentos jurídicos como se não existisse a pessoa 

jurídica. Isto desde logo, naquelas hipóteses em que o intérprete do Direito elege a 

apreciação de que a pessoa jurídica foi constituída com o propósito de fraude ou da lei 

ou aos interesses de terceiros, ou quando-não como objetivo, senão como resultado a 

utilização da cobertura formal em que a pessoa jurídica consiste conduz aos mesmos 

efeitos de fraudatórios.61 

                                                             
59V. COUTINHO DE ABREU, Curso…Ob. cit., p. 178. 
60V. COUTINHO DE ABREU, Curso…Ob. cit., p. 178. 
61 V. RICARDO DE ANGEL YAGUEZ, La doctrina de “Levantamiento del velo” de la persona jurídica 
en la jurisprudência, 4ª ed., Editora Civitas, Madrid,1997, p. 55. Não é fácil perceber apriori  (no 
momento da constituição ou logo depois) que y sociedade foi constituída com interesses “fraudulentos”, 
essa perceção decorre de interpretações submetidas ao comportamento do (s) sócio (s) quando estão em 



PROF. DOUTOR SALOMÃO ANTÓNIO MURESSAMA VIAGEM  
245 

 

PIDCC, Aracaju/Se, Ano VIII, Volume 13 nº 02, p.222 a 258 Jul/2019 | www.pidcc.com.br 

Não obstante, a doutrina tem ensaiado variadas enumerações de por assim dizer, 

casos tipo em que a formula do levantamento do véu encontra mais justificada e 

razoável aplicação.62 

De LA CÁMARA, por exemplo, cita as situações aplicações concretas do 

levantamento do véu: em primeiro lugar, casos em que se simula a constituição de uma 

sociedade para iludir o cumprimento de um contrato, burlar os direitos de terceiro ou 

eludir a lei; em segundo lugar, casos em que tendo sido suscitado o problema, se usa 

uma solução da “ratio” da personalidade jurídica, ou seja o violador invoca a 

personalidade jurídica da sociedade para se defenderem.63      

 

6. Casos de imputação e responsabilidade. 64-65-66-67    

COUTINHO DE ABREU, na senda da elaboração teórica dos pressupostos que 

conduzem a desconsideração da personalidade jurídica, apresenta e, como pioneiro 

nesta construção em Portugal, dois grupos de casos, os de imputação e os de 

responsabilidade, com um leque de exemplos para cada grupo de casos. MENEZES 

CORDEIRO68, por seu turno, que também alinha no sentido da aplicação da 

desconsideração, optando pela terminologia “levantamento”, partindo dos casos 

elencados por HERBERT WIEDEMANN, apresenta como sendo casos para a 

ocorrência da figura que aqui nos ocupa um conjunto de situações que ao nosso ver só 

                                                                                                                                                                                   
causa direitos de terceiros. Os casos que conduzem a desconsideração que têm sido apontados, são o 
desenvolvimento do estudo feito por ROLF SERICK, percursor da doutrina da desconsideração.   
62 V. RICARDO DE ANGEL YAGUEZ, La doctrina…Ob. cit., p. 55; v. considerações tomadas na nota 
anterior sobre o rol de destacados casos conducentes a desconsideração.  
63 Idem.,v. RICARDO DE ANGEL YAGUEZ, La doctrina…Ob. cit., p. 55; esta construção não foge da 
apresentada por COUTINHO DE ABREU, (casos de imputação e casos de responsabilidade). 
64 Os casos de imputação para efeitos deste estudo, ocorrem quando determinados conhecimentos, 
qualidades ou comportamentos de sócios são referidos ou imputados à sociedade e vice- versa, segundo 
COUTINHO DE ABREU, Curso…Ob. cit., p. 179, apresenta de forma detalhada estes casos com 
exemplos bastante elucidativos. 
65V. COUTINHO DE ABREU, Curso…Ob. cit., pp. 179-180, v. art. 5 do CSC em comentário, Ob.cit., 
AAVV, coord por COUTINHO DE ABREU, pp. 101-102, cit., COUTINHO DE ABREU, Da 
Empresarialidade…pp. 342,ss, cit., Acórdão da RP de 17/2/2000,CJ,2000,,I, cit., Acórdão da RP da 
13/5/93,CJ,1993,III,p. 199. 
66V. PEDRO CORDEIRO, A Desconsideração…Ob. cit., pp. 23-24; Sob a epígrafe COLOCAÇÃO DO 
PROBLEMA, apresenta em alíneas, a) à u) um conjunto diversificado de situações de imputação algumas 
coincidentes com os casos de imputação apresentados por COUTINHO DE ABREU, no seu curso…..ob. 
cit., pp. 179 e ss.   
67 Os casos de responsabilidade, ocorrem quando a regra de responsabilidade limitada ou da não 
responsabilidade é quebrada para serem chamados os sócios de uma sociedade por quotas ou anónima, ( 
descapitalização provocada por sócios, mistura de patrimónios, subcapitalização material manifesta) v. 
COUTINHO DE ABREU, Curso…Ob. cit., p. 178, bem desenvolvido.   
68 MENEZES CORDEIRO. Do levantamento da Personalidade Coletiva. Direito e Justiça. 0671-0376,  
vol. 4, 1989/ 90. p. 147-161.  



DESCONSIDERACÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS SOCIEDADES COMERCIAIS 

E-ISSN 2316-8080 
246 

 

PIDCC, Aracaju/Se, Ano VIII, Volume 13 nº 02, p.222 a 258 Jul/2019 | www.pidcc.com.br 

se afastam dos indicados por COUTINHO DE ABREU na formulação linguística, 

sendo de resto salvo o caso do atentado a terceiros), reconduzível àquela construção. 

São os seguintes os casos69:  

- a confusão de esferas jurídicas; 

- subcapitalização; 

- o atentado a terceiros; 

- o abuso do instituto.   

 

7. Notas finais. 

 Ainda segundo COUTINHO DE ABREU:  “Como resulta da própria 

designação, a problemática da desconsideração é habitualmente referida à 

personalidade jurídica. Todavia, vimos que sociedades sem personalidade jurídica têm 

também subjetividades jurídica. Pois bem, todos ou quase todos os exemplos de 

desconsideração da personalidade apontados podem igualmente ser referidos a 

sociedades não personalizadas. Há lugar também, portanto, para a” desconsideração 

da subjetividade jurídica. 

Apesar das críticas de que vem sendo alvo (défices “dogmáticos”, de nitidez, 

certeza e segurança, etc.), a figura da desconsideração da personalidade coletiva (e da 

subjetividade jurídica) revela-se muito capaz de contrariar algumas disfunções das 

sociedades perpetradas por sócios.”70      

 

8. A desconsideração no Direito Português71-72.      

                                                             
69 MENEZES CORDEIRO. Do levantamento…ob. cit., p. 155. 
70 V.COUTINHO DE ABREU, Curso…Ob. cit., pp. 176-187; Fica deste modo clara a posição do citado 
Prof, que é favorável a desconsideração, optamos em grande medida pela sua abordagem por ser a mais 
seguida na Universidade de Coimbra e muito referenciada na doutrina portuguesa, sendo a ele atribuído o 
mérito da reativação do estudo da desconsideração da personalidade coletiva, v. a este propósito, a  
anotação seguinte, v. também outras posições em OKSANDRO GONÇALVES,…A Disregard 
docrtine...Ob. cit., p. 164; JAIRO SENTO-SÉ, Desconsideração da personalidade…Ob. cit., pp. 293-294 
71 Este título extraímos da obra considerada primeira a dar tratamento esta matéria em Portugal, PEDRO 
CORDEIRO, A Desconsideração…Ob. cit., pp. 37-52, segundo FÁTIMA RIBEIRO, A Tutela…….Ob. 
cit., p. 306 ” [….] Entretanto, PEDRO CORDEIRO publicou, em 1989, a primeira monografia nacional 
sobre o tema, o estudo A Desconsideração da Personalidade Jurídica das Sociedades Comerciais; a 
mesma autora na sua tese destaca o papel do Professor COUTINHO DE ABREU na abordagem 
doutrinária deste “instituto” ao dizer que: Deve-se a COUTINHO DE ABREU, em obra de 1983, o 
regresso a questão da “desconsideração da personalidade coletiva”, que o autor apresenta como 
consequência de uma ideia “substancialista”, não absolutizadora” da personalidade jurídica-só assim se 
explicará a possibilidade de “tomar em conta o substrato pessoal e /ou patrimonial” da sociedade, o que 
permitirá tanto “levantar o véu” da personalidade (“tratando como transparente” essa personalidade 
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Em Portugal a matéria da “desconsideração da personalidade jurídica despoletou 

na década de 60, com os casos, […..] “Handy-Angle Portuguesa-Cantoneiros Metálicas, 

Lda.” A Jorge Valentim de Almeida e sua mulher e a sociedade “Joaquim Valentim & 

Filhos, Lda. Em suma, em 1964 os […] sócios vêm-se a desentender-se e dividem-se 

em dois grupos: de um lado Jorge Valentim de Almeida e a sociedade inglesa, do outro 

Manuel Homem de Melo e Nelson Albuquerque reis. Daí que, no sentido de pôr cobro a 

tal situação venham estabelecer um acordo (em Julho de 1964) nos seguintes moldes: 

Jorge Valentim de Almeida e a sociedade inglesa cederiam as suas quotas aos outros 

dois sócios pelo preço de 300.00$00 cada uma (abandonando deste modo a sociedade); 

manter-se ia o acordo entre a sociedade inglesa e a portuguesa para a fabricação dos 

produtos por aquela licenciados […..] e, para além de outras cláusulas especiais, os 

quatro sócios primitivos comprometiam-se a “não fabricar um produto similar no 

território português “enquanto perdurasse a vigência do acordo entre as duas Handy-

Angle. 

Saindo da sociedade Jorge Valentim de Almeida dedica-se por completo à 

sociedade “Joaquim Valentim de Almeida & Filhos, Lda.”, fundada por seu pai e, a 

partir de Março de 1965, vem a ficar com 95%do capital social, enquanto os restantes 

5% são pertença de sua mulher-D.Lidia Valente de Almeida-com quem se acha casado 

em regime de comunhão geral de bens. A sociedade começa a comercializar produtos 

idênticos aos da Handy-Angle e daí a ação intentada por esta com fundamento na 

violação do compromisso assumido em Julho de 1964. Jorge defendeu-se, sustentando é 

a sociedade-pessoa jurídica distinta, que não celebrou qualquer acordo – e não ele, que 

está a fabricar e a comercializar tais produtos73.  

Sobre este caso foram elaborados dois pareceres por renomados jurisconsultos 

da época, nomeadamente, o Professor ANTUNES VARELA e FERRER CORREIA, 

que embora tenham partido de pressupostos diferentes chegaram a conclusões 

                                                                                                                                                                                   
jurídica da pessoa coletiva) como derrogar o “princípio da separação, v. FÁTIMA RIBEIRO, A 
Tutela…..Ob. cit., p. 305, cit., COUTINHO DE ABREU, Do Abuso do direito…cit.,pp. 105 e ss. Na tese 
de FÁTIMA RIBEIRO, A Tutela…Ob. cit., a matéria da desconsideração no Direito Português vem 
desenvolvida nas páginas 299-347.     
72 Curiosamente, MENEZES CORDEIRO, Do levantamento…ob. cit., p. 151,  anotação 21, atribui a 
posição de pioneiro no uso do termo “ desconsideração “ na doutrina portuguesa ao Professor 
OLIVEIRA ASCENSÃO, nas seguintes palavras: “…a doutrina portuguesa pioneira-assim, OLIVEIRA 
ASCENSÃO, Lições de Direito Comercial-vol.I-Parte Geral ( 1986/87), utiliza o termo  
“Desconsideração” da personalidade;…”, o que contrasta com a ideia da abordagem doutrinária da 
desconsideração ter sido retomada pelo Professor COUTINHO DE ABREU em 1983, v. anotação 
anterior, 80, supra.   
73 V.PEDRO CORDEIRO, A Desconsideração…Ob. cit., pp. 37-39. 
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condizentes com a “desconsideração”74. O referido caso acabou sendo resolvido 

extrajudicialmente.75          

 Um segundo caso destacado, em que foi invocada a “desconsideração”, pelos 

respetivos Autores (Álvaro e Ilídio e respetivas esposas) na petição inicial, foi o do 

ARSOPI-Industrias Metalúrgicas Arlindo S. Pinho, Lda. Submetido o caso à apreciação 

do Professor GALVÃO TELES, que para o efeito estudou as obras de SERICK e 

VERRUCOLI, concluiu pela não aplicação da “desconsideração” por entender que não 

estavam reunidos os pressupostos para a sua aplicação.76-77      

 A ordem jurídica portuguesa, não adotou uma disposição legal concreta, que 

expressamente estabelece a admissibilidade da figura da “desconsideração”78. Porém há 

disposições no CSC, que transparecem soluções desconsiderantes como são os casos 

dos artigos 84º, 501º e 502º 79, 180º n. 4, 254º n.3, e 477º também do CSC80. O artigo 

78º do CSC, não fica de parte quanto as soluções desconsiderantes em relação aos 

sócios gerentes.81-82         

 Em matéria de Direito comparado, Moçambique adotou de forma clara e 

                                                             
74 V.PEDRO CORDEIRO, A Desconsideração …Ob. cit., pp. 37-39. 
75 Idem.,p. 39, nota 34, “O litígio que deu origem aos pareceres dos Profs. ANTUNES VARELA E 
FERRER CORREIA, acabou por ser resolvido por acordo das partes, não dando, pois, lugar a qualquer 
decisão judicial”.  
76 Para detalhes dos factos relativos a este caso, v. PEDRO CORDEIRO, A Desconsideração…Ob. cit., p. 
41. 
77 V. FÁTIMA RIBEIRO, A Tutela…Ob. cit., pp. 300-301, no mesmo sentido PEDRO CORDEIRO, A 
Desconsideração…Ob. cit., p. 44.  
78 ARMANDO MANUEL TRUNFANTE e LUÍS DE LEMOS TRUNFANTE, “A Desconsideração da 
personalidade jurídica-Sinopse doutrinária e jurisprudencial” in Julgar, 2009, p. 131. 
79 V.PEDRO CORDEIRO, A Desconsideração…Ob. cit., p. 51. 
80 V.COUTINHO DE ABREU, Curso…Ob. cit., p. 177. 
81V. COUTINHO DE ABREU, Diálogos com a jurisprudência, II-Responsabilidade dos Administradores 
para com os credores sociais e desconsideração da personalidade jurídica, Direito das Sociedades em 
Revista (DSR), Almedina, Coimbra, 2010, pp. 52e53. “ Para serem ressarcidos, os credores sociais 
recorrem frequentemente e indiscriminadamente à responsabilidade dos sócios gerentes pela via do art. 
78º, 1, do CSC e pela via da desconsideração da personalidade jurídica das sociedades. São caminhos 
diferentes e alternativos. Sujeitos responsáveis, segundo o art.78º, 1, são os gerentes (de direito ou de 
facto), sejam sócios ou não-sócios; os sócios- gerentes respondem para com os credores sociais-
verificados os pressupostos daquele preceito-enquanto gerentes (no exercício de funções de gestão e/ou 
representação), não enquanto sócios. Pela desconsideração da personalidade jurídica, somente sócios 
(enquanto tais) são atingidos, não gerentes; o sócio gerente é responsabilizado por ser sócio, não por ser 
gerente. Estando em causa comportamentos dos gerentes (-sócios) que entrem no campo de aplicação do 
art.78º,1,há que ir por aqui, não pela desconsideração da personalidade jurídica. Estando em causa certos 
comportamentos dos sócios (-gerentes)-enquanto sócios, poderá ir-se pela desconsideração da 
personalidade coletiva.” Assim, no entender de COUTINHO DE ABREU, O n. 1 do artigo 78º do CSC 
não se aplica a desconsideração da personalidade jurídica.  
82 MENEZES CORDEIRO, Do levantamento…….ob. cit., p. 159, diz que: “A aplicação da figura do 
levantamento da personalidade coletiva em Portugal não oferece dificuldades.” Esta posição é 
completamente contrária a dos diversos  acórdãos em Portugal sobre a matéria. 
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expressa a figura da “desconsideração da personalidade jurídica” como se vê no artigo 

87º do seu recente Código Comercial que dispõe sob a epígrafe (Desconsideração da 

personalidade jurídica). Será desconsiderada a personalidade jurídica da sociedade e 

responsabilizados os sócios, quando agirem culposa ou dolosamente, nos seguintes 

casos: a) a sociedade for utilizada como instrumento de fraude e abuso de poder 

económico; b) ocorrendo violação dos direitos essenciais do consumidor e do meio 

ambiente; c) em qualquer hipótese em que a personalidade jurídica for usada visando 

prejudicar os interesses do sócio, do trabalhador da sociedade, de terceiros do Estado 

ou da comunidade onde atue a sociedade; d) na hipótese de falência da sociedade do 

mesmo grupo de sociedades quando definidos em legislação especial.83 

A ordem jurídica moçambicana, parece ter posto em hasta pública a 

personalidade jurídica das sociedades, ao permitir um vasto leque de hipóteses que 

permitem o uso desta ação. Será esta a melhor solução? 

No que concerne a jurisprudência em Portugal, a maior parte dos acórdãos em 

que foi suscitada a questão da desconsideração, optou por soluções extraídas do Direito 

da Sociedade em conjugação com o Direito Civil.84   

Ao que tudo indica, a “desconsideração da personalidade jurídica” como tal, não 

tem ganho suficientes aplausos para a sua afirmação em Portugal.             

 

III. CONCLUSÃO: ALGUNS PROBLEMAS DA DESCONSIDERAÇÃO 

DA PERSONALIDADE JURÍDICA        

 1. A “desconsideração da personalidade jurídica”, não parece ser um instituto 

jurídico como tal, pois, para além de não ter consistência teórico-doutrinária, não tem 

sido comumente aplicada na jurisprudência. Um instituto jurídico deve por regra ter 

bases teórico-doutrinária robusta, isto é, de pouco abalo, e deve ser útil no campo da 

aplicação do Direito sem grandes reservas85.      

                                                             
83 A formulação do artigo 87º do Código Comercial moçambicano, que pela primeira vez introduz a 
figura da desconsideração da personalidade jurídica, mostra-se distante dos pressupostos teóricos 
doutrinários relativos a esta figura, pelo menos nos aspetos que têm sido geralmente  estudados sobre a 
matéria. Por ex., ao referir –se ao abuso do poder económico, não fica suficientemente claro em que 
consiste este abuso, a menção aos direitos do meio ambiente, são de entre outros, aspetos que suscitam 
sérias interrogações.  Por outro lado, Moçambique ainda não possui uma legislação especial sobre grupos 
de sociedades. As revisões dos diferentes diplomas legais na nossa ordem jurídica, devem também 
obedecer critérios científicos rigorosos. 
84 V. FÁTIMA RIBEIRO, A Tutela…Ob. cit., pp. 311-326, tb., COUTINHO DE ABREU, Dialogo com a 
jurisprudência…Ob. cit., pp. 49-52. 
85 COUTINHO DE ABREU, Curso…..Ob. cit., p. 187, defende uma posição contrária ao dizer “Apesar 
das críticas de que vem sendo alvo (défices “dogmáticos”, de nitidez, certeza e segurança, etc.) a figura da 
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 2. Representa um grande risco a iniciativa empresarial por meio de uma 

sociedade comercial, na medida em que, desvalorizando-se, ou ao se considerar como 

relativa a “personalidade jurídica”, aumentará o receio às entradas na vida empresarial, 

uma vez que fica sempre exposto o património pessoal do(s) sócio(s) perante os 

credores sociais. Ao ser instituída a figura da personalidade jurídica das sociedades, 

tinha-se como principal objetivo incentivar a atividade empresarial 

(empreendedorismo), evitando-se com isso, o risco do património pessoal face às 

obrigações empresariais.        

 3. Pode-se questionar a quem efetivamente atinge a desconsideração, apenas 

ao(s) sócio (s) culpado(s)? administradores, sócios controladores ou a todo e qualquer 

sócio?            

 4. Nas sociedades em que a dinâmica de entrada e saída de sócios é maior, onde 

se pode verificar o fenómeno da (multiplicidade e variedade de sócios), como atingir o 

património dos sócios que acabam de entrar ou sair?    

5. Em termos processuais, levanta-se a questão de saber, com que tipo de 

processo se pede a desconsideração? Ação declarativa ou executiva? Ou seria um 

incidente da instância? Ou então seria um processo especial?   

6. Não se entende porquê desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade, se 

existem normas a nível do Direito das Sociedades e do Direito Civil que solucionam 

problemas de atuação fraudulenta ou abusiva do Direito, de qualquer pessoa 

independentemente de ser ou não sócio, bem como normas que responsabilizam a 

sociedade perante os credores.        

 7. A jurisprudência portuguesa inclina-se mais a usar a figura do “abuso do 

direito”, nos casos em que se levantam aspetos da doutrina da desconsideração.   

 8. O problema não é da personalidade jurídica da sociedade mas do “património 

que está na sua titularidade”, o comportamento humano de “esconder-se atrás dela ou 

usá-la para propósitos diferentes daqueles para os quais a lei permite a sua 

constituição”, “uso do véu da personalidade jurídica”. Portanto a sociedade é criada e 

usada, ela própria nunca usa, não atua por si e para si.   

9. Numa sociedade complexa ou constituída por vários sócios que sejam 

(sociedades comerciais), seria necessário levantar “vários véus” para se atingirem as 
                                                                                                                                                                                   
desconsideração da personalidade coletiva (e da subjetividade jurídica) revela-se muito capaz de 
contrariar algumas disfunções das sociedades perpetradas por sócios”. 
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pessoas em causa e isto sem dúvidas, implicaria longas marchas processuais a nível dos 

tribunais com os necessários custos inerentes a essas várias desconsiderações.  

 10. Parece-nos que o problema da desconsideração está relacionado com o da 

“legitimidade passiva”, instituto do Direito Processual Civil, que devia ser mais 

aprofundado e alargado a luz do abuso do direito ou “institucional”86 da pessoa coletiva, 

de modo a enfraquecer o seu uso como exceção dilatória.    

 11. Tal como os antecessores deste estudo, a desconsideração, “desconsidera” a 

teoria da personalidade jurídica ou no mínimo, enfraquece a sua consistência e eficácia. 

 12. De acordo com ENGRÁCIA ANTUNES, Os grupos de sociedades-estrutura 

e organização jurídica da empresa plurissocietária, 2ª ed., revista e actualizada, 

Almedina Coimbra,2002, p. 559, os grupos de sociedades constituem um dos “terrenos 

de eleição” da desconsideração. Consegue-se deste modo, a “imputação à sociedade-

mãe da responsabilidade pelas consequências de actos ou omissões que, conquanto 

formalmente praticados pelas sociedade-filhas, sejam imputáveis ao controlo material 

daquela sociedade.”87          

 13. A desconsideração da personalidade jurídica, aplicada às sociedades 

comerciais de tipo tradicional88 (ex. por quotas), em que os sócios são apenas pessoas 

físicas, deixa na insegurança total o património não societário ou pessoal do (s) sócio 

(s), inclusive as suas “relíquias”.         

 14. O lançamento da “desconsideração”, primeiro pela jurisprudência seguido da 

doutrina e acolhida mais tarde por algumas legislações, transparece a velha ideia 

iluminista de que o homem é o centro de todas as coisas, ele é que é, efetivamente o 

sujeito de direitos e obrigações. É igualmente, um claro reconhecimento à teoria 

ficcionista da personalidade jurídica (a pessoa jurídica é uma simples ficção).    

15. A doutrina da “desconsideração da personalidade jurídica” tem como um dos 

grandes méritos o reexame do instituto da personalidade jurídica com vista a sua 

reafirmação ou não (absolutização ou não).       

                                                             
86 Terminologia preferida por COUTINHO DE ABREU, Curso…Ob. cit., p. 183. 
87Autora citada por, ARMANDO MANUEL TRUNFANTE e LUÍS DE LEMOS TRUNFANTE, “A 
Desconsideração da personalidade jurídica-Sinopse doutrinária e jurisprudencial” in Julgar, 2009, p. 
137. 
88 Ao nos referirmos a sociedades de tipo tradicional, temos em vista a conceção inicial, sociedades 
simples, constituídas apenas por pessoas físicas, em contraposição ao cenário dos dias de hoje, em que 
temos sociedades coligadas (num complexo de relações jurídicas) conforme art.481º  e ss do CSC. O 
problema da desconsideração não se levanta com relação as sociedades em nome coletivo pelo seu regime 
jurídico natural, v. art.175º /1 do CSC. 
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16. Em última análise alinhamos com a ideia de que o que se deve fazer não é 

“desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade comercial” como tal, mas derrogar 

o princípio da separação do património, partindo da formulação jurisprudencial […..] 

derrogar o princípio da separação entre o ente societário89 e as pessoas que em nome e 

em representação dela atuem.90   
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