
 

 

CÓDIGO CIVIL 
 

Artigo 175.º 

(Funcionamento) 

1. A assembleia não pode deliberar, em primeira convocação, sem a presença de metade, pelo menos, dos seus associados. 

2. Salvo o disposto nos números seguintes, as deliberações são tomadas por maioria absoluta de votos dos associados 

presentes. 

3. As deliberações sobre alterações dos estatutos exigem o voto favorável de três quartos do número dos associados 

presentes. 

4. As deliberações sobre a dissolução ou prorrogação da pessoa colectiva requerem o voto favorável de três quartos do 

número de todos os associados. 

5. Os estatutos podem exigir um número de votos superior ao fixado nas regras anteriores. 
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Sumário: 1. Decorre do art. 175 do CC a proibição do voto por 

correspondência para as associações. 

2. O art.175 nº2 CC contém uma norma imperativa. 

3. O art.175 CC, ao proibir o voto por correspondência, não é 

materialmente inconstitucional, por violação dos arts.46 e 51 

da CRP. 

 

Acordam no Tribunal da Relação de Coimbra os juízes abaixo assinados: 

              D (…), Lda, com sede (…) Torres Novas, e M (…) Lda, com sede em 

(…), Torres Novas, intentaram a presente acção declarativa contra A (…)- 

Associação (…) dos Concelhos de Torres Novas, Entroncamento, Alcanena e 

Golegã, pessoa colectiva n.º ...., com sede (…), Torres Novas, formulando o pedido 

principal de que fosse declarada a ilegalidade dos “votos por correspondência”, 

como tal contabilizados em número de 77 nas eleições da ré ocorridas no dia 

30/04/2009, por nulos; e declarados válidos os votos presenciais havidos, num 



 

 

total de 61, distribuídos em 37 para a Lista A e 24 para a Lista B; e, por via 

disso, como resultado final das eleições, ser declarado que a Lista A, obteve o 

maior número de votos validamente expressos, com todas as legais 
consequências. 

              Alegaram para o efeito, na parte que interessa e em resumo, que não são 

admissíveis, legalmente [art. 175/2 do Código Civil (= CC], votos por 

correspondência e, mesmo que o fossem, essa forma de votação não estava prevista 

nos estatutos da ré, de que ela é associada; e sugere que essa forma de votação não 

tinha sido mencionada na convocatória para a assembleia geral, pelo que não seria 

válida mesmo que fosse admissível legalmente e estivesse prevista nos estatutos 

(invoca o ac. do STJ de 18/06/1996 [trata-se do acórdão com a referência, da base 

de dados do ITIJ, 96A056, estando aí apenas sumariado; mas está publicado na 

íntegra na CJSTJ96, tomo II, págs. 132/134 – este parênteses é da 

responsabilidade deste ac. do TRC]; acrescenta, para a parte final do pedido, que 

os vícios destes “votos por correspondência” não determinam a invalidade da 

deliberação que elegeu os órgãos sociais da ré para o triénio 2009/2012, na medida 

em que os votos dos associados presentes, em número de 61, foram validamente 

expressos, tendo havido um resultado legal de 37 votos para a Lista A e 24 votos 

para a Lista B. 

              A (…) contestou, dizendo, também em resumo e na parte que interessa, 

que, como os votos por correspondência não estão proibidos nos estatutos, são 

válidos; não se pode afirmar que o legislador, designadamente no art. 175 do CC, 

tivesse a intenção de vedar a possibilidade dos votos poderem ser exercidos por 

correspondência, apenas porque fala no n.º 1 e n.º 2 em associados presentes; o 

legislador utilizou a expressão com o sentido de intervenientes no acto, 

interpretação essa que se coaduna melhor com o disposto no n.º 4 do mesmo artigo, 

onde o legislador utiliza apenas a expressão “associado”. Se se admitisse que para 

meras deliberações da AG os sócios, para votarem, tivessem de estar presentes 

fisicamente, não se compreenderia que não o tivessem que estar – como não têm - 

também nas deliberações sobre a dissolução ou prorrogação da pessoa colectiva, 

deliberações essas que, em tese, são mais gravosas para a vida da própria 

associação. Tal interpretação vai contra um princípio secular de direito que 

determina que a lei que permite o mais, permite o menos. Se interpre-tássemos a 

citada disposição legal no sentido de se exigir uma presença física, então não 

poderiam as pessoas colectivas votar qualquer deliberação associativa, na medida 

em que, não tendo existência corpórea, só podem intervir mediante representante 

para o efeito. Conclui no sentido da impro-cedência do pedido principal. 

              Depois da audiência preliminar, foi proferido sanedor-sentença que 

julgou procedente o pedido principal, nos seguintes termos: i) declaro nulos os 

77 votos por correspondência aceites em AG da ré, do dia 30/04/2009; ii) 

determino a reconstituição da deliberação para a eleição dos órgãos sociais da 

ré, com exclusão dos votos referidos em i), e as consequências legais e 

estatutárias em sede de resultado da deliberação por votação, quanto à lista 
vencedora. 



 

 

              A ré interpôs recurso desta sentença, pedindo a sua revogação e 
substituição por outra que absolva a ré dos pedidos, terminando as suas 

alegações com as seguintes conclusões: 

         1. Entendeu o tribunal a quo que não eram de admitir os votos por 

correspondência, na medida em que tal violava o disposto no artigo 175, nºs 1 a 3 

do CC, interpretando aquelas disposições legais no sentido de ser exigível a 

presença física dos associados, «não admitindo a lei os votos por correspondência». 

         2. O que se discute é a admissibilidade ou não dos votos por correspondência 

que determinaram a eleição dos órgãos sociais da ré em 30/04/2009. 

         3. Em lado algum se alegou ou provou, que os votos exercidos por 

correspondência na eleição dos corpos sociais da recorrente não tivessem sido 

livres, ou esclarecidos ou responsáveis. 

         4. Se só se admitisse o voto presencial no[s nºs. 2 e 3 do] art. 175, não faria 

sentido a proibição imposta pelo art. 180, ambos do CC. 

         5. O entendimento no sentido de só se admitir o voto presencial nos casos 

[…] previstos no[s nºs. 2 e 3 do] art. 175 do CC é inconstitucional, por violação do 

princípio constitucional consagrado nos artigos 46 e 51 da Constituição da 

República Portuguesa, na medida em que a liberdade de associação compreende o 

direito de constituir ou participar em associações. 

         6. A lei não impõe nem proíbe o modo de participação associativa. 

         7. A sentença recorrida é inconstitucional por atentar contra o princípio da 

liberdade de associação e contra o princípio da autonomia privada. 

         8. Tendo os votos por correspondência sido decisivos na deliberação tomada 

em AG do dia 30/04, o que estaria afectado não seria o voto em si, mas sim aquela 

deliberação. 

         9. O art. 175 do CC nada diz quanto à forma dos actos, mas sim à validade 

das deliberações 

         10. Apenas o que se pode interpretar do art. 175, é que, a não serem 

admissíveis os votos por correspondência, as deliberações tomadas sem a presença 

(física) dos seus associados não podem ser tomadas. 

         11. As deliberações tomadas em assembleia geral em desconformi-dade com 

normas legais ou estatutárias são anuláveis. 

         12. Os autores em momento algum arguiram tal anulabilidade. 

         13. O tribunal a quo determina que «quanto ao voto em si, temos que o 

mesmo se configura como um acto jurídico simples», em contraposição ao negócio 

jurídico. 

         14. O tribunal a quo não poderia aplicar analogicamente uma norma que 

regula os negócios jurídicos e não os actos jurídicos simples. 

         15. A validade dos votos só se poderia aferir com recurso às normas que 

regulam situações eleitorais em que as deliberações são tomadas por votação. 

         16. No caso em apreço não podia o tribunal a quo recorrer aplicar 

analogicamente o disposto no art. 294 do CC para determinar a nulidade dos votos 

por correspondência. 

         17. Ao decidir como decidiu, o tribunal a quo violou o princípio da 

legalidade, da fundamentação e, sobretudo, o princípio da Justiça, legalmente 

consagrados. 



 

 

         18. O tribunal a quo fez uma interpretação do art. 175 do CC que viola o 

disposto nos arts 46 e 51 da Constituição da República Portuguesa (= CRP) sendo 

portanto a sentença recorrida, nesta parte, inconstitucional. 

               As autoras não contra-alegaram. 

                                                                 * 

              Questões que importa resolver: 

              Se os votos por correspondência deviam ter sido considerados válidos; e se 

a consequência da sua invalidade é a desconsideração dos mesmos, com reflexos na 

deliberação apenas se impedir a maioria necessária à deliberação, ou a viciação da 

deliberação tomada. 

                                                                 * 

              Foram os seguintes os factos dados como provados: 

         1. A ré é uma associação de direito privado, que resultou da transformação do 

Grémio de Torres Novas, Entroncamento e Alcanena. 

         2. A ré foi constituída sem determinação de tempo da sua duração e sem fins 

lucrativos. 

         3. Aquando da sua constituição, os respectivos Estatutos foram publicados no 

Boletim do Trabalho e Emprego, 1ª série, n.º 33, de 08/09/1977. 

         4. Os Estatutos referidos em 3 foram alterados pelos Estatutos aprovados e 

publicados no Boletim do Trabalho e Emprego (= BTE), 3ª série, n.º 22, de 

30/11/1991. 

         5. Os Estatutos referidos em 4 foram alterados pelos Estatutos aprovados em 

AG extraordinária de 29/11/2002 e publicados no BTE, 1ª série, n.º 1, de 08/01. 

         6. Os Estatutos referidos em 5 foram alterados pelos aprovados em AG 

realizada em 16/04/2007, publicados no BTE, n.º 14, de 15/04/2008. 

         7. A ré tem por objecto «a defesa, representação e promoção dos legítimos 

interesses económicos, profissionais e sociais dos seus associados, bem como os 

direitos destes, seus prestígio e dignificação». 

         8. A ré actua na área geográfica dos concelhos de Torres Novas, 

Entroncamento, Alcanena e Golegã. 

         9. A ré rege-se, interna e externamente, pelos estatutos referidos em 6. 

         10. As autoras são associadas inscritas na ré, sob os números 3895 e 1837, 

respectivamente. 

         11. O art. 13 dos Estatutos referidos em 6 estipula que “1- São ór-gãos sociais 

da ACIS: a) A AG; b) O Conselho Fiscal (= CF); c) A direc-ção. § 1.º A duração 

dos mandatos é de três anos, não sendo permitida a sua reeleição para o mesmo 

órgão por mais de dois mandatos consecu-tivos. § 2.º Excepcionalmente pode haver 

reeleição para outros mandatos, se se verificar a não existência de uma lista 

alternativa. § 3.º Nenhum associado poderá fazer parte de mais de um dos órgãos 

sociais. (…)” 

         12. O art. 15a) dos Estatutos referidos em 6 prevê que «Compete à AG: a) 

Eleger e destituir a respectiva mesa, o CF e a direcção». 



 

 

         13. Consta do art. 18 dos Estatutos referidos em 6, sob a epígrafe «Número de 

votos» que «Cada associado tem direito a um voto». 

         14. Por seu turno, o art. 20 dos referidos Estatutos, sob a epígrafe 

«Deliberações», estipula que «1. Em qualquer reunião da AG, não poderão ser 

tomadas deliberações sobre matérias que não constem da ordem de trabalhos, salvo 

se todos os seus sócios estiverem presentes, e concordarem com as alterações ou 

aditamentos propostos. 2. As deliberações da AG, salvo o disposto nos arts 35 

(«Alteração dos Estatutos») e 36 («Dissolução e Liquidação») serão tomadas por 

maioria absoluta de votos, cabendo ao presidente da mesa o voto de qualidade, e 

constarão das respectivas actas. 3. As votações serão secretas quando respeitem a 

eleições ou destituições dos membros dos órgãos sociais, ou ainda quando tal for 

requerido e aprovado pela maioria dos membros presentes». 

         15. Nos Estatutos referidos em 5, o seu art. 19, sob a epígrafe «Número de 

Votos», estipulava que: «1. Cada associado tem direito a um voto; 2. É permitido o 

voto por correspondência.».       

         16. Os Estatutos referidos em 5, no seu art. 18, sob a epígrafe 

«Funcionamento», previa que: «1. Os associados impedidos de comparecer às 

reuniões da assembleia geral poderão delegar noutro associado a sua representação, 

por meio de carta autenticada com a chancela ou carimbo da firma e dirigida ao 

presidente da mesa. 2. Nenhum associado poderá representar mais de dois sócios, 

além de si próprio.». 

         17. Do art. 19 dos Estatutos referidos em 6 consta que: «1. A convocatória 

para qualquer reunião da AG deverá ser feita pelo presidente da mesa, através da 

publicação num dos jornais da localidade da sede, assim como das restantes 

localidades das delegações concelhias, com a antecedência mínima de 10 dias, ou 

5, em caso urgente, designando-se sempre o local, o dia, a hora e a agenda de 

trabalhos.». 

         18. A eleição da mesa da AG, do CF e da Direcção para o triénio de 

2009/2012 foi marcada para reunião da AG, a ocorrer no dia 30/04/2009, pelas 20h. 

         19. Apresentaram-se à votação duas listas: a lista A e a Lista B; 

         20. As listas referidas em 19 englobavam os candidatos a todos os órgãos 

sociais, não sendo a votação para cada um desses órgãos (Direcção, AG e CF) 

realizada separadamente; 

         21. O acto eleitoral para eleição dos órgãos sociais da (…) para o triénio de 

2009/2012, teve início em 30/04/2009, pelas 20h, na sede da ACIS; 

         22. A hora prevista para o termo das votações era as 22h30. 

         23. Pelas 22h15 foram entregues ao Presidente da Direcção da (…) quatro 

envelopes. 

         24. Dos quatro envelopes referidos em 23 constavam, designadamente, 91 

papéis contendo declarações de voto.                               

         25. Dos papéis referidos em 24, 14 foram excluídos, por se reportarem a 

votantes que não faziam parte da lista de associados. 

         26. Dos papéis referidos em 24, 77 foram aceites como votações «com carta 

anexa e envelopes fechados»; 

         27. Consta da acta nº 70 da (…), assinada pela mesa, composta pelo 

Presidente (…) e Vice-Presidente (…) e pelo representante da Lista B, Sr. (…), 



 

 

que: 

         «Pelas 22h15 foram entregues a mim Presidente da AG, pelo ainda Presidente 

da Direcção da (…), Sr. (…), 4 envelopes com 91 envelopes pequenos, entregues 

pelos sócios constantes em lista que anexo à presente acta. Verifiquei que os 

envelopes se encontravam encerrados, acompanhados de carta individual dirigida a 

mim Presidente da AG, declarando a impossibilidade dos sócios signatários se 

encontrarem presentes no acto. Aliás consigno ainda no presente auto que esclareci 

os representantes das listas candidatas, que sendo esta a prática em uso nesta 

associação e por não se encontrar norma que impeça eram aceites as votações 

entregues.(…) Foram excluídas 14 votações por não fazerem parte da lista de 

associados. Foram consideradas 77 votações com carta anexa e envelopes fechados. 

Pelas 23h15 foi concluída a contagem dos votos do acto eleitoral, sendo conferidos 

os seguintes votos: Votos constantes da urna: Lista A - 37, Lista B-24. Votos por 

correspondência, entregues em mão: Lista B - 77 votos. Deste modo contabilizados 

os votos, foi por mim declarada vencedora a Lista B com 101 votos.» 

                                                                 * 

              Os votos por correspondência não são admissíveis na formação das 

deliberações das associações 

              O artigo legal que se tem invocado para resolver a questão é o art. 175 do 

CC, um dos vários que compõem o regime jurídico das associações. 

              Dizendo o nº. 2 do art. 175 que salvo o disposto nos nº.s seguintes (que 

não têm aplicação ao caso dos autos) as deliberações são tomadas por maioria 

absoluta de votos dos associados presentes, tem-se retirado dele que os votos 

devem ser expressos nas AG, depois de discussão, e por isso não podem ser feitos 

por correspondência. 

              É o que decorre do que dizem os autores que se passam a citar, cujos 

argumentos, embora para discussão da questão no âmbito das sociedades 

comerciais (excepto o do ac. do STJ que diz respeito directamente às associações), 

tem plena aplicação ao caso das associações, já que, como se verá, a justificação 

tem a ver com a escolha do método de formação da deliberação: em AG com os 

associados presentes. 

              Raúl Ventura, Sociedades por Quotas (Comentário ao CSC), Almedina, 

1989, vol. II, pág. 176: 

         “pode suceder que a organização legal das formas lícitas de deliberar, em 

certo tipo de sociedade, exclua determinadas modalidades de voto. Nas sociedades 

por quotas, a forma de deliberação por voto escrito exclui a modalidade oral de 

voto, bem como, em meu entender, a forma de deliberação em AG não permite o 

voto por correspondência”). 

              Pinto Furtado, Deliberações dos sócios, Almedina, págs. 109/110: 

         A deliberação produzida em AG só pode considerar-se susceptível de 

modelação dentro das figuras praticáveis por votantes presentes (em pessoa ou 



 

 

representantes): por braço erguido, levantados e sentados, lançamento de voto em 

urna, etc. Se o Código admitisse a legitimidade do voto por correspondência, tê-lo-

ia declarado expressamente, pois consagra como instrumento de representação uma 

simples carta, com assinatura reconhecida. Se isto basta para designar um 

representante, não deixaria de se dizer que bastaria para exprimir directamente o 

voto. A omissão do Código indicia, em nossa opinião, que se rejeitou a 

legitimidade deste modo de votar, na AG de qualquer sociedade. 

              E mais à frente (págs. 138/139): 

         Relativamente às deliberações emitidas segundo o método de assembleia, 

porém, já não encontramos, no Código, princípios disciplinadores das formas de 

votação que devam ser observadas. Isto quer dizer que o nosso diploma se absteve 

de impor uma forma legal de votação, deixando à autonomia privada a liberdade de 

eleger, em cada caso, o processo mais adequado e expedido. Com uma restrição, 

porém. O voto deve ser formado durante a própria reunião, em face do 

esclarecimento obtido com as informações prestadas e o debate, não podendo, pois, 

admitir-se o voto por correspondência, como temos vindo a referir”. 

              Brito Correia, Direito Comercial, vol. III, Deliberações dos Sócios, 

AAFDL, 1990, págs. 175/176: 

         Ao exigir a presença – física ou por representante – numa assembleia, a lei 

está a afastar o voto escrito. 

              E, embora se debruce sobre os votos por procuração (que entende como 

possível), o dito lateral do acórdão do STJ de 16/11/2006 (06B2647): 

         “Efectuando a ponderação de todos estes elementos, verifica--se que o sentido 

útil a atribuir às sucessivas exigências de votos dos associados presentes é, antes, o 

de impedir o voto por correspondência, em que, aqui sim [ao contrário do que se 

passa nos votos por procuração], se potencia o risco de o associado votar de forma 

pouco esclarecida, já que não assiste nem intervém na discussão no decurso da 

assembleia.[…]” ambos os parênteses rectos são da responsabilidade deste ac. do 

TRC; as referências aos acórdãos entre parênteses, sem mais, são sempre aos 

acórdãos da base de dados do ITIJ). 

              Assinale-se, para adiante se ter em conta, que, como se vê, todos estas 

posições afastam o voto por correspondência e admitem o voto por procuração 

(com excepção de Raúl Ventura cuja transcrição nada refere quanto à questão). 

                                                                 * 

              Da natureza imperativa de tal norma 

              Esta norma do art. 175/2 do CC, como decorre do que antecede, é uma 

norma imperativa, pois que decorre logicamente do método escolhido (mais ou 

menos neste sentido, para além do que antecede, veja-se Raúl Ventura, 

Apontamentos sobre sociedades civis, Almedina, Julho de 2006, págs. 110/111: 

“Não podemos negar, em princípio, a possibilidade de serem meramente 

dispositivas normas que, para certos assuntos, prescrevem o método colegial, mas 



 

 

parece-nos exagerado admitir que todas as disposições onde esse método seja 

prescrito para assuntos concretos possam ser tão facilmente derrogadas; pelo 

contrário, afigura-se-nos que, como regra, deve considerar-se imperativa a 

determinação legal de certo modo de deliberar”), pelo que os estatutos das 

associações não podem ter normas em sentido contrário (note-se que um voto por 

correspondência, ao fim e ao cabo, equivale à formação de uma deliberação por 

escrito: ver Brito Correia, Direito Comercial… págs. 175/176; é este o raciocínio 

deste autor quanto ao voto por correspondência nas sociedades comerciais: o CSC 

admite o voto escrito em alguns casos; mas, por outro lado, a lei diz que as 

deliberações só podem ser tomadas por alguma das formas admitidas por cada tipo 

de sociedade e o art. 373/1, relativo às sociedades anónimas [que como se sabe 

serve, neste domínio, como modelo para os outros tipos de sociedade – parênteses 

deste acórdão do TRC], diz que os accionistas deliberam nos termos do art. 54 – 

que prevê as deliberações por escrito – ou em AG regularmente reunidas, o que 

aponta no sentido de considerar necessária a presença física dos accionistas (ou 

seus representantes), fora dos casos previstos no art. 54. Por isso, o voto por 

correspondência, só pode ser utilizado nos precisos termos em que o CSC admite o 

voto escrito). 

              Não tem, por isso, razão a recorrente, quando diz que como os 

estatutos não os proíbem, então os votos por correspondência são válidos. É 

que, primeiro, ela tinha que demonstrar que do art. 175 do CC não decorre 

aquela norma (proibição dos votos por correspondência) e, depois, demonstrar 

que os estatutos permitiam o voto por correspondência. E não, pelo contrário, 

que os estatutos não os proibiam. 

              Ora, a recorrente inverte os termos do problema, pressupondo, sem mais 

que o regime legal permite o voto por correspondência. 

                                                                 * 

              Argumentos da recorrente contra a referida interpretação do art. 175/2 do 

CC e crítica dos mesmos 

              A recorrente diz que da norma do art. 175/2 do CC não se pode concluir 

no sentido da proibição dos votos por correspondência. Fá-lo com base nas razões 

transcritas acima, no essencial, no relatório deste acórdão, quando se fez a síntese 

da contestação. 

              Tendo-se presente o que aí diz e confrontando-o com o que é dito no 

acórdão nº. 18/2006 do Tribunal Constitucional (= TC – todos os acórdãos do TC 

estão publicados no respectivo sítio na internet), vê-se que os argumentos em causa 

têm todos a ver com uma situação diferente, que é a dos votos por procuração (= 

votação feita por representante; os votos por correspondência são os votos escritos 

remetidos ao presidente da AG pelo correio ou outro portador – ver Brito Correia, 

Direito Comercial…, pág.174). 



 

 

              Diz a recorrente: se se admitisse que para meras deliberações da AG os 

sócios, para votarem, tivessem de estar presentes fisicamente, não se 

compreenderia que não o tivessem que estar – como não têm - também nas 

deliberações sobre a dissolução ou prorrogação da pessoa colectiva, deliberações 

essas que, em tese, são mais gravosas para a vida da própria associação. Tal 

interpretação vai contra um princípio secular de direito que determina que a lei que 

permite o mais, permite o menos. 

              É evidente o vício do raciocínio, nos termos já apontados: quando afirma 

que o entendimento em causa corresponde a exigir a presença física, está a afirmar 

que o entendimento em causa não admite o voto por procuração. Mas não é isso o 

que decorre da posição seguida, nem é isso que está em causa. Daí que, como se vê 

do acórdão do STJ de Nov2006, citado acima, ele admite que os estatutos 

prevejam o voto por associados presentes ou representados, mas afasta, 

em obiter dictum, o voto por correspondência. Veja-se a ampla fundamentação 

desse acórdão, naquele sentido, que é assim sumariado: “Os estatutos duma 

associação podem validamente consignar que as deliberações da assembleia 

geral, previstas no art. 175, n.ºs 2 e 3 do CC, são tomadas com votos também 

dos associados representados”. E, no texto, depois daquela parte relativa ao 

voto por correspondência, acrescenta: “Logo, o que acaba por avultar no 

resultado da tarefa interpretativa exercida sobre os n.º 2 e 3 do art. 175.º do 

CC é que nas deliberações referidas em tais preceitos é admissível a votação 

por representação (o voto por procuração)”. 

              Continuando a navegar no mesmo vício, mas agora em duplicado, diz a 

recorrente, de seguida, que se interpretássemos a citada disposição legal no sentido 

de se exigir uma presença física, então não poderiam as pessoas colectivas votar 

qualquer deliberação associativa, na medida em que, não tendo existência corpórea, 

só podem intervir mediante representante para o efeito. 

              Vício que se demonstra assim: mesmo aqueles que negam a possibilidade 

do voto por procuração, não exigem a presença física da pessoa colectiva, o que 

exigem é a presença física do representante legal da pessoa colectiva. 

              Em suma: a interpretação legal seguida na sentença recorrida quanto aos 

votos por correspondência, pode ser defendida quer por aqueles que recusam os 

votos por procuração quer por aqueles que os aceitam. Pelo que não se pode 

invocar contra ela, os argumentos que são utilizados contra a corrente que não 

admite os votos por procuração. 

              A interpretação que aqui se acolhe, de qualquer modo, é a de que é 

exigida a presença (por si ou por representante…), impedindo-se o voto por 

correspondência. 

              Aliás, não se conhece uma única posição doutrinal ou 

jurisprudencial que defenda a admissibilidade do voto por 

correspondência nas associações. 



 

 

                                                                 * 

              Quanto à afirmação de que a interpretação do art. 175/2 do CC, no sentido 

de proibir os votos por correspondência, tiraria o sentido à proibição imposta pelo 

art. 180 do CC, parte final -: o associado não pode incumbir outrem de exercer os 

seus direitos pessoais – ela não faz sentido, de novo, porque é retirada dos acórdãos 

que se têm pronunciado quanto aos votos por procuração (é o art. 180 do CC que é 

usado, com mais força, em tais acórdãos, para impedir a representação no voto; 

argumento esse rebatido pelo ac. do STJ de Nov2006 que conclui, pelo contrário, 

que o art. 180 do CC autoriza que os estatutos de uma associação sem fim lucrativo 

contenham uma norma que permita aos associados incumbir outrem de exercer os 

seus direitos pessoais, e no entanto, continua a defender a proibição do voto por 

correspondência). A proibição do voto por correspondência, não pode ser rebatida 

com argumentos que têm a ver, ou são usados, contra a posição que não admite os 

votos por procuração. 

                                                                 * 

              Da inconstitucionalidade de tal interpretação 

              Quanto aos argumentos de inconstitucionalidade invocados pelo 

recorrente, todos eles têm a ver com a interpretação da norma que vê nela também 

a proibição do voto por procuração. 

              Como já se viu acima, a questão é substancialmente diferente da dos votos 

por correspondência, como se vê da diferença de argumentos utilizados. E como se 

vê, principalmente, do facto de hoje, a melhor jurisprudência do STJ (a do 

acórdão de Nov2006, citado acima; contra ela, existe o ac. do STJ que é 

referido pela sentença recorrida, acórdão de 16/04/2009 (09B0139), mas este 

acórdão não toma em consideração os argumentos do ac. de Nov2006 e por 

isso não tem mais valor que a jurisprudência anterior, cujos argumentos 

foram amplamente rebatidos pelo ac. de Nov2006) permitir os votos por 

procuração (e por isso os estatutos de uma associação podem prever que sejam 

válidos os votos dos presentes ou dos representados) embora continue a 

afirmar a proibição dos votos por correspondência. 

                                                                 * 

              Crítica 

              Seja como for, põe-se a questão de saber se a norma que impede os votos 

por correspondência, não será uma forma excessiva de interferência do legislador, 

no direito de os associados conformarem, à sua vontade, o modo de funcionamento 

das associações em que se organizem, desse modo violando o art. 46/2 da CRP (ou 

mesmo o art. 51 – mas este artigo refere-se à liberdade de constituição de 

associações políticas, pelo que é desnecessá-ria a sua invocação a acrescer à do art. 

46). 



 

 

              Dir-se-ia, como resposta, que aquela restrição tem um sentido lógico 

material fundamentado na forma escolhida para a formação da deliberação social – 

quer-se que os votos sejam expressos em AG e depois da discussão -, sendo uma 

das formas que o legislador podia ter escolhido para o efeito, não se mostrando 

desproporcionada ou desadequada. 

              Por outro lado, não se está a impedir a liberdade de associação, está-se 

apenas a restringir a liberdade de conformação dos estatutos de uma 

associação de um modo que se entende que põe em causa uma votação livre e 

esclarecida com o conteúdo da discussão ocorrida em AG. É que o voto por 

correspondência implica o voto antes da AG. 

              E os associados, que não se possam de se deslocar, sempre poderão 

votar por procuração… (mas aqui, é certo que esta resposta só pode ser dada por 

quem, como aqui, não negue esta possibilidade…). 

              Para além disso, o TC já decidiu que não é inconstitucional a 

interpretação da norma que não permite o voto por procuração nos casos dos 

nº.s 2 e 3 do art. 175, pelo que, aqui sim, um argumento de maioria de razão 

apontaria para a constitucionalidade da interpretação que defende a proibição 

do voto por correspondência. 

                                                                 * 

              Argumentos favoráveis à tese da recorrente quanto à 

inconstitucionalidade: 

              Apesar de tudo isto, compreendem-se em parte as 

razões da recorrente: 

              Não está este regime pensado para pequenas 

associações, de meia dúzia de associados, todos a viverem em 

proximidade geográfica? Não impedirá isto o funcionamento 

efectivo – do direito ao voto - em associações com milhares de 

associados, como será o caso? Mesmo que assim seja, não 

impedirá esta interpretação, de facto, o actual modo de 

funcionamento consagrado na prática? E será mesmo que, 

hoje, ainda tem sentido defender que antes da AG não terá 

havido discussão e os associados não podem votar 

conscientemente por escrito, enviando o voto por correio ou 

portador? 



 

 

              De resto, como lembra ver Brito Correia, Direito 

Comercial…, pág. 175, nota 245, em certas associações (em 

sentido lato) é admitido [por norma legal expressa], o voto por 

correspondência: nas cooperativas, nos sindicatos, na Ordem 

dos Advogados… 

              Por outro lado, parafraseando Raúl Ventura 

(Apontamentos…, págs. 108/109), do facto de as normas dos 

arts. 172 e segs do CC preverem e regularem a AG das 

pessoas colectivas do tipo associação, não se segue que em 

todas as pessoas colectivas (mesmo só desse tipo) todas as 

deliberações tenham que ser tomadas em AG, pelo que, 

conclui-se agora, o argumento invocado para a proibição do 

voto por correspondência, aí não seria aplicável. 

              Tudo razões que talvez pudessem levar a 

questionar a constitucionalidade da proibição legal do voto 

por correspondência nas associações civis a que se aplica o 

art. 175 do CC. 

                                                                 * 

              Consequências, para o caso, da possível consideração da norma em causa 

como inconstitucional 

              Se assim fosse, a solução do caso seria diferente? 

              Se se recusasse a aplicação da norma a pretexto de ela ser inconstitucional, 

então das duas uma: 

              Ou os estatutos teriam previsto essa forma de votação e os votos 

teriam de ter sido emitidos de acordo com a mesma, o que se sabe não ser o 

caso – os estatutos não previam essa forma de votação - e por isso não 

interessa avançar por aqui. 

              Ou os estatutos também nada teriam previsto e então teria que se ver 

como é que tais votos poderiam ser aproveitados. Ora, para poderem ser votos 

por correspondência, teriam que existir antes da AG. Para poderem existir 

antes da AG, os associados teriam que ter sido avisados dessa possibilidade de 

votação antes da AG. Ou seja, tal implicaria, como dizem as autoras, que a 

convocatória da AG fizesse constar que era possível o voto por 

correspondência. 



 

 

              Ora, como resulta implicitamente da acta consignada no facto 27, tal não 

foi feito.           Daí que naquela acta o presidente a AG tenha tido necessidade de, 

depois de ter dito que lhe tinham sido entregues aqueles votos, consignar “ainda no 

presente auto que esclareci os representantes das listas candidatas, que sendo esta a 

prática em uso nesta associação e por não se encontrar norma que impeça eram 

aceites as votações entregues.(…)”.  

              Assim, conclui-se que não estava prevista, pelo menos 

para aquela AG, a possibilidade do voto por 

correspondência e por isso estes não podiam ser 

considerados. 

              Se assim é, não tem interesse considerar a questão 

da inconstitucionalidade da norma que os proíbe. Pois que, 

mesmo que se entendesse que a norma era 

inconstitucional, tal não poderia levar à admissibilidade de 

tais votos no caso dos autos. 

                                                                 * 

              Conclui-se, assim, que improcedem todas as conclusões da recorrente 

contra o facto de a decisão recorrida ter considerado nulos os votos em causa. 

                                                                 * 

              A desconsideração dos votos por correspondência não deveria levar à 

anulabilidade da deliberação? 

              Nas conclusões 8 a 16, a recorrente passa a discutir esta outra questão. 

              Diz ela, em resumo (visto que a transcrição das conclusões está feita 

acima), que tendo os votos por correspondência sido decisivos na deliberação, o 

que estaria afectado não seria o voto em si, mas sim aquela deliberação. Era esta 

que seria anulável. Como as autoras não arguiram tal anulabilidade, a consequência 

seria a improcedência do pedido. 

              A sentença diz que o voto é um acto jurídico simples, pelo que o seu 

regime é o do art. 295 do CC. Mas depois, critica a recorrente, aplica o regime do 

art. 294 do CC, que está previsto para os negócios jurídicos. Esquece-se, na prática, 

que a sentença disse que o art. 295 do CC reporta-se à aplicabilidade ao seu [dos 

actos jurídicos] regime das regras atinentes ao negócio jurídico, cuja analogia se 

justifique. 

              No caso, pois, quer o voto seja visto como negócio jurídico ou acto 

jurídico (a discussão é conhecida e eminentemente teórica face ao que se dirá 

abaixo e pode-se ver sumariada, por exemplo, no ac. do TRL de 2009, também 



 

 

citado abaixo, seguido pela sentença recorrida), sempre a norma do art. 294 do CC 

poderia ser aplicada, embora, com as mesmas consequências, a norma aplicável, 

mais correctamente e por aquelas mesmas razões, seja a do art. 220 do CC. 

              Seja como for, a sentença o que faz, quanto à questão do voto e da 

deliberação, é dizer o seguinte: 

         “a declaração da nulidade dos aludidos votos tem efeito retroactivo e implica 

a reposição da situação que existia sem o acto declarado nulo – art. 289 do CC. 

Logo, a nulidade dos votos terá que ter por consequência a reconstituição da 

deliberação tomada sem a consideração dos votos em causa – neste sentido, Manuel 

António Pita, citado por Abílio Neto, em CSC – doutrina e jurisprudência, 2ª 

edição, Março de 2003, pág. 221”. 

              Com estes ou outros termos, é esta a posição seguida pela generalidade dos 

autores: 

              Diz Brito Correia, Direito Comercial…, pág. 318, quanto aos vícios da 

forma de votação: 

         “nos casos em que a lei ou os estatutos exigem ou proíbem certa forma de 

expressão de voto, a votação por forma diversa da devida ou por forma proibida, 

implica a anulabilidade da deliberação (CSC, art. 58/1a)). Caso o vício de forma 

diga respeito apenas a alguns votos e não a todos, esses votos são nulos (CC, art. 

220), o que acarretará, ou não, a anulabilidade da deliberação, conforme o que 

resultar da prova de resistência. 

              É também a posição de Oliveira Ascensão, no seu estudo incluído nos 

Problemas do Direito das Sociedades, IDET, Almedina, Julho de 2002, pág. 

375/376 e 396/397 (que, embora prefira a expressão ‘limiar de relevância’ explica a 

prova da resistência: “o vício do voto é relevante; mas só põe em causa a 

deliberação se o voto for determinante para esta, nos termos da regra de maioria 

aplicável”). 

              E tudo isto precisamente por aplicação do princípio geral do art. 176/2 do 

CC… aplicável, sem mais, às associações. 

              Ora, no caso, retirados os votos por correspondência, continuamos com os 

outros votos e com estes é possível obter a maioria exigida por lei. Seguindo a 

exposição de Raul Ventura, Sociedade por quotas, vol. II, Almedina, 1989, 

anotação 16 ao art. 250, pág. 268: […] em sede de anulação esses votos 

serão descontados, e a deliberação será anulada, se não “resistir”.   

                                                                 * 

              A falta de quórum constitutivo 

              É questão que é levantada pelos seguintes dizeres da sentença: 

         “A este propósito, há quem entenda que a validade da deliberação com votos 

nulos fica dependente da aferição do quórum necessário à aprovação de uma 

deliberação (que no caso de eleição para os órgãos sociais é a maioria absoluta), 



 

 

sendo que, a esse propósito se escreveu no ac. do TRL de Lisboa de 07/07/2009 

(4584/06.7), a propósito de uma situação em que se declarou a nulidade de votos 

“(…) esta deliberação não deve considerar-se viciada, na hipótese em que, 

submetida à chamada prova de resistência – ou seja, descontados os votos que 

foram atribuídos à Lista B indevidamente -, não venha a faltar a maioria legal 

necessária à aprovação.”. 

         Não obstante, como já referido, a falta de quórum deli-berativo (art. 175/2 do 

CC) consubstancia uma anulabilidade, que tem que ser arguida e não é 

oficiosamente conhecida pelo Tribunal. 

               Está-se perante um equívoco. 

               O 1º § desta fundamentação refere-se ao mesmo problema já respondido 

acima e já resolvido (a prova da resistência). 

               O 2º § incorre no lapso de se estar a referir ao quórum deliberativo (art. 

175/2 do CC), quando se deveria referir ao quórum constitutivo (art. 175/1 do CC), 

sendo que é a este que em parte também tem a ver com a argumentação da 

recorrente. 

               A recorrente diz que a AG não tinha quórum constitutivo e a norma que 

invoca é o art. 175/1 do CC. Correctamente, como se vê. 

               Feita esta precisão, a solução encontrada na sentença é correcta, com as 

devidas adaptações: de facto, quer perante o resultado inicial (somados os votos por 

correspondência) quer perante o resultado a que agora se chega (descontados os 

votos por correspondência) constatar-se-ia que faltaria sempre o quórum 

constitutivo. Mas tal consubstanciaria uma anulabilidade (art. 177 do CC), que 

tinha que ter sido arguida – e não o foi - e não é oficiosamente conhecida pelo 

Tribunal. 

               Quanto ao quórum deliberativo, volta a ter razão a sentença: 

         “[…] retirando os 77 votos por correspondência, que não podem entrar no 

cômputo deliberativo, por serem considerados nulos, ficamos com 61 votos em 

urna, dos presentes. 

         Dos votos dos presentes, 37 são votos na Lista A, que, portanto, conta com a 

maioria absoluta dos votos dos presentes [61 : 2 = 30,5 => 31], pelo que sempre se 

dirá que reunia o quórum deliberativo necessário para a sua eleição, de acordo com 

o disposto no art. 175/2 do CC.”. 

               E que é esta a forma de proceder, vê-se do que se disse acima, bem como 

das vicissitudes por que passou a parte final do ac. do TRL citado pela sentença 

recorrida: veja-se a primeira versão deste acórdão, de 12/07/2007, sob o nº. 

4584/2006-7; a segunda, de 12/02/2008, sob o nº. 4854/2006-7; e a terceira de 

07/07/2009, sob o nº. 4584/06-7. 

               Assim, aqueles 77 votos são nulos, mas a deliberação válida (por ter 

passado o limiar da relevância). 



 

 

               Tudo como foi dito pela sentença recorrida, que também nesta parte não 

merece nenhuma das censuras que as conclusões do recurso da recorrente lhe 

dirige. 

                                                                 * 

               Sumário: 

               I – Das normas do art. 175 do CC decorre a proibição do voto por 

correspondência para as associações submetidas ao seu regime. 

               II – Tal proibição corresponde a uma opção do legislador justificada 

materialmente pela razão subjacente ao método escolhido para a formação da 

deliberação: assembleia geral de associados presentes (ou representados) – “o voto 

deve ser formado durante a própria reunião, em face do esclarecimento obtido com 

as informações prestadas e o debate” - e por isso não é inconstitucional. 

              III - “O vício do voto é relevante; mas só põe em causa a deliberação se o 

voto for determinante para esta, nos termos da regra de maioria aplicável” (= limiar 

da relevância ou prova da resistência). 

                                                                 * 

               Pelo exposto, julgam-se improcedentes todas as conclusões do recurso, 

mantendo-se a decisão recorrida. 

               Custas pela ré. 

             

               Pedro Martins ( Relator ) 

               Emídio Costa 

               Gonçalves Ferreira 
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Acordam no Supremo Tribunal de Justiça: 
 

I - 

Na comarca de Lisboa, com distribuição à 4.ª Vara Cível, o Ministério Público 

veio, ao abrigo do disposto nos artigos 512.º, 513.º nº 3 al. b) e nº 4 e 514.º do 

Código do Trabalho, intentar a presente acção declarativa com processo ordinário 

contra: 

Empresa-A. 
 

Alegou, na parte que agora importa, que: 
 

Em assembleia geral extraordinária que realizou em 10 de Dezembro de 2003, a Ré 

procedeu à alteração dos respectivos estatutos; 

Passando o artigo 17º nº 1 e 2 destes a estabelecer que: 

"1- Salvo os casos referidos nos números seguintes, as deliberações da Assembleia 

Geral são tomadas por maioria absoluta dos votos dos associados presentes e 

representados". 

2- As deliberações sobre alterações dos estatutos e destituição dos corpos sociais 

requerem a maioria de três quartos dos votos dos associados presentes ou 

representados". 

Tais normas estatutárias, ao abrangerem os associados representados, contendem 

com o artigo 175.º, nº 3 do Código Civil, na medida em que esta norma imperativa 

exige maioria absoluta dos associados presentes nas assembleias gerais para serem 

tomadas deliberações, sendo certo que tal maioria abrange apenas os votos dos 

associados presentes e não os votos por procuração. 

Enfermam, pois, tais normas de nulidade por violação de normas legais de natureza 

imperativa - artºs 280.º e 292.º a 295.º do Cód.Civil; 

Nulidades estas que, atento o disposto no artigo 292.º C.Civil não acarretam a 

invalidade dos estatutos da Ré na sua globalidade, uma vez que é de presumir que a 

vontade das partes seria a de, face a tais vícios, manter as normas estatutárias 

restantes. 
 

Pediu, em conformidade e sempre na parte que agora importa, que se declare a 

nulidade, na parte referida, dos Estatutos. 
 

Contestou a Aneop, sustentando que a presença exigida pelo artigo 175.º, n.ºs 2 e 3 

do Código Civil, inclui a representação, sendo, pois, os estatutos conformes à lei. 



 

 

Outro entendimento seria, aliás, inconstitucional. 
 

A acção prosseguiu a sua tramitação e, na altura própria, foi proferida sentença que 

declarou a nulidade do artigo 17.º, n.ºs 1 e 2 dos Estatutos da Ré, na parte em que 

se refere a "associados representados", ordenando a sua eliminação". 
 

Apelou esta, mas o Tribunal da Relação de Lisboa negou provimento ao recurso. 
 

II - 

Ainda inconformada, traz a ré revista. 
 

Conclui as alegações do seguinte modo: 
 

A. A sentença do Tribunal a quo, ao confirmar a sentença proferida em primeira 

instância, limita-se a aplicar ao caso em apreço o que numerosos outros Acórdãos 

têm afirmado, sustentando, em síntese, que os nºs. 1 e 2 do art. 17.° dos Estatutos 

da ANEOP são violadores do disposto no art. 175°, n.º 3, do CC, já que a referida 

norma imperativa ao exigir, para a tomada de deliberações, maioria absoluta dos 

associados presentes nas assembleias gerais, abrangeria apenas os votos dos 

associados presentes, excluindo, portanto, os votos por procuração. 

B. Salvo o devido respeito, discorda-se da tese exposta na Sentença de que se 

recorre, bem como nos Acórdãos em que a mesma se sustenta. Sustentada no 

elemento literal, relacionado com o princípio da admissibilidade da representação 

voluntária, e no elemento lógico, a Recorrente pode apenas concluir que a 

interpretação do art. 175.º do CC tem sido feita de forma desenquadrada e que é 

inconstitucional. 

C. Desde logo, o teor literal do art. 175.º do CC, não diz que admite nem que proíbe 

o voto por representante. Ora a tese sustentada pelo Tribunal a quo resulta de uma 

interpretação das consequências implícitas do silêncio da norma que é inadmissível 

pelas seguintes razões: 

1. Essa interpretação afronta o princípio geral segundo o qual as pessoas podem 

fazer-se substituir por mandatários na prática de actos jurídicos que não sejam 

estritamente pessoais. 

2. O direito de voto, sendo um direito pessoal (porque não patrimonial), mas não 

estritamente pessoal (pois não depende nem se relaciona com as qualidades do 

sujeito), deve poder ser exercido por procurador. 

D. Navegando fora do elemento gramatical ou literal, essa jurisprudência tem-se 

baseado em dois argumentos: (i) numa determinada interpretação do disposto no 

art. 180.º do CC e (ii) nas palavras do Prof. Marcello Caetano, proferidas nos idos 

de 1967. 

E. Vem entendendo o STJ que o sentido do art. 180.°, do CC, é o de proibir o 

associado de incumbir outrem de exercer os seus direitos pessoais, considerando (i) 

que o direito de voto está dentro da esfera desses direitos pessoais, (ii) que a 

proibição impede a representação voluntária e (iii) que tal proibição não pode ser 

arredada mesmo nos estatutos. 

E.1. Salvo o devido respeito, discorda-se da posição assumida. Desde logo, a 

expressão constante da parte inicial do preceito ("salvo disposição estatutária em 



 

 

contrária") abrange a totalidade da disposição. 

É isso que indicia não só a doutrina mais autorizada como a evolução da redacção 

do preceito. 

E.2. Admitir a tese exposta pelo Tribunal a quo significaria admitir que o 

associado, desde que os estatutos o permitissem, poderia transmitir a qualidade de 

associado, mas nunca poderia mandatar terceiro para o exercício dos direitos 

inerentes a essa qualidade. Isto é inaceitável. 

F. Por outro lado, em 1967, o Professor Marcello Caetano manifestou-se a 

propósito da conciliação e interpretação das normas dos arts. 175.°, n.ºs 1 e 2 e 

180.° do CC, considerando que "a referência à votação por representação feita no 

art.º 179.º se entende apenas aplicável aos casos em que o art.º 175.º não proíbe, 

isto é, nas deliberações sobre dissolução ou prorrogação", Esta posição 

(inaceitável), proferida numa conferência e que contraria a posição dos autores do 

Código, é a única fonte legal da posição do Tribunal a quo. 

G . Na ausência de qualquer elemento interpretativo que fundamente esta posição, 

as recorrentes não compreendem o que tem levado a jurisprudência a dar-lhe 

prevalência sobre o entendimento expresso do Professor Antunes Varela, dos 

Professores Pires de Lima e Antunes Varela e do Professor Doutor Menezes 

Cordeiro. 

Posições essas mais recentes, produto de um maior tempo de vigência e 

sedimentação do Código Civil e mais consentâneas com os cânones interpretativos 

do preceito em causa. 

H. O que fica referido não significa que se retire qualquer efeito útil à referência a 

"associados presentes" no art. 175.°, nºs. 2 e 3, do CC. 

H.1. Em primeiro lugar, estando permitido o voto por procurador (cf. arts. 180.º e 

176.°, n.º 1, do CC), se tal estiver definido estatutariamente, então facilmente se 

percebe que o art. 175.º do CC emprega a expressão "associados presentes" no 

sentido de associados que compareçam à assembleia, sendo por isso irrelevante que 

o façam pessoalmente ou por intermédio dum representante. 

H.2. A segunda razão para a ausência de menção expressa a associados 

representados é que ela sempre seria desnecessária: para se saber se existe quorum, 

que é o Propósito do art. 175° do CC, é indispensável contar tanto os associados 

fisicamente presentes como os representados por outros associados ou por outras 

pessoas. 

O quorum constitutivo estabelece-se, como é regra, em função da totalidade dos 

associados, tenham ou não comparecido à assembleia, pelo que, no n.º 1 do art. 

175° do CC não faria qualquer sentido falar de associados presentes ou 

representados. 

Já o quorum deliberativo pode estabelecer-se em função (i) do número total 

associados ou (ii) em função do número dos que compareceram à assembleia. 

Assim, enquanto o n.º 4 fixa o quorum em relação ao número total dos associados 

(três quartos destes), os nºs. 2 e 3 fixam-no em função dos que compareçam. 

I. Cumpre ainda referir que o entendimento que os Tribunais Superiores têm 

seguido afirmando que, em princípio, o voto emitido por procurador é menos 

confiável do que o emitido pelo próprio representado (tal está implícito na tese do 

STJ ou então não faria sentido defender que o legislador consagrou regras distintas, 



 

 

admitindo em alguns casos o voto por procuração e noutros não) é inaceitável. 

Ora, se nas deliberações sobre dissolução ou prorrogação da pessoa colectiva (n.º 

4), que, em tese, são mais graves do que qualquer outra, o associado pode votar por 

procurador, não faz qualquer sentido que não o possa fazer quanto às deliberações 

previstas nos nºs. 2 e 3, claramente, menos importantes. 

J. Finalmente, a Sentença de que se recorre é inconstitucional por atentar contra o 

Princípio da Liberdade de Associação (ao limitar a utilização do instituto do 

mandato sabendo-se que a vida das Associações, sobretudo a das constituídas por 

pessoas colectivas é regida em parte significativa pelas mesmas) e contra o 

Princípio da Autonomia Privada (ao limitar a possibilidade da representação 

voluntária). 

L. Nestes termos, deve a Douta Decisão recorrida ser revogada e substituída por 

outra que declare a validade do artigo 17.°, n.º 1 e 2 dos Estatutos da ora 

Recorrente. 

M. Atendendo a que o recurso ora interposto a ter procedência como acreditamos 

que o vencimento da solução jurídica que esteja em oposição com jurisprudência 

anteriormente firmada no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão 

fundamental de Direito." 

N. Desde já se requer ao Douto Presidente do Supremo Tribunal de Justiça se digne 

determinar o julgamento do presente recurso com a intervenção do plenário das 

secções cíveis (nos termos e ara os efeitos do art. 732.º - A do Código de Processo 

Civil). 
 

Contra-alegou o Ex.mo Magistrado do Ministério Público, concluindo como segue: 
 

1. Conforme determina o art. 175.°, n.º1 do Código Civil," A assembleia não pode 

deliberar, em primeira convocação, sem a presença de metade, pelo menos, dos 

seus associados", sendo que "as deliberações são tomadas por maioria absoluta de 

votos dos associados presentes." 

2. Nos dois números seguintes daquela norma são referidas matérias distintas sobre 

as quais pode recair a deliberação: alteração dos estatutos, e a dissolução ou 

prorrogação da pessoa colectiva, sendo que, 

3. Para proceder a decisão quanto à primeira matéria é exigido "o voto favorável de 

três quartos dos associados presentes", e para proceder a deliberação quanto à 

última, a lei exige "o voto favorável de três quartos do número de todos os 

associados." 

4. O legislador ao referir "associados presentes" (n.ºs 2 e 3 do art.º 175° do CC)e 

apenas "associados"(n.º1 da mesma norma) entendeu que consoante as matérias 

sobre as quais incida a deliberação, assim pode ser necessária a presença colectiva 

ou ser bastante a presença jurídica, através de procuração. 

5. A expressão "associados presentes" utilizada nos n.ºs 2 e 3 do preceito em causa 

significa associados fisicamente presentes, não representados. 

6. O art. 17°, nos 1 e 2 dos Estatutos da recorrente, ao estabelecer que "as 

deliberações da Assembleia Geral são tomadas por maioria absoluta dos votos dos 

associados presentes e representados e que as deliberações sobre alterações dos 

estatutos e destituição dos corpos sociais requerem a maioria de três quartos dos 



 

 

votos dos associados presentes ou representados", violou o disposto no art. 175°, 

n.ºs 1 e 2 do Código Civil. 

7. Assim sendo, deverá ser confirmada a declaração de nulidade do art. 17°, n.ºs 1 e 

2 dos Estatutos da recorrente, na parte em que se refere a "associados 

representados", a qual deverá ser eliminada. 

8. Face ao que se conclui em 2, 3 e 4 não se vislumbra qualquer violação, quer do 

Princípio da Liberdade de Associação, quer do Princípio da Autonomia Privada. 

III - 

O requerimento constante do ponto N das conclusões das alegações já foi 

indeferido pelo Ex.mo Vice-Presidente deste Tribunal, pelo que temos agora, em 

revista não alargada, que conhecer da questão levantada. 

Consiste ela em saber se a inclusão dos associados representados, na parte referida 

dos estatutos da Ré, contraria o disposto nos artigos 180.º, 2.ª parte e 175.º, n.º s 2 e 

3 do Código Civil; devendo, na hipótese afirmativa, ser tomada posição sobre se tal 

entendimento é inconstitucional, por violação dos princípios da liberdade de 

contratar e de associação. 

IV - 

A factualidade que nos chega é do seguinte teor: 
 

a) A recorrente, em assembleia geral extraordinária realizada no dia 10-12-2003, 

procedeu à alteração dos seus estatutos, cujos n.ºs 1 e 2 do art.º 17.º passaram a ter 

a seguinte redacção: 

"1 - Salvo os casos referidos nos números seguintes, as deliberações da Assembleia 

Geral são tomadas por maioria absoluta dos votos dos associados presentes e 

representados. 

2 - As deliberações sobre alterações dos Estatutos e destituição dos corpos sociais 

requerem a maioria de três quartos dos votos dos associados presentes ou 

representados." 

b) A requerimento da recorrente, as alterações estatutárias foram objecto de registo 

no Ministério da Segurança Social e do Trabalho, tendo sido publicadas no Boletim 

do Trabalho e Emprego, I.ª Série, n.º 5, de 08-02-2004, distribuído em 11-02-2004. 

c) O Ministério da Segurança Social e do Trabalho remeteu ao Ministério Público, 

mediante ofício que este recebeu em 16-02-2004, o requerimento de registo, a acta 

da assembleia geral realizada em 10-12-2003, o texto estatutário e o parecer sobre a 

legalidade das alterações introduzidas nos estatutos da recorrente, tudo para efeitos 

de cumprimento do disposto nos art.ºs 513.º, n.ºs 3, al. b), e 4, e 514.º, n.º 1, do 

Código do Trabalho. 
 

1 . As associações de empregadores: antecedentes históricos e regulamentação 

actual. 
 

Na generalidade dos países europeus, a abolição do regime corporativo, ocorrida no 

final do séc. XVIII e começo do séc. XIX, acarretou a extinção de todas as 

associações, independentemente da sua natureza e dos seus fins, em virtude de as 

mesmas terem sido legalmente interditas. 

Porém, e no que concerne ao associativismo empresarial, desde cedo os poderes 



 

 

políticos demonstraram alguma abertura perante tal movimento e, por isso, as 

associações de empresas ressurgiram em alguns desses países, mesmo antes dos 

sindicatos de trabalhadores, muito embora de início com objectivos 

predominantemente económicos e de disciplina comercial. 

Em Portugal, depois da extinção das antigas corporações (de artes e ofícios) 

operada pelo Decreto de 07-05-1834, somente em 1891 o Decreto de 09-05 veio 

regular a constituição de associações de classe, tanto de empregadores como de 

trabalhadores, o qual foi posteriormente substituído pelo Decreto n.º 10.415, de 27-

12-1924. 

Durante o período subsequente assistiu-se à entrada em vigor da Constituição de 

1933 e do Estatuto Nacional do Trabalho, este aprovado pelo DL n.º 23.048, de 23-

09, os quais foram depois acompanhados pela publicação dos diplomas básicos da 

organização das entidades patronais, como sejam os DL’s n.ºs 23.049, de 23-09-

1933, e 24.715, de 03-12-1934 (grémios do comércio e indústria) e a Lei n.º 1957, 

de 25-05-1937 (grémios da lavoura). 

Esta organização corporativa do patronato findou com a Revolução de 1974 (1) . 

Surgiu então o DL n.º 695/74, de 05-12, o qual, concretizando neste domínio o 

direito à livre associação proclamado pelo DL n.º 594/74, de 07-11, veio conferir às 

entidades patronais o direito de se constituírem em associações para a defesa e 

promoção dos seus interesses. Este DL n.º 695/74 teve uma existência efémera (não 

mais de 5 meses...), pois logo foi revogado pelo DL n.º 215-C/75, de 30-04, 

diploma este que veio consagrar definitivamente no ordenamento jurídico nacional 

a organização associativa das entidades patronais bem como os princípios de ordem 

político-jurídica a que aquela devia obedecer (2). 

Por sua vez, o DL n.º 215-C/75 foi revogado pela Lei n.º 99/2003, de 27-08 (art.º 

21.º, n.º 1, al. c)), que aprovou o Código do Trabalho e neste passou a regular a 

matéria referente às associações de empregadores (art.ºs 506.º e segs. do CT) (3) . 
 

O quadro legal actualmente vigente revela que as associações de empregadores 

devem ser qualificadas juridicamente como pessoas colectivas de direito privado, 

de base associativa. Desta sorte, o seu regime deriva, sucessivamente, dos estatutos 

próprios, da regulamentação traçada quanto a elas pelo Código do Trabalho e, 

finalmente, da lei geral sobre as associações, isto é, o Código Civil (4), sendo certo 

que os primeiros são tributários de obediência estrita às normas imperativas 

contidas nos Códigos mencionados. 
 

Posto isto, importa então analisar em que medida é que as normas estatutárias sob 

censura consubstanciam uma violação ao regime injuntivo fixado pelo Código do 

Trabalho e, subsidiariamente, pelo Código Civil. 
 

VI - 

2. A inexistência no Código do Trabalho de norma reguladora do regime de 

votação por representação nas deliberações da assembleia geral das associações de 

empregadores. 
 

O Código do Trabalho dedica um capítulo exclusivo às associações de 

empregadores, no qual normativiza um complexo de regras atinentes aos princípios 



 

 

gerais que devem nortear a actuação daquelas bem como à constituição e 

organização de tais entes (art.ºs 506.º a 523.º). Neste domínio avultam os art.ºs 

515.º e 516.º do CT, fixando o primeiro o conteúdo mínimo dos estatutos das 

associações de empregadores e o segundo a estrutura e o funcionamento daquelas. 

Sucede, porém, que nenhuma das referidas normas, nem qualquer outra do Código 

em apreço, determinam o regime de representação para efeitos de votação em 

assembleias gerais. 

Em face desta omissão do Código do Trabalho, urge então apurar da conformidade 

legal das normas estatutárias em crise à luz da lei geral das associações, prevista no 

Código Civil, isto por força do disposto no art.º 512.º do CT (5) . 
 

VI - 

3. Da consagração no Código Civil da admissibilidade da votação por 

representação nas assembleias gerais das associações. 
 

3.1. Da assembleia geral das associações: competência e funcionamento. 
 

A organização social das associações sem fim lucrativo encontra-se regulada nos 

art.ºs 162.º e 170.º do CC, preceitos estes que impõem a existência de três órgãos: a 

administração, o conselho fiscal e a assembleia-geral (6) . 

No que concerne especificamente à assembleia-geral, a mesma é formada pelo 

universo dos associados e constitui o órgão superior, cabendo-lhe formar a vontade 

soberana da pessoa colectiva e tomar algumas das deliberações mais relevantes da 

vida social, a saber: 

Eleição dos titulares dos órgãos da administração, sempre que os estatutos não 

estabeleçam outro método de escolha (art.º 170.º, n.º 1, do CC); 

Destituição dos titulares dos órgãos da associação (art.º 172.º, n.º 2, do CC); 

Aprovação do balanço, efectuada uma vez em cada ano (art.ºs 172.º, n.º 2, e 173.º, 

n.º 1, 1.ª parte, do CC) 

Alteração dos estatutos (art.º 172.º, n.º 2, do CC); 

Extinção da associação (art.ºs 172.º, n.º 2, e 182.º, n.º 1, al. a), do CC); 

Autorização para demandar os administradores por factos praticados no exercício 

do cargo (art.º 172.º, n.º 2, do CC); 

Destinação dos bens da associação no caso de extinção, não dispondo o estatuto de 

(art.º 166.º, n.º 2, do CC). 
 

Para além desta competência reservada, a assembleia geral tem uma competência 

genérica para tomar deliberações sobre todas as demais matérias que não estejam 

legal ou estatutariamente cometidas aos outros órgãos (obrigatórios e facultativos) 

da associação. 
 

Por seu turno, o funcionamento e as deliberações da assembleia geral estão sujeitos 

ao regime do art.º 175.º do CC, o qual, com a epígrafe de "Funcionamento", dispõe 

que: 

"1. A assembleia não pode deliberar, em primeira convocação, sem a presença de 

metade, pelo menos, dos seus associados. 

2. Salvo o disposto nos números seguintes, as deliberações são tomadas por maioria 



 

 

absoluta dos associados presentes. 

3. As deliberações sobre alterações dos estatutos exigem o voto favorável de três 

quartos do número dos associados presentes. 

4. As deliberações sobre a dissolução ou prorrogação da pessoa colectiva requerem 

o voto favorável de três quartos do número de todos os associados. 

5. Os estatutos podem exigir um número de votos superior ao fixado nas regras 

anteriores." 

 

Da análise do preceito, o que mais avulta é a exigência de um quórum - constitutivo 

(n.ºs 1 e 4) e deliberativo (n.ºs 2 a 4) - para o funcionamento da assembleia geral e 

a possibilidade de o estatuto poder consagrar requisitos mais severos. 

Assim e resumindo: 

A assembleia não pode deliberar, em primeira convocação, sem a presença de, pelo 

menos, metade dos seus associados; 

Em segunda convocação, a assembleia pode deliberar com qualquer número de 

associados presentes; 

As deliberações são tomadas por maioria absoluta dos associados presentes, sendo 

certo que em alguns casos é necessária a maioria qualificada do número dos 

associados presentes ou a do número total dos associados. 
 

3.2. Do exercício do direito de voto em representação do associado não presente na 

assembleia geral. 
 

A deliberação da assembleia geral traduz um acto colectivo da vontade dos 

associados, expressando-se esta por via do exercício do respectivo direito de voto. 

A possibilidade de este direito do associado poder ser exercido por outrem em sua 

representação nas deliberações da assembleia sobre a dissolução ou prorrogação da 

associação (n.º 4 do art.º 175.º do CC) não tem suscitado quaisquer dúvidas na 

doutrina e na jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
 

O mesmo não tem sucedido relativamente à admissibilidade da votação por 

representação nos casos previstos nos n.ºs 2 e 3 do art.º 175.º do CC. Trata-se de 

questão que não tem sido objecto de controvérsia no plano jurisprudencial (7), 

mas que cindiu a doutrina, sendo conhecidas neste domínio três correntes. 

A mais antiga, denegatória, não concebe tal possibilidade. Argumenta para tanto 

que o n.º 2 do art.º 175 do CC diz que as deliberações são tomadas por maioria 

absoluta de votos dos associados presentes. E o n.º 3 do mesmo artigo, ao exigir 

uma maioria qualificada para determinadas deliberações, também se refere aos 

associados presentes. Apenas o n.º 4 do artigo em causa menciona associados, 

somente, quando trata das deliberações sobre dissolução ou prorrogação da 

associação. Ademais, o art.º 180.º in fine do CC preceitua que o associado não pode 

incumbir outrem do exercício dos seus direitos pessoais e nos quais se inclui o 

direito de voto. Logo, não admite a votação por representação. Acontece que o art.º 

176.º, n.º 1, do CC, proíbe ao associado votar, por si ou como representante de 

outrem, nas matérias em que haja conflito de interesses entre a associação e ele, 

etc...; ou seja, acaba por admitir a votação por representação. Daí que a única 

maneira de conciliar estas disposições seja a de considerar que a referência à 



 

 

votação por representação feita no art.º 176.º do CC apenas é aplicável aos casos 

em que o art.º 175.º do CC a não proíbe, isto é, nas deliberações sobre dissolução 

ou prorrogação da associação (n.º 4) (8) . 

Uma outra corrente, que se poderá designar de intermédia, admite a 

possibilidade de o direito de voto poder ser exercido por um outro associado, 

que não o respectivo titular, em decorrência directa do que dispõe o art.º 176.º, 
n.º 1, do CC. O facto de o art.º 180.º do CC estabelecer que o associado não pode 

incumbir outrem de exercer os seus direitos pessoais não obsta a tal conclusão, pois 

os direitos pessoais tidos em conta no artigo em causa correspondem ao direito de 

ser eleito para exercer funções em órgãos da associação bem como o próprio 

exercício dessas funções (9) . 

Finalmente, a terceira corrente defende a possibilidade de o associado poder se 

fazer representar na assembleia, seja através de outro associado, seja de um 

terceiro (10). A primeira faculdade de representação encontra-se prevista no art.º 

176.º, n.º 1, do CC; a segunda corresponde a uma possibilidade geral de qualquer 

ordem jurídica moderna e que apenas pode ser afastada perante norma expressa que 

o determine, o que, para efeitos das deliberações em causa, pode ser uma 

disposição estatutária. Quanto à regra final contida na parte final do art.º 180.º do 

CC, a mesma não se aplica nesta sede, pois a sua eficácia restringe-se aos 

exercícios intrassocietários ligados à pessoa do associado. 
 

VII - 

1 . O artigo 180.º do Código Civil 
 

É óbvio que o entendimento a adoptar em torno da questão que envolve o sobredito 

conflito doutrinário deve corresponder ao produto de um trabalho de interpretação 

normativa destinado a fixar do sentido e alcance das normas insertas na parte final 

do art.º 180.º e nos n.ºs 2 e 3 do art.º 175, ambos do CC. 
 

O art.º 180.º do CC - cuja epígrafe é "Natureza pessoal da qualidade de associado" - 

estabelece que: 
 

"Salvo disposição estatutária em contrário, a qualidade de associado não é 

transmissível, quer por acto entre vivos, quer por sucessão; o associado não pode 

incumbir outrem de exercer os seus direitos pessoais.". 
 

A letra do preceito revela que o seu trecho inicial ("salvo disposição estatutária em 

contrário") abrange todo o período da norma, pois o ponto e vírgula não tem aqui a 

virtualidade de excluir a oração que se lhe segue da inicial. Na verdade, o que 

avulta no artigo em análise é que o sinal pontuação em causa - em obediência, aliás, 

às regras gramaticais da língua portuguesa -, limita-se a separar duas orações 

unidas pelo mesmo sentido. O facto de a segunda oração não conter uma conjunção 

adversativa (como, por exemplo, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, etc...) 

limita-se a reforçar inequivocamente o propósito com que foi utilizado o sinal de 

pontuação em causa e a conclusão acima retirada de que a expressão com que se 

inicia o preceito abrange a totalidade da disposição. 
 



 

 

No mesmo sentido aponta a análise do elemento histórico da norma, mais 

concretamente, os trabalhos preparatórios que precederam a publicação do Código 

Civil de 1966, cujas origens, neste caso, remontam ao "Anteprojecto De Um 

Capítulo Do Novo Código Civil (Pessoas Colectivas)", da autoria do Prof. Ferrer 

Correia (11) . 

Com efeito, o art.º 33.º do referido Anteprojecto - que tinha a epígrafe de "Natureza 

estritamente pessoal da qualidade de associado" - dispunha que: 

"1.º - A qualidade de associado não é transmissível, nem por acto entre vivos nem 

por morte. 

2.º - O associado não poderá confiar a outrem o exercício dos seus direitos 

pessoais. 

3.º - O estatuto pode estabelecer regras diferentes.". 
 

Na sequência da 1.ª Revisão Ministerial do Anteprojecto do Código Civil, o 

preceito em causa passou a constituir o art.º 138.º, manteve imodificada a sua 

epígrafe, mas viu alterada a sua redacção, a qual passou a estabelecer que: 

"1.º - A qualidade de associado não é transmissível, nem por acto entre vivos nem 

por morte. 

2.º - Ao associado não é permitido confiar a outrem o exercício dos seus direitos 

pessoais. 

3.º - O estatuto pode estabelecer regras diferentes das consignadas nos números 

anteriores.". 
 

A 2.ª Revisão Ministerial do Anteprojecto do Código Civil voltou a alterar tanto a 

numeração como a redacção da norma em análise, tendo a mesma passado a 

constituir o art.º 180.º e a prescrever que: 
 

"Salvo disposição estatutária em contrário, a qualidade de associado não é 

transmissível, quer por acto entre vivos quer por sucessão, e o sócio não pode 

incumbir outrem de exercer os seus direitos pessoais". 
 

O art.º 180.º do Projecto do Código Civil manteve a composição da norma, que 

acabou por vir a ser transposta para o Código Civil com o mesmo número, mas 

com a modificação de pormenor consistente na substituição do segmento da frase ", 

e" pelo sinal de pontuação ";". 

Esta apreciação do "percurso histórico" do art.º 180.º, desde a génese até à sua 

consagração no Código Civil, revela a nosso ver que a parte final do preceito não se 

situa fora do âmbito traçado pela ressalva da disposição estatutária em sentido 

contrário. 
 

Por outro lado, importa ter presente, nesta sede, que o Código Civil de 1966 acabou 

por não ser insensível às soluções consagradas à época pelas codificações 

congéneres italiana e alemã, cujo artigo 24.º quanto à primeira e §§ 38 e 40, quanto 

à segunda (12), já então admitiam a possibilidade de os estatutos associativos 

poderem contemplar uma prescrição diversa da decorrente das normas sobre a 

intransmissibilidade e impossibilidade de representação quanto a direitos pessoais. 

(13) 



 

 

 

A interpretação baseada no elemento histórico do artigo em causa permite, pois, 

concluir que os estatutos de uma associação sem fim lucrativo podem conter uma 

norma que permita aos associados incumbir outrem de exercer os seus direitos 

pessoais. 
 

O elemento racional interpretativo também concorre neste sentido, já que a 

representação voluntária é um instituto jurídico que acabou por merecer a 

consagração expressa no Código Civil de 1966 (14) - art.ºs 262.º a 269.º do CC - e 

corresponde a uma possibilidade geral de qualquer ordenamento moderno, que 

apenas deve ser afastada perante a existência de norma imperativa que o determine 

(15) . 
 

Em suma, o art.º 180.º do CC autoriza que os estatutos de uma associação sem fim 

lucrativo contenham uma norma que permita aos associados incumbir outrem de 

exercer os seus direitos pessoais. 
 

E que direitos pessoais são estes? 

O Código Civil não os define, assim como também não elenca os deveres dos 

associados. 

Porém, a doutrina tem identificado os direitos e deveres típicos, sendo habitual a 

distinção dos primeiros em gerais e especiais (16) . Os primeiros são aqueles que 

assistem, por igual, a todos os associados; os segundos (17) são concedidos pelo 

estatuto a um ou alguns dos associados. 

Entre os direitos gerais dos associados, avultam os direitos participativos, os 

direitos de desfruto de benefícios associativos e os direitos honoríficos e 

designativos. 

Pois bem, os direitos pessoais - gerais ou especiais - que os associados podem 

incumbir outrem de exercer, nos termos em que os estatutos assim o permitirem, 

corresponderão a todos os que, por natureza, admitirem um exercício 

representativo, ou seja, e fazendo uma delimitação pela negativa, os direitos que 

não se referirem aos desempenhos que dependerem das qualidades pessoais do 

associado designadamente, os relativos ao exercício de cargos sociais e à 

participação nas eleições. 
 

VII - 

2. Os n.ºs 2 e 3 do art.º 175 do Código Civil 
 

Os n.ºs 2 e 3 do art.º 175.º do CC estabelecem que: 
 

"2. Salvo o disposto nos números seguintes, as deliberações são tomadas por 

maioria absoluta dos associados presentes. 

3. As deliberações sobre alterações dos estatutos exigem o voto favorável de três 

quartos do número dos associados presentes.". 
 

A letra dos preceitos citados refere-se expressamente a "associados presentes", 

daqui resultando a inadmissibilidade aparente de nas deliberações em causa não 

poderem intervir os associados ausentes, mediante o exercício representativo por 



 

 

outrem dos seus direitos de participação na assembleia e de voto. 
 

Acontece, porém, que o elemento interpretativo gramatical, embora naturalmente 

importante, acaba por não se revelar decisivo nesta sede, quando comparado com o 

elemento lógico interpretativo. 

Na verdade, história contemporânea (maxime, as "fontes da lei") da eclosão das 

normas em causa denota que estas seguem de perto as disposições insertas no art.º 

21, §1.º e §2.º do Codice Civile(18), sendo certo que a doutrina italiana reconhece 

há muito a possibilidade de os associados se poderem fazer representar na 

assembleia geral por outros associados, desde que tal não esteja vedado pelos 

estatutos ou acto constitutivo da associação (19) . 
 

Por outro lado, os elementos racional e sistemático dos preceitos em apreço 

indicam no mesmo sentido. É irrazoável admitir a possibilidade de a deliberação 

mais gravosa para a vida de uma associação (qual seja, a da sua dissolução, 

verdadeira "bomba atómica" que desencadeia o início do processo conducente à 

extinção da pessoa colectiva) poder ser tomada com recurso à votação por 

representação e de vedar-se em termos absolutos tal faculdade relativamente às 

demais deliberações, obviamente menos penosas. A argumentação que vê esta 

necessidade de comparência como forma de fazer prevalecer a vontade livre e 

esclarecida dos associados esbarra na dedução ilógica de que, na hipótese de voto 

por procuração para dissolução da pessoa colectiva, o voto não é esclarecido! 

Acresce que, conforme acima se frisou, a representação voluntária corresponde a 

uma possibilidade geral de qualquer ordem jurídica moderna, que apenas deve ser 

afastada perante a existência de norma expressa que o determine, o que não se 

verifica nesta sede, atento o disposto no acima interpretado art.º 180.º do CC. 

Finalmente, o art.º 176 do CC, no seu n.º 1, admite expressamente a faculdade de o 

associado votar em representação de outrem, limitando-se a excluir tal faculdade 

nos casos exista um conflito de interesses entre a associação e ele, seu cônjuge, 

ascendentes ou descendentes. 
 

Efectuando a ponderação de todos estes elementos, verifica-se que o 

sentido útil a atribuir às sucessivas exigências de votos dos 

associados presentes é, antes, o de impedir o voto por 

correspondência, em que, aqui sim, se potencia o risco de o 

associado votar de forma pouco esclarecida, já que não 

assiste nem intervém na discussão no decurso da 

assembleia. 
Logo, o que acaba por avultar no resultado da tarefa 

interpretativa exercida sobre os n.º 2 e 3 do art.º 175.º do 

CC é que nas deliberações referidas em tais preceitos é 

admissível a votação por representação (o voto por 



 

 

procuração) (20). 
 

VIII - 

A interpretação que vimos sustentando - quer reportada ao artigo 180.º, quer ao 

artigo 175.º, n.ºs 2 e 3 - integra-se muito melhor que as outras numa visão actualista 

da realidade, a qual, se necessário fosse, contribuiria para a fundamentar. 

Na verdade, sempre haveria que atender à evolução no tempo, quer da ideia de 

presença, quer da de mobilidade das pessoas. 

Com a revolução informática passou a ser possível e particularmente acessível 

acompanhar "par et passu" o que se passa numa assembleia geral e mesmo nela 

intervir estando até a milhares de quilómetros. Estamos a pensar, 

exemplificativamente, nas vídeo-conferências. Mas também valerão por aqui os 

telemóveis com que um representante possa ir informando o representado de tudo o 

que se vai passando. Esta revolução é, de tal modo intensa que mesmo o instituto 

da representação vai ficando, em certos domínios, um tanto perdido no tempo, 

incapaz de acompanhar, também exemplificando, a eficiência e rapidez dos E Mails 

com assinatura digital e envio de som do que poderia ser uma comunicação à 

assembleia. 
 

Do mesmo passo, a mobilidade das pessoas é hoje muito diferente da que era 

quando as normas que agora interpretamos foram concebidas. É-se hoje, com 

alguma frequência, associado duma associação cujas assembleias funcionam a 

milhares de quilómetros de distância, tem de se viajar para bem longe nas datas 

daquelas e aí por diante. 
 

IX - 

Por tudo, entendemos que os dispositivos estatutários, na parte posta em causa, não 

padecem do vício que lhes é apontando na decisão recorrida. 

Como se viu, as normas fixadas nos n.ºs 2 e 3 do art.º 175.º do CC, conjugadas com 

o disposto no art.º 180.º do mesmo Código, admitem a possibilidade de os estatutos 

da associação consagrarem a votação por representação nas deliberações da 

assembleia geral mencionadas pelas normas estatutárias em causa. 

Destarte, o art.º 17.º, n.ºs 1 e 2 dos estatutos da recorrente ANEOP não são 

merecedores de censura alguma, porque legais. 

Não pode, pois, subsistir a decisão recorrida, que, como tal, deve ser revogada. 
 

X - 

A posição assumida prejudica a invocada inconstitucionalidade, já que esta estava 

reportada à solução contrária. 
 

E não colide com a jurisprudências do Ac. do TC n.º 18/06 de 06-01-2006, 

disponível no sítio do respectivo tribunal, no qual se decidiu "não julgar 

inconstitucional a norma obtida por interpretação conjugada dos artigos 175.º, nºs 

2, 3 e 4, e 176.º do Código Civil, segundo a qual apenas é admissível o voto por 

procuração nas deliberações sobre a dissolução ou prorrogação da pessoa colectiva, 

estando o voto por procuração vedado nas deliberações enunciadas nos nºs 2 e 3 do 



 

 

artigo 175.º do Código Civil.". 

Ou seja, a interpretação que nos chega na decisão recorrida não era 

inconstitucional, mas daí não se pode inferir que o seja a interpretação contrária 

que defendemos. 
 

XI - 

Pelo exposto, concede-se provimento à revista, revogando-se o acórdão recorrido e 

julgando-se a acção improcedente, com a absolvição da Ré do pedido de declaração 

de nulidade dos n.ºs 1 e 2 do art.º 17.º dos seus estatutos, na parte posta em causa. 

Sem custas. 
 

Lisboa, 16 de Novembro de 2006 

João Bernardo 

Abílio Vasconcelos 

Duarte Soares 

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

(1) A extinção dos grémios da lavoura ocorreu em bloco, por via do DL n.º 482/74, 

de 25-09. O fim dos grémios do comércio e indústria foi bem mais casuístico, 

avultando neste domínio o DL n.º 443/74, de 12-09 (procedeu à extinção do 

Grémio dos Armazenistas de Mercearia, dos Grémios dos Retalhistas de Mercearia 

do Norte, Centro e Sul, do Grémio dos Industriais de Bordados da Madeira, do 

Grémio dos Industriais de Cerâmica e do Grémio dos Proprietários de Fragatas e 

Batelões do Porto de Lisboa), os Despachos Ministeriais, publicados no DR n.º 

302/74, SÉRIE I, 2º Suplemento, de 30-12-1974 (procederam à extinção da União 

dos Grémios de Industriais e Exportadores de Produtos Resinosos, bem como dos 

grémios nela integrados, do Grémio dos Exportadores de Madeiras, do Grémio dos 

Industriais de Arroz, do Grémio do Comércio de Exportação de Frutas, do Grémio 

dos Exportadores de Frutos e Produtos Hortícolas do Algarve, do Grémio dos 

Exportadores de Frutas e Produtos Hortícolas de S. Miguel, do Grémio dos 

Exportadores de Frutas e Produtos Hortícolas da Ilha da Madeira e do Grémio dos 

Armazenistas e Exportadores de Azeite), os Despachos Ministeriais, publicados no 

DR n.º 303/74, SÉRIE I, 2º Suplemento, de 31-12-1974 (extinguiram o Grémio dos 

Armazenistas de Mercearia, os Grémios dos Retalhistas de Mercearia do Norte, 

Centro e Sul, o Grémio dos Proprietários de Fragatas e Batelões do Porto de 

Lisboa, o Grémio dos Armazenistas de Vinhos, do Grémio do Comércio de 

Exportação de Vinhos, da União Vinícola Regional de Bucelas, da União Vinícola 

Regional de Carcavelos, da União Vinícola da Região de Moscatel de Setúbal e os 

grémios nelas integrados), Decreto n.º 804/74, de 31-12 (extinção do Grémio dos 

Industriais de Transportes em Automóveis), DL n.º 296/75, de 19-06 (extinção do 

Grémio Nacional dos Bancos e Casas Bancárias), DL n.º 306/75, de 21-06 

(extinção do Grémio dos Seguradores), Despacho Ministerial, publicado no DR n.º 

142/75, SÉRIE I, de 23-06-1975 (extinção dos Grémios dos Industriais de 

Conservas de Peixe do Norte, Centro, Setúbal, Barlavento e Sotavento do Algarve e 

do Grémio dos Exportadores de Conservas de Peixe), e Decreto n.º 116/82, de 19-

10 (extinção do Grémio dos Armadores da Pesca da Sardinha). Mais 

genericamente, o DL n.º 293/75, de 16-06, impôs a extinção dos grémios 



 

 

facultativos que dentro de sessenta dias não se transformassem em associações 

patronais. 

(2) A saber, a liberdade de constituição (art.º 1.º, n.º 1), a liberdade de inscrição 

(art.º 10.º, n.ºs 2 e 3), a orgânica democrática (art.ºs 2.º, 10.º, n.º 1) e a 

independência perante o Estado (art.ºs 7.º, 13.º e 14.º). 

(3) Note-se que a revogação do DL n.º 215-C/75 não foi absoluta: a apreciação da 

validade dos estatutos das associações de empregadores já existentes à data da 

entrada do Código do Trabalho continua a estar sujeita à disciplina traçada por tal 

diploma (art.º 8.º, n.º 2, da Lei n.º 99/2003). 

(4) Recorda-se a este propósito o disposto no art.º 512.º do CT: "As associações de 

empregadores estão sujeitas ao regime geral do direito de associação em tudo o que 

não contrarie este Código". 

(5) Quanto às associações sindicais, porém, o Tribunal Constitucional julgou 

reiteradamente inconstitucional a aplicação das normas em causa, por via da 

remissão determinada pelo DL n.º 215-B/75, de 30-04: nos Acórdãos n.ºs 46/85, 

314/86, 11/87, 33/87, 55/87, 89/87, 100/87, 393/87, 64/88 e 159/88, estes dois 

últimos proferidos em sede de fiscalização abstracta sucessiva. 

(6) Note-se que os associados podem prever outros, não raramente designados de 

facultativos, e atribuir-lhes competências que não bulam com as dos órgãos 

obrigatórios. 

(7) O Supremo Tribunal Justiça tem tratado de um modo até agora coincidente a 

problemática em apreço, considerando que a votação por representação se encontra 

excluída nos casos previstos nos n.ºs 2 e 3 do art.º 175 do CC. Vejam-se a este 

propósito os Acórdãos proferidos nas Revistas n.ºs 56/96 - 1.ª Secção de 18-06-

1996 e 3246/02 - 7.ª Secção de 07-11-2002. 

Também na 2.ª instância se tem registado a mesma univocidade, sendo exemplo 

disso os Acórdãos da Relação do Porto de 04-06-2001 e de 06-05-2002. 

Todos os Acórdãos citados sem menção de inserção estão disponíveis para consulta 

em www.dgsi.pt. 

(8) Cfr. MARCELLO CAETANO, As pessoas colectivas no novo Código Civil 

português, in O Direito, Ano 99, pág. 108, 

(9 Cfr. HEINRICH EWALD HÖRSTER, A Parte Geral do Código Civil 

Português, Teoria Geral do Direito Civil, pág. 402. 

(10) Cfr. MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil Português, I Parte 

Geral, Tomo III, Pessoas, Almedina, 2004, pág. 684, e OLIVEIRA 

ASCENSÃO, Direito Civil, Teoria Geral, Volume I, Introdução, As pessoas, 

Os bens, Coimbra Editora, 1997, pág. 289. Aparentemente, e no mesmo 

sentido, CARVALHO FERNANDES, Teoria geral do Direito Civil, Vol. I, 2.ª 

Edição, Lex, Lisboa, 2005, pág. 514, e PIRES DE LIMA e ANTUNES 

VARELA, Código Civil Anotado, Vol. I, 4.ª Edição revista e actualizada, 

Coimbra Editora, 1987, pág. 177. 

(11) Publicado no BMJ, n.º 67, págs. 247 e segs.. 

(12) Na parte que agora releva, o art.º 24, § 1, do Códice Civile estabelece que "A 

qualidade de associado é intransmissível, salvo se a transmissão for consentida pelo 

acto constitutivo ou pelos estatutos". O § 38 do Bügerliches Gesetzbuch (BGB) 

prescreve que "A qualidade de membro é intransmissível e não pode ser herdada. O 



 

 

exercício dos direitos derivados da qualidade de membro não pode ser cedido a 

outrem", mas o § 40 dispõe que este preceito não se aplica " quando os estatutos da 

associação disponham outra coisa". 

(13) Na doutrina italiana, cfr. por todos, FRANCESCO GALGANO, Commentario 

Del Códice Civile, Libro Primo, Delle Persone e Della Famiglia, Delle Persone 

Giuridiche, Disposizioni Generali, Delle Associazioni e Delle Fundazioni, Art. 11-

35, págs. 307 a 316; na doutrina alemã, cfr. por todos, LUDWIG ENNECCERUS, 

THEODOR KIPP e MARTIN WOLFF, Tratado de Derecho Civil (tradução do 

alemão), Primer Tomo, Parte General, I, pág. 480. 

(14)Ao invés daquilo que sucedeu no Código de Seabra, que não regulava a 

representação enquanto tal; fixava apenas a disciplina do contrato de mandato, que 

se referia promiscuamente à procuração. 

(15) Cfr., a este propósito, MENEZES CORDEIRO, obra citada, pág. 684. 

(16) Cfr., por todos, MENEZES CORDEIRO, obra citada, págs. 663 a 665, 

CARVALHO FERNANDES, obra citada, pág. 514, e FRANCESCO FERRARA, 

Trattato di Diritto Civile Italiano, Volume Secondo, Tomo Secondo, Torino, 1958, 

Le persone giuridiche, págs. 290 a 295. 

(17) Os direitos especiais dos associados mereciam uma consagração expressa no 

art.º 30 do "Anteprojecto De Um Capítulo Do Novo Código Civil (Pessoas 

Colectivas)" que acabou por não ser transposta para o Código Civil de 1966. 

Estabelecia tal preceito que "na falta de estipulação em contrário, os direitos 

especiais concedidos pelo estatuto a um ou alguns membros da corporação não 

podem ser suprimidos ou coarctados sem consentimento dos respectivos titulares.". 

(18) É a seguinte a redacção do art.º 21 do Codice Civile: 

"As deliberações da assembleia são tomadas por maioria de votos e com a presença 

de, pelo menos, metade dos associados. Em segunda convocação, a deliberação é 

válida qualquer que seja o número de intervenientes. 

Os administradores não votam nas deliberações de aprovação do balanço e 

naquelas que respeitem à sua responsabilidade. 

Salvo disposição em contrário, a modificação do acto constitutivo ou do estatuto 

exige a presença de, pelo menos, três quartos dos associados e o voto favorável da 

maioria dos presentes. 

A dissolução da associação e a devolução do património exigem o voto favorável 

de, pelo menos, três quartos dos associados." (tradução livre) 

(19 Cfr., por todos, FRANCESCO FERRARA, obra citada, pág. 276, e BRUNO 

LIGUORI, NICOLA DISTASO e FERNANDO SANTOSUOSSO, Disposizioni 

Sulla Legge in Generale, Delle Persone e Della Famiglia, Torino, pág. 226. 

(20) Desde que autorizada pelos estatutos, em conformidade com o regime 

decorrente do art.º 180.º do CC. 
 
 
 
EM SENTIDO DESFAVORÁVEL AO VOTO POR PROCURAÇÃO: 
 
 
 

Acórdão do 



 

 

Supremo 

Tribunal de 

Justiça 
Processo: 09B0139  

 

Nº Convencional: JSTJ000 
Relator: LÁZARO FARIA 
Descritores: ASSEMBLEIA GERAL 

VOTAÇÃO 
  

Nº do Documento: SJ200904160001397 
Data do Acordão: 16-04-2009 
Votação: UNANIMIDADE 
Texto Integral: S 
Privacidade: 1 

  

Meio Processual: REVISTA 
Decisão: NEGADA 

  

Sumário : 1 - Nas assembleias e para os fins a que se referem os três primeiros números do artº 

175º do C. Civil, as deliberações só podem ser votadas por associados que, fisicamente, 

se encontrem presentes, não sendo permitido o voto por procuração. 
2 – Esta presença física, exigida legalmente, é perceptível e justifica-se, porquanto, não 

exigindo a lei um número mínimo obrigatório de associados votantes, compensa esta não 

exigência, ao menos, com a obrigatoriedade da sua presença, como meio de assegurar que o 

voto exercido nestas condições seja livre, esclarecido e responsável. 
 
ACORDAM NO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
I – RELATÓRIO - 
 
AA instaurou, em Janeiro de 2007, a presente acção declarativa, com processo comum, na 
forma ordinária, contra BB, pedindo que fossem declarados nulos 19 votos que o cabeça da 
lista B fez entrar na urna, com recurso a procurações, declarando-se a vitória da lista A, com 
uma vantagem de 17 votos ou, subsidiariamente, que fossem declarados nulos a 
deliberação da sessão eleitoral do BB., de 15/12/2006, e o respectivo acto eleitoral, ou, 
ainda, subsidiariamente, fossem aqueles actos anulados, nos termos do artigo 177º do 
Código Civil. 
Alegou, em síntese, os factos atinentes à invalidade da deliberação social tomada na 
Assembleia-geral da demandada, de 15/12/2006. 
Citado, o clube réu contestou, sustentando a validade da votação por procuração. 
 
*** 
 
Entendendo o tribunal que o processo continha todos os elementos que permitiam conhecer, 
desde logo, do mérito da causa, foi proferido saneador-sentença - artigos 510º, nºs 1, b), e 
3, do C. P. C. - julgando a acção procedente e, em consequência, declarados nulos e sem 
nenhuns efeitos os 19 votos referidos, entrados em urna com recurso a procuração, no acto 
eleitoral realizado no dia 15/12/2006, o que implica a vitória da lista A. 
*** 
 
Inconformado, o clube Réu apelou, tendo, nas alegações, concluído que: 
 
A) A votação por procuração é legal, não estando impedida pelos artigos 180° e 175° do C. 
C. 
B) Interpretar os artigos 180° e 175° no sentido de que estes impedem o voto por 
procuração, a decisão viola a Constituição da Republica Portuguesa (seu artigo 26°). 
 
Nas contra-alegações, o apelado defendeu a manutenção do decidido. 
 
** 



 

 

 
O Tribunal da Relação acordou em, confirmando inteiramente os fundamentos da decisão 
recorrida e esta, julgar a apelação improcedente. 
 
Desta decisão interpôs recurso, de revista, o Réu, para o Supremo Tribunal de Justiça. 
 
Alegando, concluiu: 
 
A) A votação por procuração é legal, não estando impedida pelos artigos 180º e 175° do C. 
C. 
 
B) Interpretar os artigos 180° e 175° no sentido de que estes impedem o voto por 
procuração, viola a C.R.P., artigo 26°. 
 
Pede a procedência do recurso e a revogação do acórdão recorrido e, em consequência, 
que seja declarada a improcedência da acção. 
 
Foram apresentadas contra-alegações, defendendo-se que: 
 
- A votação por procuração, na situação vertente, não é admissível pela lei civil. 
 
- Esta interpretação não é inconstitucional, tendo mesmo sido confirmada por este Tribunal. 
 
- Os votos por procuração aceites pela mesa da Assembleia - Geral do Recorrente são 
nulos. 
 
Sem prescindir, 
 
- 2 (dois) daqueles votos por procuração estão feridos de nulidade atendo a que os 
instrumentos de representação que lhes deram origem estão revestidos de irregularidades. 
 
Pede a confirmação da decisão, julgando improcedente o recurso interposto. 
 
 
II - Cumpre apreciar e decidir: 
 
Foram julgados provados os seguintes factos: 
a) No dia 15 de Dezembro de 2006, teve lugar, na sede da Ré uma Assembleia-Geral 
eleitoral para a eleição dos seus corpos sociais, para o biénio 2006/2008; 
b) Apresentaram-se a sufrágio duas listas, a Lista A e a Lista B. 
c) No final daquela assembleia proclamou-se a vitória da Lista B, com uma vantagem de 2 
votos em relação à Lista A. 
d) Muitos dos eleitores exerceram o seu direito de voto através de procuração, passadas na 
sua maioria, a favor do associado CC (cabeça da Lista B); 
e) As duas listas que se apresentaram a sufrágio englobavam os candidatos a todos os 
órgãos sociais, não sendo a votação para cada um desses órgãos (Direcção, Conselho 
Fiscal e Assembleia Geral) realizada separadamente; 
f) Nenhuma dificuldade à utilização das procurações foi oposta pelo presidente da mesa em 
exercício e pelos membros da mesa que presidiram à Assembleia-geral; 
g) Na noite do acto eleitoral foi decidido aceitar as 19 procurações apresentadas pelo 
cabeça da Lista B e, consequentemente, considerar válidos os votos que lhes 
corresponderam, num total de 19 votos; 
h) As listas terminaram separadas por 2 votos (44 para a lista A e 46 para a lista B). 
 
 
- O DIREITO - 



 

 

 
 
É sabido que o objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, 
não podendo este Tribunal conhecer de “questões” nelas não incluídas, a não ser que sejam 
de conhecimento oficioso - arts. 684º, nº 3, e 690º, nº 1 e 3, e 660º nº 2, do C. P. Civil, 
sendo que este dispõe: “O juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham 
submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela 
solução dada a outras. Não pode ocupar-se senão das questões suscitadas pelas partes, 
salvo se a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras”. 
 
A única questão ora sob conhecimento consiste em decidir da validade ou nulidade dos 
votos, por procuração, em Assembleia-Geral eleitoral (para a eleição dos corpos sociais) do 
Réu, BB, Associação sem fins lucrativos. 
E, caso se entenda a impossibilidade deste meio de votação, invoca o recorrente a 
inconstitucionalidade desta interpretação dos artigos 180° e 175° do C. Civil, por violação da 
C.R.P., seu artigo 26°. 
 
Tendo-se entendido no tribunal de 1ª instância que - não sendo possível na situação 
“subjudice” o voto por procuração, dada a exigência legal da presença física dos votantes no 
acto eleitoral (artº 175º nº 2 do C. Civil) e afastada que foi a inconstitucionalidade de tal 
interpretação - os votos por procuração são nulos, foi interposto recurso para a Relação com 
apresentação de alegações (e conclusões). Este, considerando que “as razões de tal 
entendimento se mostram adequada e desenvolvidamente expostas na decisão recorrida”, 
para as mesmas remeteu, nos termos e para os efeitos do nº 5 do artº 713º do C. P. Civil, 
“sem necessidade de repeti-las”, confirmando-se o decidido. 
 
Apresentadas, de novo, alegações, agora para este Supremo Tribunal, invoca o recorrente 
como fundamento que a possibilidade do exercício do direito de voto, em representação do 
associado não presente na Assembleia Geral, é totalmente legal, mesmo sem necessidade 
de expressa consagração estatutária, devendo a interpretação do artigo 180º do C. C. ter 
por base uma visão actualista da realidade e a defesa do princípio da possibilidade geral da 
representação voluntária. 
 
Quid Júris? 
 
Nos termos do artº175ºdo Código Civil: 
 
1. A assembleia não pode deliberar, em primeira convocação, sem a presença de metade, 
pelo menos, dos seus associados. 
 
2. Salvo o disposto nos números seguintes, as deliberações são tomadas por maioria 
absoluta dos associados presentes. 
 
3. As deliberações sobre alterações dos estatutos exigem o voto favorável de três quartos 
do número dos associados presentes. 
 
4. As deliberações sobre a dissolução ou prorrogação da pessoa colectiva requerem o voto 
favorável de três quartos do número de todos os associados. 
 
5. Os estatutos podem exigir um número de votos superior ao fixado nas regras anteriores. 
 
 
Nos termos dos três primeiros números desta norma, como da sua leitura se conclui, em 
qualquer das situações neles previstas, é necessária a presença dos associados votantes. A 
assembleia não pode deliberar (nº1) sem a presença de metade, pelo menos, dos seus 
associados; nos termos do nº2, salvo o disposto nos números seguintes, as deliberações 



 

 

são tomadas por maioria absoluta dos associados presentes; e, (nº3) as deliberações sobre 
alterações dos estatutos exigem o voto favorável de três quartos do número dos associados 
presentes. 
 
 
Nos termos do artº 180º do C. Civil, “salvo disposição estatutária em contrário, a qualidade 
de associado não é transmissível, quer por acto entre vivos, quer por sucessão; o associado 
não pode incumbir outrem de exercer os seus direitos pessoais”. 
 
 
Se se tiver em conta o disposto na parte final desta norma - sendo certo que o direito de 
voto é, sem qualquer espécie de dúvida, um direito pessoal – e conjugando - se o seu teor 
com o disposto nos três primeiros números daquela, claramente se conclui pela razão de ser 
da exigência da necessidade de presença dos associados, sem a qual a votação não é 
válida. 
 
 
E compreende-se a razão desta exigência e a diferença desta com o disposto no nº 4 do artº 
175º referido. 
Temos por certo que, por exemplo, no caso das deliberações a que se referem o seu nº 2, 
que são, por exclusão de partes, as da vida diária da Associação, necessárias ao seu 
normal funcionamento, não se exigindo, em segunda convocação – que é o que 
vulgarmente acontece - número mínimo de associados para que a deliberação seja válida, 
exige-se pelo menos a presença física dos associados votantes. E tal exigência é 
perceptível, porquanto não exigindo a lei um número mínimo obrigatório de associados 
votantes, compensa esta não exigência, ao menos, com a obrigatoriedadde da sua 
presença. 
 
 
Igualmente, quanto à referida no nº 3, em que a exigência da presença dos associados é 
obrigatória; porém, neste caso, esta exigência fundamenta-se pela importância das matérias 
a discutir e a deliberar para a vida da Associação, como é a referente “às alterações dos 
seus estatutos”, caso em que o legislador vai até mais longe: - além da 
necessária presença dos associados, exige o voto favorável de três quartos destes. 
 
 
E justifica-se a exigência da presença (física), porquanto só esta permite, sobre cada ponto 
em discussão e votação, uma tomada de posição do associado consciente, esclarecida e 
responsável. 
 
 
Já, quanto à situação a que se refere o nº 4 dessa norma, a inexistência de exigência legal 
da presença (física) dos associados na assembleia justifica-se; e tem também explicação. 
 
É inquestionável que, ainda que estivesse em causa a dissolução ou prorrogação da pessoa 
colectiva, se fosse exigível a presença física de todos os associados na assembleia, 
dificilmente esta alguma vez teria lugar, inviabilizando o legislador, por esse meio, a 
concretização desses objectivos. Acresce que, exigindo a lei também o voto favorável de 
três quartos de todos os associados e se, da mesma forma, fosse exigida também a 
presença física destes, tal normalmente implicaria a presença (física), nas assembleias, de 
ainda um maior número do que esses três quartos, já que não é verosímil esperar-se, na 
maioria das vezes, votações próximas da unanimidade, de forma a conseguir-se voto 
concordante de ¾ de todos os associados; por isso, se esta fosse uma exigência legal, seria 
o próprio legislador quem, praticamente, tornaria inviáveis os fins visados pela própria 
norma. 
 



 

 

Assim, tal permite concluir que o legislador, à permissão de votações em assembleias sem a 
exigência de número mínimo de associados contrapôs a exigência da sua presença física. 
Dir-se-ia que o legislador adoptou um princípio misto: “ Não exigindo número mínimo, exigiu 
presença”. 
 
No caso de votação qualificada do nº 3, dentro ainda deste princípio, pela importância das 
matérias em causa, foi um pouco mais longe na exigência: “ Não exigindo número mínimo, 
além da presença, exigiu voto favorável de ¾ dos presentes”, assim exigindo grande 
consenso do sentido de voto. 
 
 
Quanto à situação prevista no seu nº 4, à exigência de consenso de ¾ de todos os 
associados (voto favorável) contrapôs o legislador a não exigência da presença (física) dos 
mesmos. O que, pelo atrás referido, se justifica. 
 
Estas considerações fundamentam o entendimento de que do disposto no artº175.º do C. 
Civil resulta que a referência à votação por representação feita nele apenas é aplicável nas 
deliberações sobre dissolução ou prorrogação da associação (cfr., neste sentido, marcelo 
caetano, as pessoas colectivas no novo código civil português, in o direito, ano 99, pág. 
108). 
 
 
Daí que: 
 
“A regra do artigo 175.º, nºs 2 e 3 do Código Civil, quando alude a associados presentes, 
deve ser interpretada como “presença física” e não como “presença jurídica” (através do 
instituto da representação)”. 
*** 
Ou seja, como no acórdão recorrido: 
“Entende-se que, “nas associações sem fim lucrativo (…), a lei exige a comparência dos 
associados, como forma de se assegurar que as deliberações são tomadas de harmonia 
com vontade livre e esclarecida; uma vez que a cada associado corresponde um voto. Ao 
invés daquilo que sucede, fundamentalmente, com as sociedades com fim lucrativo, em que 
o número de votos depende da titularidade de posições sociais; e portanto, a representação 
tem aí o seu campo de eleição, uma vez que as estratégias económicas muitas vezes são 
de antemão preparadas e concertadas entre os titulares do direito de voto, a comparência 
pessoal nesses casos têm significado e função menos relevantes”. 
Logo, 
“a única maneira de conciliar o artigo 175.º e 180.º do Código Civil seria “considerar que a 
referência à votação por representação feita no art. 176º se entende apenas aplicável aos 
casos em que o art. 175º não a proíbe, isto é, nas deliberações sobre dissolução ou 
prorrogação. Nestes casos, a importância das resoluções a tomar e o “quorum” exigido (três 
quartos dos votos de todos os associados) explicariam a transigência com a votação por 
procuração (...)”. Assim, “ fora das hipóteses de dissolução ou de prorrogação da 
associação, a exigência de que as deliberações sejam tomadas por maioria” referir-se-ia 
“aos associados presentes, estando excluído o voto por procuração” (cfr. o Acórdão do STJ, 
de 18/6/1996, relatado pelo Sr. Desembargador Aragão Seia, in CJSTJ, 1996, Tomo II, 
132/134, citando Marcello Caetano, in “As Pessoas Colectivas no Novo Código Civil 
Português”, in “O Direito”, págs. 99/108)”. 
*** 
Acresce que, como igualmente se refere, o Tribunal Constitucional decidiu recentemente 
(cfr. Ac. n.º 18/06 de 06/1/2006) “não julgar inconstitucional a norma obtida por 
interpretação conjugada dos artigos 175.º, nºs 2, 3 e 4, e 176.º do Código Civil, 
segundo a qual apenas é admissível o voto por procuração nas deliberações sobre a 
dissolução ou prorrogação da pessoa colectiva, estando o voto por procuração 
vedado nas deliberações enunciadas nos nºs 2 e 3 do artigo 175.º do Código Civil”. 



 

 

Por isso, é de se concluir que a referência feita no n.º 2 e no n.º 3 do art.º 175º do Código 
Civil a associados presentes se refere a presença física dos mesmos (na Assembleia); e 
está em “contraposição” com o disposto no seu nº 4 (deliberações sobre dissolução ou 
prorrogação da associação) que, referindo-se apenas a associados (sem a menção de 
“presentes”) admite que a sua ausência (física) seja colmatada pela sua representação por 
procurador. 
Assim, sendo esta interpretação que melhor se coaduna com o disposto no artº 9º, nºs 1, 2 e 
3, do C. Civil, e sobre a qual já o Tribunal Constitucional se pronunciou recentemente (ac. nº 
18/06, de 06/01/2006), se conclui – e assim se entende - que não há ofensa à referida 
norma constitucional; e que a lei, neste caso, não admite a votação por procuração. 
 
Por isso, a decisão recorrida não merece censura, improcedendo os invocados 
fundamentos. 
 
Em consequência: 
Acorda-se em, confirmando o acórdão recorrido, negar revista. 
Custas pela recorrente. 
 
Lisboa, 16 de Abril de 2009 
 
Lázaro Faria (relator) 
Salvador da Costa 
Ferreira de Sousa 
 
 

Acórdão do Tribunal da 

Relação do Porto 
Processo: 0051631  

 

Nº Convencional: JTRP00032356 
Relator: FERNANDES DO VALE 
Descritores: ASSOCIAÇÃO 

ESTATUTOS 

NULIDADE 
  

Nº do Documento: RP200106040051631 
Data do Acordão: 04-06-2001 
Votação: UNANIMIDADE 
Tribunal Recorrido: 4 V CIV PORTO 
Processo no Tribunal Recorrido: 72/00 
Texto Integral: S 
Privacidade: 1 

  

Meio Processual: APELAÇÃO. 
Decisão: REVOGADA PARCIALMENTE. 
Área Temática: DIR CIV - DIR ASSOC. 
Legislação Nacional: CCIV66 ART175 N2 N3 N4 ART280 N1 ART158-A ART292 ART294. 

  

Sumário: I - O artigo 24 n.1 dos estatutos da Ré -"C....." ao prever que as 
deliberações da Assembleia Geral sejam sempre tomadas "por 
maioria" (sem mais), contraria de forma frontal, o disposto, 
imperativamente, no n.2 do artigo 175 do Código Civil, pelo 
que, dada a respectiva nulidade, tem de constar desse artigo 
"por maioria absoluta" em vez de "por maioria". 
II - Quanto aos votos dos associados "não presentes", isto é, 
aos votos por procuração, eles só são permitidos, nos termos 
do artigo 175 n.4 do Código Civil, nas deliberações respeitantes 
à dissolução ou prorrogação da pessoa colectiva. Assim, têm 
de ser suprimidas dos artigos 22 n.1 alínea a), 24 n.1 e 35 n.3 
dos estatutos da Ré as referências deles constantes "ou 
representados". 



 

 

Acordam no Tribunal da Relação do Porto 

1- O Ex.mo Magistrado do Mº Pº instaurou, em 10.01.00, na comarca do ....., acção 

ordinária contra “C.....”, associação de direito privado com sede no ....., pedindo que 

seja declarada a nulidade, na parte respectiva, dos arts. 22º, nº1, al. a), 24º, nº1, 35º, 

nº3, 36º, nº2 e 37º, dos estatutos da R., passando a vigorar, em sua substituição e na 

parte afectada, o disposto nos arts. 175º, nº/s 2 e 3 e 166º, nº1, ambos do CC, 

respectivamente. 

Fundamentando a respectiva pretensão, alegou o A., em resumo e essência, que 

aquelas três primeiras disposições estatutárias violam o disposto, imperativamente, 

no art. 175º, nº/s 2 e 3, do CC—são deste Cod. os demais arts. que venham a ser 

citados, desacompanhados de qualquer complementar menção—ao possibilitarem a 

tomada de deliberações da R., por mera maioria simples e emergente, inclusive, dos 

associados não presentes e apenas representados no acto, violando os aludidos arts. 

36º, nº2 e 37º o disposto, também respectivamente, nos arts. 166º,nº1 e 167º, nº1, 

ambos de natureza imperativa. 

Contestando, pugnou a R. pela improcedência da acção, insistindo na absoluta 

legalidade das disposições estatutárias postas em crise. 

Saneados os autos e conhecendo-se, desde logo, do mérito da acção , foi esta julgada 

parcialmente procedente, quanto aos questionados arts. 36º, n2 e 37º, absolvendo-se 

a R. da remanescente parte do pedido. 

Inconformados com a parte desfavorável da sentença, da mesma apelaram A. e R., 

muito embora este último recurso viesse a ser julgado deserto, por falta de alegações 

(fls. 56). 

O A. apresentou alegações em que pede a revogação da sentença (com a inerente 

procedência integral da acção), culminando-as com a formulação das seguintes 

conclusões: 

1ª- Impõe o nº2 do art. 175º do CC que: “Salvo o disposto nos nº/s seguintes, as 

deliberações são tomadas por maioria absoluta de votos dos associados presentes”; 



 

 

2ª- O art. 24º, nº1, dos estatutos em crise dispõe, por seu turno: “... as deliberações da 

Assembleia Geral serão sempre tomadas por maioria dos associados com direito a 

voto presentes ou representados,...”; 

3ª- “Maioria” não é o mesmo que maioria absoluta, uma vez que a primeira é relativa, 

ou seja, é a situação em que os votos a favor são mais que os contrários, 

simplesmente, com indiferença pelo nº das abstenções, e a segunda corresponde ao 

nº que representa metade e mais um do nº de votantes, implicando, assim, um nº 

maior de votos para aprovação de uma posição, e diferente ainda da qualificada, pois 

que pode ser calculada em função dos presentes ou dos votantes ou em função do nº 

de membros do órgão em causa; 

4ª- Logo, viola tal dispositivo legal a norma estatutária em crise, devendo ser 

substituída pela norma legal supletiva; 

5ª- Por outro lado, a votação por representação ou procuração—art. 176º do CC—só 

pode ser entendida como aplicável aos casos em que o art. 175º a não proíbe, isto é, 

nas deliberações sobre dissolução ou prorrogação da associação, tal como foi já 

decidido no Ac. do STJ de 1996.06.08, in C. J., Ano IV, Tomo II, pags.132 e segs.; 

6ª- Entendemos que o fundamento legal para tal distinção radica no facto de, porque é 

necessário um tão grande nº de votos numa matéria tão importante para a vida da 

associação, se a lei não permitisse essa forma de votação, poderia causar um 

impasse sem solução, por não ser possível a reunião física de três quartos de todos 

os associados; 

7ª- Compaginando tal posição com o disposto no art. 172º, nº/s 1 e 2, do CC e, bem 

assim, art. 9º, do mesmo Cod., não podemos tirar outra conclusão senão que o 

legislador quis expressamente proibir, nos casos indicados, a votação por 

representação; 

8ª- Sendo nulas as normas estatutárias que violem uma disposição legal de carácter 

imperativo—o art. 175º, nº/s 2 e 3, do CC—são nulas as normas constantes dos arts. 

24º, nº1, 22º, nº1, al. a) e 35º, nº3 dos estatutos da “C.....”; 



 

 

9ª- A apontada nulidade não acarreta a extinção da associação, por força do princípio 

da redução dos negócios jurídicos consagrado no art. 292º, do CC, pelo que deverão 

as referidas normas estatutárias serem tidas como não escritas, passando a vigorar, 

em sua substituição, o disposto no art. 175º, nº/s 2 e 3 do mesmo diploma legal; 

10ª- Violou a douta sentença recorrida, por erro de interpretação e de aplicação, o 

disposto nos arts. 158º-A, 175º, nº/s 2 e 3, 280º, nº1, 292º, 294º e 295º, todos do CC. 

Não foram apresentadas contra-alegações. 

Corridos os vistos, cumpre decidir. 

2- Com interesse para a apreciação e decisão do recurso, há que ter em consideração 

os seguintes factos provados: 

a)- A R. “C.....” é uma associação que visa a formação tecnológica especializada de 

curta , média e longa duração, com especial incidência na preparação de jovens, 

técnicos e gestores; 

b)- Por escritura pública celebrada em 20 de Maio de 1999, no 2º Cartório Notarial de 

....., a R. remodelou totalmente os seus estatutos, os quais ficaram a constar do 

documento complementar junto, de fls. 11 a 23; 

c)- De tal remodelação emergiram as seguintes redacções para os seguintes arts. dos 

mencionados estatutos: 

Art. 22º, nº1, al. a): 

“A Assembleia Geral poderá funcionar: ... em primeira convocação se estiverem 

presentes ou representados um mínimo de 80% dos associados” (Sublinhámos); 

Art. 24º, nº1: 

“Sem prejuízo do disposto nos arts. 35º e 36º relativamente à Alteração dos Estatutos 

ou à Dissolução da Associação, as deliberações da Assembleia Geral serão sempre 

tomadas por maioria dos associados com direito a voto presentes ou representados, 

e constarão das respectivas actas” (Sublinhámos); 

Art. 35º, nº3: 

“A deliberação sobre alteração aos estatutos exige uma maioria de oitenta e cinco por 



 

 

cento dos votos dos associados com direito a voto que se encontrem presentes ou 

representados” (Sublinhámos). 

3- Face às conclusões formuladas pelo Dig.mo apelante—que, como é sabido, e 

exceptuando razões de Direito ou questões de conhecimento oficioso, delimitam o 

objecto do recurso (arts. 660º nº2, 664º, 684º, nº3 e 690º, nº1, todos do CPC)—é 

colocada à consideração deste Tribunal de recurso a questão de saber se as 

disposições estatutárias da R. e constantes da al. c) de 2 antecedente devem(ao 

contrário do decidido na 1ª instância) ser declaradas nulas, por contrariarem 

preceitos legais de carácter imperativo (preceptivo), passando a vigorar, em sua 

substituição e na parte afectada, os preceitos legais pelas mesmas violados. 

Vejamos: 

4-I- Dispõe-se no nº2 do art. 175º que “Salvo o disposto nos nº/s seguintes, as 

deliberações são tomadas por maioria absoluta de votos dos associados presentes.” 

(Sublinhámos). Acrescentando-se, no mesmo art., que “as deliberações sobre 

alterações dos estatutos exigem o voto favorável de três quartos do nº dos 

associados presentes” (nº3), que “as deliberações sobre a dissolução ou prorrogação 

da pessoa colectiva requerem o voto favorável de três quartos do nº de todos os 

associados” (nº4) e que “os estatutos podem exigir um nº de votos superior ao fixado 

nas regras anteriores” (nº5)—(os sublinhados são de nossa autoria). 

Por outro lado, “ Os negócios jurídicos celebrados contra disposição legal de carácter 

imperativo são nulos, salvo nos casos em que outra solução resulte da lei” (art. 294º) 

e “A nulidade ou anulação parcial não determina a invalidade de todo o negócio, salvo 

quando se mostre que este não teria sido concluído sem a parte viciada” (art. 292º). 

Sendo que, nos termos do art. 280º, nº1, “É nulo o negócio jurídico cujo objecto 

seja...contrário à lei...”, o que, visto o disposto no art. 158º-A, é aplicável à 

constituição de pessoas colectivas, devendo o Mº Pº promover a declaração judicial 

da nulidade. 

Paralelamente, segundo J. Pinto Furtado (“Cod. Com. Anotado”, Vol. II, Tomo II, 



 

 

pags.559—com inteira actualidade, perante a legislação correspondente e, entretanto, 

publicada), “a deliberação social é...o produto da emissão conjunta de todos ou da 

maioria dos votos e traduz na doutrina jurídica a vontade do órgão colegial imputável 

à pessoa colectiva”. Segundo o mesmo autor (ob. citada, pags. 564 e segs.), o 

princípio maioritário (maior nº de votos conformes que precipita o conteúdo 

sedimentar da deliberação) pode reportar-se a diferentes formas de expressão, uma 

vez que a maioria pode ser simples ou qualificada. Esta última é a que se estabelece 

especialmente na lei ou nos estatutos, como uma exigência reforçada de certas 

deliberações mais importantes. Faltando o «quorum» deliberativo se não se reunir o 

nº de presenças indispensável para que num dado processo deliberativo se torne 

materialmente possível obter a maioria imposta. 

Por seu turno, a aludida maioria simples pode ser absoluta (traduzida por uma fracção 

aritmética superior à metade dos votos (válidos) expressos—excluindo, pois, os votos 

nulos ou brancos e as abstenções—quanto à deliberação considerada, ou relativa (a 

que reúne um nº mais elevado de votos independentemente de qualquer referência à 

metade do total). 

Anota, ainda, o mesmo autor que “o princípio geral posto para as associações, no CC, 

é o da maioria absoluta das presenças (art. 175º, nº2)”, para, a propósito, observar 

que, “tratando-se, aí, de maioria deliberativa, cremos que o nº de associados 

presentes se aferirá pelos votos expressos, quanto à deliberação considerada, 

reputando-se não presentes os associados que, mesmo assistindo à assembleia, 

recusem participar da votação, dela se abstenham, ou exprimam um voto nulo ou 

branco” (Ob. citada, pags. 568). 

II- Ante os transcritos preceitos legais e a sua melhor interpretação, na decorrência 

dos ensinamentos a que foi feita menção, cremos não se deverem suscitar dúvidas de 

que o art. 24º, nº1 dos estatutos da R., ao prever que as deliberações da Assembleia 

Geral da R. sejam sempre tomadas “por maioria” (sem mais), contraria, de forma 

frontal, o disposto, imperativamente, no nº2 do referido art. 175º, uma vez que, não 



 

 

estipulando que as deliberações sejam tomadas por maioria absoluta de votos , não 

contém exigência de um nº de votos superior ao fixado em tal preceito, nem ao 

previsto nos nº/s 3 e 4 do mesmo art. (três quartos do nº dos associados presentes e 

do nº de todos os associados, respectivamente). Ficando, desse modo, sempre aberta 

a possibilidade de, em frontal violação de tal prescrição legal, as deliberações em 

causa serem tomadas por mera maioria simples e de natureza relativa, sem que, em 

tal hipótese, seja legítimo invocar (como se sustenta na sentença apelada) a aplicação 

supletiva do aludido comando imperativo constante do mencionado nº2 do art. 175º. O 

que, além do mais, sempre propiciaria incertezas, indefinições e perdas de tempo que 

o legislador, por certo, não teve em mente e, antes, quis evitar. Além de que esbarra 

na expressa previsão, de sentido diferente, constante da questionada cláusula dos 

estatutos da R., a não consentir a defesa da correspondente posição constante da 

sentença apelada. 

Tudo razões para haver por procedentes as correspondentes conclusões firmadas 

pelo Dig.mo apelante. 

III- Quanto às demais disposições estatutárias postas, parcialmente, em causa pelo Mº 

Pº--arts. 22º, nº1, al. a) e 35º, nº3—entendemos , igualmente, que assiste razão ao 

apelante, pelos fundamentos vertidos no douto Ac. do STJ de 18.06.96 (COL/STJ-

2º/133), quanto aos votos dos associados “não presentes”, e que, por merecerem a 

nossa adesão e terem sido objecto da aludida publicação, e a fim de evitar fastidiosa 

repetição, nos dispensamos de, aqui, reproduzir, antes remetendo, nessa parte, para a 

referida publicação da especialidade. Salientando, não obstante e a propósito, que o 

legislador, atendendo ao carácter predominantemente colectivo dos interesses 

tutelados, impôs a observância de um quorum deliberativo necessário para fazer 

prevalecer a vontade individual e esclarecida dos associados presentes, apenas 

sendo permitido o voto por procuração nas deliberações respeitantes à dissolução ou 

prorrogação da pessoa colectiva (associação, no caso dos autos), em atenção à 

importância e transcendência de tais deliberações para a subsistência da pessoa 



 

 

colectiva, tudo “agravado" pelo elevado quorum (três quartos dos votos de todos os 

associados) para tanto exigido pelo nº4 do art. 175º. 

Aliás, atendendo ao exposto, afigura-se-nos que, ressalvado o inerente e devido 

respeito, não procedem os argumentos invocados, em contrário, pelo M.mo Juiz “a 

quo”: não vislumbramos em que é que a solução defendida contende com o 

“princípio constitucional da liberdade de associação” (que, além do mais, se queda “a 

montante”) e em que é que belisca com o “sistema jurídico na sua globalidade”, certo 

sendo que, como se tentou evidenciar e se acentua no aludido e douto Ac. do STJ, os 

interesses a proteger só com aquela solução não correm o risco de ser postergados. 

Diga-se, finalmente, que também não colhe a argumentação adiantada pela R., no art. 

17º da respectiva contestação: que os associados da R. “terão de estar representados 

na assembleia, uma vez que só os associados efectivos têm direito de voto e estes 

são, única e exclusivamente, constituídos por pessoas colectivas”. É que, como 

ensinou, com o habitual brilho e clareza, o Saudoso Prof. MOTA PINTO (“Teoria Geral 

do Direito Civil”-1976-pags. 199 e segs.), o vínculo existente entre a pessoa colectiva 

e as pessoas físicas que procedem em seu nome e no seu interesse consubstancia 

um nexo de verdadeira organicidade, que não de mera ou simples representação, 

sendo, pois, de verdadeira identificação a relação ocorrida entre o órgão e o ente em 

que se integra, por forma a que, agindo o órgão é a própria pessoa que age. 

Procedem, assim, e igualmente, as demais conclusões formuladas pelo Dig.mo 

apelante. 

5- Em face do exposto, acorda-se em, julgando procedente a apelação, revogar, na 

parte impugnada, a douta sentença recorrida, declarando-se também nulos, na 

integral procedência da acção, os arts. dos estatutos da R. transcritos na al. c) de 2 

supra, tendo-se por suprimidas as duas referências “ou representados” e passando a 

figurar, no art. 24º, nº1, “por maioria absoluta”, em vez de “por maioria”, tudo 

conforme art. 175º, nº/s 2 e 3. 

Custas, em ambas as instâncias, pela R. 



 

 

Porto, 04 de Junho de 2001 
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