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SUMÁRIO: 
 

As acções privilegiadas caracterizam-se por atribuir aos seus titulares direitos 

especiais; isto é, direitos qualitativa ou quantitativamente mais valiosos do que os 

direitos conferidos pelas acções denominadas ordinárias, nas sociedades anónimas. 

Essas acções representam uma situação de favorecimento em relação aos demais 

sócios da sociedade. Por este motivo, esta categoria de acções constitui um dos 

instrumentos à disposição dos sócios para definir situações de influência dominante ou 

de controlo em algumas matérias importantes para a vida da sociedade, tanto 

reforçando a posição do(s) sócio(s) maioritário(s), como repartindo com este(s) a 

decisão sobre essas matérias, quando estes direitos são atribuídos a um ou mais 

sócios minoritários. Este estudo esboça o regime das acções privilegiadas consagrado 

no Código Comercial vigente em São Tomé e Príncipe. 
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CAR ACTERIZ AÇÃO: 
 
As acções de uma sociedade anónima são os instrumentos de representação do capital social 
e do conjunto dos direitos dos seus titulares, incluindo tanto os direitos de natureza patrimonial, 
como os direitos de natureza não patrimonial na vida da sociedade.  
 
Os direitos e vinculações dos accionistas constituem uma situação complexa definidora da 
posição do accionista em relação à sociedade. Estes direitos e vinculações, bem como a sua 
extensão e profundidade, são definidas pelo contrato social e pela lei. 
 
As acções privilegiadas são uma categoria de acções que se caracterizam por «atribuírem aos 
respectivos possuidores direitos especiais, mais fortes ou mais extensos do que os que 
correspondem às acções ordinárias1» representativas do capital social da sociedade. 
 
 
ADMISSIBIL ID ADE: 
 
Originalmente, o Código Comercial de 1888 (adiante designado Código Comercial)2 não se 
refere directa ou expressamente à possibilidade de existência de acções privilegiadas. 
Contudo, admitia que o pacto social de sociedades anónimas pudesse atribuir direitos 
especiais aos sócios (artigo 114.º do C.Com). 

 
Posteriormente, através do Decreto n.º 1645, 15 de Junho de 1915, a lei comercial veio admitir 
e regular em diploma extravagante (i.e., fora do Código Comercial) a existência de acções 
privilegiadas.  

 
Discussão doutrinária: 
 
Perante a omissão de uma disciplina no Código Comercial sobre as acções privilegiadas, e 
antes da entrada em vigor do Decreto n.º 1645, a doutrina dividia-se quanto ao âmbito da sua 
admissibilidade. Convoquemos algumas das posições representativas desse debate. 

 
Para Pinto Coelho, o problema da admissibilidade de acções privilegiadas prende-se com o 
princípio da igualdade das acções como partes alíquotas do capital social, consagrado no 
artigo 166.º. Segundo este princípio, o capital da sociedade divide-se em acções de igual valor. 
Esta consagração legal do princípio da igualdade de valor das acções visaria apenas o valor 
facial (nominal) das acções (igualdade quantitativa) e não o conteúdo dos direitos atribuídos 
aos sócios possuidores das acções (igualdade qualitativa). Deste modo, conclui o autor, que 
«[...] não é de crer que, se quisesse atribuir carácter absoluto ao princípio da igualdade, 
deixasse de o declarar de forma expressa, limitando-se a não reproduzir o preceito já 

                                                 
1 José Gabriel Pinto Coelho, Estudo Sobre as Acções de Sociedades Anónimas, in Revista de Legislação 
e Jurisprudência, Ano 89, Coimbra Editora, pág. 81. 
2 Os artigos sem indicação da fonte pertencem ao Código Comercial.  
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sancionado no Código italiano3», que admitia que o pacto social podia expressamente autorizar 
a criação de acções com direitos especiais. 
 
Em sentido contrário pronunciou-se, entre outros, Adriano Antero, que considerava que «Esta 
disposição [do artigo 166.º] refere-se à igualdade económica; e é mais uma razão de que, entre 
nós, não pode haver acções privilegiadas ou de prioridade ao pé das acções não 
privilegiadas»4.  
 
Num registo mais ambíguo, sem tomar posição na contenda, Pinto Furtado em anotação ao 
artigo 166.º, no seu Código Comercial Anotado considera que «[a]o estabelecer que as acções 
têm de se de igual valor, este artigo 166.º parecia5 tomar assim posição contra a legitimidade 
da emissão de acções privilegiadas.»  
 
Mais recentemente, e já à luz do Código das Sociedades Comerciais de 1986, actualmente 
vigente em Portugal, Paulo Olavo Cunha defende que «a razão de ser da criação de acções 
privilegiadas encontra-se na autonomia privada – faculdade de auto-regularem os seus 
interesses aquando da constituição da sociedade ou durante a vida dela.6» Assim, é a 
autonomia privada que justifica a atribuição de direitos especiais aos sócios dentro dos limites 
impostos pelo ordenamento jurídico. 
 
Posição adoptada: 
 
Depois de ter convocado o debate doutrinário para ilustrar a questão da admissibilidade desta 
categoria de acções, penso ser altura de tomar posição quanto a esta questão.  
 
Independentemente e para lá da disciplina legal trazida pelo Decreto n.º 1645, e aderindo aos 
argumentos de Pinto Coelho e Paulo Olavo Cunha, sou da opinião que os sócios podem 
constituir ou emitir – quando o façam depois da constituição da sociedade – as acções 
privilegiadas. Dois argumentos concorrem para afirmar esta posição.  

 
Por um lado, o n.º 6 do artigo 114.º alude expressamente «às vantagens especiais que 
porventura se conferirem a alguns dos sócios», exigindo que estas constem do pacto social. 
Este artigo está inserido na parte geral das sociedades comerciais, e na falta de limitação 
expressa da lei, entendo que essas vantagens especiais aplicam-se igualmente às sociedades 
anónimas. Não faria sentido admitir-se a concessão de direitos especiais se eles não 
estivessem incorporados nas participações dos sócios, que no caso das sociedades anónimas 
são as acções. 

 
Por outro lado, quando regula o funcionamento das assembleias gerais, o § 3.º do artigo 183.º 
admite que os estatutos possam limitar o número de votos que cada accionista dispõe na 
assembleia, desde que o faça para todas ou determinadas categorias de acções e não para 

                                                 
3 Op. cit., pág. 82 e ss., em especial pág. 84. 
4 Citado por J. Pinto Furtado, Código Comercial Anotado, Volume II, tomo I, Almedina, pág. 227. 
5 Destaque meu. 
6 Os direitos especiais nas sociedades anónimas: As acções privilegiadas, Almedina, 1993, pág. 216. 
Destaque meu. 
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accionistas determinados, delimitando, in fine, os casos de impossibilidade de limitação do 
número de votos. Entendo que neste artigo está expressamente consagrada a possibilidade de 
diversas categorias de acções, nomeadamente admitindo-se que umas podem consagrar, 
neste caso, direitos menos intensos que outras, nomeadamente quanto a direitos de voto. 
 
Estes dois argumentos levam-me a considerar que o legislador não quis limitar a autonomia 
privada dos sócios. Ou seja, em obediência ao princípio da autonomia da vida privada 
considero como boa a interpretação segundo a qual quando a lei nada imponha em contrário 
as partes podem regular livremente a vida da sociedade. 
 
Neste sentido, penso que o Decreto n.º 1645, e no que à questão da admissibilidade diz 
respeito, tem natureza meramente interpretativa, nomeadamente estabelecendo os termos de 
em que podem ser emitidas acções privilegiadas durante a vida da sociedade. Isso mesmo se 
retira do artigo 4.º do citado Decreto, que determina que a disciplina nele consagrada se aplica 
também a sociedades já constituídas, não invalidando as acções privilegiadas entretanto 
existentes. Ao regular desta forma, a norma admite expressamente que antes da sua entrada 
em vigor já existiam acções privilegiadas e ao mesmo tempo salvaguarda expressamente essa 
situação, em respeito, creio, das situações de facto e de direito passadas.   
 
 
CRIAÇÃO E EMISSÃO: 
 
Nos termos do artigo 114.º, os direitos especiais podem ser outorgados no momento da 
constituição da sociedade. Neste caso, estamos perante uma criação – i.e., a atribuição de 
direitos especiais no momento de criação da sociedade. 

 
Já o Decreto n.º 1645 vem regular a emissão – i.e., a atribuição de direitos especiais em 
momento posterior ao da criação da sociedade. Nos termos do artigo 1.º do Decreto n.º 1645, 
as acções privilegiadas podem ser emitidas após deliberação de assembleia geral 
extraordinária, salvo se o pacto social expressamente proibir a criação dessa categoria de 
acções7. No caso de ser admissível, as assembleias gerais são convocadas nos termos do 
artigo 181.º. As deliberações carecem de uma maioria absoluta dos votos ou de maioria 
superior, se exigida pelos estatutos para as alterações do pacto social. 
 
 
EXTINÇÃO: 
 
Da análise do regime legal, conclui-se que nem o Código Comercial nem o citado Decreto n.º 
1645 nos fornecem uma regra para a extinção de acções privilegiadas.  

 
Contudo, a questão a resolver não será tanto se se pode extinguir essa categoria de acções, 
mas sim como se podem extinguir essa categoria de acções. Ou seja, como se deverá 

                                                 
7 Não está excluído que os sócios – quando o contrato proíba – deliberem uma alteração estatutária no 
sentido de permitir a emissão destas acções. 
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proceder a extinção dos direitos especiais incorporados nas acções privilegiadas na ausência 
de disciplina legal? 
 
A primeira resposta, perfeitamente coerente com a liberdade de estipulação dos sócios é 
aquela que resultar do próprio pacto social da sociedade. Assim, caso os sócios concordem 
logo no pacto social na forma de supressão dessa categoria de acções, seja por conversão, 
por redução e aumento do capital, eliminando-as, ou por outra forma, o regime – desde que 
dentro dos limites legais – será o que resulta do pacto social.  
 
Em caso de ausência de regulamentação voluntária, a questão já se torna mais delicada, 
devendo os cuidados na análise e resposta serem enquadrados «segundo a norma que o 
próprio intérprete criaria, se houvesse de legislar dentro do espírito do sistema»8.  
 
A primeira consideração a fazer é a natureza deste direito quanto ao seu titular. Assim, ao 
contrário do que sucede, por exemplo nas sociedades por quotas, em que os direitos especiais 
são conferidos intuitu personae, nas sociedades anónimas, os direitos especiais, incorporados 
em acções privilegiadas, são conferidos à respectiva categoria de acções e não tendo em 
consideração a qualidade pessoal do seu titular. 

 
Desta consideração concluo, então, que dificilmente seria de admitir a necessidade do 
consentimento de todos os sócios titulares destas acções para a sua extinção. Ou seja, ao 
contrário do que sucederia por exemplo na sociedade por quotas, em que todos os detentores 
de direitos especiais teriam de dar o seu consentimento, defendo que não é de se exigir que 
todos os sócios titulares de acções privilegiadas dêem o seu consentimento à sua extinção.  
 
Inclino-me, antes, a admitir uma exigência de dupla maioria que se deve verificar: por um lado, 
a maioria necessária para a alteração do pacto social exigida pela lei ou pelo próprio pacto; e 
por outro lado, o consentimento da maioria dos titulares desta categoria de acções.  
 
Compreende-se que assim seja. A deliberação maioritária é requisito necessário para que a 
alteração estatutária produza efeitos. Por outro lado, o consentimento da maioria dos titulares 
(e não de todos os titulares) destas acções resulta do princípio da necessidade de 
consentimento para a extinção ou alteração dos direitos especiais por parte dos titulares.  
 
Por outro lado, a ausência do carácter pessoal destas acções leva-nos a rejeitar a concessão 
de um direito de veto9 a cada um dos sócios titulares das mesmas. Nas palavras de Paulo 
Olavo Cunha «[c]aso contrário – se fosse exigida unanimidade – dificilmente se reuniriam as 
condições para que a alteração se produzisse.10» 
 
 
 
 
                                                 
8 Artigo 10.º, n.º 3 do Código Civil. 
9 Direito esse que na prática pode ser exercido caso um sócio apenas ou combinado com outros detenha a maioria 
destas acções que permita impedir a sua extinção. 
10 Op. cit., pág. 189. 
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CONTEÚDO DOS DIREITOS ESPECIAIS:  
 
Conteúdo legal: 

 
O n.º 6.º do artigo 114.º é omisso quanto ao conteúdo dos direitos especiais que podem ser 
consagrados nas acções privilegiadas. Porém, cotejando a disciplina das sociedades 
anónimas, podemos apreender dois lugares que a lei se refere ao conteúdo dos direitos 
especiais. 

 
Conteúdo Patrimonial: 

 
Por um lado, o artigo 119.º admite que se os sócios podem convencionar as proporções para 
efeitos de distribuição de dividendos dos lucros. Trata-se pois de um direito de conteúdo 
patrimonial (podem ser avaliados pecuniariamente). 

 
Igualmente, o artigo 1.º do Decreto n.º 1645 permite que as acções privilegiadas possam 
atribuir um ou ambos dos seguintes direitos: i) direito de preferência em relação a distribuição 
de lucros até uma determinada percentagem, superior às acções de outra categoria; ii) direito 
de preferência sobre o capital da sociedade. Ambos os direitos previstos nesta norma têm 
conteúdo patrimonial. 
 

Conteúdo não patrimonial: 
 
Por outro lado, o artigo 184.º permite a gradação de direitos de votos das diversas categorias 
de acções. Trata-se aqui de direitos de conteúdo não patrimonial (não são susceptíveis de 
avaliação pecuniária). 

 
Da mesma natureza é o direito consagrado no § 1.º do artigo 1.º do Decreto n.º 1645, que 
admite que as acções privilegiadas podem estabelecer desiguais representações de direitos de 
voto nas assembleias gerais aos seus titulares. 
 

Discussão doutrinária: 
 
A entrada em vigor do Decreto n.º 1645 serenou o debate em torno da admissibilidade de 
acções preferenciais. Em seu lugar, a doutrina colocou a discussão do conteúdo dos direitos 
especiais das acções privilegiadas no epicentro do debate. A aludida omissão de uma menção 
expressa sobre o conteúdo dos direitos consagrados às acções privilegiadas, levou a doutrina 
a discutir o âmbito do conteúdo admissível dos direitos incorporados nas acções privilegiadas. 
Contudo, a generalidade dos autores admite soluções mais ou menos alargadas quanto ao 
âmbito destes direitos. 

 
Para Pinto Coelho, os direitos especiais atribuídos aos sócios podem ser de diversas 
naturezas, porque não existem limites aos benefícios, desde que respeitem as normas 
fundamentais que regem a vida da sociedade, nomeadamente as que proíbem o pacto 
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leonino11 (isto é, exclusão do sócio a partilhar os lucros ou isenção do sócio na participação 
nas perdas).  
 
Para o mesmo sentido se inclina Pinto Furtado que considera que as acções privilegiadas 
atribuem vantagens aos seus titulares, «tanto de ordem patrimonial como de carácter 
administrativo»12, e que às vantagens patrimoniais se podem associar vantagens de outra 
natureza (isto é, não patrimoniais) não referidas na lei. 
 
Igualmente Paulo Olavo Cunha, considerando que a lei – entenda-se o Código das Sociedades 
Comerciais – não consagra um princípio da tipicidade das acções privilegiadas, admite que 
podem existir várias categorias de acções. Essas diversas categorias admitem diversa 
natureza de direitos a elas associados13.   
 

Posição adoptada: 
 
Relativamente a este tópico, penso que a lei não consagra um princípio da tipicidade das 
acções privilegiadas. Aliás, em meu entender não o podia fazer, pelos argumentos expendidos 
supra. Além disso, convoco outros três argumentos adicionais. 

 
Em primeiro lugar, o texto da lei. Relativamente ao Código Comercial, é pacífico que o Código 
se demite de se pronunciar expressa e directamente sobre o assunto. Já relativamente ao 
Decreto n.º 1645, penso que a enunciação prevista no artigo não é taxativa14. Note-se que a lei 
se limita a dizer que as sociedades «podem» criar acções privilegiadas, não revelando 
qualquer expressão que possa conduzir o intérprete a uma interpretação restritiva, enumerativa 
ou taxativa. 
 
Em segundo lugar, o espírito da norma. Tal como está regulada, a intenção do Decreto n.º 
1645 traduz mais uma preocupação formal/procedimental do que verdadeiramente substancial 
em relação à regulação da emissão de acções privilegiadas, do que no conteúdo das mesmas. 
Considero, por isso, que tanto o Decreto n.º 1645 como a omissão do Código Comercial 
autorizam uma interpretação no sentido de considerar admissíveis outros conteúdos para além 
daqueles exemplificativamente consagrados no Decreto n.º 1645. 
 
Por último, e ainda que de menor relevância por extravasar o texto legal mas com a relevância 
necessária para a interpretação comparativa, o elemento histórico evolutivo. As evoluções 
introduzidas na disciplina jurídica das acções privilegiadas foram no sentido de consagrar o 
princípio da sua atipicidade. Assim, o n.º 1 do artigo 302.º do Código das Sociedades 
Comerciais (recorde-se, actualmente vigente em Portugal) esclarece a dúvida, consagrando 
que podem ser diversos (isto é de diversa configuração e natureza) os direitos inerentes às 
acções emitidas pela mesma sociedade. Em minha opinião esta norma tem um alcance 

                                                 
11 Op. cit., pág. 86. 
12 Op. cit. pág. 229. 
13 Op cit. pág. 149. 
14 Neste sentido, Paulo Olavo Cunha, op. cit., pág. 33 e outros autores citados na nota (7). 



SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

 

J u r i S T E P  

9

meramente interpretativo, no sentido de consagrar expressamente o princípio da autonomia 
privada neste âmbito, de resto já amplamente aceite na doutrina e jurisprudência tradicional. 

 
 

MOD ALID ADES DE DIREITOS ESPECIAIS:  
 
Tendo visto que as acções privilegiadas podem consagrar direitos de diversa natureza, enuncio 
sumariamente os três tipos de privilégios correntemente mais consagrados nas sociedades que 
adoptam estas acções: 

 
Privilégios de dividendo. Por via da concessão deste privilégio, os sócios privilegiados podem, 
nomeadamente, gozar de um dividendo fixado numa percentagem em excesso – i.e., a mais – 
do que vier a ser atribuído às acções ordinárias. Podem-se pensar ainda em outras 
estipulações que visem a atribuição de uma vantagem relativamente aos dividendos. 
 
Privilégios no património de liquidação. Por via destes, podem ser atribuídos aos titulares de 
acções privilegiadas vantagens na partilha do património a liquidar com a dissolução da 
sociedade, nomeadamente graduando como prioritários os direitos desses accionistas na 
partilha dos bens da sociedade. 
 
Privilégios de voto. Por via deste tipo de privilégios, reforça-se o poder de voto dos seus 
titulares. Assim, pode-se, nomeadamente, atribuir um número de votos mais amplo a cada 
acção. Igualmente, pode mesmo conferir-se um direito de veto quanto a certas matérias, isto é, 
fazer depender dos votos maioritários dos titulares de acções com esse privilégio a aprovação 
de algumas matérias vitais para a vida da sociedade15. 

 
 

CONCLUSÕES: 
 
As acções privilegiadas são um meio legalmente admissível que os sócios de uma sociedade 
anónima podem utilizar para atribuir vantagens adicionais aos titulares dessas acções. 

 
Na prática, a atribuição dessas vantagens visam mitigar ou reforçar ainda mais o efeito do 
controlo maioritário por parte de um sócio, permitindo através dos direitos especiais que 
outro(s) sócio(s) titulares dessas acções participe(m) activamente nas decisões vitais da 
sociedade, repartindo (se for caso disso) ou reforçando a sua posição de controlo do sócio 
maioritário sobre a sociedade. 
 
O conteúdo desta categoria de acções terá como parâmetros a autonomia privada – com os 
inerentes limites legais a ela conexos – e as necessidades de regulação concreta da relação 
societária em causa. Parâmetros esses que só podem ser aferidos casuisticamente. 
 

 

                                                 
15 O Decreto n.º 154/72, de 10 de Maio – que, no entanto, não vigorou no Ultramar – veio regular, em 
moldes mais detalhados o exercício de voto pelos sócios. 
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