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I. Em todas as sociedades, comerciais ou civis, existe um órgão de ad-
ministração diferenciado, mais ou menos intensamente, da coletividade 
dos sócios1. 

O exercício de funções de administração está sujeito a permanente es-
crutínio dos sócios, sendo os administradores por via de regra escolhidos 
por aqueles.

Com a designação e aceitação (expressa ou tácita) por parte do admi-
nistrador estabelece-se uma relação entre a sociedade e os administrado-
res que usualmente se designa por relação de administração. 

A relação de administração pode extinguir-se por diversas for-
mas, constituindo a destituição de administradores a causa de ex-
tinção que tem levantado maiores interrogações e divergências na 
doutrina e jurisprudência.

O direito português estabelece o princípio da livre destituição dos ad-
ministradores das sociedades comerciais pelos sócios, independentemente 
da existência de justa causa para o efeito (cfr. arts. 257.º, n.º 1, e 403.º, n.º 1, 
do Código das Sociedades Comerciais)2. 

Isto é, o administrador pode ser destituído, a qualquer momento, antes 
do tempo por que foi designado, por deliberação dos sócios, sem que estes 
tenham de invocar para o efeito qualquer motivo justificativo.

Ao contrário do que sucede caso exista justa causa, a destituição sem 
justa causa constitui a sociedade na obrigação de indemnizar o administra-
dor pelos prejuízos sofridos (cfr. art. 257.º, n.º 7 e 403.º, n.º 5).

Coloca-se, então, a questão de determinar quais os prejuízos causados 
pela destituição sem justa causa que são indemnizáveis ou compensáveis. 
É, pois, este o tema objeto do presente estudo. 

1 Luís Brito Correia, in Os Administradores de Sociedades Anónimas, 

Coimbra, Almedina, 1993, p. 49.

2 De ora em diante pertencem ao Código das Sociedades 

Comerciais todas as normas legais apresentadas sem indicação 

da respetiva fonte.
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Entre nós, é frequente dizer destituição “ad nutum” para significar a 
possibilidade de destituição do administrador independentemente de justa 
causa, com ou sem dever de indemnizar o destituído. Noutros ordenamen-
tos, usa-se “ad nutum” (literalmente a um aceno, a um sinal) para a desti-
tuição livre – e sem indemnização (ainda que falte justa causa)3.

Por administração, quando não expressamente indicada como sendo 
das sociedades anónimas, entende-se, aqui, e para efeitos do presente 
trabalho, em termos amplos, quer os gerentes das sociedades por quotas, 
quer os administradores das sociedades anónimas. Quando mencionamos 
gerente estamos a referir-nos aos gerentes das sociedades por quotas.

II. Identificado o tema objeto deste trabalho e a sua relevância, é de 
salientar que o presente estudo vai focar a sua análise na gerência das so-
ciedades por quotas, sem prejuízo de quando se afigurar pertinente fazer 
referência ao regime das sociedades anónimas e seus administradores.

Neste âmbito, e porque muito do que vai exposto já foi anteriormente 
estudado e apresentado por diversos autores que, nalguns casos, revela-
ram entendimentos distintos, bem como já foram objeto de decisões judi-
ciais divergentes e com fundamentação diversa, não nos eximiremos de 
proceder às citações consideradas pertinentes e necessárias para tornar 
mais clara e compreensível as soluções por nós adotadas e que formos 
apresentando ao longo deste trabalho.

III. Em termos de delimitação do presente estudo, começaremos por 
fazer uma reflexão sobre a relação de administração mantida entre o ge-
rente e a sociedade, tentando identificar a sua natureza e o modo como se 
constitui, o que permitirá ajuizar do complexo de direitos e deveres típicos 
que constituem a situação jurídica do gerente e que se traduz no seu esta-
tuto próprio.

3 João Manuel Coutinho de Abreu, in Curso de Direito Comercial, Das 

Sociedades, Vol. II, 5ª Edição, Coimbra, Almedina, 2015, pág. 574.
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Posteriormente, faremos uma incursão ao regime jurídico da cessação 
da relação de administração, em particular no que diz respeito à destitui-
ção do gerente, onde, entre outras questões suscitadas, será apreciada a 
noção de justa causa de destituição e consideraremos o problema de saber 
sobre quem recai o ónus probatório quanto à justa causa de destituição, 
para, após tal desiderato, chegarmos ao objeto deste trabalho e que é o de 
saber que prejuízos causados pela destituição sem justa causa são indem-
nizáveis ou compensáveis. Finalizaremos o presente estudo com um con-
junto de considerações respeitantes ao presente estudo e apresentaremos 
as nossas conclusões.

IV. Uma última palavra, aqui, apenas para dar nota que a apetência 
ora demonstrada para estudar e aprofundar as questões levantadas com a 
ressarcibilidade dos danos causados aos administradores destituídos “ad 
nutum” emergiu da necessidade de dar respostas a exigências da nossa 
vida profissional enquanto advogado. Altura em que nos deparámos com 
múltiplas divergências doutrinárias e jurisprudenciais que o tema levanta, 
e com as dúvidas e dificuldades sentidas pelos julgadores em fundamentar 
a atribuição de uma indemnização ao gerente destituído sem justa causa4.

4 Trabalho redigido em conformidade com o novo acordo ortográfico. 

Citações de acordo com a redação original.




