
Caríssimo Colega, 

 

Os meus melhores cumprimentos. 

Face ao solicitado, segue infra o respectivo parecer. 

 

 

I – Procurações 

 

Relativamente a esta questão cumpre-nos informar. 

 

O conceito de procuração é-nos dado pelo art.º 262.º do Código Civil. 

“Diz-se procuração o acto pelo qual alguém atribui a outrem, voluntariamente, poderes 

representativos”. 

 

Ora assim sendo, para alguém ter poderes para agir e actuar em nome e representação de 

outrem, é certo que terá de se fazer acompanhar por uma procuração a atribuir poderes 

especiais para se fazer representar em determinada situação. 

 

Posto isto, coloca-se a questão de saber se esta declaração a conferir poderes de 

representação (devidamente assinado) deverá fazer-se acompanhar do documento de 

identificação do representado. 

 

Parece-nos útil ir directamente à questão. 

 

Relativamente ao documento de identificação per si o representante não goza do direito de 

retenção do documento nos termos do artigo 267º do Código Civil.  Logo à luz deste 

preceito, não tem obrigatoriamente a procuração ser acompanhada do documento de 

identificação do representado. 

 

Coloca-se então a questão de saber como aferir da veracidade da procuração. 

 

E aqui sim, é pertinente a infirmação infra. 

 

Cabe assim ao terceiro, ou seja, àquele que é exibida a referida procuração exigir ao 

representante a justificação dos seus poderes (cfr. artigo 260.° do Código Civil), podendo e 

devendo fazer-se uma interpretação extensiva deste preceito de forma a enquadrar-se 

aqui o documento de identificação do representado. 

 

Pese embora, deva este terceiro não suspeitar de uma procuração assinada e com 

poderes de representação para o acto (princípio da confiança e da boa-fé), poderá haver 

casos em que este receie da veracidade daquele documento. 

 

Pelo exposto, é legítimo a este terceiro dentro de um prazo razoável, exigir ao 

representante prova destes poderes e da sua identificação, sob pena de a declaração não 

produzir os seus efeitos. 

 



 

 

II- Do exercício de funções após dissolução de órgão 

 

Relativamente a esta questão, analisados o estatuto, legislação, doutrina e jurisprudência, 

importa referir o seguinte. 

 

O Estatuto próprio desta Associação não contêm qualquer disposição em que se preveja 

expressamente a renúncia ou pedido de demissão dos titulares dos seus órgãos. 

 

Assim, na falta de disposição teremos de aplicar subsidiariamente o Código Civil e o 

Código das Sociedades Comerciais. 

 

Na verdade, quanto à sociedade por quotas, o Código das Sociedades Comerciais, a par 

do instituto da destituição de gerentes ( Artº 257º) dispõe no seu Artº 258º, nº1, que “A 

renúncia de gerentes deve ser comunicada por escrito à sociedade e torna-se efectiva oito 

dias depois de recebida a comunicação. 

 

Idênticos institutos (de destituição e de renúncia) estão previstos, no mesmo Código, para 

as sociedades anónimas, no seus Artºs 403º e 404, dispondo este último, no nº1, que “ O 

administrador pode renunciar ao seu cargo, mediante carta dirigida ao presidente do 

conselho de administração ou, sendo este o renunciante ou não o havendo, ao conselho 

fiscal”, preceituando o seu nº2 que “ A renúncia só produz efeito no final do mês seguinte 

àquele em que tiver sido comunicada, salvo se entretanto for designado ou eleito o 

substituto”. 

 

À volta destes comandos legais, tem-se entendido que tanto a destituição como a renúncia 

são dois modos de fazer cessar a relação de gerência ou administração da sociedade, 

com a diferença de que a renúncia é uma acto unilateral, de manifestação da vontade do 

próprio gerente, que, só por si, põe termo à relação de gerência criada por qualquer dos 

meios de designação permitidos por lei, exceptuada a nomeação judicial; enquanto a 

destituição de qualquer membro do conselho de administração que não tenha sido 

nomeado pelo Estado ou entidade a ele equiparada por lei para este efeito é, 

normalmente, promovida pelos sócios em assembleia geral, através de deliberação, ou 

ocorre por efeito de acção judicial (Artºs 257º e 403º, do Código das Sociedades 

Comerciais) – cfr, entre outros, Raúl Ventura, in “Sociedades por Quotas”, Vol. III, 

Almedina, pag.121 a 125. 

 

Na base da renúncia, poderá estar somente a pretensão pessoal do renunciante em fazer 

cessar o seu cargo, sem ter que invocar as razões dessa sua atitude; age no exercício de 

um direito potestativo, sujeitando-se, apenas, a ter que indemnizar a sociedade, se tiver 

renunciado sem justa causa e lhe causar prejuízos ( v.g citado nº2 do artº 258º, para a 

sociedade por quotas). 

 

Apesar disso, a renúncia só se torna efectiva oito dias depois de recebida a comunicação 

da renúncia (nas sociedades por quotas), ou só produz efeito no final do mês seguinte 



àquele em que tiver sido comunicada (nas sociedades anónimas), de harmonia com os nºs 

2 dos Artºs 257º e 405º, do Código das Sociedade Comerciais, respectivamente. 

 

Estes hiatos de tempo servirão – no dizer dos autores atrás citados – para permitir que a 

sociedade tenha tempo para designar outro gerente, evitando desse modo, no menor 

período de tempo possível, ter prejuízos pela sucessão na gerência. 

 

Posto isto, e sabendo-se, como dizíamos a princípio, que no Estatuto da Associação De 

Pais da Escola EB1 de Miraflores, se não prevê expressamente a renúncia ou pedido de 

demissão dos titulares dos seus corpos gerentes, nem o modo de a considerar e tratar, 

haverá que dizer agora se a doutrina acabada de explicitar tem, de algum modo, aplicação 

subsidiária ou analógica a estas pessoas colectivas de direito privado sem fim lucrativo. 

 

Vejamos então. 

 

“Bastará, pois, – como nos lembra Manuel Vilar Macedo, ob. cit, pagina 74 – que o 

renunciante ou demissionário comunique essa sua vontade ao presidente do respectivo 

órgão para que se torne eficaz a renúncia ou pedido de demissão. Nesse acaso – adianta 

o mesmo autor – a cessação voluntária só ganha relevância quando afecte o 

funcionamento e a constituição de maiorias no órgão a que o titular pertencia, devido à 

falta de quorum deliberativo e face à regra do nº1 do Artº 171º do Código Civil, podendo 

sempre, na falta do titular, e conforme o órgão de gestão, entrar em funções efectivas o 

respectivo substituto. “ – Como referiu e bem o nosso Colega Dr. Hugo Tavares na troca 

de emails com a própria Associação de Pais. 

 

É, nesta perspectiva, menos relevante, salvo o máximo respeito por opinião adversa, que 

em prol da defesa da aceitação da renúncia ou pedido de demissão pela assembleia geral 

se argumente, que tendo sido este órgão a conferir posse e com esta a marcar o início dos 

respectivos mandatos, também deva ser o mesmo órgão (a assembleia) a fazê-los cessar 

por aceitação, como forma, ainda, de melhor acautelar o funcionamento da Associação até 

que novos membros sejam eleitos e empossados. 

 

Com efeito, se o mecanismo da substituição do titular renunciante ou demissionário 

previsto nos Estatutos para eventualidades como estas não for eficaz, a assembleia geral 

– órgão deliberativo e soberano da Associação – terá, como de seguida iremos expor, 

outras prerrogativas ao seu alcance, que podem ir, designadamente, até à destituição do 

respectivo órgão no seu conjunto e marcação de eleições de novos corpos gerentes. 

 

Cabe assim à assembleia geral promover a dissolução dos corpos gerentes e proceder, no 

mais breve lapso de tempo possível, a novas eleições ou à designação de novos órgãos. 

 

Cremos que a doutrina acabada de explicitar é a que deflui dos textos normativos citados e 

também a que se adequa ao escopo desta associação de pais. 

 

Mesmo assim, pode acontecer que, na prática, ela seja inobservada e os corpos gerentes 

da respectiva associação se tornem completamente inoperativos. 



 

Será num contexto desses, em que a própria assembleia geral dos associados deixe de 

funcionar, que poderá ter lugar a intervenção judicial, através do processo de jurisdição 

voluntária regulado no Artº 1484º-B, do Código de Processo Civil, em que todos os corpos 

gerentes poderão judicialmente ser destituídos e o Juiz deve nomear uma comissão 

provisória de gestão, com a competência dos corpos gerentes estatutários e com a 

duração do mandato de 1 ano, prorrogável até 3 anos, a qual, antes do termo do mandato, 

deverá convocar a assembleia geral, para eleger os novos corpos gerentes nos termos 

estatutários. 

 

 

Renovo os meus cumprimentos, 

A Colega ao dispor, 

PRF 

 


