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Exmo. Senhor Diretor do Centro de Estudos Judiciários 

lustres Oradores 

Excelências 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

 

É uma enorme satisfação estar hoje aqui na abertura do 1º Colóquio do Supremo Tribunal de Justiça 

sobre a matéria de comércio, sociedades e insolvências. 

Cumpre-me, antes de mais, começar por agradecer ao Centro de Estudos Judiciários, na pessoa do 

seu Diretor, o Exmo. Juiz Conselheiro João Miguel, a gentil cedência deste magnífico espaço, assim 

como toda a colaboração prestada, para a concretização deste Colóquio. 

O Supremo Tribunal de Justiça e o Centro de Estudos Judiciários são instituições com excelentes 

relações institucionais e pessoais. 

Procuram, agora, aproximar-se também nas suas atividades correntes e realizações, campo em que, 

certamente, muito há ainda a fazer. 

O Centro de Estudos Judiciários é uma grande instituição de formação jurídica e judiciária e tem um 

papel único e insubstituível. 

Por seu turno, o Supremo Tribunal de Justiça, enquanto órgão judiciário de cúpula, além da sua 

atividade jurisdicional, sempre foi, e pretende ser cada vez mais, um espaço de estudo, discussão e 

desenvolvimento do direito e da justiça. 

Na confluência das atribuições das nossas duas instituições haverá certamente espaço para mais 

pontos de interceção do que tem havido. 

É isso que esta realização, de algum modo, atesta e que me apraz registar e sublinhar. 

O facto de o Supremo Tribunal de Justiça estar temporariamente deslocado para a área do Castelo e 

ser, por estes dias, um vizinho em sentido próprio do Centro de Estudos Judiciários terá facilitado 

esta aproximação. 

 

Espero e desejo que esta relação seja para manter e que esta boa vizinhança nos aproxime cada vez 

mais. 
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Dirijo também uma especial palavra de agradecimento à 6ª Secção do Supremo Tribunal de Justiça, 

na pessoa da sua Presidente, a Sr.ª Conselheira Ana Paula Boularot. 

O Colóquio é uma organização desta Secção que muito se empenhou na sua realização. 

Creio que a generalidade dos presentes saberá, e aqueles que o não sabem ficam a saber, que 

existe já especialização nas Secções cíveis do Supremo Tribunal de Justiça, estando atribuída à 6ª 

Secção a competência especializada de apreciar os recursos em matéria de comércio e insolvências. 

Esta organização é, assim, uma iniciativa de quem, no tribunal supremo, tem a sua atividade 

habitual dirigida à apreciação destas matérias. 

O especial conhecimento e a particular sensibilidade para estas temáticas permitiram que esta 

iniciativa tomasse, pois, forma nessa Secção. 

Isto valorizará certamente a qualidade desta iniciativa e, nesse sentido, também valoriza o Supremo 

Tribunal de Justiça e os seus colóquios. 

 

Dito isto, feitas estas justas menções prévias, farei uma passagem muito breve pelos temas em 

discussão neste Colóquio. 

Não vos tomarei muito tempo que, obviamente, a palavra deve ser dada rapidamente aos oradores, 

moderadores e participantes. 

 

Focando-nos sobre os temas a debater, podemos dizer que teremos uma abordagem muito ampla 

de matérias comerciais. 

O Painel da manhã tratará de questões relativas à orgânica das sociedades comerciais, com 

incidência em dois temas muito específicos. 

Primeiro, as questões das relações entre sociedade e de domínio, numa abordagem geral desta 

matéria pela voz credenciada do Professor Engrácia Antunes. 

De seguida, será tratada a matéria da destituição de administradores numa perspetiva 

jurisprudencial, esperando que a visão crítica do Professor Jorge Coutinho de Abreu nos traga uma 

nova luz sobre as controvérsias existentes, neste campo. 

Ainda no período da manhã, o Professor Pedro Pais de Vasconcelos debruçar-se-á sobre a temática 

dos títulos de crédito, atualizando também a discussão e a sua perspetiva sobre o aval. 
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No período da tarde, o enfoque recairá sobre a área da insolvência e questões conexas. 

Primeiro, discutindo problemas transfronteiriços, com a presença, que muito nos agrada, do Sr. 

Magistrado do Tribunal Supremo de Espanha, Don Ignacio Gargallo, que fez o favor de se deslocar a 

Lisboa para partilhar connosco as suas reflexões sobre esta matéria. 

Precedendo o anúncio das conclusões do Colóquio, a cargo da Senhora Conselheira Ana Paula 

Boularot, o Senhor Conselheiro António Fonseca Ramos presentear-nos-á com as suas reflexões a 

propósito do incumprimento do contrato-promessa de compra e venda por insolvência do devedor. 

 

A pontuar estas interessantes e variadas intervenções, teremos a moderação dos Senhores 

Conselheiros Pinto de Almeida, José Raínho e Ricardo Costa da parte da manhã e dos Senhores 

Conselheiros Olinda Garcia e Henrique Araújo, à tarde. 

 

Eis-nos, pois, perante um quadro capaz de atrair a atenção de todos quantos se dignaram assistir a 

este Colóquio ao longo de todo o dia. 

Depois, esperamos ter debates vivos para, no fim, se poder dizer que o Colóquio valeu a pena e a 

todos enriqueceu. 

 

Espero que assim seja e desejo-vos uma boa e profícua jornada! 

Disse. 

 

 

 

 

António Joaquim Piçarra 

Lisboa, 22 de janeiro de 2020 

 


