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NOTA PRÉVIA

O presente texto corresponde, no essencial, à dissertação de mestrado 
em Direito e Prática Jurídica – Especialidade Direito da Empresa, apre-
sentada na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, cujas provas 
finais tiveram lugar no passado dia 16 de abril de 2021, perante um júri 
composto pelo Excelentíssimo Senhor Professor Doutor Pedro Cabral 
Corte-Real de Albuquerque (Presidente), Excelentíssimo Senhor  
Professor Doutor José João Ferreira Gomes (Orientador), e o Excelen-
tíssimo Senhor Professor Doutor David de Oliveira Festas (Arguente). 
Foram introduzidas algumas correções e atualizações ao texto origi-
nal, resultantes, fundamentalmente, das sugestões e da análise crítica 
do Arguente (que humildemente agradecemos), sem alterar, contudo,  
o essencial das posições (também humildemente) defendidas. Agradeço  
de forma sentida a quem comigo percorreu este caminho, e, que, de 
uma forma ou de outra, amavelmente contribuiu para o presente texto 
e para a conclusão de mais uma etapa da minha vida. Presto por último 
um especial e genuíno agradecimento ao Professor Doutor José Ferreira 
Gomes, insigne da minha geração, pela gentileza da sua orientação (que 
muito me honrou), estimulante e motivador tirocínio, revelado não só 
na fase da dissertação, como também durante toda componente letiva 
do meu mestrado.
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RESUMO

A presente texto incide sobre a problemática da cessação das funções 
do presidente permanente da mesa da assembleia geral da sociedade anó-
nima. Não obstante a sua centenária consagração normativa, ímpar no 
direito comparado, a figura do presidente da mesa não goza de uma 
efetiva concretização do respetivo regime. Esta indefinição revela-se 
de sobremaneira contraproducente face à sua importância funcional  
permanente em toda a extensão do processo deliberativo, e, por isso,  
concomitantemente fundamental para o interesse social. Nesta medida, 
revelada a sua importância permanente incidimos o nosso trabalho 
sobre as pouco tratadas causas motivadoras da extinção dessa mesma  
permanência. Para tanto, adequamos as tradicionais causas extintivas 
das relações jurídicas (baseadas em critérios relativos a pressupostos de 
atuação ou de produção do efeito extintivo) à nomenclatura (extintiva) 
própria do direito das sociedades comerciais, comummente aplicável à 
cessação de funções dos demais órgãos sociais: caducidade, revogação, 
renúncia e destituição. Tratando cada um destes adventos extintivos 
individualmente, tentamos atribuir um específico regime com a res-
petivas incidências teórico-práticas, adequado à figura do presidente 
da mesa da assembleia geral da sociedade anónima. Por razões de coe-
rência argumentativa não deixaremos de preceder aquela análise de 
uma outra, não só justificativa das opções tomadas, mas também para 
humildemente contribuir dogmaticamente para a construção identitá-
ria da figura do presidente da mesa da assembleia geral. Com isto, anali-
saremos outros temas, que, para esse efeito, com a cessação concorrem. 



12

O PRESIDENTE (DA MESA) DA ASSEMBLEIA GERAL

Procederemos nessa medida a uma análise crítica da evolução jusnor-
mativa da figura do presidente da mesa, da constituição do seu vínculo 
permanente e dos respetivos obstáculos à sua designação, a sua subleva-
ção funcional e prevalência face à mesa da assembleia geral, a caracte-
rização e extensão funcional e os respetivos poderes e deveres. 
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CAPÍTULO I   
O TEMA – ATUALIDADE E DELIMITAÇÃO

A figura do presidente da mesa da assembleia de sócios tem tido, cre-
mos, um tratamento doutrinário não consentâneo com a importância 
que lhe julgamos reservada, relevada na evidente valência de controlo 
da legalidade de todo o processo deliberativo da sociedade anónima. 

Certo que o Código das Sociedades Comerciais1 não concretiza de 
forma clara e inequívoca todos os aspetos do respetivo regime2. Parece-
-nos, porém, igualmente certo, que daí não poderemos retirar des-
culpa bastante. Antes pelo contrário, nesta matéria, Portugal es de aurora 
boreal3, gozando de uma enraizada tradição que atribui ao presidente 
da mesa da assembleia geral um conteúdo funcional próprio, autónomo  
e permanente, não circunscrito à estrita condução dos trabalhos em 
assembleia geral. Como veremos, na generalidade dos demais orde-
namentos jurídicos, o presidente da (mesa) assembleia de sócios ou 
não encontra acomodação normativa, ou deriva do órgão de adminis-
tração ou de fiscalização, ou, até mesmo – diga-se paradoxalmente 

1 De ora em diante, todas as disposições legais que não sejam sucedidas de fonte legislativa a este 
Código pertencem.
2 Cf. PEDRO MAIA, “O Presidente da Assembleia de Sócios”, in Problemas do Direito das Sociedades, 
IDET, Coimbra: Almedina, 2002, p. 421.
3 Cf. JESUS ALFARO ÁGUILA-REAL, En almacén de derecho: el presidente de la junta, 2018, disponível 
em almacendederecho.org. Em Espanha, o regime é de facto diametralmente distinto do nacional. 
Desde logo, para além das escassas referências funcionais, o atual artigo 191.º da Ley de Sociedades 
de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julho), atribuí ao presidente do conselho de 
administração, salvo disposição estatutária contrária, a competência para presidir à junta general 
(como já o atribuía o revogado artigo 110.º/1, da Ley de Sociedades Anónimas  – Real Decreto Legislativo 
1564/1989, de 22 de dezembro). 
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– assumindo-se a sua existência, nada se dispõe relativamente à sua 
eleição4. 

De facto, a atualidade nacional tem trazido para a ribalta a figura 
do presidente da mesa. Desde as grandes sociedades anónimas5, passando 
pelas sociedades anónimas desportivas, são inúmeras as situações em 
que – através dos mais variados meios de comunicação social – a figura 
do presidente da mesa da assembleia geral – revelada como presidente 
da assembleia geral6 – é conduzida ao conhecimento da generalidade da 
opinião pública portuguesa. Essa notoriedade, como veremos, mais não 
é do que justificada, resultante da sua real importância prática, como 
garante da expressão da vontade coletiva de cada sociedade anónima. 

Parece-nos assim que a doutrina não tem acompanhado essa  
tendência. Ora, independentemente da sua centenária consagração 
normativa, são inúmeras as peças em falta do puzzle que é o regime 
jurídico do presidente da mesa da assembleia geral. Escolhemos a ces-
sação das suas funções. 

Aparentemente privilegiada do ponto de vista normativo a exis-
tência de um presidente da mesa permanente, cujas funções se revelam 
essenciais ao processo deliberativo – e, nessa medida ao interesse social 
– entendemos que através de uma melhor concretização do objeto e 
intensidade dessa permanência, melhor se cumprirá aquele propósito 
funcional. 

Nesse sentido, incidiremos o nosso estudo no peculiar presidente da 
mesa da tradição portuguesa, o presidente permanente e designado 
pelos sócios. É sobre este que incide, em razão da natureza do seu  
vínculo, a problemática relativa à cessação. 

4 É o exemplo da lei alemã. Deste facto, parece ressaltar a falta da alavanca doutrinária alemã, que, 
muitas vezes, catapulta a doutrina nacional.
5 Conceito de PAULO OLAVO CUNHA, Direito das Sociedades Comerciais, 7.ª ed., reimp., Coimbra: 
Almedina, 2021, p. 101, defendendo que a reforma de 2006, veio criar uma subespécie de sociedade 
anónima, no caso: a grande sociedade anónima. Com considerações sobre e a sociedade aberta e cotada 
se apresenta como um novo tipo societário e sobre as implicações organizativas destas últimas, vide, 
PAULO CÂMARA, Manual de Valores Mobiliários, 4.ª ed., Coimbra: Almedina, 2018, p. 635-637.
6 Que apesar de vulgar e menos técnica designação, não se apresenta, como veremos, descabida 
de conteúdo, em razão de todo o conteúdo funcional estar a adstrito ao presidente e não à mesa da 
assembleia geral. Encontramos aqui razão do recurso aos parêntesis no nosso tema.
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Debruçar-nos-emos então sobre as causas extintivas do vínculo 
orgânico – caducidade, revogação, renúncia e destituição-, procedendo 
a uma individual análise crítica (e a sua adequação prática) em razão da 
respetiva possibilidade, oportunidade, meios e consequência, tentando 
definir o seu concreto regime. 

Contudo, por razões de coerência face às posições que tomamos 
sobre essa mesma problemática da cessação das suas funções, não  
podemos deixar de previamente tentar a construção identitária do pre-
sidente da mesa permanente, isto, na forma que humildemente a vemos, 
e dessa forma também tentar responder à enigmática pergunta formu-
lada pelo nosso Professor e Orientador: “O que é o presidente da mesa 
da assembleia geral?”. 


