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São Paulo – 26 de abril de 2019

Ano 20 – Texto 1

Publicada em 25 de abril 

de 2019, a Lei nº 13.818/19 

traz importantes alterações 

nos artigos 289 e 294 da Lei 

das Sociedades Anônimas.

Foram publicadas duas importantes 
modificações nas regras de publicação 
de atos societários relacionados a 
sociedades anônimas de capital 
fechado. São elas:

Com relação ao artigo 289, as 
modificações aprovadas preveem que 
as publicações ordenadas por esta Lei 
(i) deverão ser efetuadas em jornal de 
grande circulação editado na 
localidade da sede da companhia, de 
forma resumida e com divulgação 
simultânea e integral dos documentos 
na página do mesmo jornal na internet; 
e (ii) no tocante às demonstrações 
financeiras, a publicação de forma 
resumida deverá conter, no mínimo, em 
comparação com os dados do 
exercício social anterior, informações ou 
valores globais relativos a cada grupo e 
a respectiva classificação de contas ou 
registros, assim como extratos das 
informações relevantes contempladas 
nas notas explicativas e nos pareceres 
dos auditores independentes e do 
conselho fiscal, se houver. Estas 
disposições entrarão em vigor em 1º de 
janeiro de 2022.

Com relação ao artigo 294, este 
ampliou para R$ 10.000.000,00 (dez 
milhões de reais) o valor máximo 
admitido de patrimônio líquido para 
que a sociedade anônima de capital 
fechado faça jus a regime 
diferenciado de publicidade de atos 
societários, desde que tenha menos de 
vinte acionistas.
As companhias enquadradas nestes 
parâmetros, tal como já previsto 
anteriormente, poderão (i) convocar 
assembleia por anúncio entregue a 
todos os acionistas, contra recibo, com 
a antecedência prevista no artigo 124 

da mesma Lei; e (i) deixar de publicar 
os documentos de que trata o artigo 
133 da mesma Lei, desde que sejam, 
por cópias autenticadas, arquivados 
no registro de comércio juntamente 
com a ata da assembleia que sobre 
eles deliberar.
Estas disposições já estão em vigor 
desde a data de sua publicação e, 
portanto, aquelas companhias que 
ainda não adotaram providências 
relativas às aprovações de contas do 
exercício encerrado em 2018, caso 
enquadradas nos parâmetros acima, 
poderão se beneficiar de imediato 
destas simplificações.

Novo regime diferenciado de publicidade de atos 

societários de sociedades anônimas de capital 

fechado
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