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RESUMO 

 

O presente trabalho trata da polêmica a respeito da obrigatoriedade da 

publicação de demonstrações financeiras pelas sociedades limitadas de grande porte 

no Brasil. A pesquisa revela a incerteza do cenário regulatório atual relativo ao tema 

e avalia empiricamente a efetividade das normas de disclosure contidas na Lei n. 

11.638/2007 e na Deliberação Jucesp n. 2/2015. Os resultados obtidos indicam a 

efetividade parcial, mas não desprezível, das referidas normas, bem como a 

considerável resistência das empresas à divulgação de seus balanços. Verifica-se 

também que o atual modelo regulatório acaba possibilitando que a maioria das 

sociedades visadas – notadamente as maiores entre elas – permaneçam na opacidade. 

Identificam-se deficiências na formulação das regras de transparência e no sistema de 

enforcement das mesmas. Além disso, apresentam-se soluções do direito europeu e 

propostas legislativas nacionais sobre o tema. 

 

Palavras-chave: Sociedade de grande porte. Sociedade limitada. Governança 

corporativa. Transparência. Publicação. Demonstrações financeiras. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This work is about the controversy over mandatory disclosure of financial 

statements by large Brazilian limited liability companies. The research reveals an 

unclear regulatory framework on this issue and empirically assesses the effectiveness 

of disclosure rules contained in Federal Law No. 11,638 of 2007 and in São Paulo 

State’s Board of Trade Resolution No. 2 of 2015. The results indicate a significant 

level of compliance with these rules by the referred companies and at the same time 

their considerable resistance to disclose financial information to the public. It is also 

observed that the current regulation of corporate transparency is not enough to 

overcome the opacity of the majority of large limited liability companies, specially 

the biggest ones. The study points out shortcomings in the analyzed rules and also in 

the corresponding enforcement system. Moreover, it carries out a reflection on 

European legal solutions and national legislative proposals related to the matter. 

 
Keywords: Large companies. Brazilian limited liability company. Corporate 

governance. Transparency. Disclosure. Financial statements. 
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INTRODUÇÃO 

 

A transparência corporativa corresponde a uma tendência global que 

tem alcançado uma gama cada vez maior de formas societárias e de âmbitos da 

atividade empresarial.  Discute-se hoje a transparência para além das companhias 

abertas e a divulgação de informações não financeiras das empresas, sobre 

aspectos como governança, responsabilidade social e ambiental, pagamento de 

tributos, contratos com governos, programas anticorrupção, direitos humanos etc.1 

O Brasil não ficou de fora desse movimento. O Novo Mercado, por 

exemplo, trouxe maiores exigências de disclosure para as empresas listadas nesse 

segmento. A Lei Federal n. 11.638/2007, por sua vez, pretendeu ampliar o grau de 

transparência de determinadas empresas de capital fechado: as chamadas 

sociedades de grande porte (categoria esta criada pela mesma lei).  

O referido diploma atingiu principalmente as sociedades limitadas,  

frequentemente utilizadas no exercício da grande empresa no país e 

tradicionalmente caracterizadas pela sua opacidade. Tocando neste ponto sensível 

das limitadas, a Lei n. 11.638/2007 suscitou uma polêmica que dura até hoje, a 

respeito da obrigatoriedade da publicação de demonstrações financeiras por certas 

sociedades limitadas (aquelas caracterizadas como de grande porte). 

A discussão voltou a ganhar força recentemente, com a entrada em 

vigor da Deliberação Jucesp n. 2/2015, por meio da qual a Junta Comercial do 

Estado de São Paulo, baseando-se na lei em questão, passou a exigir a referida 

publicação. 

Ocorre que a produção acadêmica nacional tem cuidado apenas da 

interpretação da Lei n. 11.638/2007, quando muito noticiando o referido ato da 

Jucesp. Daí a oportunidade de um estudo que procure revelar a prática do 

disclosure financeiro pelas sociedades de grande porte em meio a essas normas.  

Concretamente, a presente pesquisa procura responder: Qual é a força 

do atual modelo regulatório da divulgação de informações financeiras pelas 

sociedades limitadas de grande porte? Quais são as suas deficiências? Como ele 

                                                             
1 Cf. Corporate transparency: the openness revolution. The Economist, London, Dec. 11th 
2014. Disponível em: https://www.economist.com. Acesso em: 19.12.2017. 



15 
 

impacta o comportamento dessas empresas? Até que ponto ele contribui para a sua 

transparência? 

 

A primeira parte do trabalho (Capítulos 1, 2 e 3), de caráter teórico-

dogmático, busca os fundamentos da aplicação de um regime informacional 

obrigatório às sociedades limitadas e analisa a disciplina legal e os mecanismos 

de transparência dessas sociedades no sistema europeu e italiano e no sistema 

brasileiro, examinando inclusive as propostas de reforma deste último. 

A segunda parte do trabalho (Capítulo 4) corresponde a uma pesquisa 

empírica com o objet ivo principal de avaliar a efetividade das normas de 

disclosure contidas na Lei n. 11.638/2007 e na Deliberação Jucesp n. 2/2015. 

Emprega-se aqui o termo efetividade no sentido atribuído por ARNAUD 

(et al.) de “grau de realização, dentro das práticas sociais, das regras enunciadas 

pelo direito.” Assim entendida, a efet ividade se refere à “possibilidade de uma 

mensuração do afastamento existente entre o direito em vigor e a realidade social 

a que ele é suposto ordenar. Trata-se de um conceito avaliat ivo da recepção e da 

implementação das normas jurídicas.”2 

Investiga-se especificamente o comportamento das sociedades limitadas 

de grande porte do Estado de São Paulo em face das referidas normas. A 

contribuição da pesquisa, neste ponto, consiste em complementar os trabalhos que 

já trataram da interpretação da Lei n. 11.638/2007 ou noticiaram a polêmica 

suscitada pela Deliberação Jucesp n. 2/2015. 

 

Secundariamente, a pesquisa oferece indícios sobre a eficácia das 

normas em tela – entendendo-se por eficácia o “modo de apreciação (avaliação) 

das consequências das normas jurídicas e de sua adequação aos fins a que elas 

objetivam”.3  

                                                             
2 ARNAUD, André-Jean et al. Dictionnaire encyclopedique de theorie et de sociologie du 
droit (2. ed.), trad. port. de Vicente de Paulo Barretto (coord.), Dicionário Enciclopédico de 
Teoria e de Sociologia do Direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 293. 
3 ARNAUD, op. cit., p. 296. 
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Considerando o objet ivo de transparência da Lei n. 11.638/2007 e da 

Deliberação Jucesp n. 2/2015, e admit indo a hipótese de que a publicação das 

demonstrações financeiras das empresas contribui para esse fim, é possível 

conjecturar se tais normas têm aumentado a transparência das sociedades 

limitadas de grande porte do Estado de São Paulo. 

Não é este, contudo, o foco principal do presente trabalho. Uma 

invest igação desse t ipo demandaria, possivelmente, a fixação precisa do conceito 

de transparência, bem como a análise qualitativa das demonstrações financeiras 

publicadas pelas empresas.  

De todo modo, a questão da eficácia também se faz presente nas 

reflexões trazidas pela pesquisa a respeito dos diferentes meios e instrumentos de 

divulgação das informações financeiras das sociedades. Apresentam-se soluções 

do direito estrangeiro e soluções contidas em propostas legislat ivas nacionais. 

 

O primeiro capítulo busca oferecer um referencial teórico para a 

pesquisa, contextualizando o tema por meio de um levantamento da literatura 

pertinente e apresentando os custos e benefícios da aplicação de um regime de 

divulgação obrigatória de informações financeiras às empresas de capital fechado. 

O segundo capítulo procura mostrar, com certo grau de detalhe, como o 

tema é regulado e praticado em outro ordenamento (o direito comunitário europeu 

e particularmente o direito italiano), pretendendo ser útil para eventuais crít icas e 

sugestões ao sistema brasileiro. 

O terceiro capítulo busca organizar o material legislat ivo, 

administrativo, judicial e doutrinário nacional sobre o tema, procurando revelar o  

estágio atual e os problemas da disciplina regulatória da transparência das 

sociedades limitadas de grande porte no país. 

O quarto capítulo indaga sobre o cumprimento da Lei n. 11.638/2007 e 

da Deliberação Jucesp n. 2/2015 pelas sociedades limitadas de grande porte do 

Estado de São Paulo, com base em dados relat ivos à publicação de demonstrações 

financeiras e ao ajuizamento de ações relativas à matéria pelas empresas. 
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CAPÍTULO 1 

 

FUNDAMENTOS DA APLICAÇÃO DE UM REGIME DE MANDATORY 

DISCLOSURE ÀS SOCIEDADES LIMITADAS DE GRANDE PORTE 

 

 

O presente capítulo pretende situar o debate sobre a aplicação de um 

regime informacional obrigatório às sociedades limitadas no contexto mais amplo 

dos estudos sobre a governança e a transparência das empresas de capital fechado. 

Busca-se, além disso, relacionar o tema à prática regulatória que 

considera as característ icas da empresa – notadamente o seu porte – e não apenas 

a estrutura jurídica formal (ou forma societária) por ela adotada. 

Apresentam-se, por fim, as principais justificat ivas para a aplicação de 

um regime de mandatory disclosure às sociedades limitadas, bem como os custos 

associados à divulgação obrigatória das informações financeiras de tais empresas.  

 

 

1.1 Contextualização do tema 

 

1.1.1 As sociedades limitadas no panorama das non-listed companies 

 

Uma vertente da literatura acessada nesta pesquisa refere-se à categoria 

das non-listed companies, que compreende uma grande variedade de realidades 

empresariais e formas societárias – incluindo a sociedade limitada: “non-listed 

firms employ, for example,  different legal business forms to structure their 

organizat ion, varying from partnership forms to limited liability companies and 

joint stock companies.”4 

                                                             
4 OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development. Corporate Governance 
of Non-Listed Companies in Emerging Markets. Paris: OECD, 2006, p. 9. Vale registrar que a 
terminologia a respeito das non-listed companies apresenta considerável dose de ambiguidade, 
havendo trabalhos que se referem a elas como closely held companies (cf., p. ex., 
VERMEULEN, Erik P. M. The role of the law in developing efficient corporate governance 
frameworks. In: OECD, op. cit., p. 123) ou simplesmente private companies (cf., p. ex., 
ARRUÑADA, Benito. Mandatory accounting disclosure by small private companies. 
European Journal of Law and Economics, v. 32, 2011, p. 377). 
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Seu equivalente no Brasil são as “empresas não listadas” ou “empresas 

de capital fechado”, definidas pelo IBGC – Inst ituto Brasileiro de Governança 

Corporativa como “aquelas que não acessam o mercado de capitais por meio da 

listagem de ações ou de outros valores mobiliários em Bolsa ou Mercado de 

Balcão para se capitalizarem”5; contrapõem-se, assim, às “empresas listadas” ou 

“empresas de capital aberto”. 

Como salienta o Caderno de boas práticas de governança corporativa 

para empresas de capital fechado (IBGC, 2014), representam estas a grande 

maioria das empresas que atuam no país, adotando sobretudo duas formas 

societárias: a sociedade anônima (fechada) e a sociedade limitada.6  

 

Do ponto de vista histórico, as sociedades limitadas (Código Civil, arts. 

1052 a 1087) ou “sociedades de responsabilidade limitada” (denominação comum 

no direito estrangeiro) destacam-se por consist irem numa criação do legislador. 

Nesse aspecto, diferem de outras formas societárias (como a sociedade anônima) 

originadas da prática comercial e só depois reguladas por lei.7 

Coube ao gênio jurídico alemão legislar pioneiramente sobre a 

sociedade de responsabilidade limitada em 1892, criando a “Gesellschaft mit  

beschränkter Haftung” (ou simplesmente “GmbH”). A partir de então, foi notável 

a  difusão dessa forma societária nos diversos ordenamentos jurídicos de matriz 

romano-germânica.8 Aliás, o sucesso dessa forma societária costuma ser tal que, 

 

 
[...] a partir do momento em que admitida num dado ordenamento 
jurídico, espalha-se até se tornar preponderante e superar 
quantitativamente a sociedade em nome coletivo e as sociedades 

                                                             
5 IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Caderno de Boas Práticas de 
Governança Corporativa Para Empresas de Capital Fechado: um guia para sociedades 
limitadas e sociedades por ações fechadas. São Paulo: IBGC, 2014, p. 9. 
6 Cf. IBGC, op. cit., pp. 9 e 26. 
7 Cf. MARTINS, Fran. Sociedades por quotas no direito estrangeiro e brasileiro. Rio de 
Janeiro: Forense, 1960, v. 1, pp. 13-38. 
8 Cf. LUTTER, Marcus. Limited Liability Companies and Private Companies. In: 
International Encyclopedia of Comparative Law. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, v. XIII 
(Business and Private Organizations), cap. 2, p. 2-11. 
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em comandita simples e em comandita por ações, para não dizer a  
própria sociedade anônima.9 

 

 

O surgimento das sociedades de responsabilidade limitada responde aos 

anseios da classe comercial (sobretudo dos pequenos e médios comerciantes) por 

“uma forma de sociedade que conjugasse a limitação da responsabilidade dos 

sócios, própria das sociedades anônimas, com a forma não dispendiosa, simples e 

desburocratizada de criação e funcionamento.”10 Trata-se, pois, de um híbrido que 

reúne características das sociedades de capital e das sociedades de pessoa.11 

 

Em nível internacional, os autores costumam referir-se genericamente à 

sociedade limitada empregando a expressão limited liability company – LLC, em 

alusão à forma societária equivalente nos Estados Unidos. 

De surgimento tardio, a LLC americana difundiu-se de modo formidável 

no país a partir de 1988, quando o US Federal Tax Service passou a dispensar-lhe 

tratamento diverso daquele conferido às corporations: “like flowers in the spring 

in only five years practically all states of the United States enacted laws on 

limited liability companies.”12 

De modo análogo ao que se verificou nos sistemas de Civil Law, a 

sociedade de responsabilidade limitada americana erigiu-se como uma forma 

intermediária de organização da atividade empresarial, dist inguindo-se tanto das 

corporations como das partnerships.13 

 

 

 
                                                             
9 ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de. A nova sociedade limitada... italiana. Ou: o 
que o ordenamento jurídico italiano tem a nos dizer sobre as razões para uma reforma da 
disciplina da sociedade limitada? In: AZEVEDO, Luís André N. de Moura; CASTRO, 
Rodrigo L. Monteiro de (Coord.). Sociedade Limitada Contemporânea. São Paulo: Quartier 
Latin, 2013, p. 499. 
10 LUCENA, José Waldecy. Das Sociedades Limitadas. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, 
p. 4. 
11 Cf. ARAUJO, op. cit., p. 501. 
12 LUTTER, op. cit. (nota 8), p. 2-349. 
13 Cf. ARAUJO, op. cit., p. 500. 
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É certo que as característ icas e a disciplina das sociedades limitadas (ou 

de suas equivalentes) variam de um ordenamento jurídico para o outro. Porém, 

como ensina LUTTER, é possível ident ificar certos elementos estruturais comuns 

a tais sociedades, quais sejam: 

 

 
(I) exclusion of the shareholders’ personal liability; 
(II) freedom of contract; 
(III) rule of the shareholders; 
(IV) a simple, low-cost legal structure.14  

 

 

O mesmo autor ident ifica ainda outro traço comum às LLCs, de especial 

interesse para esta pesquisa. Trata-se do seu distanciamento das regras que 

disciplinam as marketable share companies (MSC) ou companhias abertas:  

 

 
Some of these protective rules were considered both superfluous 
and burdensome in those cases in which a limited number of 
persons, who were acquainted with one another, selected the 
corporate form of enterprise organization solely for the purpose of 
limiting their liability, but had no intention of offering shares to 
the public, preferring to subscribe, pay for and keep the shares 
themselves. In situations such as these, rules for the protection of 
investors, which often entailed considerable expense (in 
supervision, auditing and disclosure) were clearly unnecessary.15  

 

 

O presente trabalho trata justamente da aplicação de algumas normas de 

disclosure próprias das companhias a determinadas sociedades limitadas. Discute-

se, portanto, a necessidade e a fundamentação dessa transposição. 

 

 

 

 

                                                             
14 LUTTER, op. cit. (nota 8), p. 2-360. 
15 LUTTER, op. cit. (nota 8), p. 2-2. 
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1.1.2 Governança e transparência para além das companhias abertas 

 

Assinalada a pertença das sociedades limitadas à classe das empresas de 

capital fechado, apresenta-se, a partir deste ponto, o debate atual sobre a 

governança destas.   

 

As discussões sobre governança corporativa costumam estar voltadas à 

realidade das empresas listadas em bolsa, particularmente em países que contam 

com um mercado de capitais desenvolvido e companhias de capital disperso16, 

tendo como paradigma principal os Estados Unidos. 

Por um lado, costuma-se reconhecer que a evolução na governança das 

empresas listadas tende naturalmente a repercutir na esfera das empresas não 

listadas: 

 

 

Though corporate governance reforms specifically address 
publicly held companies, they arguably affect non-listed firms. 
Besides pressures from government agencies, external 
stakeholders (such as customers, lenders, insurance companies,  
and equity investors) increasingly require non-listed firms to 
abide by corporate governance rules and principles tailored to the 
requirements of listed companies. 17 

 

 

Por outro lado, nota-se a ausência de uma discussão mais diretamente 

voltada às particularidades das empresas de capital fechado: “it is difficult to say 

that there is a corporate governance discussion that explicit ly deals with the 

specific problems, mechanisms, and capabilit ies for addressing the needs of non-

listed companies.”18 

                                                             
16 Cf. OECD, op. cit. (nota 4), p. 8. 
17 McCAHERY, Joseph A.; VERMEULEN, Erik P. M. Corporate Governance of Non-listed 
Companies. Oxford: Oxford University Press, 2008, pp. 1 e 2. No mesmo sentido: KLIMKO, 
Justin G. The Sarbanes-Oxley possible impacts on privately held companies. Michigan Bar 
Journal, p. 36-40, May 2004. 
18 McCAHERY e VERMEULEN, op. cit., p. 3. 



22 
 

Em todo caso, é possível ident ificar um interesse crescente na 

governança corporativa de outras formas societárias (para além das companhias 

abertas). É o que observa HOPT: 

 

 

More recently, however, specific forms of corporate governance 
have also gained attention, such as the corporate governance of 
various company forms, family enterprises, public enterprises and 
of nonprofit organizations and foundations. 19 

 

 

Paralelamente, observa-se um crescimento na oferta e na utilização de 

outras formas societárias – dentre as quais se destacam as Limited Liability 

Companies.20 

 

Nesse contexto, vêm à luz diversos trabalhos específicos sobre a 

governança de formas societárias diferentes das companhias abertas21, bem como 

recomendações da OECD no sentido de que os princípios básicos da governança 

corporativa sejam estendidos às empresas de capital fechado: “[…] it is suggested 

that policymakers may wish to raise awareness of good corporate governance for 

all companies, including smaller and unlisted companies.”22 

 

* 

 

Constituindo um princípio básico da governança corporativa23, a 

transparência (ou disclosure) just ifica-se plenamente na esfera das companhias 

                                                             
19 HOPT, Klaus J. Comparative Corporate Governance: The State of the Art and International 
Regulation. European Corporate Governance Institute, Law Working Paper n. 170/2011, p. 9. 
20 Cf. CLARK, Robert C. Major Changes Lead Us Back to Basics. The Journal of Corporation 
Law, Iowa, v. 31, 2006, p. 592; McCAHERY, Joseph A.; RAAIJMAKERS, Theo; 
VERMEULEN, Erik P. M.  The Governance of Close Corporations and Partnerships: US and 
European Perspectives. Oxford: Oxford University Press, 2004, pp. 1 e 2. 
21 Cf., p. ex., as obras já citadas de McCAHERY e VERMEULEN (notas 17 e 20) e o volume 
temático da OECD (nota 4). 
22 OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development.  Principles of 
Corporate Governance: OECD Report to G20 Finance Ministers and Central Bank 
Governors. Paris: OECD, 2015, pp. 4 e 9.  
23 Cf. OECD, op. cit. (nota 22), pp. 41-49. Nesse documento, o princípio da transparência é 
enunciado da seguinte forma: “The corporate governance framework should ensure that timely 
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abertas, uma vez que a divulgação obrigatória das informações societárias 

(mandatory disclosure) firmou-se como a própria base regulatória do mercado de 

capitais.24 Mas a sua aplicação às sociedades que não atuam no mercado de 

capitais ainda é controversa.25 

Como explica LUTTER, a princípio apenas as companhias abertas 

(marketable share companies) estavam sujeitas às regras de disclosure, em razão 

da sua dimensão e natureza. Quanto maior uma sociedade e quanto mais 

complexas suas relações com outros sujeitos, maior será o dano causado pela sua 

ruína econômica. A exigência de disclosure das demonstrações financeiras 

surgiria então como uma resposta da maior parte dos sistemas legais a esse risco.26 

A situação de outros tipos societários (incluindo as sociedades 

limitadas) em relação às obrigações de disclosure de suas informações financeiras 

era bem outra: 
 

 
In contrast, the LLC [Limited Liability Company]/PrC [Private 
Company] was originally conceived as a personal association of 
small or medium size. It was therefore believed that the LLC 
could no more be forced to disclose its financial statements than a  
partnership. 27 

 

 

Para KRAAKMAN (et al.), a própria utilidade das medidas de 

disclosure fora do âmbito das listed companies – ou pelo menos em relação a 

alguns tipos de non-listed companies – seria questionável: 

 

 
The regulatory mechanisms typically used to protect public 
shareholders – such as mandatory disclosure and merit regulation 
– are too costly for the generally smaller closely held firms to 

                                                                                                                                                                                              
and accurate disclosure is made on all material matters regarding the corporation, including 
the financial situation, performance, ownership, and governance of the company.” 
24 Cf. COFFEE, John C.; SELIGMAN, Joel; SALE, Hillary. Cases and Materials. Securities 
Regulation. 10. ed. Nova York: Foundation Press, 2007, pp. 1-8; COMPARATO, Fábio 
Konder. Direito empresarial. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 333. 
25 Cf. OECD, op. cit. (nota 4), p. 11. 
26 Cf. LUTTER, op. cit. (nota 8), p. 2-290. 
27 LUTTER, op. cit. (nota 8), p. 2-290. 
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support. In addition, these measures are less likely to be useful for  
closely held firms. Investors in these companies usually learn 
first-hand about their businesses because they are the managers,  
employees, customers, or close observers (e.g., because of family 
ties with the firm’s founders) of the firms in which they invest.28 

 

 

Acontece que, em muitos países, as sociedades limitadas adentraram 

naturalmente em determinadas áreas de “big business”, em tese reservadas às 

companhias abertas. Não é diferente o caso do Brasil, onde uma limitada pode 

perfeitamente se tornar uma grande empresa sem abrir mão do típico 

financiamento bancário (cf. item 1.2.1.1) e dos benefícios privados do controle 

associados à não abertura de seu capital.29 

Para LUTTER, uma alternativa regulatória ante esse quadro seria 

dificultar legalmente o exercício da grande empresa por parte das sociedades 

limitadas. Adotado esse posicionamento, não haveria uma necessidade premente 

de divulgação das demonstrações financeiras anuais dessas sociedades, que 

tendencialmente permaneceriam como pequenas ou médias empresas.30 

A outra opção regulatória ante a possível ut ilização da sociedade 

limitada para o exercício da grande empresa consistiria na aplicação, no todo ou 

em parte, da regulamentação própria do mercado de valores mobiliários – que 

inclui regras de disclosure – a essa forma societária.31 

Ainda que as escolhas regulatórias tenham variado ao longo do tempo 

nos diversos sistemas jurídicos, observa-se certa predominância dessa últ ima 

estratégia: 

                                                             
28 KRAAKMAN, Reinier R. et al. The Anatomy of Corporate Law: a comparative and 
functional approach. Oxford: Oxford University Press, 2004, p. 194. 
29 Cf. CAO, Cin; SUN, Qian; TONG, Wilson H. S. How do ownership and control affect the 
decision to go public? In: EUROPEAN FINANCIAL MANAGEMENT SYMPOSIUM 2011.  
Disponível  em:  http://www.efmaefm.org/0EFMSYMPOSIUM/2011-Renmin/papers/WhyIPO 
_EFMASym2011b.pdf. Acesso em: 26.12.2017.   
30 A limitação ao exercício da grande empresa pelas sociedades limitadas poderia dar-se dos 
seguintes modos: “(1) by  prohibiting it from issuing shares or debentures as negotiable 
instruments or by prohibiting it from making its shares or debentures available for public 
subscription; (2) by fixing an upper limit on the number of members or on the amount of its 
capital stock; or (3) by placing severe restrictions on the transfer of shares.” (LUTTER, op. 
cit., p. 2-290). 
31 Cf. LUTTER, op. cit. (nota 8), p. 2-290. 
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[…] there has been an increasing tendency, exemplified in the EC 
Fourth Companies Directive, to blur the dist inction between the 
MSC and the LLC by requiring some LLCs to comply with the 
disclosure rules originally designed for those corporations that  
appeal to the public capital markets for funds.32 

 

 

Trata-se de uma situação um tanto quanto paradoxal, pois uma das 

notas dist int ivas das limited liability companies, como já se afirmou (cf. item 

1.1.1), é justamente o seu propósito de atuar com a maior independência possível 

em relação às regras estritas que disciplinam as companhias abertas.33 Conforme 

se verá adiante, a just ificat iva para a relat ivização dessa lógica está relacionada 

ao grande porte que uma sociedade limitada pode possuir. 

 

 

1.1.3 Regulação para além do tipo societário: o porte da empresa 

 

Mais do que a sociedade limitada em si, o presente trabalho focaliza 

especificamente a sociedade limitada classificada como sociedade de grande 

porte, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei n. 11.638/2007 (cf. item 

3.3). A pesquisa se situa, portanto, num contexto regulatório peculiar, no qual o 

legislador se preocupa mais com as características da empresa propriamente dita 

do que com a estrutura jurídica utilizada para o seu exercício. 

A respeito das razões que tornariam conveniente esse tipo de regulação, 

interessa recordar a lição de COMPARATO contida em seu clássico ensaio da 

década de 1970 – Aspectos jurídicos da macro-empresa. Nele, o comercialista 

busca transpor para o direito o princípio válido para outras ciências, segundo o 

qual “os aumentos quantitativos acabam redundando em modificações qualitativas 

dos seres.” Partindo desse princípio – exemplifica –, um armarinho e uma 

macroempresa de exportação, uma pequena sociedade familiar e uma General 

Motors, constituindo fenômenos econômicos tão díspares,  não poderiam ser 

                                                             
32 LUTTER, op. cit. (nota 8), p. 2-284. 
33 Cf. LUTTER, op. cit. (nota 8), p. 2-1. 
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tratados pelo direito posit ivo (num processo de falência, por exemplo) como 

ent idades com a mesma natureza e estrutura. No entanto, o logicismo abstrato dos 

codificadores do século XIX teria atentado mais à forma societária que à própria 

empresa a ela subjacente, deformando a visão da realidade empresarial e gerando 

um descompasso normativo que sobressai quando se considera a realidade da 

macroempresa. O autor chega até a reivindicar um estatuto jurídico específico 

para o fenômeno da macroempresa.34 

 

Um exemplo clássico de regulação para além da forma societária – 

embora não relacionado diretamente ao porte da empresa, e sim ao seu ingresso ou 

não no mercado de capitais – pode ser visto na própria distinção que a atual lei 

das sociedades por ações faz entre companhias abertas e fechadas, inst ituindo 

regimes específicos para elas, de modo a superar a antiga disciplina uniforme das 

sociedades anônimas (inadequada à realidade da macroempresa). Verifica-se aí 

uma “verdadeira dist inção de natureza entre esses dois tipos de sociedades 

anônimas.”35 

 

No contexto europeu, a atenção do legislador ao porte da sociedade – 

para além da sua forma jurídica – se revela na Diretiva n. 78/660/CEE, de 25 de 

julho de 1978, do Conselho da Comunidade Econômica Europeia. Os arts. 11, 27 e 

47 dessa Diret iva estabelecem dist intas regras sobre a elaboração e a publicação 

de demonstrações financeiras, de acordo com o porte da sociedade, definido por 

determinados critérios quant itativos. 

A atual Diret iva societária 2013/34/EU (que substituiu Diretiva n.  

78/660/CEE) deixa mais explícita a dist inção regulatória aplicável às pequenas,  

médias e grandes empresas, definindo, em seu art. 3º, tais categorias de empresas,  

em função do “total do balanço”, do “volume de negócios líquido” e do “número 

médio de empregados durante o período”. A norma europeia em questão foca 

especialmente as pequenas e médias empresas, no sent ido de desonerá-las em 

diversos campos, dado o papel fulcral por elas desempenhado na economia.  

                                                             
34 Cf. COMPARATO, Fábio Konder. Aspectos Jurídicos da macro-empresa. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1970, pp. 1-4 e 63-69. 
35 Cf. COMPARATO, Fábio Konder. Novos ensaios e pareceres de direito empresarial. Rio 
de Janeiro: Forense, 1981, pp. 116-119. 
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De acordo com o art. 3º da Diretiva 2013/34/EU, as empresas se 

dividem nas categorias a seguir apresentadas, conforme sat isfaçam pelo menos 

dois dos três critérios quantitativos indicados abaixo: 

 

 

 Microempresas Pequenas 
empresas 

Médias 
empresas 

Grandes 
empresas 

Total do balanço < € 350.000 < € 4.000.000 < € 20.000.000 > € 20.000.000 

Volume de 
negócios líquido < € 700.000 < € 8.000.000 < € 40.000.000 > € 40.000.000 

Número médio 
de empregados < 10 < 50 < 250 > 250 

Quadro 1 – Classificação das sociedades no direito comunitário europeu 
Fonte: elaboração própria. 

 

 

(O referido disposit ivo também estabelece os critérios para a distinção 

entre pequenos, médios e grandes grupos de empresas.) 
 

Conforme se verá no capítulo seguinte, o enquadramento da empresa em 

uma das mencionadas categorias afeta diretamente o regime de publicidade de 

suas demonstrações financeiras. O legislador europeu confere um tratamento 

sistemát ico à matéria, não se limitando a cuidar das sociedades de grande porte 

(como faz o legislador pátrio por meio da Lei n. 11.638/2007). 

Em virtude do processo de harmonização do direito europeu, as 

mencionadas regras emanadas das diretivas são paulat inamente transpostas e 

incorporadas aos ordenamentos internos dos diversos países da Europa.  

 

No Brasil, a ideia da diferenciação regulatória com base no porte da 

empresa encontra um fundamento até mesmo constitucional, uma vez que o texto 

da Const ituição de 1988 prescreve um “tratamento jurídico diferenciado” às 

microempresas e empresas de pequeno porte, “visando a incent ivá-las pela 
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simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e 

credit ícias” (Constituição Federal, art. 179).36 

Regulamentando o texto constitucional,  a Lei Complementar n. 

123/2006 inst ituiu o chamado “Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 

de Pequeno Porte”, que estabelece normas gerais – sobretudo de caráter tributário  

– “relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às 

microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (art. 1º). De acordo com o art. 3º 

do mesmo diploma, a caracterização da microempresa e da empresa de pequeno 

porte dá-se em função dos seguintes limites quantitativos: 

- Microempresa: receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (em 

cada ano-calendário); 

- Empresa de pequeno porte: receita bruta superior a R$ 360.000,00 e 

igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (em cada ano-calendário). 

 

Também se pode evocar, como fundamento da diferenciação regulatória 

em função do porte da empresa trazida pela Lei n. 11.638/2007, a adoção, pelo 

direito brasileiro, da teoria da empresa, que procura ajustar o direito comercial em 

torno da figura da empresa, com critérios mais adequados à realidade econômica 

subjacente à sociedade.37 

 

A Lei das Sociedades por Ações (Lei n. 6.404/76) também se vale da 

lógica da regulação diferenciada de acordo com o porte da empresa para 

estabelecer um tratamento especial às sociedades anônimas fechadas que não 

excedam determinados limites patrimoniais. Assim, “a companhia fechada com 

patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões 

de reais) não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos 

                                                             
36 A esse respeito, escreve Gladston Mamede: “A Lei 11.638/07 deve ser compreendida em 
consonância com a Lei Complementar 123/06 (Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte). Se nesta norma, o legislador criou simplificações que 
compreendem a pequena dimensão das atividades negociais a ela submetidas [...], aqui 
observa ser necessário um movimento diverso, voltado a ampliar as exigências a que se 
submetem os empreendimentos de grande porte.” (MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial 
Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2010, v. 2, p. 141). 
37 Cf. CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 5. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014, v. 4, t. 2, p. 599. 
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de caixa.” (art. 176, § 6º). Também estão previstas algumas simplificações para 

companhias fechadas com patrimônio líquido inferior a R$ 1.000.000,00 e menos 

de 20 acionistas, em matérias como a convocação da assembleia geral,  a 

publicação de determinados documentos e o pagamento da participação dos 

administradores (art. 294). 

 

Pode-se, enfim, afirmar que a criação da classe das “sociedades de 

grande porte” pelo legislador pátrio – a fim de submetê-las às regras de 

escrituração e de elaboração de demonstrações financeiras da Lei das Sociedades 

por ações, bem como à realização de auditoria independente por auditor registrado 

a Comissão de Valores Mobiliários (Lei n. 11.638/2007, art. 3º) – insere-se 

perfeitamente no contexto da tendência legislat iva moderna que, transcendendo a 

abstração do tipo legal societário, pretende alcançar a realidade concreta da 

empresa exercida, a fim de discipliná-la de forma mais adequada. 

Com efeito, o sentido do regime jurídico que a Lei n. 11.638/2007 

pretende aplicar a determinadas sociedades reside no grande porte destas, e não 

no seu tipo societário. Assim, a publicação de demonstrações financeiras poderá 

just ificar-se em relação às grandes sociedades limitadas e não necessariamente em 

relação a todas as sociedades limitadas, conforme se verá mais adiante. 

 

 

1.2 Justificativas para um regime de mandatory disclosure 

 

1.2.1 Argumento econômico: redução dos custos do capital 

 

Do ponto de vista da teoria econômica, a disponibilidade de 

informações é um fator decisivo para a alocação eficiente de recursos e o  

crescimento da economia.38 

Partindo desse dado fundamental, a atuação do Estado na regulação da 

transparência das non-listed companies justificar-se-ia como uma forma de 

corrigir determinadas falhas de mercado relativas à assimetria informacional (por 

                                                             
38 Cf. BUSHMAN, Robert M.; PIOTROSKI, Joseph D.; SMITH, Abbie J. What Determines 
Corporate Transparency? Journal of Accounting Research, v. 42, n. 2, maio 2004, p. 208. 
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exemplo, entre a empresa e seus stakeholders), de modo a aumentar a eficiência 

da alocação de recursos na economia.39 

Em termos práticos, a literatura econômica aponta como principal 

benefício da aplicação de um regime de mandatory disclosure às non-listed 

companies o barateamento do crédito tomado pela empresa. À medida que os 

credores tenham um melhor acesso à performance financeira da sociedade, 

menores taxas de juros serão cobradas nos seus empréstimos.40 Nesse sent ido: 

 

 

The main reason for the publication of accounts is that it allows 
improved assessment of credit risk for  both individual 
transactions and bank and macroeconomic regulation. […] The 
main benefit of disclosure by private companies is that it 
facilitates credit transactions.41 

 

 

Naturalmente, pode-se objetar que a informação financeira sempre 

poderá (ou deverá) ser fornecida diretamente pela sociedade aos seus credores. 

Nessa linha de ideias, 

 

 
[…] the benefits of mandatory disclosure [by large private firms] 
for creditors are unlikely to be large, as creditors always have the 
option of not lending if the company will not voluntarily disclose 
the required information.42 

 

 

No entanto, apresenta-se o contra-argumento de que a publicação das 

informações financeiras conferir-lhes-ia maior credibilidade, ante a coerência que 

forçosamente teriam que manter ao longo do tempo: 

                                                             
39 Cf. SILVA, Adolfo Henrique Coutinho e; MURCIA, Fernando Dal-Ri. Transparência das 
demonstrações financeiras das sociedades de grande porte no Brasil: um avanço necessário. 
Revista do BNDES, Rio de Janeiro, n. 45, jun. 2016, p. 332-336. Neste trabalho se encontra 
uma revisão da literatura econômica sobre a transparência corporativa e o disclosure contábil. 
40 Cf. BARRY, Philip. Financial disclosure: an economic analysis. In: OECD - Organisation 
for Economic Co-operation and Development. Corporate Governance of Non-Listed 
Companies in Emerging Markets. Paris: OECD, 2006, p. 20. 
41 ARRUÑADA, op. cit. (nota 4), p. 380. 
42 BARRY, op. cit., p. 23. 



31 
 

 

 
Credibility is gained because filing the accounts with an 
independent third party (the registry) commits the firm, as 
accounts already filed cannot be modified and future accounts will 
have to be consistent with those filed in the past. This 
commitment provides value to the historical dimension of 
published accounts.43 

 

 

As vantagens de uma ampla divulgação das informações financeiras das 

empresas – ainda em relação ao conjecturado barateamento do crédito – são 

referidas com mais detalhe em trabalho nacional recente sobre a transparência das 

sociedades de grande porte: 

 

 
No caso das instituições financeiras públicas e privadas, é sabido 
que podem ter acesso privado a diversas informações financeiras e 
operacionais das empresas, até mesmo a seus balanços. No 
entanto, é razoável esperar que, em termos gerais, uma ampla 
divulgação das informações contábeis das empresas permitiria  
uma redução do risco de crédito, com consequente redução do 
custo dos financiamentos para as empresas e do risco de crédito 
bancário, caso os bancos tivessem acesso às informações 
contábeis de um maior número de empresas que operam no 
mercado de interesse. O problema é que os bancos somente t êm 
acesso às informações de seus clientes atuais e potenciais e não de 
todas as empresas que participam do mercado em geral.44 

 

 
1.2.1.1 Crítica: disclosure e concessão de crédito no Brasil 

 

A teoria tradicional segundo a qual o disclosure financeiro facilita o  

acesso da empresa ao capital, diminuindo o seu custo, merece ser confrontada com 

as particularidades do financiamento da atividade produtiva no Brasil.  

É amplamente sabido que a grande maioria das empresas brasileiras não 

acessa o mercado de valores mobiliários para se capitalizarem, sendo os bancos o 

seu principal provedor de capital.  
                                                             
43 ARRUÑADA, op. cit. (nota 4), p. 389. 
44 SILVA e MURCIA, op. cit. (nota 39), p. 357. 
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Em tal contexto, a abertura das informações financeiras da empresa 

constitui um pressuposto para a obtenção do emprést imo ou financiamento 

bancário. Como ensina RIZZARDO, 

 

 

Uma das condições impostas pelos bancos é a descrição da 
situação patrimonial, da qual surge a conclusão quanto à  
solvabilidade ou não do interessado. Exigem-se dados ou 
informações no tocante ao cumprimento de obrigações assumidas 
junto ao comércio e outras casas bancárias. 

Caso tratar-se o solicitante de pessoa jurídica, acompanharão o 
pedido o contrato social ou estatuto, atas de assembleias, nome 
dos diretores, os últimos balanços e demais documentos contábeis 
que exibam a situação patrimonial.45 

 

 

A praxe dos contratos de mútuo ou emprést imo bancário contempla não 

somente a verificação momentânea das demonstrações contábeis, mas um 

acompanhamento dinâmico da situação financeira da empresa. Assim, atribuem-se 

comumente ao prestatário obrigações como a seguinte: 

 

 
Permissão ao banco para realizar qualquer tipo de verificação das 
atividades atendidas pelo valor emprestado. Assiste ao banco,  
também, o direito ao exame dos livros comerciais ou contábeis e 
de toda a documentação existente e referente à empresa ou ao 
mutuário. 

Caso tenha ficado convencionado a apresentação mensal ou em 
outras épocas de balancetes, ou da situação contábil, ao banco,  
assim deve cumprir o prestatário, com o envio, também, de seus 
contadores ou economistas, caso for solicitado. 46  

 

 

Além disso, em operações mais complexas, a fim de diminuir o risco de 

inadimplemento, as inst ituições financeiras chegam a exigir do devedor um 

faturamento mínimo durante o período do empréstimo, sob pena do vencimento 

                                                             
45 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos  de Crédito Bancário. 9. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 41. 
46 RIZZARDO, op. cit., p. 47. 
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antecipado da dívida. Nesses casos, mais do que os documentos contábeis em si,  

importa para o credor a auditoria dos mesmos: 

 
 

Em uma cláusula dessa natureza, especialmente em empréstimos 
de grande porte, não é incomum que a instituição financeira exija  
que o devedor comprove seu faturamento através de relatórios 
auditados por empresas de auditoria com notória reputação.47  

 

 

Em que pese tudo isso, o elemento decisivo para a concessão do crédito 

bancário no Brasil está longe de ser a publicação, a apresentação ou mesmo a 

auditoria das  demonstrações financeiras da empresa tomadora do capital. Às 

inst ituições financeiras importam sobretudo as garant ias oferecidas pelos seus 

devedores: garantias pessoais (como a fiança e o aval) e garant ias reais (como o 

penhor, a hipoteca, a anticrese, a alienação fiduciária e a propriedade fiduciária).  

A larga utilização – e mesmo a obrigatoriedade – de tais mecanismos 

que buscam assegurar a efetivação do direito que aproveita ao credor, evitando 

prejuízos para a instituição financeira, é destacada por SALOMÃO NETO nos 

seguintes termos: 
 

 
A exigência de constituição de garantias suficientes pela  
instituição financeira em relação aos tomadores de seus recursos 
transcende a simples boa prática administrativa,  chegando mesmo 
a ser imposição legal. De fato, o artigo 4º, parágrafo único da Lei 
n. 7.492, de 16 de junho de 1986, relativa aos crimes do colarinho 
branco, considera delituosa a gestão temerário de instituição 
financeira. Na esfera regulamentar igualmente se verifica a 
imposição às instituições financeiras de obtenção de garantias 
suficientes para suas operações.48 

 

                                                             
47 SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. São Paulo: Atlas, 2005, p. 198. 
48 SALOMÃO NETO, op. cit., p. 451-452. Em nota a este parágrafo, acrescenta o autor: 
“Veja-se o item IX da Resolução n. 1.559, de 22 de dezembro de 1988, do Conselho 
Monetário Nacional (CMN) (com redação dada pela Resolução n. 3.258, de 28 de janeiro de 
2005, também do CMN: IX – É vedado às instituições financeiras: a) realizar operações que 
não atendam aos princípios da seletividade, garantia, liquidez e diversificação de riscos; [...] 
Para os Bancos de Desenvolvimento, em especial, a necessidade de adequadas garantias é 
disciplinada de modo bastante pormenorizado na Resolução n. 394, de 3 de novembro de 
1976, do CMN.” 
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Desse modo, não obstante a presença habitual do disclosure nas 

operações de financiamento bancário da atividade produtiva no país, cabe colocar 

em questão seus pretensos efeitos posit ivos (afirmados em sede teórica) sobre o 

acesso ao capital e o custo deste. Em termos práticos, o que importa à instituição 

financeira são as garant ias oferecidas pelo devedor, sem as quais dificilmente 

haverá acesso ao crédito. O papel do disclosure é, por isso, relativo, tanto mais se 

entendido como a mera publicação das demonstrações financeiras da empresa. 

 
 

1.2.2 Informação aos stakeholders 

 
Sustenta-se também que a divulgação obrigatória das informações 

financeiras beneficiaria não somente os credores, mas também outros stakeholders 

e partes interessadas, que, de outro modo, dificilmente teriam acesso aos balanços 

da empresa.49  

Em sua origem, a escrituração comercial (ou prestação de contas, na 

terminologia do direito europeu) consist iu em uma necessidade do próprio 

comerciante, operando como o seu “espelho”, “consciência” ou “bússola”. Desde 

cedo também se reconheceu a sua servent ia aos interesses dos credores, 

revelando-lhes, em tese, a exata situação patrimonial e negocial da empresa.  

Sucessivamente, admit iu-se que a escrituração mercant il interessaria a toda a 

comunidade, o que viria a just ificar a sua regulação e fiscalização por parte do 

Estado.50 

                                                             
49 Cf. BARRY, op. cit. (nota 40), p. 20. No mesmo sentido: “[…] corporate governance goes 
beyond the protection of shareholders. Companies should also aim at protecting the interests 
of other stakeholders, such as employees, suppliers, and creditors. The purpose of mandatory 
disclosure is twofold. First, stakeholders other than shareholders and managers will have 
access to information. Second, and perhaps more importantly, it encourages business 
participants, in particular managers, to analyse and understand the business.” (OECD, op. cit. 
[nota 4], pp. 11). 
50 Cf. CORDEIRO, António Menezes. Direito Europeu das Sociedades. Coimbra: Almedina, 
2005, pp. 396 e 397. 
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Para SZTAJN, os stakeholders – destinatários da informação societária 

em sua dimensão externa – seriam “quaisquer terceiros que tenham interesse 

indireto e até marginal no desempenho da sociedade.”51 

Alguns exemplos hipotéticos apresentados por EID JUNIOR ajudam a 

revelar o amplo universo dos possíveis interessados nas informações financeiras 

de uma sociedade de grande porte: 
 

 
São inúmeros interessados nas informações [...]. Uma prefeitura 
que estude a instalação de uma nova fábrica deve conhecer a 
situação financeira da empresa que lá vai se instalar. Um cidadão 
que procura um emprego também deve conhecer bem a empresa 
aonde vai se empregar, afinal é de lá que sairá o sustento de sua 
família. Um governante também deve conhecer bem a situação das 
empresas até para projetar recolhimentos tributários e 
consequentemente sua capacidade de investimentos. Assim 
também fornecedores e clientes têm que ter  segurança quando 
estabelecem relações, principalmente as de longo prazo, com 
empresas. E essa segurança será tanto maior quanto maior for o 
acesso às informações. 52 

 

 

SILVA e MURCIA conjecturam ainda que, mediante o acesso aos dados 

financeiros da sociedade empregadora, os empregados poderiam requerer a 

celebração de acordos salariais mais vantajosos (caso observassem um aumento da 

rentabilidade da empresa).53 

 

 

1.2.3 Accountability 

 

Outra ordem de argumentos favoráveis à aplicação do disclosure 

financeiro obrigatório a determinadas empresas de capital fechado desenvolve-se 

a partir da noção de accountability. 
                                                             
51 SZTAJN, Rachel. Direito Societário e Informação. In: CASTRO, Rodrigo Rocha Monteiro 
de; WARDE JÚNIOR, Walfrido Jorge; GUERREIRO, Carolina Dias Tavares (Coord.). 
Direito Empresarial e Outros Estudos de Direito em Homenagem ao Professor José 
Alexandre Tavares Guerreiro. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 217. 
52 EID JUNIOR, William. A vitória da transparência. Valor Econômico, São Paulo, 21 maio 
2015, p. E2. 
53 Cf. SILVA e MURCIA, op. cit. (nota 39), p 361. 
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A esse respeito, CARVALHOSA relata a crescente exigência – por 

parte de organismos internacionais, governos, agências regulatórias, agentes 

econômicos e mercados financeiros – de uma maior transparência das empresas 

consideradas “accountable”, isto é: 

 

 
[empresas] que tenham uma influência tal no afazer econômico e 
na vida das comunidades nacionais em que atuam, que se faz 
necessário que a sociedade civil, as autoridades públicas como um 
todo e as regulatórias, as registrárias, e o mercado econômico e 
financeiro tenham efetivo conhecimento universal (publicidade) e 
poder de vigilância sobre elas.54 

 

 

No mesmo sent ido, LANGEVOORT ident ifica uma mudança nas 

normas sociais nas últ imas décadas no sentido de se exigir uma maior 

transparência por parte de inst ituições com grande poder polít ico, econômico ou 

social, tanto públicas como privadas.55 

O dever de prestação de contas (accountability) como fundamento da 

aplicação de um regime de disclosure financeiro às empresas de capital fechado 

apresenta ainda uma dimensão mais específica, ligada à utilização de recursos 

públicos. 

Em geral, tais recursos podem estar presentes em empresas de capital 

fechado (sobretudo as de grande porte) na forma de financiamentos, participações, 

incentivos governamentais, benefícios fiscais etc. Nesse contexto, o problema da 

assimetria informacional surgiria na medida em que a colet ividade não tivesse 

informações bastantes sobre a situação financeira das empresas apoiadas pelo 

governo.56 

                                                             
54 CARVALHOSA, Modesto. Estudo a respeito de aspectos societários da nova Lei 
11.638/2007, no que respeita às principais alterações nela contidas sobre a publicação de 
demonstrativos financeiros pelas limitadas de grande porte. Revista de Direito Bancário e do 
Mercado de Capitais, v. 41, jul./set. 2008, p. 280. 
55 Cf. LANGEVOORT, Donald C. Internal controls after Sarbanes-Oxley: Revisiting 
Corporate Law’s “Duty of care as responsibility for Systems”. Journal of Corporation Law, 
v. 31, 2006, p. 965. 
56 Cf. SILVA e MURCIA, op. cit. (nota 39), p 358. 
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Com base na noção de accountability é que se formulam indagações 

como a seguinte: 

 

 
“[...] não deveriam as empresas multinacionais – que se instalam 
no Brasil, recebem benefícios fiscais, se utilizam dos recursos 
naturais e do capital humano brasileiro – prestar contas de suas 
atividades à sociedade brasileira?”57 

 

 

Como se pode notar, a ideia de accountability evoca fundamentalmente 

a realidade da grande empresa, servindo para justificar a aplicação de um regime 

informacional obrigatório às sociedades limitadas de grande porte (e não à 

generalidade das sociedades limitadas). 

 

 

1.3 Custos associados ao disclosure financeiro 

 

Vistos os fundamentos e supostos benefícios da aplicação de um regime 

de mandadory disclosure  às empresas não listadas em bolsa, cumpre indagar os  

seus possíveis custos. 

 

 

1.3.1 Custos administrativos diretos 

 

Sobressaem primeiramente os custos administrativos diretos, ou seja,  

aqueles atinentes à própria elaboração, auditoria e publicação dos dados 

financeiros da empresa. 

Como afirma SZTAJN, 

 

 
Produzir informação, nada obstante relevante e desejável, implica 
incorrer em custos a que se associam os relacionados à  
disseminação, ao conhecimento pelos interessados, sem o que não 

                                                             
57 SILVA e MURCIA, op. cit. (nota 39), p 356. 
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será preenchida a função principal – reduzir assimetrias entre 
pessoas.58 

 

 

Ainda que não se possa negar a sua existência, a relevância de tais 

custos é passível de questionamento quando se leva em consideração o porte da 

empresa. 

Nesse sentido, é de se indagar se os custos administrativos do 

disclosure financeiro não seriam tendencialmente desprezíveis para uma 

sociedade de grande porte.59 FRANÇA e ADAMEK, por exemplo, afirmam: 

 
 

[...] conquanto se reconheça serem custosas as publicações pela  
imprensa, sobretudo para uma sociedade anônima fechada, isso 
não se aplica a uma portentosa sociedade de grande porte, que 
seguramente teria condições de arcar com os custos.60 

 

 
Em 2012, o Centro de Estudos de Finanças da FGV (EAESP) – GVcef 

realizou um estudo sobre o custo de manter uma sociedade anônima no Brasil. As 

empresas analisadas eram todas sociedades de grande porte (no caso, companhias 

abertas), com receita líquida variando entre R$ 700 milhões e R$ 3,2 bilhões. Os 

custos indagados consist iam nos seguintes: auditoria externa, publicações, 

manutenção da área de relações com investidores, anuidades diversas e outros. 

Constatou-se afinal que a soma de tais custos é ínfima, na ordem de 0,19% da 

receita líquida das companhias – mesmo em se tratando de empresas que figuram 

entre as menores listadas na Bovespa. Especificamente em relação aos custos de 

publicação, concluiu o referido estudo:  

 

 

                                                             
58 SZTAJN, op. cit. (nota 51), p. 223. 
59 Cf. SILVA e MURCIA, op. cit. (nota 39), p 363. 
60 FRANÇA, Erasmo Valladão A. e N.; ADAMEK, Marcelo Vieira von. Sociedades de Grande 
Porte (Lei n. 11.638/2007, art. 3º). Revista de Direito Mercantil, vol. 148, out./dez. 2007, p. 
42. 
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[...] os custos com publicações, tantas vezes criticados, são 
infinitesimais, representando perto de 0,03% das receitas da 
empresa - menos da metade dos custos de auditoria. Aliás, até os 
custos classificados como outros ultrapassam em volume os custos 
de publicações.61 

 

 

Apenas para ilustrar este ponto, apresentam-se os valores praticados 

atualmente por dois importantes veículos de publicação: o Diário Oficial do 

Estado62 e o jornal Valor Econômico63. 

 

 

Publicação Diário Oficial Valor Econômico 
Valor por centímetro  
(cm de altura, a ser multiplicado 
pelo número de colunas) 

R$ 129,00 R$ 338,00  
(Mercado São Paulo) 
 

R$ 836,00  
(Mercado Nacional) 

Valor de uma página  
(Caderno Empresarial) 

R$ 15.480,00 
Formato Tablóide  
 

R$ 24.613,20 
Formato Standard 
(somente para balanços) 

[não informado] 

Quadro 2 – Custos de publicação no D.O.E. e no Valor Econômico 
Fonte: elaboração própria. 

 

 

Se é verdade que, para uma companhia listada em bolsa, o impacto 

desses custos é mínimo, o mesmo não se pode afirmar em relação a uma 

companhia fechada de menores dimensões (submetida, em princípio, aos mesmos 

ônus). 

Além disso, os custos administrativos incorridos pelas empresas não se 

resumem à publicação de suas demonstrações financeiras, uma vez que a Lei n.  

11.638/2007 também traz, de modo inequívoco, para as sociedades de grande 
                                                             
61 EID JUNIOR, William. Custos de manter uma Sociedade Anônima no Brasil. São Paulo: 
GVCEF - Centro de Estudos em Finanças da EAESP, dez. 2012. Disponível em: 
http://cef.fgv.br/sites/cef.fgv.br/files/file/Custos%20de%20manter%20uma%20Sociedade%20
Anonima.pdf. Acesso em: 03.10.2017. 
62 Disponível em: https://www.imprensaoficial.com.br/DO/DetalhesDO_2_5.aspx#11/12/2017. 
Acesso em: 11.12.2017. 
63 Disponível em: http://midiakit.valor.com.br/index.php?p=30. Acesso em: 11.12.2017. 
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porte, “a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado na 

Comissão de Valores Mobiliários”. Presumivelmente, os custos de uma auditoria 

desse tipo não serão irrelevantes. 

 

 

1.3.2 Perda de vantagem competitiva 

 

Por fim, apontam-se como custos indiretos do disclosure financeiro a 

possível perda de posição competit iva (devido à divulgação de informações 

relevantes) e a perda de privacidade da empresa.64 Alega-se, em resumo, que a 

publicação das demonstrações financeiras de uma sociedade acabaria por ajudar 

seus concorrentes a se posicionarem no mercado.65 

Para ilustrar o problema concorrencial oriundo da falta de transparência 

das empresas que não estão obrigadas a divulgar quaisquer informações sobre as 

suas operações e estratégias, EID JUNIOR explora um exemplo bastante 

conhecido do segmento de varejo, contrapondo a situação do Pão de Açúcar 

(sociedade anônima) à do Walmart (sociedade limitada): 

 

 
[...] Temos nesse segmento dois bons exemplos: o Pão de Açúcar 
que é uma Sociedade Anônima e o Walmart que é uma limitada. O 
Pão de Açúcar é líder no setor de varejo no Brasil, com 
faturamento em 2010 da ordem de R$ 36 bilhões, ou 1% do PIB do 
país. O Walmart também é um gigante, sendo o terceiro colocado 
no ranking de empresas de varejo no Brasil, com vendas estimadas 
de 22 bilhões de reais. Temos que observar que no caso do 
Walmart as vendas são estimadas, já que não há informação 
oficial. Ainda sobre o Pão de Açúcar, a rede fechou o ano de 2010 
presente em 19 Estados e no Distrito Federal, com 1.647 lojas, 
mais de 2,8 milhões de metros quadrados de área de vendas, cerca 
de 145 mil colaboradores e 50 centrais de distribuição. Pouco 
sabemos sobre o Walmart. 

O Pão de Açúcar tem, por obrigação legal, que divulgar um 
conjunto enorme de informações para a sociedade. Demonstrativos 

                                                             
64 Cf. ARRUÑADA, op. cit. (nota 4), p. 381-413; BARRY, op. cit. (nota 40), p. 25-27. 
65 Cf. PRADO, Roberta Nioac et al. Determinantes estratégicas na escolha do tipo societário: 
Ltda. ou S.A.? In: PRADO, Roberta Nioac; PEIXOTO, Daniel Monteiro; SANTI, Eurico 
Marcos Diniz de (orgs.). Estratégias Societárias, Planejamento Tributário e Sucessório. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011 (Série GVlaw), p. 72; FERNANDES, Edison. Transparência e 
concorrência. Valor Econômico, São Paulo, 13 set. 2017. 
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Financeiros, Relatórios Gerenciais e de Diretoria, Fatos 
Relevantes e outros são divulgados em diversos formatos, sendo o 
principal a publicação em jornais de grande circulação. Já no caso 
do Walmart, não há nenhuma infomação. Nem a receita auferida 
no Brasil é informada, como já citado, apenas podemos estimála. 
Podemos facilmente inferir que o Walmart tem uma vantagem no 
mínimo grande ao concorrer com o Pão de Açúcar. Inúmeras 
informações estratégicas podem ser inferidas a partir das 
informações que são disponibilizadas pelas empresas que são 
sociedades anônimas. Um fato muito interessante é que a matriz 
do Walmart nos Estados Unidos divulga todas as informações 
empresariais, já que lá a empresa é uma Sociedade Anônima de 
Capital Aberto. Isso ocorre com um sem número de filiais de 
multinacionais no Brasil. A matriz divulga informações 
detalhadas, a filial brasileira não, usufruindo de vantagens 
competitivas no mínimo desleais.66 

 

 

(A pesquisa empírica desenvolvida no capítulo 4 deste trabalho 

confirma a mencionada falta de informações sobre o Walmart.) 

 

De todo modo, há estudos que colocam em dúvida o presumido efeito 

negat ivo da divulgação de informações societárias, quando estas consistirem 

unicamente em informações financeiras. Nesse sentido, SILVA e MURCIA 

alertam para a falta de evidências empíricas a esse respeito e ressaltam que “os 

dados contábeis divulgados são bastante agregados e não incluem informações 

descritivas das opções estratégicas das empresas”.67 De fato, bem diversa é a 

situação em que o disclosure não é apenas financeiro, mas compreende a 

divulgação dos planos e intenções da empresa, facilitando a formulação da 

estratégia compet itiva dos seus concorrentes.68 

 

Registre-se, por últ imo, que, além dos custos administrativos diretos e 

da perda de vantagem competit iva, é igualmente apontado, como um fator de 

desincent ivo à divulgação das informações financeiras das empresas, o receio de 

uma maior intervenção estatal em suas atividades.69 

                                                             
66 EID JUNIOR, William. SA e limitadas: a sociedade e a concorrência. Valor Econômico, São 
Paulo, 19 out. 2011. 
67 SILVA e MURCIA, op. cit. (nota 39), p 364. 
68 Cf. PORTER, Michael E. Competitive Strategy – Techniques for Analyzing Industries and 
Competitors. New York: Free Press, 1998, p. 107. 
69 Cf. SILVA e MURCIA, op. cit. (nota 39), p 361. 
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Tendo sido apresentadas as bases da aplicação de um regime 

informacional obrigatório às sociedades limitadas, passa-se a analisar, nos 

capítulos seguintes, a disciplina legal e os mecanismos de transparência dessas 

sociedades no sistema jurídico europeu e italiano, bem como no sistema 

brasileiro.  
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CAPÍTULO 2 

 

A REGULAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA FINANCEIRA DAS SOCIEDADES 

LIMITADAS: NOTAS SOBRE A EXPERIÊNCIA EUROPEIA E ITALIANA 

 

 

Considerando que existe uma diferença substancial no modo como os 

diferentes ordenamentos jurídicos regulam o disclosure financeiro empresas de 

capital fechado70, o objetivo deste capítulo é identificar a disciplina legal e os 

mecanismos de transparência financeira das sociedades limitadas (ou suas 

equivalentes) no direito italiano e comunitário europeu71, com vistas ao 

oferecimento de eventuais crít icas e sugestões ao sistema brasileiro. 

 

 

2.1 Direito comunitário europeu 

 

O direito europeu corresponde ao “conjunto dos Tratados que regem a 

União Europeia (Direito primário) e, ainda, às normas produzidas pelos órgãos 

europeus resultantes desses Tratados (Direito secundário ou derivado).” Tais 

normas consistem fundamentalmente em diretrizes e regulamentos.72 

Trata-se de um direito supranacional para os Estados-membros e que 

tem como uma de suas fontes os diplomas de transposição, isto é, o direito 

nacional resultante da transposição das diretrizes. As diretrizes obrigam os 

Estados, mas necessitam, em regra, da transposição, a qual objet iva verter para a 

ordem interna uma orientação do legislador comunitário.73 

                                                             
70 Nesse sentido, afirma ARRUÑADA: “In the USA, Japan and some other countries, most 
private companies, whatever their size, are not obliged to disclosure financial information. In 
contrast, in the European Union all companies are required to file their accounts with a public 
registry.”(Op. cit. [nota 4], p. 377-378; cf. também: BARRY, op. cit. [nota 40], p. 20). 
71 A justificativa para a escolha do sistema italiano encontra-se no item 2.2. 
72 Cf. CORDEIRO, op. cit. (nota 50), p. 14. O autor prefere o termo directriz ao termo 
directiva (op. cit., p. 71); predomina, contudo, este último nas traduções portuguesas dos 
textos comunitários. 
73 Cf. CORDEIRO, op. cit. (nota 50), pp. 21, 24, 80, 82 e 83. 
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Examina-se, a seguir, a disciplina básica da transparência financeira das 

sociedades limitadas cont ida nas diretrizes europeias das sociedades comerciais,  

bem como a transposição dessa disciplina ao direito italiano. 

 

 

2.1.1 A obrigação geral de publicação 

 

No âmbito do direito europeu das sociedades, o tema da publicidade 

societária (em sentido legal) assume grande relevo. Nesse sentido, uma das 

preocupações fundamentais da chamada Primeira Diretriz do Direito das 

sociedades (Diretiva n. 68/15/CEE, de 9 de março de 1968) – fortemente inspirada 

no direito alemão – foi justamente estabelecer um quadro mínimo de publicidade 

que agregasse confiança às contratações com as sociedades dos diversos Estados-

membros no campo comunitário.74 

De qualquer modo – como atesta LUTTER –, antes da Diretiva n.  

78/660/CEE, de 25 de julho de 1978, do Conselho da Comunidade Econômica 

Europeia, também conhecida como Quarta Diret iva sobre o Direito das Sociedades 

ou Diret iva sobre Balanços, os países europeus dividiam-se quanto a estender ou 

não as exigências de disclosure – originariamente pensadas para as companhias 

abertas – às sociedades limitadas. Bélgica, Inglaterra, Itália e Grécia, por 

exemplo, já aplicavam as regras de disclosure às sociedades limitadas, enquanto 

Alemanha e França, em regra, não o faziam. Com o advento da Quarta Diret iva (n.  

78/660/CEE), as exigências de disclosure foram estendidas a todas as sociedades 

limitadas no âmbito da União Europeia.75 

Posteriormente, a Quarta Diret iva foi subst ituída pela Diret iva 

2013/34/UE, de 26 de junho de 2013, do Parlamento Europeu e do Conselho da 

União Europeia, “relat iva às demonstrações financeiras anuais, às demonstrações 

financeiras consolidadas e aos relatórios conexos de certas formas de empresas”.  
                                                             
74 Cf. CORDEIRO, op. cit. (nota 50), pp. 165, 168 e 169. 
75 Cf. LUTTER, op. cit. (nota 8), p. 2-290. A Quarta Diretiva, aplicável tanto às sociedades 
anônimas quanto às sociedades limitadas, dispunha em seu art. 47: “As contas anuais 
regularmente aprovadas e o relatório de gestão, assim como o relatório elaborado pela pessoa 
encarregada do controlo das contas, devem ser objecto de publicidade efectuada de acordo 
com as modalidades previstas pela legislação de cada Estado-membro em conformidade com o 
artigo 3 da Directiva 68/151/CEE.” 



45 
 

A Diret iva 2013/34/UE – que, nos termos do seu art. 1º (c/c Anexo I), 

se aplica tanto às sociedades anônimas quanto às sociedades limitadas dos 

Estados-Membros –, estabelece, em seu art. 30, a seguinte “obrigação geral de 

publicação”: 
 

 
Os Estados-Membros asseguram que as empresas publiquem, num 
prazo razoável não superior a 12 meses a contar da data do 
balanço, as demonstrações financeiras anuais regularmente 
aprovadas e o relatório de gestão, juntamente com o parecer  
formulado pelo revisor oficial de contas ou pela sociedade de 
revisores oficiais de contas a que se refere o artigo 34. o da 
presente diretiva, consoante estabelecido na legislação de cada 
Estado-Membro nos termos do Capítulo 2 da Diretiva 
2009/101/CE. 

 

 

No que diz respeito à exigência básica de que todas as sociedades 

limitadas publiquem suas demonstrações financeiras anuais, a Diretiva atualmente 

em vigor (2013/34/UE) não difere daquela precedente (78/660/CEE). 

Quanto ao modo de proceder a tal publicação, a norma comunitária 

vigente se reporta à Diretiva 2009/101/CE, de 16 de setembro de 2009, do 

Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, que visa “coordenar as 

garantias que, para protecção dos interesses dos sócios e de terceiros, são exigidas 

nos Estados-Membros às sociedades (...)”.76 

O Capítulo 2 dessa Diret iva – ao qual remete especificamente a Diret iva 

2013/34/EU (art. 30) – trata da publicidade obrigatória das sociedades nela 

referidas, indicando que cada Estado-Membro conte com um registro – “central”,  

“comercial” ou “das sociedades”, nos termos do art. 3º, 1 – junto ao qual se abre 

um processo para cada uma das sociedades ali inscritas e onde se arquivam “todos 

os documentos e indicações que estão sujeitos a publicidade” (art. 3º, 3). Dentre 

tais documentos, encontram-se os “documentos contabilíst icos de cada exercício” 

(art. 2º, f).77  

                                                             
76 A Diretiva 2009/101/CE revogou a Diretiva 68/151/CEE, que estabelecia o procedimento 
para a publicidade prevista na Quarta Diretiva sobre o Direito das Sociedades.  
77 O sistema de publicidade por meio de um registro oficial, previsto na Diretiva 
2009/101/CE, é essencialmente o mesmo que constava da Diretiva anterior (68/151/CEE). 
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Além da publicidade mediante o registro oficial, a Diret iva 

2009/101/CE prevê a publicação integral ou por extrato dos referidos documentos 

“no jornal oficial nacional designado pelo Estado-Membro” (art. 3º, 5). Faz-se, no 

entanto, a ressalva de que “o jornal oficial nacional designado para esse efeito  

pode ser arquivado sob forma electrónica”, oferecendo-se ainda a seguinte 

alternativa: 

 
 

Os Estados-Membros podem decidir substituir a publicação no 
jornal oficial nacional por meios igualmente eficazes, que exijam 
pelo menos a utilização de um sistema mediante o qual a  
informação objecto de publicidade possa ser acedida por ordem 
cronológica através de uma plataforma electrónica central. (art. 
3º, 5, segundo parágrafo) 

 

 

 

2.1.2 Simplificações para as pequenas e médias empresas 

 

O direito comunitário europeu também prevê possíveis simplificações 

relativas à publicidade legal das pequenas e médias empresas – assim definidas no 

art. 3º da Diret iva 2013/34/EU: 

 
 

[...] 
2. Pequenas empresas são empresas que, à data do balanço, não 
excedam os limites de pelo menos dois dos três critérios 
seguintes:  
a) Total do balanço: 4 000 000 EUR;  
b) Volume de negócios líquido: 8 000 000 EUR;  
c) Número médio de empregados durante o período: 50.  
[...] 
3. Médias empresas são empresas que não sejam microempresas 
nem pequenas empresas e que, à data do balanço, não excedam os 
limites de pelo menos dois dos três critérios seguintes:  
a) Total do balanço: 20 000 000 EUR;  
b) Volume de negócios líquido: 40 000 000 EUR;  
c) Número médio de empregados durante o período: 250. 

 
 

Concretamente, a Diret iva em tela prevê a possibilidade de os Estados-

Membros autorizarem as pequenas empresas a elaborar balanços e demonstrações 
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de resultados sintéticos; e as médias a elaborar demonstrações de resultados 

sintéticas (art. 14). 

Além disso, é prevista a possibilidade de dispensar as pequenas 

empresas da obrigação de publicar suas demonstrações de resultados e relatórios 

de gestão; e de autorizar as médias empresas a publicar um balanço sintético (art. 

31). 

 

 

2.1.3 Divulgações adicionais para grandes empresas 

 

Por outro lado, a Diretiva 2013/34/EU estipula, em seu art. 18, uma 

série de “divulgações adicionais para grandes empresas e entidades de interesse 

público.”  

De acordo com o art. 3º, n. 4, dessa Diretiva, 

 

 
Grandes empresas são empresas que, à data do balanço, excedam 
pelo menos dois dos três critérios seguintes:  
a) Total do balanço: 20 000 000 EUR;  
b) Volume de negócios líquido: 40 000 000 EUR;  
c) Número médio de empregados durante o período: 250. 

 

 

A categoria das “ent idades de interesse público”, por sua vez, engloba: 

as empresas cujos valores mobiliários são negociados num mercado 

regulamentado; as instituições de crédito; as empresas de seguros; e as empresas 

“designadas pelos Estados-Membros como ent idades de interesse público, por 

exemplo, empresas de relevância pública significat iva em razão do seu tipo de 

atividades, da sua dimensão ou do seu número de trabalhadores.” (art. 2º, n. 1, d). 

As “divulgações adicionais” dessas empresas incluem dados como “o 

volume de negócios líquido discriminado por categorias de at ividade e mercados 

geográficos” (art. 18, a) e “os honorários totais faturados durante o período por 

cada revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas 
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relativamente à revisão legal das demonstrações financeiras anuais [...]” (art. 18, 

b). 

Há ainda a previsão de que as grandes empresas e as ent idades de 

interesse público que atuam em determinados setores de extrativismo publiquem 

anualmente um relatório sobre os pagamentos feitos à administração pública,  

conforme disposto no art. 42, n. 1, da Diretiva 2013/34/EU:  

 

 
Os Estados-Membros exigem que as grandes empresas e todas as 
entidades de interesse público ativas na indústria extrat iva ou na 
exploração de floresta primária preparem e publiquem anualmente 
um relatório sobre os pagamentos feitos a administrações 
públicas. 

 

 

Ressalte-se, por fim, que a as demonstrações financeiras das grandes e 

médias empresas, bem como das ent idades de interesse público, devem ser objeto 

de auditoria, conforme disposto no  art. 34, n.1, da Diret iva:  

 

 
Os Estados-Membros asseguram que as demonstrações financeiras 
das entidades de interesse público e das médias e grandes 
empresas sejam fiscalizadas por um ou mais revisores oficiais de 
contas ou sociedades de revisores oficiais de contas aprovados 
pelos Estados-Membros para realizar a revisão legal de contas 
com base na Diretiva 2006/43/CE. 

 

 

 

2.1.4 A publicação das demonstrações financeiras consolidadas 

 

Em tese, os deveres informacionais de uma sociedade limitada também 

podem ser afetados pela circunstância de estar ela legalmente obrigada a elaborar 

demonstrações financeiras consolidadas.  

No âmbito do direito comunitário europeu, a Diretiva 2013/34/EU 

impõe essa obrigação a empresas das mais variadas formas societárias (incluindo 

as sociedades limitadas), contanto que ocupem uma posição de “empresa-mãe” e 

controlem ou exerçam influência dominante sobre outras empresas. A obrigação e 
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as hipóteses de elaboração de demonstrações financeiras consolidadas encontram-

se no art. 22 da mencionada Diretiva.  

No que se refere à publicação das demonstrações financeiras 

consolidadas, a norma comunitária em tela não preceitua nenhum meio diferente 

daquele aplicável às demonstrações financeiras em geral, qual seja: o 

arquivamento no registro de empresas e a publicação no jornal oficial designado 

pelo Estado-Membro (cf. item 2.1.1). É o que dispõe o art. 30, n. 3, da Diretiva 

2013/34/EU. 

 

 

2.1.5 Harmonização contábil 

 

A transparência financeira de uma sociedade compreende não apenas a 

divulgação dos seus dados contábeis, mas também a adoção de princípios e regras 

comuns que orientem a elaboração desses dados.  

O movimento de globalização da economia mundial e a expansão 

internacional das empresas americanas e europeias na década de 1990 trouxeram a 

necessidade de um sistema de normas contábeis globalmente válido que permit isse 

a circulação e a compreensão das informações financeiras das empresas em nível 

global.78 Nesse contexto é que se desenvolvem os princípios contábeis 

internacionais:  

 

 
Gli IAS [International Accounting Standards] / IFRS 
[International Financial Reporting Standards] nascono próprio 
com l’obiettivo di favorire la formazione di un mercato 
finanziario globale che sia trasparente e quindi più efficiente 
possibile. 79 

 

 

Referindo-se especificamente à realidade europeia, afirma CORDEIRO: 

 

                                                             
78 Cf. MIELE, Luca et al. Bilancio e Reddito D’Impresa. Milanofiori Assago: IPSOA/Wolters 
Kluwer, 2016, p. 3. 
79 MIELE, op. cit., p. 3. 
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A publicidade requerida pela 1ª Directriz [n. 68/151/CEE] ao 
balanço e às contas das sociedades logo deixava surgir grave 
lacuna no Direito comunitário. Essa publicidade só seria útil se as 
próprias regras relativas ao balanço e às contas das sociedades 
tivessem sofrido um processo de harmonização.80 

 

 

O movimento de harmonização contábil tem entrada na Europa por meio 

da Diretiva n. 78/660/CEE. Posteriormente, a Regulation (EC) n. 1606/2002 

tornou obrigatória a adoção dos princípios contábeis internacionais (IFRS) por 

parte das listed companies europeias, autorizando os Estados-Membros a permit ir  

ou exigir o mesmo das demais empresas: 

 

 
EU regulation 1606/2002 imposed companies listed on any 
European country to adopt IFRS in their consolidated accounts 
from the 1st of January 2005 and gave the possibility to each 
Member State to decide whether to oblige/allow other kind of 
companies, that is non-listed ones, to use the same set of 
standards. As a consequence, in 2012, IFRS can be used by (all or  
some) private companies in all European countries with the 
exception of Austria, Belgium, France, Latvia, Romania, Spain,  
Sweden, and Switzerland where the adoption of international 
standards by this kind of firms is prohibited. 81 

 

 

(O Regulamento n. 1606/2002 foi completado pelo Regulamento [EC] 

n. 1725/2003, que adota certas normas internacionais de contabilidade.) 

 

Naturalmente, a adoção das normas contábeis internacionais pode supor 

certas dificuldades e nem sempre ser recomendável, dependendo das 

características da sociedade. Como pondera CORDEIRO, 

 

 

                                                             
80 CORDEIRO, op. cit. (nota 50), p. 401. 
81 CAMERAN, Mara; CAMPA, Domenico; PETTINICCHIO, Angela. IFRS adoption among 
private companies: impact on earnings quality. Journal of Accounting, Auditing & Finance, v. 
29 (3), 2014, p. 280. 
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Tudo isto [a adoção das normas contábeis internacionais] coloca 
problemas diversos, que vão desde a formação do pessoal 
habilitado até temas linguísticos, jurídicos e fiscais. A introdução 
de IAS e de IFRS traduzirá inútil complicação para empresas 
meramente locais ou regionais.82 

 

 

* 

 

São essas, em resumo, as disposições gerais do direito comunitário  

europeu aplicáveis às sociedades limitadas – dentre outras formas societárias – na 

regulação da sua transparência financeira. Com maior ou menor grau de 

diligência, as legislações nacionais dos Estados-Membros foram incorporando as 

previsões das normas comunitárias e fazendo as suas escolhas regulatórias.83 

 

 

2.2 Direito italiano 

 

Para além do exame das normas contidas nas diretrizes do direito 

europeu das sociedades, é de todo conveniente um olhar para o direito nacional de 

um dos Estados-membros da União Europeia. 

Ocorre que o legislador comunitário também parte dos direitos 

nacionais, coordenando-os e buscando uma harmonização (e não igualização). E 

os diplomas de transposição constituem relevantes fontes do direito europeu, ao 

traduzirem para a ordem interna as orientações do legislador comunitário.84  

Examinar o direito italiano (particularmente os chamados diplomas de 

transposição) equivale, portanto, a examinar a aplicação italiana do direito 

europeu. Esta, por sua vez, tenderá a harmonizar-se com as disposições dos 

diretos nacionais dos outros Estados-membros, contribuindo assim para uma visão 

geral do direito europeu no tocante à matéria em exame. 

                                                             
82 CORDEIRO, op. cit. (nota 50), p. 433. 
83 Cf. LUTTER, op. cit. (nota 8), p. 2-290. 
84 Cf. CORDEIRO, op. cit. (nota 50), pp. 21, 66 e 75. 
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Além disso, depois do direito alemão, o direito italiano é tido como um 

dos que mais tem contribuído para as soluções jurídicas europeias.85  

O interesse no ordenamento italiano procede também de certa similitude 

entre a discussão havida na Itália sobre a divulgação impressa dos balanços 

empresariais (afinal ext inta naquele país) e o debate brasileiro atual. 

 

 

2.2.1 O depósito do balanço no registro delle imprese 

 

No direito italiano, a disciplina da società a responsabilità limitata 

encontra-se nos arts. 2462 a 2483 do Codice Civile (Decreto Real n. 262, de 16 de 

março de 1942, com as sucessivas alterações): trata-se do capítulo VII do título V 

(Delle società) do livro V (Del lavoro) do Código Civil italiano. 

Situado nesse capítulo e tratando do “balanço e distribuição dos lucros 

aos sócios”, dispõe o art. 2478-bis, segundo parágrafo: 
 

 
Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del 
bilancio deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle 
imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato. 

 

 

De imediato, observa-se que a obrigação legal de depósito do balanço 

no registro de empresas aplica-se a todas as sociedades limitadas, 

independentemente do seu porte, uma vez que o citado disposit ivo não faz 

nenhuma diferenciação nesse sent ido. 

O art. 2435, por seu turno, estabelece o seguinte procedimento para 

conferir publicidade ao balanço: 

 

 

Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio,  
corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal 
verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di 
sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata 

                                                             
85 Cf. CORDEIRO, op. cit. (nota 50), pp. 31 e 32. 
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presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo 
ufficio a mezzo di lettera raccomandata. [...] 

 

 

Vale notar que o citado artigo faz parte da disciplina legal das 

sociedades por ações no Codice Civile, situando-se no capítulo a elas reservado 

(Capo V – Società per azioni: arts. 2325 a 2451). Pode-se entrever neste ponto 

uma manifestação daquilo que a doutrina denomina como o “caráter unitário” da 

disciplina do balanço das sociedades de capital na Itália:  

 

 
Il legislatore infatti, a differenza di quanto generalmente è 
previsto nella costruzione del tipo in esame [società a 
responsabilitá limitata], detta una norma di rinvio a tutta una serie 
di disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per  
azioni. 86 

 

 

Especificamente em relação à aplicação do art. 2435 do Codice Civile 

às sociedades limitadas, sublinha a doutrina que “l’art. 2435 trova integrale 

applicazione alle s.r.l., in forza di espresso richiamo di legge”.87 Também a 

jurisprudência italiana “è concorde nell’affermare che gli obblighi previsti dalla 

norma in esame siano riferibili anche alle società a responsabilità limitata.”88 

Feitas essas primeiras observações, interessa por ora destacar que o 

depósito do balanço da società a responsabilità limitata junto ao registro de 

empresas, conforme a previsão dos arts. 2478-bis e 2435 do Código Civil italiano, 

é tido como o ato que lhe confere a devida publicidade: 

 

 
                                                             
86 CAGNASSO, Oreste. La società a responsabilità limitata. In: COTTINO, Gastone. Trattato 
di Diritto Commerciale. Padova: CEDAM, 2007, v. 5, p. 281. Cf. também: CAMPOBASSO, 
Gian Franco. Diritto Commerciale – 2. Diritto delle società. 9. ed. Milanofiori Assago: UTET 
Giuridica, 2015, p. 587. Quanto ao caráter de “sociedade de capital” atribuído à società a 
responsabilità limitata, cf. GALGANO, Francesco. Diritto Commerciale – Le società. 18 ed. 
Bologna: Zanichelli, 2013, p. 29-32. 
87 MARCHETTI, Piergaetano et al. Commentario alla riforma delle società – Obbligazioni / 
Bilancio. Milano: Giuffrè, 2006, p. 695. 
88 CENDON, Paolo. Commentario al Codice Civile: artt. 2421-2451. Milano: Giuffrè, 2010, 
p. 305. 
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La norma in commento [art. 2435] disciplina, con tutta evidenza,  
un momento di fondamentale importanza ai fini dell’assolvimento 
della “funzione informativa” del bilancio nei confronti dei 
creditori e dei terzi, che assume dimensione concreta con la sua 
messa a disposizione del pubblico, attraverso la “pubblicazione” 
fatta attraverso il deposito nel registro delle imprese, come recita  
la rubrica dell’art. 2435.89  

 

 

Trata-se de uma das hipóteses da chamada “publicidade-notícia”, no 

sent ido de que “la pubblicazione dell’atto opera solo come uno strumento di mera 

conoscibilità legale dell’atto pubblicato. La pubblicità realizza una informazione 

economica dotata di valore legale”.90 

Em suma, a legislação italiana harmoniza-se com as disposições das 

Diretivas 2013/34/UE e 2009/101/CE (cf. item 2.1.1) no que diz respeito à 

previsão de um sistema de publicidade empresarial mediante um registro oficial – 

no caso, o Registro delle Imprese.91 

 

Resta indagar sobre a adoção, pelo Estado italiano, de um “jornal 

oficial nacional” como mecanismo adicional de publicidade financeira (além do 

registro de empresas), conforme a previsão do art. 3º, 5, da Diret iva 2009/101/CE, 

in verbis: 

 

 
Os documentos e as indicações referidos no n. o 3 são objeto de 
publicação integral ou por extrato, sob a forma de uma menção 
que assinale o arquivamento do documento no processo ou pela  
sua transcrição no registro, no jornal oficial nacional designado 
pelo Estado-Membro. [...] 

 

                                                             
89 MARCHETTI, op. cit. (nota 87), p. 695. Sobre a função informativa do balanço da società a 
responsabilità limitata, cf. também: BONFANTE, Guido et al. Atti societari – Formulario 
commentato. 5. ed. Milanofiori Assago: Wolters Kluwer, 2017, p. 1574. 
90 BOCCHINI, Ermanno. Diritto Commerciale nella società dell’informazione.  2. ed. Padova: 
CEDAM, 2011, v. 1, p. 187. 
91 Previsto desde 1942 no art. 2188 e seguintes do Codice Civile, o registro delle imprese veio 
a ser instituído posteriormente por meio da Legge n. 580/1993 e do Decreto del Presidente 
della Republica n. 581/1995. (Cf. BOCCHINI, op. cit., p. 182; D’AURIA, Matteo. Il registro 
delle imprese. In: PREITE, Filippo; CAGNAZZO, Alessandra. Trattato Notarile. Torino: 
UTET Giuridica, 2012, v. 1, p. 266-267). 
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2.2.2 A publicação do balanço no bollettino ufficiale 

 

Dando atuação à Diretiva 68/151/CEE (posteriormente subst ituída pela 

Diretiva 2009/101/CE), o Decreto del Presidente della Republica n. 1127/1969 

inst ituiu o “Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni ed a Responsabilità 

Limitata” (BUSARL), posteriormente modificado pela Legge n. 256/1973.92 

A part ir do mencionado decreto, o procedimento que conferia 

publicidade ao balanço e demais documentos societários sujeitos a publicação 

passava a compreender tanto a sua inscrição (ou depósito) no registro de empresas 

quanto a sua publicação no bolet im oficial:  

 

 

[...] il D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127, attuativo della Direttiva 
CEE 9 marzo 1968, n. 151, creava il Bollettino Ufficiale delle 
società per azioni e a responsabilità limitata (Busarl) e i l 
Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative (Busc), attraverso i 
quali dovevano essere resi noti gli stessi atti e fatti, inerenti la  
vita delle società di capitali e cooperative, che il codice 
richiedeva fossero iscritti e depositati presso il Registro delle 
imprese [...]. Con la precisazione innovativa che l’effetto della  
pubblicità, in tal caso, sarebbe derivato non già dall’esecuzione 
dell’adempimento previsto dal codice, ma di quello presso i nuovi 
Bollettini [...].93 

 

 

Verificava-se, dessa forma, uma duplicação do sistema de publicidade 

legal na Itália; tanto assim que a doutrina italiana precisou enfrentar o problema 

da coordenação do registro de empresas com o BUSARL.94 

Em termos mais específicos: na redação que lhe foi dada pelo art. 9º do 

Decreto del Presidente della Republica n. 1127/1969 (que inst ituiu o BUSARL), o 

                                                             
92 Cf. D’AURIA, op. cit. (nota 91), p. 267. 
93 LUONI, Sergio; CAVANNA, Maurizio. La disciplina del registro delle imprese – Il registro 
delle imprese, vent’anni dopo. Un panorama dottrinale. Giurisprudenza Italiana, fasc. 4, 
2015, p. 1016. Cf. também: BOCCHINI, Ermanno. Trasparenza e pubblicità nell’attività 
dell’impresa. In: ABETE, Luigi et al. Trasparenza e pubblicità nell’attività dell’impresa. 
Milano: Giuffrè, 1996, p. 10. 
94 Cf. BOCCHINI, op. cit. (nota 93), p. 38. 
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art. 2435 do Código Civil italiano passou a exigir – além do depósito do balanço 

junto ao registro delle imprese – a sua publicação no correspondente bollettino: 

“Il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite debbono essere altresì 

pubblicat i nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità 

limitata.” (art. 2435, segundo parágrafo). 

Importa recordar que o referido decreto estendeu aos atos da società a 

responsabilità limitata a obrigação de publicação no bolletino prevista para a 

società per azioni. À época, a doutrina apontou como um dos fundamentos dessa 

medida a necessidade de uniformização da publicidade legal das sociedades: 

 

 
Credo che l’obbligo di pubblicazione sul Bollettino del bilancio 
della società a responsabilità limitata si giustifichi in base alle 
stesse considerazioni di ordine sistematico svolte dalla nostra 
dottrina, prima dell’entrata in vigore del recente decreto, per  
sostenere l’applicabilità alla società a responsabilità limitata della  
disciplina [...] della pubblicità prevista per la società per azioni: e 
cioè, in ultima analisi, l’esigenza di una uniformità pubblicitaria 
per tutte le società di capitali.95 

 

 

Posteriormente, o Decreto Legislativo n. 127/1991 substituiu a 

mencionada obrigação de publicação do balanço no bolet im oficial pela simples 

menção do depósito do balanço no registro de empresas. Por força do art. 17 desse 

decreto, a redação do artigo 2345 do Codice Civile passou a ser a seguinte: 

 

 

Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio,  
corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del 
collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea,  
deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso 
l'ufficio del registro delle imprese. Dell'avvenuto deposito deve 
essere fatta menzione nel Bollettino delle Società per azioni e a  
responsabilità limitata. 

 

 

                                                             
95 BOCCHINI, Ermanno. La pubblicità delle società commerciali – il procedimento. Napoli: 
Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1971, p. 233. 
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Tratava-se da concretização de uma simplificação prevista na então 

vigente Diretiva n. 68/151/CEE, que admit ia fossem os atos sujeitos a publicidade 

“[...] objeto, no bolet im nacional designado pelo Estado-membro, de publicação 

integral ou por extrato, ou sob a forma de uma menção que assinale o 

arquivamento do documento no processo ou a sua transcrição no registro.” (art. 

3º, n. 4). 

De qualquer forma, a publicação no boletim nacional sempre foi  objeto 

de crít ica, por promover uma mult iplicação dos regimes de publicidade legal.96  

 

A supressão do BUSARL teria início com a Legge n. 266/199797, cujo 

art. 29 dispunha que a obrigação de publicação no boletim restava sat isfeita com a 

inscrição ou o depósito no registro de empresas: 

 

 
[...] l'obbligo di pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali la  
legge prevede la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle 
società per azioni e a responsabilità limitata o nel Bollett ino 
ufficiale delle società cooperative, è assolto con l'iscrizione o i l 
deposito nel registro delle imprese. [...] 

 

 

Ulteriormente, a Legge n. 340/2000, tendo como ementa "Disposizioni 

per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procediment i 

amministrativi", ab-rogou toda a normat iva que previa a obrigação de publicação 

dos atos inscritos ou depositados no registro de empresas no BUSARL. Tratava-se 

da supressão formal desse boletim.98 

Concretamente, o art. 33, 2, da Legge n. 340/2000 eliminou a parte do 

art. 2435 que obrigava à menção – no boletim oficial – da publicação do balanço 

junto ao registro de empresas.  

                                                             
96 Cf. LUONI e CAVANNA, op. cit. (nota 93), p. 1016. 
97 Cf. NIGRO, Giuseppina. La “soppressione” del BUSARL. Rivista delle società, Milano, 
fasc. 5, 1998, p. 1461. 
98 Cf. BOCCHINI, Ermanno. Registro delle imprese. In: D’AMBROSIO, Raffaele. 
Enciclopedia del Diritto. Milano: Giuffrè, 2016; LUONI e CAVANNA, op. cit. (nota 93), p. 
1016. 
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BOCCHINI ressalta que tal reforma legislat iva “merita consenso e 

viene incontro ad un’esigenza avvertita dagli operatori e fatta valere dalla dottrina 

già vent i anni or sono”. O autor também esclarece o aparente conflito entre a 

supressão do BUSARL e as normas comunitárias que preveem a publicação do 

balanço da sociedade em jornal oficial nacional: 
 

 

Vero è che la prima direttiva del Consiglio CEE n. 151/68 
[substituída pela Diretiva 2009/101/CE], cit., all’art. 3 comma 4 
prevede la pubblicazione nel “Bollettino nazionale di una 
pubblicazione integrale o per estratto o sotto forma di una 
menzione dell’avvenuto deposito” degli atti soggetti a pubblicità 
nel registro delle imprese, ma tale norma, che affidava a Bolletini 
cartacei la migliore informazione, è ormai fuori del tempo.  
Ricordiamo che, durante i lavori della Commissione miniseriale,  
chiamata a redigere il regolamento di attuazione della legge 
istitutiva del regristro delle imprese, fu interpellata diretamente la  
Commissione della Comunità economica europea perconoscere se 
l’informatizzazione distribuita dal sistema del registro delle 
imprese potesse soddisfare abbondantemente l’esigenza di 
conoscibilità legale dei bollettini cartacei e la risposta fu, 
evidentemente, positiva, né poteva essere diversamente. La 
normativa italiana, quindi, aggiorna la prima direttiva CEE n.  
151/68, cit. che sul punto era ormai obsoleta. 99 

 

 

Sublinha-se, desse modo, a suficiência da publicidade legal por meio do 

registro de empresas, sobretudo tendo em conta a sua informatização, com a 

possibilidade de acesso remoto aos dados das sociedades empresárias:  
 

 
La completezza e l’organicità delle informazioni pubblicate è 
assicurata dall’impiego di tecniche informatiche di redazione e 
aggiornamento del Registro (art. 8, 6° comma, L. n. 580/1993), 
che nel contempo consentono una consultazione capillare,  
direttamente presso i terminali degli uffici oppure “in remoto” da 
parte degli utenti collegati in rete telematica. Tale forma di 
pubblicità consente quindi la diffusione su tutto il territorio 
nazionale, in tempo reale, delle notizie acquisite dal sistema, vero 
e proprio database delle imprese operanti sul nostro territorio, e la  
conoscenza di esse da parte di qualunque interessato (operatori, 
fornitori, dipendenti dell’imprenditore, creditori, fisco ed enti 
previdenziali). 100 

                                                             
99 BOCCHINI, op. cit. (nota 98). Sobre a compatibilidade da supressão do BUSARL com a 
Diretiva CEE n. 151/68, cf. também: NIGRO, op. cit. (nota 97), p. 1461. 
100 LUONI e CAVANNA, op. cit. (nota 93), p. 1016. 
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Além do mais, com o desenvolvimento da publicidade eletrônica, já 

prevista na Legge n. 580/1993101, não fazia mais sent ido a publicação em papel:  

 

 
[...] con l'avvento della pubblicità elettronica, si manifesta i l 
declino della pubblicazione mediante stampa, giacché la norma 
preferisce che tutti i dati siano raccolt i soltanto nel contenitore 
elettronico che, da un canto, è facilmente accessibile al pubblico,  
e dall'altro, ha una capienza amplissima. [...] alla pubblicità  
cartacea (mediante registro cartaceo, mediante deposito di 
documenti, mediante stampa) si è sostituita una pubblicità 
elettronica.102 

 

 

Em resumo, suprimido cabalmente o BUSARL no ano 2000, o registro 

delle imprese passou a concentrar todos os atos de publicidade legal da società a 

responsabilità limitata: “per le società di capitali, quindi, si ha oggi, come voleva 

il legislatore del 1942, quale strumento di pubblicità unicamente il registro delle 

imprese.”103 Consequentemente, a divulgação obrigatória das informações 

financeiras de uma società a responsabilità limitata cumpre-se atualmente 

mediante o depósito do seu balanço no registro delle imprese. 

 

 

2.2.3 A publicidade do balanço in forma abbreviata 

 

O Codice Civile prevê algumas simplificações relat ivas à elaboração do 

balanço das sociedades de menor porte: o bilancio in forma abbreviata (art. 2435-

bis) e o bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter). 

                                                             
101 Dispõe o art. 8, par. 6, da Legge n. 580/1993: “La predisposizione, la tenuta, la 
conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il 
funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di 
pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività 
dell'informazione su tutto il territorio nazionale.” 
102 VIGO, Ruggero. Note in tema di pubblicità delle società di persone presso il registro delle 
imprese. Rivista delle società, Milano, fasc. 5-6, 1997, p. 973. 
103 NIGRO, op. cit. (nota 97), p. 1461. 
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O primeiro aplica-se às sociedades que cumpram pelo menos dois dos 

seguintes critérios: vendas anuais inferiores a 8,8 milhões de euros; at ivos 

inferiores a 4,4 milhões de euros; até 50 empregados. 

O segundo, às sociedades que observem dois dos seguintes requisitos: 

vendas anuais inferiores a 350.000 euros; ativos inferiores a 175.000 euros; até 5 

empregados. 

Não se estabelece, contudo, qualquer dispensa ao dever de publicação 

(depósito) do balanço junto ao registro de empresas (art. 2435): 

 

 
Le semplificazioni ammesse dall’art. 2435-bis riguardano la  
struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, i l 
contenuto della nota integrativa e la redazione della relazione 
sulla gestione: non sono ammesse semplificazioni per la  
pubblicazione ed il controlo del bilancio.104 

 

 

Com efeito, de acordo com o art. 36 da Diretiva 2013/34/EU, até 

mesmo uma microempresa, conquanto possa ser dispensada de algumas 

publicações, não se exime do dever de disponibilizar o seu balanço (ainda que de 

forma indireta) no registro de empresas: 

 

 
Art. 36. 1. Os Estados-Membros podem dispensar as 
microempresas de algumas ou de todas as seguintes obrigações:  
[...]  
d) A obrigação de publicação das demonstrações financeiras 
anuais nos termos do capítulo 7 da presente diretiva, desde que as 
informações do balanço nelas contidas sejam devidamente 
depositadas, de acordo com a legislação nacional, junto de pelo 
menos uma autoridade competente designada pelo Estado-Membro 
em causa. Sempre que a autoridade competente não seja o registro 
central, o registro comercial ou o registro das sociedades refer idos 
no artigo 3º, n. 1, da Diretiva 2009/101/CE, a autoridade 
competente deve transmitir ao registro as informações 
depositadas. 

 

 

 
                                                             
104 BONFANTE, op. cit. (nota 89), p. 1277. 
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2.2.4 Divulgações adicionais para a grande società 

 

No direito italiano, a norma que recepcionou a Diret iva 2013/34/UE fo i 

o Decreto Legislat ivo n. 139/2015. O art. 1º, c, desse decreto define a grande 

società repetindo os mesmos parâmetros contidos na Diret iva (cf. item 2.1.3): 

 

 
‘grande società’: la società che alla data di chiusura del bilancio 
abbia superato almeno due dei seguenti limiti dimensionali:  
1) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; 
2) ricavi netti delle prestazioni: 40.000.000 di euro; 
3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250. 

 

 

A essas sociedades o art. 2º do mencionado decreto impõe o dever de 

elaborar um relatório sobre os pagamentos efetuados à administração pública,  

concretizando assim a previsão do art. 42 da Diret iva 2013/34/EU. 

O art. 5º daquele decreto, tratando da publicidade do relatório de 

pagamentos à administração, prescreve o seu depósito no registro de empresas no 

prazo de seis meses após o fim do exercício contábil.  

Tal procedimento vem a confirmar o papel do Registro delle Imprese 

como instrumento principal para publicidade legal das sociedades empresárias na 

Itália.  

 

 

2.2.5 A publicidade do bilancio consolidato 

 

Cumpre ainda indagar eventuais especificidades do direito italiano no 

que diz respeito à publicidade legal das sociedades limitadas que atuem num 

contexto de grupo de empresas. 

É amplamente conhecida a importância do balanço consolidado como 

instrumento de transparência interna e externa dos agrupamentos societários: 
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Il bilancio consolidato è un vero e proprio strumento del controllo 
di gestione, capace di offrire al management informazioni 
consuntive periodiche, da porre a confronto con i piani e con i 
programmi consolidati: in tal modo si attiva il processo 
direzionale, inteso ad aggiustare le previsioni, mediante correttivi 
e varianti.  
[...] 
Il bilancio consolidato, dunque, “deve essere redatto con chiarezza 
e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso 
delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.”105 

 

 

A obrigação da elaboração do balanço consolidado foi introduzida no 

direito italiano pelo Decreto Legislat ivo n. 27/1991, que incorpora as disposições 

das Diretivas n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE “in materia societária, relat ive ai 

conti annuali e consolidat i.” 

De acordo com o art. 25 do referido decreto, estará obrigada a redigir o  

balanço consolidado a società a responsabilità limitata – dentre outras formas 

societárias – que controlar outra sociedade. A noção de controle  encontra-se 

principalmente no art. 2359 do Codice Civile. 

No que mais interessa a este trabalho, cumpre registrar que a 

publicidade do balanço consolidado se dá da mesma forma que a dos balanços em 

geral, ou seja, mediante sua publicação (depósito) no registro de empresas,  

conforme disposto no art. 42 do Decreto Legislat ivo n. 27/1991: 
 

 

Art. 42. Pubblicazione del bilancio consolidato.  
1. Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate 
all'art. 41, commi 2 e 4, deve essere depositata, a cura degli 
amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese, con il 
bilancio d'esercizio.  

 
 

 

2.2.6 Adoção dos princípios contábeis internacionais 

 

Valendo-se da possibilidade conferida pelas normas do direito 

comunitário, o sistema italiano estabelece uma divisão básica entre as sociedades 
                                                             
105 DI SABATO, Franco. Il bilancio consolidato. In: D’AMBROSIO, Raffaele. Enciclopedia 
del Diritto. Milano: Giuffrè, 2016. 
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que estão obrigadas e as que possuem a faculdade de adotar os princípios 

contábeis internacionais.  

De acordo com o Decreto Legislat ivo n. 38/2005 (arts. 2º e 4º), estão 

obrigadas a elaborar o bilancio d’esercizio com base nos princípios contábeis 

internacionais homologados na União Europeia as seguintes sociedades: 

 

 
- le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla  
negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro 
dell’Unione Europea (società quotata), escluse le compagnie 
assicurative;  
- società emittentti strumenti finanziari che, ancorchè non quotati 
in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in 
misura relavante; e 
- le banche italiane;  
- le compagnie assicurative quotate che non redigono il bilancio 
consolidato.106 

 

 

Tal elenco indica que, no direito italiano, a adoção dos princípios 

contábeis internacionais é obrigatória não somente para as listed companies: 

 

 

Through the Legislative Decree n. 38 of 2005, the mandatory 
adoption of IFRS was extended to non-listed companies (such as 
Banks and other financial intermediaries subject to vigilance and 
Listed and unlisted insurance companies) and to the preparation 
and presentation of individual FS.107 

 

 

Têm a faculdade de aplicar os princípios contábeis internacionais as 

demais sociedades, desde que superem os limites que autorizam a redação do 

balanço em forma abreviada (art. 2435-bis do Codice Civile):108 

 

 

                                                             
106 MIELE, op. cit. (nota 78), p. 13. 
107 DI PIETRA, Roberto. The role and current status of IFRS in the completion of national 
accounting rules – Evidence from Italy. Accounting in Europe, v. 14, 2017, p. 125-126. 
108 Cf. MIELE, op. cit. (nota 78), p. 13. 
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The opportunity (rather than the obligation) to use IFRS was 
offered to unlisted companies that prepare a full (unabridged) FS. 
Legislative Decree 38/2005 essentially only excludes from the use 
of IFRS those companies that can prepare an abridged FS under  
art. 2435 bis of the Civil Code. 109 

 

 

As pequenas e microempresas não possuem, portanto, a faculdade de 

redigir o balanço de exercício com base nos princípios contábeis internacionais,  

enquanto as sociedades de médio e grande porte “non quotate” podem valer-se 

dessa possibilidade.110 

Em suma, uma società a responsabilità pode estar ou não obrigada a 

adotar os princípios contábeis internacionais. O fato de se tratar de uma grande 

società, de per si, não gera essa obrigação. A obrigatoriedade resulta do seu 

enquadramento em uma das hipóteses listadas acima – em geral relacionadas ao 

tipo de atividade desenvolvida pela sociedade. 

 

 

2.2.7 Experiência de acesso on line aos dados do Registro Imprese 

 

Identificada a disciplina legal da transparência financeira das 

sociedades italianas em geral e das società a responsabilità limitata em particular, 

interessa avaliar a praticidade e a eficiência dos mecanismos de acesso às 

informações financeiras dessas sociedades. 

 

Conforme se verificou, a publicidade legal das demonstrações 

financeiras de uma società a responsabilità limitata se resume hoje à sua 

disponibilização no Registro Imprese. 

No site “Registro Imprese - I dati ufficiali delle Camere di 

Commercio”, encontra-se uma seção denominada “Consultazione dat i: visura, 

bilanci, protesti”, por meio da qual “aziende, amministrazioni, professionisti e 

                                                             
109 DI PIETRA, op. cit. (nota 107), p. 129. 
110 Cf. MIELE, op. cit. (nota 78), p. 4. 
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cittadini possono consultare in modo facile, rapido ed economico, visure, bilanci,  

statuti, protesti, elenchi di imprese e molto altro ancora.”111 

Nessa seção, é possível pesquisar uma empresa de acordo com vários 

critérios de pesquisa, tais como: nome, código fiscal, forma jurídica, local, setor 

de atividade, capital social, faturamento e número de empregados. Para fazer a 

pesquisa, é preciso cadastrar-se no site. 

(O APÊNDICE A ilustra esta etapa da pesquisa.) 

 

Restringindo a pesquisa às società a responsabilità limitata com capital 

social acima de € 5.000.000, volume de negócios (“fatturato”) superior a € 

5.000.000 e mais de 500 empregados – são as maiores faixas numéricas oferecidas 

pelo site –, encontraram-se 75 resultados (sociedades).112 

Cada resultado apresenta uma “ficha” básica da empresa, com a opção 

de visualização e obtenção de determinados dados (referidos como “oficiais”) 

mediante pagamento. 

Uma vez selecionada a sociedade, as informações disponíveis são as 

seguintes: visura ordinaria, visura d’impresa in inglese, visura storica, fascicolo, 

fascicolo storico e ultimo bilancio. Os preços, por sua vez, variam de € 2,5 a € 11 

(cf. APÊNDICE A). 

 

Tomando por objeto de pesquisa o primeiro dos resultados apresentados 

– a sociedade S.S.C. Società Sviluppo Commerciale S.R.L., dedicada ao 

“commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari”, com sede em 

Milão –, foi possível acessar instantaneamente (após o devido pagamento com 

cartão) o seu último “bilancio ordinario d’esercizio”. 

No caso, tratava-se do balanço referente ao exercício de 2015, 

consistente num documento de 102 páginas em formato “pdf” e dividido em seis 

capítulos: “Bilancio”; “Verbale Assemblea Ordinaria”; “Relazione Gest ione”; 

“Relazione di Certificazione”; “Relazione Sindaci”; e “Dichiarazione Sostitutiva”. 

                                                             
111 Disponível em: www.registroimprese.it. Acesso em: 03.06.2017. 
112 Pesquisa realizada em 09.06.2017. 
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De acordo com as informações resumidas do site do Registro Imprese, a 

sociedade pesquisada tem um sócio, capital social de € 12.000.000, 82 unidades 

locais e 8.654 empregados (em 31.12.2016). 

O documento obtido na pesquisa revela, além disso, que a sociedade 

possui at ivos (“totale attivo”) de € 662.218.730 e receitas (“ricavi delle vendite e 

delle prestazioni”) de € 1.956.741.192. 

 

Direcionando a pesquisa ao extremo oposto, foram ident ificadas as 

società a responsabità limitada menores, com capital social inferior a € 10.000 e 

volume de negócios abaixo de € 10.000. No total, 488 resultados. 

O primeiro resultado (dentre as empresas ativas) corresponde à 

sociedade B-Autogroup S.R.L.S., com capital social de € 9.000. O seu “bilancio 

abbreviato di esercizio” – um documento de dez páginas no formato “pdf” – 

também foi obtido imediatamente (mediante o devido pagamento).  

 

 

2.3 Conclusões do capítulo 

 

Ao menos do ponto de vista normat ivo, o tema da divulgação de 

informações financeiras das sociedades limitadas parece estar mais bem resolvido 

na Europa, já há algumas décadas. 

Com efeito, a Diretiva n. 78/660/CEE, de 25 de julho de 1978, do 

Conselho da Comunidade Econômica Europeia, estabeleceu, como regra geral, o 

disclosure financeiro de todas as sociedades limitadas dos Estados-Membros. Essa 

disciplina foi mant ida pela Diret iva 2013/34/UE, de 26 de junho de 2013, do 

Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, que substituiu a Diret iva 

n. 78/660/CEE. 

De acordo com outra norma comunitária, a Diretiva 2009/101/CE, de 16 

de setembro de 2009, do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, o 

principal mecanismo para a publicidade das demonstrações financeiras das 

sociedades é o seu arquivamento no registro do comércio. Em últ ima análise, “in 
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the European Union all companies are required to file their accounts with a public 

register.”113  

Adicionalmente, a Diretiva 2009/101/CE determina que as 

demonstrações financeiras sejam publicadas em um “jornal oficial nacional”.  

 

* 

 

No direito italiano, a exigência do depósito das demonstrações 

financeiras das sociedades limitadas no Registro Imprese encontra-se no art. 

2478-bis (combinado com o art. 2435) do Codice Civile. Até mesmo as sociedades 

de menor porte estão sujeitas a essa obrigação. 

Já no que diz respeito à publicação das demonstrações financeiras em 

“jornal oficial nacional” (nos termos da Diretiva 2009/101/CE), o sistema italiano 

apresenta uma peculiaridade. 

Durante algum tempo, a publicidade legal dos dados financeiros das 

sociedades limitadas italianas compreendia tanto o seu depósito junto ao registro 

das empresas como a sua publicação no “Bollettino Ufficiale delle Società per 

Azioni ed a Responsabilità Limitata” (BUSARL) – inst ituído pelo Decreto del 

Presidente della Republica n. 1127/1969. 

Porém, o jornal oficial “BUSARL” foi abolido pela Legge n. 340/2000, 

de maneira que a publicidade legal das demonstrações financeiras das sociedades 

italianas resume-se hoje – em regra – à sua disponibilização no registro das 

empresas. Neste sistema, toda a publicidade é eletrônica, podendo a base de dados 

do Registro Imprese ser amplamente acessada de modo eficiente via internet   

mediante módico pagamento. 

  

                                                             
113 ARRUÑADA, op. cit. (nota 4), p. 378. 
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CAPÍTULO 3 

 

A REGULAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA FINANCEIRA DAS SOCIEDADES 

LIMITADAS DE GRANDE PORTE NO BRASIL 

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar – a partir de fontes legislat ivas,  

administrativas, judiciais e doutrinárias – o debate acerca da obrigatoriedade da 

publicação de demonstrações financeiras pelas sociedades de grande porte no 

Brasil e particularmente no Estado de São Paulo. 

Tendo sido realçada com a entrada em vigor da Lei n. 11.638/2007, em 

1º de janeiro de 2008, a discussão voltou a ganhar força recentemente, a partir da 

Deliberação Jucesp n. 2, de 25 de março de 2015, por meio da qual a Junta 

Comercial do Estado de São Paulo passou a exigir a referida publicação. 

 

 

3.1 A grande empresa e o problema da opacidade da sociedade limitada 

 

É conhecida a larga utilização da sociedade limitada para a organização 

e o exercício da grande empresa no Brasil, podendo-se ident ificar um considerável 

número de sociedades limitadas de capital social elevadíssimo. Também é notória 

a presença das limitadas no contexto dos grandes grupos societários: podem atuar, 

por exemplo, como holdings de grupos nacionais ou como subsidiárias brasileiras 

de grupos internacionais. Trata-se, de fato, da estrutura jurídico-organizativa 

preferida das empresas mult inacionais no Brasil.114 

Ao mesmo tempo, as sociedades limitadas não se sujeitam, em regra, a 

qualquer obrigação legal de divulgação de suas demonstrações financeiras. Pelo 

contrário, o menor nível de transparência das limitadas costuma ser apontado 

como um fator determinante para a escolha desse tipo societário: 

                                                             
114 Cf. PARGENDLER, Mariana. O direito societário em ação: análise empírica e proposições 
de reforma. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, vol. 59, 2013, pp. 231 e 
239;  MATTOS FILHO, Ary Oswaldo et al. Radiografia das sociedades limitadas. São Paulo: 
Núcleo de Estudos em Mercados e Investimentos – FGV Direito SP, 2014; CARVALHOSA, 
op. cit. (nota 54), p. 280; SILVA e MURCIA, op. cit. (nota 39), p. 328. 
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[...] temos como regra que a sociedade limitada, diferentemente da 
regra para a sociedade por ações, não precisa publicar balanços e 
demonstrações financeiras, nem mesmo arquivá-las nas Juntas 
Comerciais. Essa característica mostra-se estrategicamente 
relevante em alguns ramos de negócios nos quais os empresários 
alegam que publicar balanços pode implicar perda competitiva 
frente a concorrentes.115 

 

 

É certo que, em princípio, existe a obrigação legal de realizar as 

assembleias dos sócios para “tomar as contas dos administradores e deliberar 

sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico” (Código Civil, art. 1078, 

I); e de apresentar as respectivas atas ao Registro Público de Empresas Mercantis 

para arquivamento e averbação (Código Civil, art. 1075, § 2º).116 

Inexiste, contudo, o dever de publicar as demonstrações financeiras ou 

de arquivá-las na Junta Comercial.  

Com efeito, as demonstrações financeiras não constam do rol de 

documentos que instruem os pedidos de arquivamento na Junta Comercial, cont ido 

no art. 37 da Lei n. 8.934/94 (que “dispõe sobre o Registro Público de Empresas 

Mercant is”). Mais ainda: o parágrafo único do referido disposit ivo determina que, 

“além dos referidos neste artigo, nenhum outro documento será exigido das firmas 

individuais e sociedades referidas nas alíneas a, b e d do inciso II do art. 32.” 

(tais alíneas referem-se às firmas mercantis individuais, sociedades mercant is,  

cooperativas, consórcios, grupos de sociedade e microempresas). 

Da mesma forma, o Manual de Registro de Sociedade Limitada,  

inst ituído pela Instrução Normativa DREI (Departamento de Registro Empresarial 

e Integração) n. 38/2017117, de observância obrigatória pelas Juntas Comerciais, 

não contém qualquer exigência de apresentação das demonstrações financeiras das 

sociedades limitadas nos atos de registro. 
                                                             
115 PRADO, op. cit. (nota 65), p. 72.  
116 Cumpre fazer a ressalva de que, não sendo superior a dez o número de sócios, a reunião ou 
assembleia mencionada pode ser substituída por um documento firmado por todos os sócios, 
do qual conste a decisão por eles tomada (Código Civil, art. 1072, §§ 1º e 3º). 
117 Disponível  em:  http://drei.mdic.gov.br/clientes/drei/drei/legislacao/instrucoes-normativas/ 
titulo-menu/new-instrucoes-normativas-em-vigor. Acesso em: 04.10.2017. 
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CARVALHOSA chama a atenção para o fato de que, com base nessa 

permissão regulatória, a maioria das mult inacionais teria se refugiado nessa forma 

societária precisamente para evitar a transparência dos setores industriais que 

dominam, tais como o automobilíst ico e o farmacêutico. Consequentemente, 

 

 
Sobre essas multinacionais de grande porte, protegidas pelo tipo 
limitada, não se tem qualquer informação sobre (i) lucro líquido e 
(ii) sua variação, sobre (iii) margem líquida, (iv) rentabilidade do 
patrimônio líquido, (v) lucro da atividade (operacional), (vi) lucro 
financeiro, (vii) lucro não operacional, (viii) ebitda, (ix) ativo 
total, (x) patrimônio líquido, (xi) endividamento oneroso, (xii) 
nível de endividamento geral, (xiii) liquidez corrente e (xiv) 
crescimento sustentável. Mesmo a sua receita líquida é sonegada, 
sendo o seu valor precariamente estimado pelas revistas 
especializadas, sem qualquer informação das próprias 
multinacionais limitadas.118 

 

 

Para esse autor, tal estado de coisas afetaria uma questão de soberania 

nacional, visto que as grandes mult inacionais sediadas no Brasil reportam seu 

estado financeiro unicamente às suas matrizes, sem que se tenha por aqui a menor 

ideia da situação reflet ida em suas demonstrações financeiras.119 

O problema da falta de transparência não se restringe, contudo, ao 

contexto da atuação das mult inacionais no país, remontando a questões culturais e 

à própria estrutura de capital típica das empresas brasileiras: “Historicamente as 

empresas brasileiras são predominantemente financiadas pelo setor bancário, além 

dos recursos dos proprietários, e não têm a tradição de divulgação voluntária de 

suas demonstrações financeiras.”120 

 

A Lei n. 11.638/2007 surge como uma resposta às distorções acima 

apontadas, pretendendo exigir das sociedades limitadas de grande porte a 

publicação de suas demonstrações financeiras, bem como a adoção das mesmas 

                                                             
118 CARVALHOSA, op. cit. (nota 54), p. 280. 
119 Cf. CARVALHOSA, op. cit. (nota 54), p. 282. 
120 SILVA e MURCIA, op. cit. (nota 39), p. 330. 
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regras contábeis internacionais prescritas pelo IFRS – International Financial 

Reporting Standards para as companhias abertas. 

De algum modo, o referido diploma legal viria a quest ionar a literatura 

clássica que sempre viu no segredo a “alma do comércio” e se preocupou com o 

sigilo dos livros mercant is121, nem sequer cogitando da divulgação de informações 

contábeis pelas sociedades limitadas. 

 

 

3.2 A Lei n. 11.638/2007: origem e processo legislativo 

 

3.2.1 O duplo objetivo de transparência 

 

A Lei n. 11.638/2007 teve origem no Projeto de Lei n. 3.741/2000, de 

iniciativa do Poder Executivo com base no “Anteprojeto de Reformulação da Lei 

das Sociedades por Ações (Lei n. 6.404/76)” elaborado pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) em 1999.122 

Os fundamentos e as finalidades desse diploma legal encontram-se, em 

parte, na “Exposição Justificativa”  que acompanhou o referido anteprojeto da 

CVM. Lê-se em tal documento: 

 

 
Estão sendo estendidas às sociedades de grande porte as 
disposições relativas à elaboração e publicação de demonstrações 
contábeis aplicáveis às companhias abertas. Entende-se que 
aquelas empresas, pela sua importância no cenário econômico e 
social, devem ter o mesmo nível de abertura de informações que 
as companhias abertas. A falta de divulgação de informações por  
parte dessas empresas representa, muitas vezes, obstáculo à  
expansão e à melhoria da qualidade das informações pelas 

                                                             
121 Cf. PEIXOTO, Carlos Fulgêncio da Cunha. A sociedade por cota de responsabilidade 
limitada: doutrina, jurisprudência, legislação e prática. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958, 
p. 266; FERREIRA, Waldemar Martins. Instituições de Direito Comercial. 4. ed. São Paulo: 
Max Limonad, 1954, v. 1, p. 251. 
122 Cf. MF - Ministério da Fazenda. Exposição de Motivos n. 57, de 19.01.00. Disponível em:  
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=54FEC2FA0F5B
D047112A52ABAA7C018D.proposicoesWebExterno2?codteor=1118734&filename=Dossie+-
PL+3741/2000. Acesso em: 19.12.2016. 



72 
 

companhias abertas, constituindo fator de inibição ao processo de 
abertura de capital das empresas.123 

 

 

Além disso, afirma a Exposição de Motivos da Lei n. 11.638/2007: 

 

 
A proposição tem por finalidade modernizar e harmonizar as 
disposições da lei societária em vigor com os princípios 
fundamentais e melhores práticas contábeis internacionais, o que 
constitui medida inadiável para uma inserção eficiente do Brasil 
no atual contexto de globalização econômica. [...] Desta forma,  
será melhorada a qualidade das informações contábeis e, por  
conseguinte, a consistência do processo decisório de alocação de 
recursos, com vistas a promover o desenvolvimento econômico do 
país.124 

 

 

Tais excertos permitem identificar um propósito duplo de transparência 

na gênese da Lei n. 11.638/2007: por um lado, a melhoria da qualidade das 

informações contábeis; por outro, o aumento da publicidade dessas informações.  

Em princípio, importa para a lei tanto a elaboração como a divulgação das 

informações contábeis. 

A respeito dessa segunda dimensão da transparência (a publicidade),  

sobressai no Projeto de Lei n. 3.741/2000 o disposit ivo que estende parte dos 

deveres informacionais das companhias abertas a outras realidades societárias,  

agrupadas sob a denominação de sociedades de grande porte: 

 

 
Art. 2º As disposições relativas à elaboração e publicação de 
demonstrações contábeis, inclusive demonstrações consolidadas, e 
a obrigatoriedade de auditoria independente, previstas na lei das 
sociedades por ações, relativamente às companhias abertas, 
aplicam-se também às sociedades de grande porte, mesmo quando 
não constituídas sob a forma de sociedades por ações. (destaque 
nosso) 

                                                             
123 CVM – Comissão de Valores Mobiliários. Anteprojeto de Reformulação da Lei n. 
6.404/76, de 1999.   Disponível  em:  http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/leis/ 
anexos/anteprojeto6404ref.pdf. Acesso em: 19.12.16. Esse documento foi expressamente 
incorporado na Exposição de Motivos da Lei n. 11.638/2007. 
124 Exposição de Motivos n. 57 (cf. nota 122), itens 2 e 4. 
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Parte da doutrina reconheceu expressamente essa dupla dimensão da 

transparência nos propósitos da Lei n. 11.638/2007: 

 

 
A CVM, autora do Anteprojeto, [...] visou trazer para o regime 
jurídico de ampla publicidade também as grandes corporações que 
atualmente se refugiam sob a forma de sociedades limitadas para, 
dessa forma, ficarem desobrigadas do regime de publicidade dos 
seus balanços e demais documentos que compõem suas 
demonstrações financeiras. 

Como se vê, o que a CVM objetivou foi, de um lado, o 
aperfeiçoamento na elaboração das demonstrações financeiras e,  
de outro, a obrigação das limitadas de grande porte de publicarem 
seus balanços, equiparando-se às sociedades anônimas.125 

 

 

O legislador teria pretendido, pois, mais do que simplesmente exigir a 

elaboração de demonstrações financeiras pelas sociedades de grande porte:  

 

 
Essencialmente, a publicação e a auditor ia das contas é 
instrumento de transparência da atividade negocial das sociedades,  
cumprindo com o princípio da função social da empresa [...]. A 
exigência parte da constatação de que não basta elaborar balanços 
e demonstrações financeiras, já que tais relatórios podem estar 
viciados, com efeitos nefastos sobre a comunidade em geral: o 
Estado, os trabalhadores, fornecedores e consumidores etc. A 
falência de diversas sociedades que, por não estarem constituídas 
sob a forma de companhia aberta, estavam livres da publicação e 
auditoria de suas demonstrações financeiras é, por si só, uma 
demonstração de que o legislador acertou ao demandar que tais 
dados tornem-se públicos.126 

 
 

 

 

 

                                                             
125 CARVALHOSA, op. cit. (nota 37), p. 599. No mesmo sentido: BRAGA, Hugo Rocha; 
ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Mudanças contábeis na lei societária: Lei n. 11.638, de 28-
12-2007. São Paulo: Atlas, 2009, p. 145. 
126 MAMEDE, op. cit. (nota 36), p. 140-141. 
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3.2.2 As alterações no Projeto de Lei n. 3.741/2000 

 

Ocorre que a proposta legislat iva contida no art. 2º do Projeto de Lei n.  

3.741/2000 sofreu relevantes alterações durante a sua tramitação na Câmara dos 

Deputados.127 

Em 14.03.03, foram apresentadas, pelo Deputado Miguel de Souza (PL-

RO), as Emendas supressivas de números 20 e 29 (de conteúdo praticamente 

igual), propondo a eliminação daquele disposit ivo, com base nas seguintes 

just ificat ivas: 

 

 
A medida é de todo inconveniente. Não se justifica a submissão de 
sociedade que não tenha capital aberto às regras que o preceito 
quer impor. O porte da sociedade é irrelevante,  se o seu capital é 
fechado, não sendo negociado no mercado. A elaboração e 
publicação de demonstrações financeiras [...] só se justificam em 
relação às sociedades anônimas de capital aberto, a fim de 
proteger os interesses dos acionistas minoritários, titulares de 
ações pulverizadas no mercado. [...]  

Estender essa mesma exigência a empresas de capital fechado é 
medida que desconsidera os institutos aplicáveis da legislação 
societária e que se configuraria em indevida intervenção estatal 
sobre a atividade econômica.  

 

 

Argumentou-se ainda que a imposição da publicação das demonstrações 

financeiras às sociedades limitadas de grande porte não teria qualquer apelo 

relacionado ao interesse público, servindo apenas aos interesses das agências de 

rating e dos grandes fundos de invest imento, preocupados em avaliar, sob a ótica 

especulat iva, o desempenho da economia brasileira. 

Além disso – sublinharam as just ificativas das aludidas Emendas – os 

negócios de uma limitada interessariam exclusivamente aos seus cotistas, reunidos 

em torno dela pela affectio societatis. O Fisco e os credores da sociedade já 

teriam, na medida do necessário, acesso às suas contas e resultados. Ademais, a 

                                                             
127 As informações e documentos relativos ao processo legislativo da Lei n. 11.638/2007 estão 
disponíveis em:  http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao= 
20141. Acesso em: 19.12.16. 
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proposição contribuiria para o aumento do chamado “custo Brasil”, em detrimento 

da compet itividade empresarial.  

No entanto, em 29.03.07, a Comissão de Finanças e Tributação da 

Câmara dos Deputados rejeitou as Emendas n. 20 e n. 29, tendo sustentado o 

relator (Deputado Armando Monteiro) em seu voto: 

 

 
Um significativo passo em direção ao aumento de transparência na 
economia brasileira seria a exigência de divulgação de 
informações contábeis e econômico-financeiras de empresas de 
grande porte. Devido à sua importância na geração de empregos e 
renda na localidade em que atua ou até mesmo nacionalmente,  
justifica-se que essa empresa apresente à sociedade informações 
gerais sobre a sua saúde financeira. No modelo atual, apenas as 
sociedades anônimas são obrigadas a ter algum tipo de divulgação 
de informações, sendo que as fechadas acabam por publicar 
apenas um demonstrativo resumido, em Diários Oficiais. Já as 
sociedades limitadas não precisam publicar informação alguma, 
independentemente de serem de grande ou pequeno porte.  

 

 

Desse modo, o art. 2º do Projeto de Lei n. 3.741/2000 não foi 

suprimido. Porém, no curso do processo legislat ivo, a expressão “publicação” foi 

retirada do dispositivo, de modo que a obrigação de “elaboração e publicação” 

deu lugar à de “escrituração e elaboração” (de demonstrações financeiras pelas 

sociedades de grande porte).128 

Essa alteração foi incorporada na redação final do correspondente 

artigo da Lei n. 11.638/2007: 

 

 
Art. 3º Aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que não 
constituídas sob a forma de sociedades por ações, as disposições 
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sobre escrituração e 
elaboração de demonstrações financeiras e a obrigatoriedade de 
auditoria independente por auditor registrado na Comissão de 
Valores Mobiliários.  [...] (destaque nosso) 

                                                             
128 Neste passo da pesquisa, conferiu-se o “Dossiê digitalizado” com toda a tramitação do 
Projeto de Lei n. 3.741/2000, não se tendo localizado nenhuma justificativa expressa para a 
supressão do termo “publicação” no dispositivo em tela. O documento está disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=C51866F2808E4
D01FE73FFD0FAC48B34.proposicoesWebExterno1?codteor=1118734&filename=Dossie+-
PL+3741/2000. Acesso em: 19.12.2016. 
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Inaugurava-se, desse modo, a polêmica interpretativa quanto à 

obrigatoriedade de publicação de demonstrações financeiras pelas sociedades de 

grande porte. Inicialmente, o tema recebeu a atenção da doutrina, fazendo-se 

depois presente nos tribunais, sobretudo nos últ imos anos (cf. Capítulo 4). 

 

 

3.3 Breve nota sobre a definição legal de sociedade de grande porte 

 

Ao fim do processo legislat ivo relatado acima, a definição legal de 

sociedade de grande porte ficou consignada no parágrafo único do art. 3º da Lei n.  

11.638/2017, nos seguintes termos: 

 

 
Considera-se de grande porte, para os fins exclusivos desta Lei, a 
sociedade ou conjunto de sociedades sob controle comum que 
tiver, no exercício social anterior, ativo total superior a R$ 
240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita  
bruta anual superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de 
reais). 

 

 

Tendo em conta o objetivo e os limites desta pesquisa, não se pretende 

glosar cada um dos elementos dessa definição, até porque outros trabalhos já o 

fizeram.129 Apresentam-se apenas algumas observações. 
 

Primeiramente, nota-se a diferença entre os critérios quant itativos 

previstos pelo legislador pátrio e aqueles adotados no direito europeu para a 

definição do porte da sociedade (cf. item 1.1.3). O disposit ivo acima estabelece 

apenas dois critérios (o “at ivo total” e a “receita bruta anual” da sociedade). 

Tratando-se de critérios alternativos (devido à presença da conjunção “ou” no 

texto legal), a superação das cifras correspondentes a qualquer um deles já é 

                                                             
129 Cf. FRANÇA e ADAMEK, op. cit. (nota 60), p. 29-33; APPENDINO, Fábio. As 
sociedades de Grande Porte e a Lei 11.638, de 28.12.2007. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro 
de; ARAGÃO, Leandro Santos de (Coord.). Direito Societário – Desafios Atuais. São Paulo: 
Quartier Latin, 2009, p. 190-198. 
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suficiente para a caracterização de uma sociedade de grande porte. O legislador 

comunitário europeu, por seu turno, além de conferir um tratamento sistemát ico à 

matéria, não se limitando a cuidar das sociedades de grande porte (cf. item 1.1.3), 

preferiu adotar um sistema de critérios quantitativos mistos. De acordo com o art. 

3º da  Diretiva 2013/34/EU, a divisão das empresas em categorias (segundo o seu 

porte) considera três elementos: o “total do balanço”, o “volume de negócios 

líquido” e o “número médio de empregados durante o período”. O enquadramento 

de uma empresa como micro, pequena, média ou grande empresa depende da 

realização cumulativa das cifras referentes a pelo menos dois desses três critérios. 

Aparentemente, o sistema europeu de critérios quant itativos mistos 

revela-se mais apto a captar a dimensão econômica da empresa subjacente.130 É de 

se supor, contudo, que sua eventual adoção no Brasil não estaria isenta de 

dificuldades. Imagine-se, por exemplo, a provável resistência das empresas em dar 

a conhecer o seu número de empregados, dado o receio de possíveis implicações 

trabalhistas, fiscais e previdenciárias. 

 

Outro aspecto a ser destacado é o desvirtuamento da norma em tela com 

o passar do tempo, pela simples falta da necessária atualização monetária dos 

valores que delimitam o âmbito de sua incidência. Da entrada em vigor da Lei n.  

11.638/2007, em 1º de janeiro de 2008, até dezembro de 2017, a inflação 

acumulada no país é da ordem de 80%.131 Aplicando esta correção aos valores 

enunciados pelo parágrafo único do art. 3º, os limites quantitativos (a partir dos 

quais uma sociedade passa a ser considerada de grande porte) mudariam: 

- de R$ 240.000.000,00 para aproximadamente R$ 430.000.000,00 

(ativo total da sociedade);  

- de R$ 300.000.000,00 para aproximadamente R$ 540.000.000,00 

(receita bruta anual da sociedade). 

A manutenção dos valores originais (agora defasados) significa, na 

prática, um abaixamento da linha que o legislador traçou para caracterizar as 

sociedades de grande porte. Presume-se que mais e mais sociedades tenham 

                                                             
130 Cf. FRANÇA e ADAMEK, op. cit. (nota 60), p. 28. 
131 Dado  obtido  em:    https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecao 
Valores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=1. Acesso em: 15.12.2017. 
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passado ou passarão a enquadrar-se nessa categoria, resultando em considerável 

aumento no número de sociedades desse tipo no país. O problema é que essa 

classificação legal implica custos para a sociedade, como os relativos à realização 

de “auditoria independente por auditor registrado na Comissão de Valores 

Mobiliários” (art. 3º da Lei n. 11.638/2007) e à eventual publicação de 

demonstrações financeiras (conforme se entenda existente esse dever). 

 

O critério material contido no parágrafo único do art. 3º da Lei n.  

11.638/2017 (“sociedade ou conjunto de sociedades sob controle comum”) 

também suscita diversas questões, relativas à própria noção de sociedades “sob 

controle comum” e à definição do destinatário das obrigações trazidas pela lei (se 

cada uma das sociedades sob controle comum ou o grupo do qual fazem parte).132 

A inclusão do critério material do “conjunto de sociedades sob controle 

comum” no dispositivo que cuida da caracterização da sociedade de grande porte 

torna ainda mais complexa – e talvez irrealista – a aplicação da Lei n.  

11.638/2017 (cf. item 4.1.1). De qualquer modo, o critério em questão tende a 

ampliar consideravelmente o número de sociedades que, em tese, deveriam 

submeter-se à disciplina estabelecida na Lei n. 11.638/2007. 

 

 

3.4 A polêmica sobre a obrigatoriedade da publicação de demonstrações 

financeiras pelas sociedades de grande porte 

 

3.4.1 As manifestações administrativas da CVM e do DNRC 
 

Logo após a entrada em vigor da Lei n. 11.638/2007, a CVM emit iu um 

Comunicado ao Mercado, “para manifestar o seu entendimento preliminar quanto 

à aplicação da nova lei”. Lê-se em tal documento: 

 

 
[...] a Lei nº 11.638/07 estendeu às sociedades de grande porte,  
assim consideradas aquelas que, individualmente ou sob controle 
comum, possuam ativo total superior a R$ 240 milhões ou receita 

                                                             
132 Cf. FRANÇA e ADAMEK, op. cit. (nota 60), p. 31-33. 



79 
 

bruta superior a R$ 300 milhões, a obrigatoriedade de manter  
escrituração e de elaborar demonstrações financeiras com 
observância às disposições da lei societária. Assim, embora não 
haja menção expressa à obrigatoriedade de publicação dessas 
demonstrações financeiras, qualquer divulgação voluntária ou 
mesmo para atendimento de solicitações específicas (credores,  
fornecedores, clientes, empregados, etc.), as referidas 
demonstrações deverão ter o devido grau de transparência e estar 
totalmente em linha com a nova lei (art. 3º).133 

 

 

A manifestação da CVM foi interpretada como um reconhecimento da 

ausência de previsão legal da publicação obrigatória de demonstrações financeiras 

pelas sociedades de grande porte.134 

Reforçando esse entendimento, manifestou-se posteriormente o 

Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC (atual Departamento de 

Registro Empresarial e Integração - DREI), por meio do Ofício Circular n.  

99/2008, enviado a todos os Presidentes de Juntas Comerciais, no sent ido de que a 

publicação de demonstrações financeiras pelas sociedades de grande porte seria 

facultativa.135 

 

 

3.4.2 A ação judicial da ABIO 

 

Em seguida, no mesmo ano de 2008, a Associação Brasileira de 

Imprensas Oficiais – ABIO ingressou com ação judicial136 em face da União, 

pleiteando fosse declarada a nulidade do item 7 do mencionado Ofício do DNRC e 

que a ré passasse a exigir, por intermédio desse órgão, a publicação de 

                                                             
133 CVM – Comissão de Valores Mobiliários. Comunicado ao Mercado, de 14.01.08, item IV. 
Disponível    em:     http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/anexos/2008/20080114_ 
press_1.pdf. Acesso em: 19.12.2016. 
134 Cf. FRANÇA e ADAMEK, op. cit. (nota 60), p. 33. 
135 Cf. DNRC – Departamento Nacional de Registro do Comércio. Ofício Circular n. 99, de 
18.06.08, item 7, in verbis: “As Sociedades de Grande Porte, para o fim de atender o disposto 
no art. 40 da Lei n. 8934/96, poderão facultativamente publicar suas demonstrações 
financeiras nos jornais oficiais ou outros meios de divulgação, para o efeito de ser deferido o 
seu arquivamento nas Juntas Comerciais.” 
136 Processo n. 0030305-97.2008.4.03.6100 (1ª instância). Informações disponíveis em: 
http://www.jfsp.jus.br/foruns-federais/. Acesso em: 02.01.2018. 
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demonstrações financeiras das sociedades limitadas de grande porte no Diário 

Oficial.  

Em 2010, o pedido foi julgado procedente, sendo os Presidentes de 

Juntas Comerciais informados desse resultado por meio do Ofício Circular n.  

64/2010 do DNRC.137  

No entanto, ainda está pendente de julgamento no Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região o recurso de apelação138 interposto pela União contra a 

decisão de primeira instância.  

Não tendo transitado em julgado a sentença proferida em 2010 

obrigando as sociedades de grande porte a publicarem suas demonstrações 

financeiras, discute-se na jurisprudência do TRF - 3ª Região a extensão dos 

efeitos daquela decisão, conforme se verá no Capítulo 4. 

 

 

3.4.3 O divergência doutrinária na interpretação do art. 3º da Lei n. 

11.638/2007 
 

 

Além dos referidos pronunciamentos administrativos e judiciais, a Lei 

n. 11.638/2007 suscitou considerável debate doutrinário. 

CARVALHOSA foi um dos expoentes da opinião favorável à 

obrigatoriedade da publicação de demonstrações financeiras pelas sociedades de 

grande porte com base no disposto no art. 3º da Lei n. 11.638/2007.139 

FRANÇA e ADAMEK, de outra parte, defenderam a posição contrária,  

segundo a qual esse disposit ivo não teria tornado obrigatória a referida 

                                                             
137 Disponível em: http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/Attachments/ 
473100/RESPOSTA_PEDIDO_RESP_52750_000258_2016_01%20-%2011-05-2016%20-%20 
SG%20-%20Anexo%20ofcir%20064%20cojur.pdf. Acesso em: 19.12.2016.  
138 Processo n. 0030305-97.2008.4.03.6100 (2ª instância). Informações disponíveis em: 
http://web.trf3.jus.br/consultas/Internet/ConsultaProcessual/Processo?numeroProcesso=00303
059720084036100. Acesso em: 02.01.2018. 
139 Cf. CARVALHOSA, op. cit. (nota 54), p. 277-286; op. cit. (nota 37), p. 598-604. No 
mesmo sentido, cf. MAMEDE, op. cit. (nota 36), p. 138-141. 
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publicação.140 Não deixaram, porém, de reconhecer a controvérsia doutrinária,  

apresentando inclusive uma síntese dos argumentos favoráveis à publicação 

obrigatória: 
 

 
(1º) a intenção do legislador pátrio teria sido a de dar publicidade 
às demonstrações financeiras;  
(2º) a ementa da Lei n. 11.638/2007 expressamente afirma que ela  
“estende às sociedades de grande porte disposições relativas à 
elaboração e divulgação de demonstrações financeiras”;  
(3º) a obrigatoriedade de publicação encontra-se prevista em 
artigo da Lei das S/A, que trata especificamente das 
demonstrações financeiras, a cujas regras devem as sociedades de 
grande porte se submeter; e 
(4º) a exigência de realização de auditoria por auditor  
independente reforça a existência da obrigatoriedade de 
publicação das demonstrações financeiras.141 

 

 

Um dos argumentos centrais de CARVALHOSA corresponde ao 3º item 

do resumo acima, podendo ser expresso da seguinte forma: o art. 3º da Lei n. 

11.638/2007 aplica às sociedades de grande porte as “disposições” da Lei n. 

6.404/76 sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras, o que 

remete ao Capítulo XV dessa lei (“Exercício Social e Demonstrações 

Financeiras”); esse, por sua vez, inclui o art. 176, § 1º142, que estabelece a 

obrigação de publicação das demonstrações de cada exercício.143 

FRANÇA e ADAMEK discordam dessa interpretação, sustentando que a 

determinação legal de submissão das sociedades de grande porte às disposições da 

Lei n. 6.404/76 sobre “escrituração” e “elaboração” de demonstrações financeiras 

não significa a aplicação do capítulo da lei acionária que contempla tais institutos 

ou de determinado artigo da lei: “publicação, que tem na lei acionária regência 

                                                             
140 Cf. FRANÇA e ADAMEK, op. cit. (nota 60), p. 33-36. No mesmo sentido, cf. COELHO, 
Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, v. 2, p. 51-53; 
APPENDINO, op. cit. (nota 129), p. 198-202. 
141 FRANÇA e ADAMEK, op. cit. (nota 60), p. 34. 
142 In verbis: “§ 1º As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos 
valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior.” 
143 Cf. CARVALHOSA, op. cit. (nota 37), p. 601-604. 
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própria, não é algo que se inclua no âmbito das atividades de escrituração ou 

elaboração”.144  

Defendendo a publicação obrigatória, CARVALHOSA também invocou 

a Resolução n. 785/95 do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, segundo a 

qual o propósito específico das informações contábeis é o de alcançar todos os 

usuários dessas informações. A norma referida foi revogada, mas a Resolução n. 

1.374/2011 do CFC, que atualmente ocupa o seu lugar, enfat iza que os principais 

destinatários das informações contábeis são os “usuários externos em geral”:  

 

 
O objetivo do relatório contábil-financeiro de propósito geral é 
fornecer informações contábil-financeiras acerca da entidade que 
reporta essa informação (reporting entity) que sejam úteis a  
investidores existentes e em potencial, a credores por empréstimos 
e a outros credores, quando da tomada decisão ligada ao 
fornecimento de recursos para a entidade. [...] 

Muitos investidores, credores por empréstimo e outros credores,  
existentes e em potencial, não podem requerer que as entidades 
que reportam a informação prestem a eles diretamente as 
informações de que necessitam, devendo desse modo confiar nos 
relatórios contábil-financeiros de propósito geral, para grande 
parte da informação contábil-financeira que buscam. 
Consequentemente, eles são os usuários primários para quem 
relatórios contábil-financeiros de propósito geral são 
direcionados. 145 

 

 

Assim, de acordo com o citado autor, não haveria sent ido em não 

disponibilizar as demonstrações financeiras das sociedades limitadas de grande 

porte a todos os presumíveis usuários das informações contábeis: 

 

 
[...] todo o cumprimento das novas regras contábeis e a respectiva 
certificação pelos auditores independentes levaria a nada, pois 
continuariam as limitadas de grande porte a engavetar os seus 
balanços. Não teria a lei nenhuma função, o que é inadmissível.146 

                                                             
144 FRANÇA e ADAMEK, op. cit. (nota 60), p. 35. 
145 CFC - Conselho Federal de Contabilidade. Resolução n. 1.374/2011, OB2 e OB5. 
Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2011/001374& 
arquivo=Res_1374.doc. Acesso em: 19.12.16. 
146 CARVALHOSA, op. cit. (nota 37), p. 604. 



83 
 

 

 

Nesse contexto é que estaria inserida a exigência de publicação das 

demonstrações financeiras na forma estabelecida pelo art. 289 da Lei n. 6.404/76, 

qual seja: 

 

 

Art. 289. As publicações ordenadas pela presente Lei serão feitas 
no órgão oficial da União ou do Estado ou do Distrito Federal,  
conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia, e em 
outro jornal de grande circulação editado na localidade em que 
está situada a sede da companhia.  

 

 

* 

 
Igualmente polêmica é a questão da publicação de outros documentos 

societários pelas sociedades de grande porte, tais como o relatório da 

administração e o parecer dos auditores independentes. Ocorre que todas as 

sociedades anônimas (abertas ou fechadas), à exceção daquelas de menores 

dimensões (art. 294 da Lei n. 6.404/76), estão obrigadas a publicá-los, por força 

do art. 133, § 3º147, e na forma do art. 289 da Lei das Sociedades por Ações; 

assim, “o parecer dos auditores independentes, se houver, submete-se ao mesmo 

regime de informações e de publicação (art. 289) aplicável ao relatório da 

administração e às demonstrações financeiras.”148 

                                                             
147 Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para 
a realização da assembléia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no 
artigo 124, que se acham à disposição dos acionistas: 
I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos 
do exercício findo; 
II - a cópia das demonstrações financeiras; 
III - o parecer dos auditores independentes, se houver; 
IV - o parecer do conselho fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver; e 
V - demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia. 
[...] 
§ 3o Os documentos referidos neste artigo, à exceção dos constantes dos incisos IV e V, serão 
publicados até 5 (cinco) dias, pelo menos, antes da data marcada para a realização da 
assembléia-geral. 
148 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 6. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014, v. 2, p. 1138. 
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Ora, o art. 3º da Lei n. 11.638/2007 limita-se a prescrever a aplicação, 

às sociedades de grande porte, das disposições da Lei n. 6.404/76 “sobre 

escrituração e elaboração de demonstrações financeiras e a obrigatoriedade de 

auditoria independente (...)”; de modo que a questão da publicação de outros 

documentos (como, por exemplo, o parecer dos auditores independentes) também 

suscita duas correntes interpretativas: a dos que enxergam esse dever no 

disposit ivo em tela, conjugando-o com o art. 133 da Lei n. 6.404/76 (que exige 

das sociedades anônimas a publicação de outros documentos que, junto com as 

demonstrações financeiras, servem ao exame anual das contas da sociedade)149; e a 

exegese segundo a qual o legislador, de modo algum, teria previsto (no art. 3º da 

Lei n. 11.638/2007) a necessidade de publicação do laudo da auditoria e dos 

elementos contábeis: por mais incoerente que seja a custosa exigência de auditoria 

sem a exigência da publicação do correspondente laudo, não se pode afirmar a 

existência de um dever jurídico sem amparo na lei (Const ituição Federal, art. 5º, 

II).150 

 

 

3.4.4 A Deliberação Jucesp n. 2/2015 

 

Nesse panorama de incerteza, vem à luz a Deliberação da Jucesp (Junta 

Comercial do Estado de São Paulo) n. 2, de 25 de março de 2015151, acirrando 

ainda mais a polêmica, que passa do plano do debate teórico à incidência concreta 

na vida das empresas. 

Adotando como fundamento a Lei n. 11.638/2007, a Deliberação da 

Jucesp não deixa dúvidas quanto à obrigatoriedade da publicação de 

demonstrações financeiras pelas sociedades de grande porte. Com efeito, dispõe o 

seu art. 1º: 

 

 

                                                             
149 Cf. MAMEDE, op. cit. (nota 36), p. 142. 
150 Cf. FRANÇA e ADAMEK, op. cit. (nota 60), p. 35. 
151 Disponível em: http://www.institucional.jucesp.sp.gov.br/downloads/Delibera%C3%A7% 
C3%A3o%2002-2015.pdf. Acesso em: 19.12.2016. 
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Art. 1°  As sociedades empresárias e cooperativas consideradas de 
grande porte, nos termos da Lei nº 11.638/2007, deverão publicar 
o Balanço Anual e as Demonstrações Financeiras do último 
exercício, em jornal de grande circulação no local da sede da 
sociedade e no Diário Oficial do Estado.  

 

 

Com relação à discussão apresentada no final do tópico anterior, 

observa-se de pronto que a norma se refere apenas à publicação do balanço anual 

e das demonstrações financeiras da sociedade, não fazendo qualquer menção a 

outros documentos. Se o art. 3º da Lei n. 11.638/2007, ao mencionar a 

“obrigatoriedade de auditoria independente”, suscita dúvida quanto à publicação 

do laudo dos auditores, o mesmo não acontece com a norma da Jucesp, cujo objeto 

se mostra menos abrangente que o da norma federal em que se fundamenta; tanto 

assim que as ações judiciais suscitadas pela Deliberação n. 2/2015 questionam 

somente a obrigatoriedade da publicação dos balanços e demonstrações 

financeiras das sociedades de grande porte (cf. Capítulo 4). 

 

Por sua vez, o art. 3º da referida Deliberação estabelece as 

consequências do não cumprimento dessa obrigação – em últ ima análise, a 

situação irregular da sociedade, dada a impossibilidade de arquivar seus 

documentos na Junta Comercial: 
 

 
Art. 3º O arquivamento de ata de reunião ou assembleia de sócios 
da sociedade de grande porte que aprovar as suas demonstrações 
financeiras somente poderá ser deferido se comprovada a prévia  
publicação delas no Diário Oficial do Estado e em jornal de 
grande circulação na sede social [...]. 
 

 

Tal sanção – vale lembrar – costuma fundamentar o “periculum in 

mora” dos pedidos de tutela jurisdicional de urgência formulados pelas sociedades 

de grande porte impedidas de registrar seus documentos na Junta Comercial ante a 

ausência de publicação de suas demonstrações financeiras.152 

                                                             
152 É o que exemplifica este julgado do TRF – 3ª Região: “Ressalte-se que o não arquivamento 
dos documentos societários enseja à Decolar.com situação de irregularidade, ficando 
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Conforme explicitado em seus considerandos, a Deliberação Jucesp n.  

2/2015 também tomou por fundamento a sentença judicial favorável à ABIO (cf.  

item 3.4.2) contendo a exigência da publicação de demonstrações financeiras 

pelas sociedades de grande porte. 

 

Outro aspecto a destacar é a provável dificuldade na aplicação da norma 

em questão e na fiscalização do seu cumprimento. Inexist indo, em regra, para as 

sociedades limitadas, o dever de publicar demonstrações financeiras ou de 

arquivá-las na Junta Comercial (cf. item 3.1), presume-se que este órgão não 

possua, de antemão, os dados contábeis que permitem classificar uma sociedade 

como de grande porte. Além do mais, o controle previsto no art. 2º da Deliberação 

n. 2/2015 se faz por uma via negat iva, tendente à identificação das sociedades que 

não são de grande porte. A Jucesp depende de uma manifestação da própria 

sociedade (na pessoa do seu administrador) a respeito do seu porte, conforme 

disposto no referido dispositivo: 

 

 
Art. 2º. Será dispensada a apresentação da publicação acima 
indicada nos casos em que a sociedade requerer o arquivamento da 
ata de aprovação do Balanço Anual e das Demonstrações 
Financeiras, acompanhada de “declaração” de que não se trata de 
sociedade de grande porte nos termos da Lei n 11.638/2007, 
firmada pelo Administrador, conjuntamente com contabilista, 
devidamente habilitado. 

 
 

Em suma, longe de pacificar a polêmica relat iva à publicação das 

demonstrações financeiras pelas sociedades de grande porte, a Deliberação Jucesp 

n. 2/2015 provocou uma crescente judicialização do tema, conforme se verá no 

capítulo seguinte. 

 

                                                                                                                                                                                              
impedida da prática de atos inerentes à sua operação, como, por exemplo, obtenção e 
renovação de linhas de crédito, participação em licitações, distribuição de lucros e dividendos, 
entre outras, além, óbvio, da responsabilidade de seus administradores por essa 
irregularidade.” (Apelação n. 001404595.2015.4.03.6100/SP, 1ª T., j. 27.09.2016, rel. Des. 
Fed. Hélio Nogueira). 



87 
 

 

Cumpre ressaltar ainda a peculiar divergência inst itucional revelada nos 

tópicos precedentes. 

Com efeito, o Anteprojeto da CVM, tanto em seu texto como em suas 

just ificat ivas, não deixava dúvidas quanto à obrigatoriedade da publicação de 

demonstrações financeiras pelas sociedades de grande porte (cf. item 3.2.1). Mas 

a própria CVM – bem como o DNRC (atual DREI) –, após a promulgação da Lei 

n. 11.638/2007, entendeu não ser obrigatória essa publicação (cf. item 3.4.1). Essa 

posição é compartilhada pela Advocacia Geral da União, que pleiteia 

judicialmente a não obrigatoriedade da publicação (cf. item 3.4.2). A Jucesp, por 

sua vez, impõe taxativamente a publicação em sua jurisdição (cf. item 3.4.4). 

 

 

3.5 Propostas legislativas relacionadas ao tema 

 

A partir deste ponto, apresentam-se diversas iniciat ivas legislativas – 

atuais ou pelo menos recentes – relacionadas à regulação do disclosure financeiro 

das sociedades limitadas no Brasil.  

 

3.5.1 O Projeto de Lei n. 2813/2000 

 

Antes da Lei n. 11.638/2007, o Projeto de Lei do Senado n. 680/1999 já 

buscava estabelecer a obrigatoriedade da publicação das demonstrações 

financeiras das sociedades limitadas.  

Aprovado no Senado, o projeto foi encaminhado à Câmara dos 

Deputados, onde passou a tramitar sob a denominação de Projeto de Lei n.  

2813/2000.153 

A proposta legislat iva em tela tramita até hoje, tendo recebido parecer 

favorável da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 

assim como da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.  

                                                             
153 As informações e documentos relativos ao Projeto de Lei n. 2813/2000 estão disponíveis  
em:  http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=18661. 
Acesso em: 21.06.2017. 
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Em resumo, o projeto estende o dever de publicar demonstrações 

financeiras a todas as sociedades limitadas, isentando apenas aquelas classificadas 

como pequenas empresas.  

Aparentemente, não há uma indicação clara quanto ao modo de 

proceder à publicação. Presume-se, pois, que se pretenda aplicar o atual sistema 

do art. 289 da Lei n. 6.404/76. 

Eis o texto da proposta legislativa: 

 

 

Art. 1º As sociedades limitadas deverão, com base na escrituração 
mercantil da empresa, publicar as seguintes demonstrações 
financeiras que, complementadas por notas explicativas, deverão 
exprimir com clareza a posição patrimonial e financeira da 
sociedade e as mutações ocorridas no exercício:  
I - balanço patrimonial;  
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;  
III - demonstração do resultado do exercício;  
IV - demonstração das origens e aplicações de recursos.  

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às sociedades 
cuja receita bruta não ultrapasse o limite estabelecido para 
classificação como pequena empresa, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  
[...] 

 

 

3.5.2 O Projeto de Lei do Senado n. 243/2008 

 

Após a entrada em vigor da Lei n. 11.638/2007, foi apresentado o 

Projeto de Lei do Senado n. 243/2008154, com o objetivo de alterar o art. 3º dessa 

lei “para exigir que as sociedades de grande porte, ainda que não constituídas sob 

a forma de sociedade anônima, publiquem suas demonstrações financeiras, seja na 

rede mundial de computadores, seja em jornal de grande circulação.” (cf. a ementa 

do projeto). 

Tal proposta contribuiu especialmente para a polêmica sobre a 

obrigatoriedade da publicação de demonstrações financeiras pelas sociedades de 
                                                             
154 As informações e documentos relativos ao Projeto de Lei do Senado n. 243/2008 estão 
disponíveis em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/85925. Acesso 
em: 19.12.16. 
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grande porte, por partir do pressuposto de que a redação do art. 3º da Lei n.  

11.638/07 não tornara obrigatória essa publicação. 

O projeto incluía expressamente a necessidade de publicação das 

demonstrações financeiras no caput do art. 3º, mas facultava a sua realização por 

meio da mídia eletrônica – conforme disposto no § 2º do mesmo artigo: 

 

 

§ 2º As sociedades de que trata o caput deste artigo publicarão as 
suas demonstrações financeiras em jornal de grande circulação ou,  
alternativamente, na rede mundial de computadores, em sítios 
credenciados pelas Juntas Comerciais ou pela Comissão de 
Valores Mobiliários.  

 

 

O Projeto chegou a receber parecer favorável da Comissão de Ciência,  

Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informát ica em 2009, mas acabou sendo 

arquivado em 2014.155 

 

 

3.5.3 O Projeto de Lei n. 1572/2011 (Código Comercial) 

 

A proposta inicial do Projeto de Lei n. 1572/2011156, que “inst itui o 

Código Comercial”, estabelecia claramente a obrigação de publicação das 

demonstrações contábeis pelas sociedades de grande porte: 
 

 
Art. 36. As sociedades empresárias de grande porte são obrigadas 
a publicarem as demonstrações contábeis nos veículos eletrônicos 
do Diário Oficial e de jornal de grande circulação. 
 

 

                                                             
155 O arquivamento do Projeto de Lei do Senado n. 243/2008 fundamentou-se no art. 332 do 
Regimento Interno do Senado Federal, que prevê uma série de hipóteses de arquivamento das 
proposições ao final de cada legislatura. Pelo visto, não houve a necessária manifestação do 
Senado para a continuidade da sua tramitação. 
156 As informações e documentos relativos ao Projeto de Lei n. 1572/2011 estão disponíveis 
em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=508884. 
Acesso em: 22.06.2017. 
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No entanto, por força da Emenda n. 118/2013, tal dispositivo foi 

suprimido, sob a just ificativa de que “a obrigatoriedade de publicação das 

demonstrações contábeis já é tratada em legislação específica, a Lei nº 

11.638/2007.” 
 

 

3.5.4 O Projeto de Lei n. 5061/2013 

 
Posteriormente, foi apresentado na Câmara dos Deputados o Projeto de 

Lei n. 5061/2013157, destinado a alterar o art. 289 da Lei n. 6.404/76, que 

determina que as publicações sejam feitas “no órgão oficial da União ou do 

Estado ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da 

companhia, e em outro jornal de grande circulação editado na localidade em que 

está situada a sede da companhia.” 

Essencialmente, o projeto propunha a supressão da exigência de 

publicação em “jornal de grande circulação” contida no art. 289 da Lei n.  

6.404/76. 

Em contrapartida, a proposta legislativa dava ênfase na utilização da 

internet, prescrevendo a disponibilização das publicações na rede mundial de 

computadores, tanto pela própria sociedade empresária quanto pelo registro do 

comércio. 

Ocorre que o Projeto de Lei n. 5061/2013 recebeu parecer contrário da 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informát ica, tendo sido 

arquivado em 2015, nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 

O referido parecer enfat izou aspectos como a falta de acesso à internet 

por boa parte da população brasileira, o amplo alcance da publicação impressa em 

jornais de grande circulação, e os atributos de segurança e confiabilidade próprios 

da imprensa escrita. 

 

 
                                                             
157 As informações e documentos relativos ao Projeto de Lei n. 5061/2013 estão disponíveis 
em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=565773. 
Acesso em: 22.06.2017. 
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3.5.5 O Projeto de Lei n. 7012/2017 

 
A mais recente proposta de alteração legislat iva ident ificada na 

presente pesquisa corresponde ao Projeto de Lei n. 7012/2017.158 

Em sua just ificativa, a proposição explicita seu objetivo de resolver 

definit ivamente a controvérsia instaurada no ordenamento pátrio com a Lei n.  

11.638/2007. Concretamente, a proposta se resume à alteração do art. 3º da lei,  

para incluir o termo publicação (de demonstrações financeiras), de modo a não 

deixar dúvida quanto à existência desse dever para as sociedades de grande porte. 

O projeto recebeu parecer contrário na Comissão de Desenvolvimento 

Econômico, Indústria, Comércio e Serviços: argumentou-se que a publicação de 

demonstrações financeiras contrariaria a própria natureza das sociedades limitadas 

(em que os sócios são ident ificados e podem ser informados acerca dos 

documentos contábeis por outros meios), além de representar um aumento de 

custos e de burocracia. 

Em virtude de sua rejeição na referida Comissão, a proposta legislativa 

foi arquivada em 08.06.2017. 

* 

 

Apresenta-se abaixo um resumo dos cinco projetos de lei mencionados,  

focalizando especialmente a questão do modo e do veículo para a publicação das 

demonstrações financeiras das sociedades: 

 

 
 

[Quadro na página seguinte] 

 

 

 

 
                                                             
158 As informações e documentos relativos ao Projeto de Lei n. 7012/2017 estão disponíveis 
em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2124577. 
Acesso em: 04.10.2017. 
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Projeto Âmbito de incidência Veículo e modo de publicação Situação atual 

PL 2813/2000 Demonstrações 
financeiras de todas as 
sociedades limitadas ,  
com exceção das que se 
classifiquem como 
pequenas empresas. 

[O PL não faz nenhuma 
referência. Se aplicado o 
sistema do art. 289 da Lei n. 
6.404/76, tem-se o seguinte:] 

“(...) no órgão oficial da 
União ou do Estado ou do 
Distrito Federal, conforme o 
lugar em que esteja situada a 
sede da companhia, e em outro 
jornal de grande circulação 
editado na localidade em que 
está situada a sede da 
companhia.” 

+ 

“Todas as publicações 
ordenadas nesta Lei deverão 
ser arquivadas no registro do 
comércio.” [§ 5º] 

 

PL em 
andamento.  

PLS 243/2008 Demonstrações 
financeiras das 
sociedades de grande 
porte.  

“(...) em jornal de grande 
circulação ou, 
alternativamente, na rede 
mundial de computadores,  em 
sítios credenciados pelas 
Juntas Comerciais ou pela 
Comissão de Valores 
Mobiliários.” 

+ 
[no registro do comércio – cf.  
ar t. 289, § 5º, da Lei n. 6404/76]  

PL arquivado 
em 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL 1572/2011 Demonstrações 
financeiras das 
sociedades de grande 
porte.  

“(...) nos veículos eletrônicos 
do Diário Oficial  e de jornal 
de grande circulação.” 

 

[não há referência ao 
arquivamento no registro do 
comércio]  

PL em 
andamento 
(Código 
Comercial).  

Disposit ivo 
suprimido por 
Emenda em 
2013. 

 

 

 
 

(continua) 
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Projeto Âmbito de incidência Veículo e modo de publicação Situação atual 

PL 5061/2013 Todas as publicações 
ordenadas pela Lei n. 
6.404/76. 

“(...) no órgão oficial da 
União ou do Estado ou do 
Distrito Federal, conforme o 
lugar em que esteja situada a 
sede da companhia, e 
disponibilizadas pela rede 
mundial de computadores 
(...)” 

+ 

“(...) deverão ser arquivadas 
no registro do comércio, o 
qual deverá também 
disponibilizar através da rede 
mundial de computadores nos 
seus respectivos sítios.” 

PL arquivado 
em 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PL 7012/2017 Demonstrações 
financeiras das 
sociedades de grande 
porte.  

[O PL não altera o sistema do 
art. 289 da Lei n. 6.404/76:] 

“(...) no órgão oficial da 
União ou do Estado ou do 
Distrito Federal, conforme o 
lugar em que esteja situada a 
sede da companhia, e em outro 
jornal de grande circulação 
editado na localidade em que 
está situada a sede da 
companhia.” 

+ 
[no registro do comércio – cf.  
ar t. 289, § 5º, da Lei n. 6404/76] 

PL arquivado 
em 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quadro 3 – Projetos de Lei sobre a divulgação de demonstrações financeiras 
Fonte: elaboração própria. 
 

 

3.6 A questão da publicação impressa e do uso da internet  

 

Como se pode ver, as diversas iniciat ivas legislat ivas relacionadas ao 

tema da publicação das demonstrações financeiras das sociedades limitadas 
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(principalmente as de grande porte) têm tocado a questão da utilização da internet 

como veículo para essa publicação. 

Trata-se mesmo de um tema atual, frequentemente presente nas 

reflexões a respeito dos custos e da efet ividade da tradicional publicação em 

papel:  
 

 

Outra questão importante diz respeito ao custo da publicação. Em 
época de processos judiciais em formato eletrônico e de 
declarações fiscais em formato eletrônico, além do 
desenvolvimento da inteligência artificial em matéria jurídica,  
continuar exigindo publicação impressa em papel parece um 
contrassenso. O acesso às informações contábeis também poderia  
se dar por meio eletrônico. 159 

 

 

O dispositivo que constava do PL 1572/2011 (Código Comercial) 

determinava que se utilizassem apenas as versões digitais do diário oficial e do 

jornal de grande circulação. 

O PLS 243/2008, por sua vez, oferecia como alternativa à publicação 

em jornal de grande circulação o uso de sites credenciados pelas Juntas 

Comerciais ou pela CVM.  

E o PL 5061/2013 determinava – além da publicação no órgão oficial – 

a disponibilização das informações na internet. O projeto previa, além disso, que 

o registro do comércio disponibilizasse tais informações em seu site. 

Partindo de todas as propostas examinadas, ident ificam-se pelo menos 

cinco instrumentos diversos para a divulgação eletrônica dos dados financeiros 

das sociedades: 

- versão digital do diário oficial;  

- versão digital do jornal de grande circulação; 

- site do registro do comércio; 

- site credenciado pela Junta Comercial ou pela CVM; 

- site não especificado (previsão genérica de disponibilização pela 

internet). 

                                                             
159 FERNANDES, op. cit. (nota 65). 
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Atualmente, o direito brasileiro não prescreve ou preconiza o uso de 

ferramentas desse tipo fora do âmbito das companhias abertas. 

Uma referência à utilização da internet no contexto da publicidade legal 

das sociedades empresárias encontra-se no § 7º do art. 289 da Lei n. 6404/76 

(introduzido pela Lei n. 10.303/2001): “Sem prejuízo do disposto no caput deste 

artigo, as companhias abertas poderão, ainda, disponibilizar as referidas 

publicações pela rede mundial de computadores.” Em que pese tal aceno de 

modernização, o disposit ivo em questão é tido como inút il, na medida em que 

cuida de mera faculdade conferida às companhias abertas.160 

Do ponto de vista normat ivo, os meios de publicidade legal das 

sociedades por ações (afora aqueles específicos das companhias abertas) são os 

mesmos estabelecidos pelo legislador há mais de quarenta anos, quando da 

entrada em vigor da Lei n. 6404/76. Com essa perspectiva histórica, compreende-

se, por exemplo, que um dos critérios de definição do jornal de grande circulação 

seja a sua venda “nas bancas do município em que é editado ou distribuído.”161 

 

Ao mesmo tempo, é interessante notar que a utilização de meios 

eletrônicos para a divulgação das demonstrações financeiras (e tantas outras 

informações societárias) está longe de ser uma novidade no Brasil. Com efeito, no 

âmbito das companhias abertas, a publicação eletrônica não só é utilizada como 

privilegiada. Tal é o espírito da Instrução CVM n. 480/2009, em consonância com 

a previsão do § 1º do art. 289 da Lei n. 6404/76, cuja redação (dada pela Lei n.  

9457/97) é a seguinte: 

 

 
§ 1º A Comissão de Valores Mobiliários poderá determinar que as 
publicações ordenadas por esta Lei sejam feitas, também, em 
jornal de grande circulação nas localidades em que os valores 
mobiliários da companhia sejam negociados em bolsa ou em 
mercado de balcão, ou disseminadas por algum outro meio que 
assegure sua ampla divulgação e imediato acesso às informações.  

 

                                                             
160 Cf. CARVALHOSA, op. cit. (nota 37), p. 597. 
161 CARVALHOSA, op. cit. (nota 37), p. 621. 
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A questão da assimilação das inovações tecnológicas no âmbito da 

publicidade legal das companhias abertas e da efet ividade desses meios é 

explorada por DRAGO da seguinte forma: 

 

 
A Lei das Sociedades Anônimas atual foi redigida em um período 
onde o acesso às informações era bastante restrito e o custo de sua 
divulgação era alto. Se hoje o acesso às demonstrações financeiras 
das companhias é amplo, isso ocorre por causa da publicação das 
informações que é feita nos sítios de relações com investidores, no 
sítio da CVM e no sít io da Bovespa, todos endereços eletrônicos 
da internet. 

É de se ver que qualquer investidor, em qualquer parte do mundo,  
em qualquer momento, desde que tenha acesso à internet, pode 
acessar e analisar as informações prestadas pela companhia para o 
mercado.  

A efetividade do princípio da transparência perseguida por  
Bulhões Pedreira e Alfredo Lamy Filho, coautores do anteprojeto 
que deu origem à atual Lei das Sociedades Anônimas, foi 
alcançada por meio de uma inovação tecnológica cuja existência e 
disseminação não era prevista ao tempo da edição da Lei 
6.404/1976.162 

 

 

A evolução nos mecanismos de publicidade legal das companhias 

abertas não deixa de ser um dado relevante para a reflexão sobre a divulgação de 

informações financeiras pelas empresas de capital fechado (sobretudo as 

sociedades de grande porte). 

 

No debate sobre a possibilidade ou conveniência da publicidade legal 

eletrônica, também é significativo o fato recente de que o próprio Diário Oficial 

do Estado de São Paulo tenha deixado de ser publicado em papel (desde 1º de 

junho de 2017). Vale transcrever os alegados motivos de tal decisão, conforme 

notícia disponibilizada no site do Governo do Estado: 

 

 

                                                             
162 DRAGO, Guilherme Araujo. Breve análise acerca das publicações das companhias. Revista 
de Direito Mercantil, v. 155/156, p. 157-165, ago./dez. 2010. 



97 
 

Seguindo uma tendência do mercado global e caminhando em 
direção a um futuro moderno e sustentável, o Governo do Estado,  
através da Imprensa Oficial, deixará de distribuir o Diário Oficial 
na versão impressa e manterá apenas a versão digital da 
tradicional publicação. 

A iniciativa está alinhada com a nova realidade de consumo de 
informações pelo meio digital, que permite um acesso com mais 
agilidade e dinamismo. 

Foram 126 anos distribuindo diariamente o Diário Oficial na sua 
forma impressa. Esse formato se esgotou. A sociedade moderna 
busca a sustentabilidade e agilidade. Com o fim da impressão, a 
economia de papel chegará a 34 toneladas por mês.  Os gastos 
existentes com papel, transporte e manuseio equivalem a  uma 
economia de R$ 6,3 milhões por ano. 

A partir do dia 1º de junho não será mais rodado a versão do 
jornal em papel. O leitor poderá acessar o Diário Oficial pelo site 
da Imprensa Oficial, que desde 2008 já disponibiliza pela Internet 
todo o acervo do DO gratuitamente, num sistema de busca simples 
e eficiente.163 

 

 

Não obstante tudo isso, a discussão sobre o uso da internet para a 

divulgação de informações societárias, em detrimento da publicação impressa,  

levanta algumas objeções. Argumenta-se, em síntese, que: 

i) o acesso à internet no Brasil ainda é limitado e precário, estando fora 

do alcance de grande parte da população; 

ii) a internet ainda apresenta sérios problemas quanto à segurança e a 

confiabilidade das informações; e 

iii) os custos das publicações impressas são ínfimos para as 

companhias.164 

 

Tais assertivas são discutíveis. Primeiramente, é de se supor que a 

parcela da população que terá interesse e buscará informações acerca das 

                                                             
163 Disponível em: http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/diario-oficial-sera-publicado-
exclusivamente-em-versao-digitalizada/. Acesso em: 22.09.2017. 
164 Tais argumentos encontram-se no Parecer da Comissão de Tecnologia, Comunicação e 
Informática, da Câmara dos Deputados, que rejeitou o Projeto de Lei n. 5061/2013 (disponível 
em:http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1199622&filena
me=PRL+1+CCTCI+%3D%3E+PL+5061/2013; acesso em: 10.10.2017); e na manifestação da 
Associação Nacional de Jornais – ANJ à CVM, por ocasião da Audiência Pública SDM 08/13 
(disponível em: http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/ 
2013/sdm0813-manifestacaoANJ_24-09-2013.pdf; acesso em: 10.10.2017). 
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empresas (analistas, credores, funcionários, etc.) muito provavelmente possui 

acesso à internet. Além do mais, a própria migração de veículos oficiais como o 

Diário Oficial do Estado de São Paulo para o formato exclusivamente eletrônico, 

no qual se disponibilizam os balanços das empresas (cf. item 4.1.2), põe em 

questão o argumento da insegurança das informações da rede. Por fim, o alegado 

baixo custo das publicações também é um dado relativo (cf. item 1.3.1), a 

depender das dimensões da empresa. 

 

De qualquer forma, o que se pretende ilustrar neste tópico é a 

pluralidade de alternativas à publicação de demonstrações financeiras societárias 

em papel.  

A disparidade das propostas legislativas em relação ao tema convida,  

ademais, a uma reflexão mais profunda sobre a eventual evolução nos mecanismos 

de publicidade legal no Brasil,  sendo desejável, em princípio, um tratamento 

unitário da matéria. 

Um olhar sobre o sistema italiano – caracterizado pela concentração da 

publicidade legal das sociedades no registro do comércio – pode lançar luz a todas 

essas ponderações. 

 

 

3.7 Comparação com o sistema italiano 

 

Considerando o que se expôs neste capítulo e no anterior, apresenta-se 

uma breve comparação entre os sistemas brasileiro e italiano de publicidade das 

demonstrações financeiras das sociedades limitadas. 

No sistema brasileiro, as sociedades limitadas não possuem, em regra, a 

obrigação legal de divulgar seus balanços e demonstrações financeiras. Não 

precisam, portanto, publicá-los nem arquivá-los nas Juntas Comerciais.165 

No sistema italiano, existe uma obrigação geral de publicação do 

balanço aprovado das sociedades limitadas. Inicialmente, essa publicação era feita 

por dois canais: o jornal oficial impresso e o registro de empresas. Abolido o 

                                                             
165 Cf. PRADO, op cit. (nota 65), p. 72. 
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jornal oficial no ano 2000, a publicação é feita hoje exclusivamente no registro de 

empresas (de modo eletrônico). 

Tal solução, diga-se de passagem, não é completamente estranha ao 

direito brasileiro. Com efeito, para as sociedades anônimas de pequeno porte, “o 

regime de publicidade reduz-se ao arquivamento dos atos sociais passíveis de 

publicação na Junta Comercial, deixando de completar-se pela publicação de tais 

atos”.166 

No Brasil, a atual discussão sobre a obrigatoriedade da publicação das 

demonstrações financeiras restringe-se às sociedades limitadas classificadas como 

“de grande porte” pela Lei n. 11.638/2007. 

 

 
Enquanto na comunidade europeia as empresas de 
responsabilidade limitada têm obrigação de divulgação, no Brasil 
a ênfase encontra-se apenas nas grandes corporações com essa 
mesma natureza jurídica.167 

 

 

Aparentemente, não se cogita um regime de publicidade das 

demonstrações financeiras aplicável às sociedades limitadas em geral (e não 

apenas às de grande porte) no Brasil.  

Por seu turno, a publicidade das demonstrações financeiras das 

sociedades limitadas de grande porte – admit indo-se que a Lei n. 11.638/2007 a 

tenha tornado obrigatória – deve ser feita por três canais dist intos, conforme 

disposto no art. 289 da Lei n. 6.404/76: 

i) “no órgão oficial da União ou do Estado ou do Distrito Federal,  

conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia”; 

ii) “em outro jornal de grande circulação editado na localidade em que 

está situada a sede da companhia”; 

iii) e no registro do comércio (uma vez que o § 5º do art. 289 estabelece 

que “todas as publicações ordenadas nesta Lei [Lei n. 6.404/76] deverão ser 

arquivadas no registro do comércio.”). 

                                                             
166 CARVALHOSA, op. cit. (nota 37), p. 594. 
167 SILVA e MURCIA, op. cit. (nota 39), p. 356. 
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Confrontando o sistema brasileiro com o sistema europeu, FRANÇA e 

ADAMEK questionam a tradicional publicação das demonstrações financeiras em 

jornais, propondo a valorização do registro de empresas como instrumento de 

publicidade das informações financeiras das empresas no Brasil:  
 

 
De lege ferenda,  [...] o que se impõe não é sempre e sempre 
obrigar a publicação das demonstrações financeiras em jornais e,  
sim, prever instrumentos efetivos de publicidade (que não se 
restringem apenas à publicação e compreendem até mesmo 
medidas simples e menos custosas como o registro dos 
documentos no registro público de empresas mercantis), mais ou 
menos dilargados conforme o porte da empresa.168 

 

 

Em nota a esse parágrafo, acrescentam os autores:  

 

 
Por que não se introduz, no direito brasileiro, a necessidade de 
registro das demonstrações financeiras e, conforme o caso, do 
relatório de auditores na Junta Comercial, reservando-se a  
publicação em periódico apenas para as sociedades de grande 
porte, conforme previsto na Diretiva n. 78/660/CEE de 25 de julho 
de 1968? Afinal, o registro no órgão do Registro Público de 
Empresas Mercantis é barato, empresta publicidade ao ato e 
garante, a qualquer interessado, acesso ao seu conteúdo, sem 
necessidade de prova de interesse (Lei n. 8.934/1994, art. 29).  A 
insistência do legislador em prever apenas a publicação em 
periódico, como se não houvesse outra alternativa, seguramente 
encobre interesses outros daqueles que muito lucram às custas de 
providências cartoriais.169 

 

 

De fato, a pesquisa sobre o direito europeu e italiano revelou que é 

perfeitamente concebível – e aparentemente efet ivo – um sistema de publicidade 

legal das demonstrações financeiras das sociedades em geral (incluindo as 

limitadas) confiado exclusivamente ao registro do comércio (cf. especialmente os 

itens 2.2.7 e 2.3). 

                                                             
168 FRANÇA e ADAMEK, op. cit. (nota 60), p. 42. 
169 FRANÇA e ADAMEK, op. cit. (nota 60), p. 42-43. 
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O regime de publicidade previsto no art. 289 da Lei n. 6.404/76 

prescreve as custosas publicações em jornal de grande circulação e no diário  

oficial (cf. item 1.3.1), prevendo secundariamente o seu arquivamento no registro 

do comércio (§ 5º do citado artigo), cujo custo é bem menor.170 

A disponibilização de balanços empresariais no site do Diário Oficial 

do Estado (cf. item 4.1.2) confirma, em tese, a viabilidade técnica do 

oferecimento de um serviço semelhante pela Junta Comercial.  

Não seria, pois, absurdo que registro do comércio assumisse as 

publicações de demonstrações financeiras que hoje passam pelos jornais de grande 

circulação e pelo diário oficial.  Se fosse o caso, poderiam publicar-se 

adicionalmente nestes veículos as demonstrações contábeis das sociedades de 

grande porte, como sugerem os autores supracitados. 

 

  

                                                             
170 Cf. Tabela de preços da Jucesp. Disponível em: http://www.institucional.jucesp.sp.gov.br 
/downloads/tabela_precos.pdf. Acesso em: 02.01.2018. 
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CAPÍTULO 4 

 

ESTUDO EMPÍRICO SOBRE A EFETIVIDADE DA LEI N. 11.638/2007 E DA 

DELIBERAÇÃO JUCESP N. 2/2015 EM RELAÇÃO ÀS SOCIEDADES 

LIMITADAS DE GRANDE PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

Neste capítulo, procura-se revelar se e em que medida as sociedades 

limitadas de grande porte do Estado de São Paulo têm cumprido as normas de 

disclosure contidas na Lei n. 11.638/2007 e na Deliberação Jucesp n. 2/2015. 

Também se procura evidenciar o caráter problemát ico da aplicação 

dessas normas, por meio de análise da jurisprudência recente do Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região sobre a matéria. 

 

 

4.1 O disclosure financeiro das sociedades limitadas de grande porte do 

Estado de São Paulo 

 

4.1.1 Formação do banco de dados da pesquisa 

 

A população objeto da pesquisa consiste no conjunto de sociedades 

limitadas do Estado de São Paulo que figuram no Valor 1000 – ranking das 1.000 

maiores empresas do Brasil (edição de 2016).171 

Elaborado pelo jornal Valor Econômico, em parceria com a Serasa 

Experian e o Centro de Estudos em Finanças da FGV (EAESP) - GVcef , o ranking 

se encontra em sua 17ª edição. 

O levantamento das informações foi realizado a partir da planilha 

eletrônica do GVcef  (cedida para a presente pesquisa) da qual se extraem os dados 

disponíveis no site do Valor Econômico. 

                                                             
171 Disponível em: http://www.valor.com.br/valor1000/2016. Acesso em: 25.01.2017. 
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Aplicando-se o procedimento metodológico descrito no APÊNDICE B, 

foram encontradas 82 sociedades limitadas de grande porte com sede no Estado de 

São Paulo. O quadro abaixo as ident ifica: 

 

 

 Posição 
Valor 
1000 

Sociedade  
(Razão social) 

Setor de atividade Receita 
líquida 

(R$ milhões) 

Capital 
(origem) 

1 21 Wal-Mart Brasil Ltda. Comércio Varejista 25.828,0 US 
2 26 Honda South America Ltda. Veículos e Peças 19.346,1 JP 
3 30 Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. Veículos e Peças 17.169,4 LX 
4 38 Unilever Brasil Ltda. Farmacêutica e Cosméticos 14.138,1 GB/HO 
5 41 Toyota do Brasil Ltda. Veículos e Peças 13.196,5 JP 
6 65 Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. Química e Petroquímica 8.840,2 SU/HO 
7 81 Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e Para Construção Ltda. Mat. de Constr. e de Decoração 6.762,2 FR 
8 82 Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda. Química e Petroquímica 6.599,1 US 
9 98 Novelis do Brasil Ltda. Metalurgia e Mineração 5.658,8 IN 
10 103 BTG Pactual Comercializadora de Energia Ltda. Energia Elétrica 5.464,2 BR 
11 124 Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda. Comércio Varejista 4.254,7 HO 
12 128 Aliança Navegação e Logística Ltda. Transportes e Logística 4.031,8 AL 
13 136 Laboratórios Pfizer Ltda. Farmacêutica e Cosméticos 3.884,1 US 
14 137 Robert Bosch Ltda. Veículos e Peças 3.883,4 AL 
15 148 Man Latin America Indústria e Comércio de Veículos Ltda. Veículos e Peças 3.517,0 AL 
16 150 Nextel Telecomunicações Ltda. TI & Telecom 3.476,2 BR 
17 151 Siemens Ltda. Eletroeletrônica 3.470,0 AL 
18 156 Votener - Votorantim Comercializadora de Energia Ltda. Energia Elétrica 3.416,4 BR 
19 198 Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda. Farmacêutica e Cosméticos 2.725,5 BR 
20 202 Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda. Química e Petroquímica 2.656,3 FR/BR 
21 214 Accenture do Brasil Ltda. Serviços Especializados 2.576,1 LX/GI 
22 227 Ajinomoto do Brasil Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. Alimentos e Bebidas 2.387,2 JP 
23 232 3M do Brasil Ltda. Química e Petroquímica 2.320,4 US 
24 240 ABB Ltda. Eletroeletrônica 2.218,1 SU 
25 242 FMC Química do Brasil Ltda. Química e Petroquímica 2.211,8 US 
26 259 Goodyear do Brasil Produtos de Borracha Ltda. Plásticos e Borracha 2.078,0 US 
27 273 Savegnago Supermercados Ltda. Comércio Varejista 1.955,0 BR 
28 274 SAP Brasil Ltda. TI & Telecom 1.950,0 AL 
29 297 Servimed Comercial Ltda. Comércio Atacadista e Exterior 1.769,6 BR 
30 300 Gavilon do Brasil Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. Comércio Atacadista e Exterior 1.765,6 LX 
31 339 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda. Comércio Varejista 1.527,6 BR 
32 347 Bemis do Brasil Indústria e Comércio de Embalagens Ltda. Plásticos e Borracha 1.477,3 US 
33 353 Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. Farmacêutica e Cosméticos 1.460,1 BR 
34 360 Owens-Illinois do Brasil Ind. e Com. Ltda. Mat. de Constr. e de Decoração 1.422,7 HO 
35 366 Ruff CJ Distribuidora de Petróleo Ltda. Petróleo e Gás 1.390,3 BR 
36 397 Voith Hydro Ltda. Mecânica 1.275,1 AL 
37 403 Comerc Comercializadora de Energia Elétrica Ltda. Energia Elétrica 1.262,8 BR 
38 411 Astrazeneca do Brasil Ltda. Farmacêutica e Cosméticos 1.231,2 HO 
39 413 ZF do Brasil Ltda. Veículos e Peças 1.225,3 AL 
40 421 Cocal Comércio Indústria Canaã Açúcar e Álcool Ltda. Açúcar e Álcool 1.189,7 BR 

(continua) 
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 Posição 
Valor 
1000 

Sociedade  
(Razão social) 

Setor de atividade Receita 
líquida 

(R$ milhões) 

Capital 
(origem) 

41 434 Evonik Degussa Brasil Ltda. Química e Petroquímica 1.155,6 AL 
42 466 Cummins Brasil Ltda. Veículos e Peças 1.064,9 US 
43 485 Schneider Electric Brasil Ltda. Eletroeletrônica 1.019,6 FR 
44 494 CM Hospitalar Ltda. Comércio Atacadista e Exterior 990,9 BR 
45 496 Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda. Farmacêutica e Cosméticos 988,6 BR 
46 554 Clime Trading Comercializadora de Energia Ltda. Energia Elétrica 877,5 BR 
47 568 Tel Telecomunicacões Ltda. Serviços Especializados 851,8 BR 
48 570 Toyo Setal Empreendimentos Ltda. Construção e Engenharia 848,9 BR 
49 572 Medley Farmacêutica Ltda. Farmacêutica e Cosméticos 847,2 BR 
50 577 Rip Serviços Industriais Ltda. Serviços Especializados 825,3 AD 
51 589 Frigorífico Better Beef Ltda. Alimentos e Bebidas 805,8 BR 
52 593 Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. Serviços Especializados 802,1 BR 
53 613 Level 3 Comunicações do Brasil Ltda. TI & Telecom 759,8 BR/GB 
54 615 Wobben Windpower Indústria e Comércio Ltda. Mecânica 758,4 BR 
55 622 Correcta Ind. e Com. Ltda. Alimentos e Bebidas 743,9 IV 
56 626 Brenntag Química Brasil Ltda. Química e Petroquímica 741,4 HO 
57 628 Syngenta Seeds Ltda. Agropecuária 737,6 SU 
58 662 Lanxess Indústria de Produtos Químicos e Plásticos Ltda. Plásticos e Borracha 690,1 AL 
59 670 Braspress Transportes Urgentes Ltda. Transportes e Logística 678,3 BR 
60 695 Tenneco Automotive Brasil Ltda. Veículos e Peças 640,5 US 
61 708 Covabra Supermercados Ltda. Comércio Varejista 634,1 BR 
62 758 Editora Moderna Ltda. Comunicação e Gráfica 557,5 BR 
63 765 Comercial Oswaldo Cruz Ltda. Comércio Varejista 551,7 BR 
64 771 Vitopel do Brasil Ltda. Plásticos e Borracha 545,3 HO 
65 783 Schering do Brasil Química e Farmacêutica Ltda. Farmacêutica e Cosméticos 528,5 EP 
66 785 Titan Pneus do Brasil Ltda. Plásticos e Borracha 525,8 US 
67 805 Trail Infraestrutura Ltda. Construção e Engenharia 511,9 BR 
68 817 Casa Avenida Comércio e Importação Ltda. Comércio Varejista 500,3 BR 
69 827 IFC Indústria e Comércio de Condutores Elétricos Ltda. Eletroeletrônica 490,2 BR 
70 840 Felicio Vigorito Filhos Ltda. Comércio Varejista 478,8 BR 
71 871 Mondial Serviços Ltda. Serviços Especializados 455,1 AL 
72 881 Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Ltda. Farmacêutica e Cosméticos 451,0 US 
73 908 Nova Piramidal Thermoplastics Ltda. Comércio Atacadista e Exterior 432,7 BR 
74 915 Voith Paper Máquinas e Equipamentos Ltda. Mecânica 430,3 AL 
75 927 Invista Fibras e Polímeros Brasil Ltda. Têxtil, Couro e Vestuário 424,3 BR 
76 954 Toledo do Brasil Ind. de Balanças Ltda. Mecânica 403,9 BR 
77 959 Mercadocar Mercantil de Peças Ltda. Comércio Varejista 400,5 BR 
78 960 Viscofan do Brasil Sociedade Comercial e Industrial Ltda. Química e Petroquímica 399,4 BR 
79 973 Pacaembu Empreendimentos e Construções Ltda. Empreendimentos Imobiliários 391,5 BR 
80 993 Supera RX Medicamentos Ltda. Comércio Atacadista e Exterior 374,8 BR 
81 985 Empresa Gontijo de Transportes Ltda. Transportes e Logística 383,1 BR 
82 1000 Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção Ltda. Mat. de Constr. e de Decoração 372,8 BR 

 
Quadro 4 – Sociedades limitadas de grande porte de SP no Valor 1000 - 2016 
Fonte: elaboração própria, com base nos dados do Valor 1000. 
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Naturalmente, o conjunto de empresas ora analisado constitui apenas 

uma amostra do número total de sociedades limitadas de grande porte paulistas, 

cuja identificação se mostra praticamente impossível. Com efeito, como poderá a 

autoridade administrativa (no caso, a Jucesp) monitorar esse universo, sem ter um 

acesso geral às demonstrações financeiras das sociedades limitadas do Estado? 

(cf. item 3.4.4). 

 

Maior ainda tende a ser a dificuldade da Junta Comercial na 

identificação das sociedades que, embora não se caracterizando individualmente 

como sociedades de grande porte, deveriam, em tese, receber o tratamento a estas 

reservado, por atuarem num contexto de grupo societário. De fato, de acordo com 

o parágrafo único do art. 3º da Lei n. 11.638/2007, considera-se de grande porte 

não apenas a sociedade individualmente considerada, mas também o “conjunto de 

sociedades sob controle comum que t iver, no exercício social anterior, ativo total 

superior a R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita 

bruta anual superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).” Nesses 

casos, é de se entender aplicável a disciplina das sociedades de grande porte a 

cada uma das sociedades sob controle comum (e não ao grupo como um todo).172 

 

Diante de tais circunstâncias é que se pode considerar significativa a 

amostra objeto da pesquisa, que se apoia no levantamento de dados feito pelo 

jornal Valor Econômico e o GVcef , cujas fontes vão além do Diário Oficial do 

Estado, consist indo, por vezes, em informações fornecidas pelas próprias 

sociedades a esses meios especializados, até por conta do estímulo representado 

pelas tradicionais premiações às melhores empresas.173 Além do mais, o ranking 

Valor 1000 desfruta de relevância e confiabilidade nos meios empresarias. 

 

Posto isso, passa-se a examinar o comportamento de cada uma das 

sociedades arroladas acima em relação à divulgação de suas informações 

financeiras.  

 
                                                             
172 Cf. FRANÇA e ADAMEK, op. cit. (nota 60), p. 32. 
173 Cf., p. ex., a notícia de premiação recente disponível em: http://www.valor.com.br/empre 
sas/5092690/valor-premia-melhores-empresas-de-cada-setor. Acesso em: 13.12.2017. 
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4.1.2 Publicação do balanço no Diário Oficial do Estado 

 

Conforme visto no item 3.4.4, a Deliberação Jucesp n. 2/2015 pretendeu 

obrigar as sociedades limitadas de grande porte a publicarem o balanço e as 

demonstrações financeiras em jornal de grande circulação no local da sede da 

sociedade e no Diário Oficial do Estado (D.O.E.).  

 

Este passo do trabalho indaga se as sociedades examinadas realizaram a 

chamada publicação oficial, vale dizer, a publicação no diário oficial.174  

 

A pesquisa foi feita pelo nome da empresa na sessão “Consulta de 

balanços – transparência na gestão financeira das empresas” do site da Imprensa 

Oficial (cf. APÊNDICE C), que disponibiliza os dados do Diário Oficial do Estado 

de São Paulo.175 Os resultados obtidos são apresentados no quadro abaixo: 

 

 
 Sociedade 

(Razão social) 
Publicação de balanços no D.O.E. 

 
2017 2016 2015 

Antes de 
2015 

1 Wal-Mart Brasil Ltda. 
    2 Honda South America Ltda. 
    3 Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. 
    4 Unilever Brasil Ltda. 
    5 Toyota do Brasil Ltda. 
    6 Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. 
    7 Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e Para Construção Ltda. 
    8 Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda. 
    9 Novelis do Brasil Ltda. 
    10 BTG Pactual Comercializadora de Energia Ltda. 
 

X X X 
11 Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda. 

    12 Aliança Navegação e Logística Ltda. 
    13 Laboratórios Pfizer Ltda. 
    14 Robert Bosch Ltda. 
    15 Man Latin America Indústria e Comércio de Veículos Ltda. 
   

 

                                                             
174 A pesquisa se limita ao Diário Oficial do Estado – veículo destinado a centralizar as 
publicações das demonstrações financeiras das sociedades de grande porte –, diante das 
naturais dificuldades e imprecisões de uma investigação que pretendesse abarcar todos os 
“jornais de grande circulação” no “local da sede” de cada uma das sociedades pesquisadas. 
175 Disponível em: https://www.imprensaoficial.com.br. Acessos em: 28.11.2017 e 02.01.2018. 

(continua) 
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Sociedade 
(Razão social) 

Publicação de balanços no D.O.E. 

2017 2016 2015 
Antes de 

2015 
16 Nextel Telecomunicações Ltda. 

 
X X 

 17 Siemens Ltda. 
 

X X X 
18 Votener - Votorantim Comercializadora de Energia Ltda. X X 

  19 Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda. X X X 
 20 Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda. 

    21 Accenture do Brasil Ltda. X X X 
 22 Ajinomoto do Brasil Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. 

    23 3M do Brasil Ltda. 
    24 ABB Ltda. 
  

X 
 25 FMC Química do Brasil Ltda. 

    26 Goodyear do Brasil Produtos de Borracha Ltda. 
    27 Savegnago Supermercados Ltda. X X 

  28 SAP Brasil Ltda. 
    29 Servimed Comercial Ltda. 
    30 Gavilon do Brasil Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. X X 

  31 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda. X X 
  32 Bemis do Brasil Indústria e Comércio de Embalagens Ltda. 

    33 Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. 
    34 Owens-Illinois do Brasil Ind. e Com. Ltda. 
  

X 
 35 Ruff CJ Distribuidora de Petróleo Ltda. 

    36 Voith Hydro Ltda. 
    37 Comerc Comercializadora de Energia Elétrica Ltda. X X X X 

38 Astrazeneca do Brasil Ltda. X 
   39 ZF do Brasil Ltda. 

    40 Cocal Comércio Indústria Canaã Açúcar e Álcool Ltda. X X 
  41 Evonik Degussa Brasil Ltda. 

    42 Cummins Brasil Ltda. 
    43 Schneider Electric Brasil Ltda. 
    44 CM Hospitalar Ltda. 
  

X 
 45 Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda. X X X 
 46 Clime Trading Comercializadora de Energia Ltda. 

 
X X 

 47 Tel Telecomunicacões Ltda. 
    48 Toyo Setal Empreendimentos Ltda. X X 

 
X 

49 Medley Farmacêutica Ltda. X X X 
 50 Rip Serviços Industriais Ltda. 

    51 Frigorífico Better Beef Ltda. 
  

X 
 52 Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. 

    53 Level 3 Comunicações do Brasil Ltda. X X X 
 54 Wobben Windpower Indústria e Comércio Ltda. 

 
X 

  55 Correcta Ind. e Com. Ltda. X X X 
 56 Brenntag Química Brasil Ltda. X X X 
 57 Syngenta Seeds Ltda. 

    58 Lanxess Indústria de Produtos Químicos e Plásticos Ltda. X X X 
 59 Braspress Transportes Urgentes Ltda. 

    60 Tenneco Automotive Brasil Ltda. 
    61 Covabra Supermercados Ltda. 
    62 Editora Moderna Ltda. X X X 

 63 Comercial Oswaldo Cruz Ltda. 
   

 

(continua) 
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Sociedade 
(Razão social) 

Publicação de balanços no D.O.E. 

2017 2016 2015 
Antes de 

2015 
64 Vitopel do Brasil Ltda. X X 

  65 Schering do Brasil Química e Farmacêutica Ltda. 
    66 Titan Pneus do Brasil Ltda. 
    67 Trail Infraestrutura Ltda. X X X 

 68 Casa Avenida Comércio e Importação Ltda. 
    69 IFC Indústria e Comércio de Condutores Elétricos Ltda. 
    70 Felicio Vigorito Filhos Ltda. 
    71 Mondial Serviços Ltda. X X X 

 72 Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Ltda. X X X X 
73 Nova Piramidal Thermoplastics Ltda. 

 
X X 

 74 Voith Paper Máquinas e Equipamentos Ltda. 
    75 Invista Fibras e Polímeros Brasil Ltda. X 

 
X 

 76 Toledo do Brasil Ind. de Balanças Ltda. X 
   77 Mercadocar Mercantil de Peças Ltda. 

    78 Viscofan do Brasil Sociedade Comercial e Industrial Ltda. X X 
  79 Pacaembu Empreendimentos e Construções Ltda. 

 
X 

  80 Supera RX Medicamentos Ltda. 
 

X 
  81 Empresa Gontijo de Transportes Ltda. X X X X 

82 Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção Ltda. X X X 
 

 Total de empresas com publicações 26 31 25 6 

Quadro 5 – Sociedades que publicaram demonstrações financeiras no D.O.E. 
Fonte: elaboração própria. 
Nota: “X” indica a presença do balanço da empresa no D.O.E. 
 

 

Constata-se primeiramente que, das 82 sociedades pesquisadas: 

- 44 (54%) não apresentam publicações de balanços no D.O.E.; 

- 38 (46%) apresentam publicações de balanços no D.O.E.  

 

Observa-se também um aumento substancial no número de empresas 

que publicaram seus balanços no Diário Oficial do Estado, a partir da entrada em 

vigor da Deliberação Jucesp n. 2/2015. Com efeito, das 82 sociedades 

pesquisadas, apenas 6 (ou 7%) possuíam publicações em períodos anteriores a 

2015; nesse ano, o número de empresas com publicações no D.O.E. subiu para 25 

(ou 30%), atingindo o seu cume em 2016 (31 [38%]), e tendendo a uma leve 

diminuição em 2017 (26 [32%]), conforme se visualiza a seguir: 
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 Gráfico 1 – Publicações de balanços no D.O.E. por ano 
 Fonte: elaboração própria. 

 

 

Em princípio, tais resultados indicam um maior grau de efetividade da  

norma da Jucesp (Deliberação n. 2/2015) em relação à Lei federal n. 11.638/2007 

(admit indo-se que esta já teria obrigado as sociedades de grande porte a publicar 

demonstrações financeiras, desde a sua entrada em vigor, em 2008). 

 

 

4.1.3 Arquivamento do balanço na Jucesp 

 

Este passo do trabalho pretende examinar se as sociedades pesquisadas 

têm arquivado suas demonstrações financeiras no registro do comércio. O 

arquivamento consiste numa obrigação decorrente da suposta submissão, por força 

da Lei n. 11.638/07, das sociedades de grande porte aos preceitos relativos à 

publicidade legal contidos na Lei das Sociedades por Ações. Com efeito, dispõe o 

art. 289, § 5º, da Lei n. 6.404/76: “Todas as publicações ordenadas nesta Lei 

deverão ser arquivadas no registro do comércio.” 

 

Consultou-se o site da Jucesp (seção “Pesquisar Empresas – Pesquisa 

no banco de dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo”).176 A pesquisa 

pelo nome da empresa oferece como resultado uma ficha com informações básicas 

                                                             
176 Disponível em: https://www.jucesponline.sp.gov.br/. Acesso em: 04.08.2017. 
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sobre a sociedade (cf. APÊNDICE D), incluindo o seu capital social (indicativo do 

porte da empresa). 

 

As sucessivas opções de consulta se resumem às seguintes: “Ficha 

Cadastral Completa (dados a partir de 1992)”; “Ficha Cadastral Simplificada 

(dados atuais da empresa)”; “Cópia Digitalizada de Documentos Arquivados 

(cópia simples [...])”; “Certidão Simplificada”; “Certidão Específica Pré-

formatada”; “Certidão Específica com Teor Solicitado”; “Certidão Específica com 

Teor Solicitado – Registro de Livros”; “Certidão de Inteiro Teor”; e “Solicitação 

de Correção de Dados Cadastrais” (Cf. APÊNDICE D). 

 

Observa-se, assim, que os mecanismos de busca do site da Jucesp não 

oferecem um acesso específico a eventuais demonstrações financeiras que a 

sociedade empresária tenha arquivado na Junta Comercial. Nem mesmo a opção 

de consulta de “Cópia Digitalizada de Documentos Arquivados” contribui para a 

localização de dados financeiros da empresa, apresentando como resultados 

apenas documentos relat ivos à constituição da sociedade (como o contrato social e 

suas respect ivas alterações), por vezes em número elevado e sem uma 

identificação precisa (Cf. APÊNDICE D). 

 

Mas a “Ficha Cadastral Simplificada (dados atuais da empresa)” traz 

dados relevantes para este trabalho, uma vez que nela se registram eventuais 

decisões judiciais nos processos movidos pelas sociedades contra a Jucesp. A 

etapa seguinte da pesquisa se vale dessas informações. 

 

 

4.1.4 Dispensa judicial da publicação do balanço – TRF - 3ª Região 

 

A indagação seguinte refere-se às sociedades que judicializaram a 

questão da publicação de suas demonstrações financeiras, no âmbito do Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região (juízo competente para julgar a matéria em relação 
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às sociedades pesquisadas177). Pretende-se esclarecer: (i) se as sociedades que não 

publicaram suas demonstrações financeiras no Diário Oficial do Estado tinham o 

amparo de uma decisão judicial para tanto; e (ii) se as sociedades que publicaram 

suas demonstrações financeiras no D.O.E. o fizeram em virtude do insucesso 

numa demanda judicial.  

 

Adota-se aqui o procedimento metodológico detalhado no APÊNDICE E, 

de consulta processual on line na primeira e segunda instâncias do TRF – 3ª 

Região, combinado com a consulta às anotações processuais cont idas nas fichas 

cadastrais simplificadas disponíveis no site da Jucesp (cf. item 4.1.3) 

 

Primeiramente, foram pesquisadas as 44 sociedades limitadas que não 

apresentam publicações de demonstrações financeiras no D.O.E. (cf. item 4.1.2). 

Estariam elas amparadas por decisões judiciais? 

 

Apurou-se que 28 (ou 63%) dessas empresas apresentam processos 

judiciais (mandados de segurança) relativos à questão da publicação de seus 

balanços. O quadro abaixo ident ifica tais processos e resume seus resultados.178 
 

 
 Sociedade 

impetrante 
ou beneficiada 

Número do  
Mandado de 

Segurança (MS) 

Ano Resultado  1ª Instância Resultado 
2ª Instância 

Observação 
Liminar 
obtida? 

Sentença de 
procedência? 

1 Wal-Mart Brasil Ltda. 
 

0020710-93.2016.4.03.6100 
(*) 

2015 Sim Sim --- MS coletivo. 
Tramitou 
primeiro na 
Justiça Estadual. 
Situação atual: 
Dispensada a 
publicação. 

2 Honda South America 
Ltda. 

0014039-88.2015.4.03.6100 2015 Sim Sim [aguarda 
julgamento] 

Situação atual: 
Dispensada a 
publicação. 

                                                             
177 A competência federal decorre do disposto no art. 6º da Lei n. 8.934/94: “As juntas 
comerciais subordinam-se administrativamente ao governo da unidade federativa de sua 
jurisdição e, tecnicamente, ao DNRC [...]”. A Jucesp exerce, portanto, função técnica 
delegada federal. O DNRC (atual DREI) é órgão da administração pública federal direta, e 
compete aos juízes federais processar e julgar os mandados de segurança contra ato de 
autoridade federal (art. 109, VIII, da Constituição Federal). 
178 A consulta processual foi realizada em 04.01.2018. 

(continua) 
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 Sociedade 
impetrante 

ou beneficiada 

Número do  
Mandado de 

Segurança (MS) 

Ano Resultado  1ª Instância Resultado 
2ª Instância 

Observação 
Liminar 
obtida? 

Sentença de 
procedência? 

3 Unilever Brasil Ltda. 0014276-88.2016.4.03.6100 2016 Não Não Dispensada a 
publicação 

Antecipação de 
tutela recursal 

4 Mosaic Fertilizantes 
do Brasil Ltda. 

0013862-27.2015.4.03.6100 2015 Sim Sim [aguarda 
julgamento] 
 

Situação atual: 
Dispensada a 
publicação 

5 Man Latin America 
Indústria e Comércio 
de Veículos Ltda. 

0016438-90.2015.4.03.6100 2015 Sim Sim Dispensada a 
publicação 

Acórdão 

6 FMC Química do 
Brasil Ltda. 

0013622-38.2015.4.03.6100 2015 Sim Não Dispensada a 
publicação 

Acórdão 

7 Bemis do Brasil 
Indústria e Comércio 
de Embalagens Ltda. 

0008358-40.2015.4.03.6100 2015 Sim Sim [aguarda 
julgamento] 
 

Situação atual: 
Dispensada a 
publicação 

8 Ruff CJ Distribuidora 
de Petróleo Ltda. 

1038953-95.2016.8.26.0053 2016 Não Não [aguarda 
julgamento] 

Tramita na 
Justiça Estadual 

9 Tel Telecomunicacões 
Ltda. 

0016204-11.2015.4.03.6100 2015 Não Não Dispensada a 
publicação  

Acórdão 

10 Mercadolivre.com 
Atividades de Internet 
Ltda. 

0011965-61.2015.4.03.6100 
(**) 

2015 Sim Não Dispensada a 
publicação 

MS coletivo. 
Antecipação de 
tutela recursal 

11 Titan Pneus do Brasil 
Ltda. 
 

5001440-95.2016.4.03.6100 2016 Sim Sim [aguarda 
julgamento] 

Situação atual: 
Dispensada a 
publicação 

12 Volkswagen do Brasil 
Indústria de Veículos 
Automotores Ltda. 

5003654-25.2017.4.03.6100 
(***) 
 

[Número na Justiça Estadual:  
1017725-98.2015.8.26.0053]  
 
 

2015 Sim [aguarda 
julgamento] 

--- MS coletivo. 
Tramitou 
primeiro na 
Justiça Estadual, 
onde foi obtida 
a liminar. 
Incompetência 
absoluta 
reconhecida 
posteriormente. 
Remetido à 
Justiça Federal 
em 08.03.2017. 

Situação atual: 
Dispensada a 
publicação. 
(****) 

13 Toyota do Brasil Ltda. 
14 Syngenta Proteção de 

Cultivos Ltda. 
15 Saint-Gobain do Brasil 

Produtos Industriais e 
Para Construção Ltda. 

16 Novelis do Brasil Ltda. 
17 Laboratórios Pfizer 

Ltda. 
18 Robert Bosch Ltda. 
19 Rhodia Poliamida e 

Especialidades Ltda. 
20 Ajinomoto do Brasil 

Indústria e Comércio 
de Alimentos Ltda. 

21 3M do Brasil Ltda. 
22 Cristália Produtos 

Químicos 
Farmacêuticos Ltda. 

23 Voith Hydro Ltda. 
24 Evonik Degussa Brasil 

Ltda. 
25 Cummins Brasil Ltda. 
26 Schneider Electric 

Brasil Ltda. 
27 Syngenta Seeds Ltda. 
28 Schering do Brasil 

Química e 
Farmacêutica Ltda. 

Quadro 6 –  Sociedades com Mandado de Segurança (TRF-3) - I 
Fonte: elaboração própria. 
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Notas (Quadro 6): 

*   MS coletivo impetrado por: Associação Paulista de Supermercados - APAS 
**    MS coletivo impetrado por: Associação Brasileira de Internet - ABRANET 
***    MS coletivo impetrado por: Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - CIESP 
**** Considerando-se a liminar obtida na Justiça Estadual, bem como o disposto no art. 

64, § 4º, do CPC: “Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os 
efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se 
for o caso, pelo juízo competente.” 

 

 

Observa-se que, das 28 sociedades em situação de judicialização, 27 

(96%) beneficiaram-se de ordem judicial para que a Jucesp se abstivesse de exigir 

a publicação de suas demonstrações financeiras no D.O.E., sendo que 19 delas 

foram favorecidas por decisões proferidas em mandados de segurança colet ivos179 

(nn. 1, 10 e 12 a 28), enquanto as demais se valeram de mandados de segurança 

individuais.  

O único caso de insucesso corresponde à sociedade “Ruff CJ 

Distribuidora de Petróleo Ltda.” (n. 8). Trata-se, ademais, do único processo 

ainda em trâmite na Just iça Estadual180, aguardando o julgamento de recurso de 

apelação. 

 

Em síntese, os resultados obtidos indicam que, das 44 sociedades 

pesquisadas que não possuem nenhuma publicação de demonstrações financeiras 

no D.O.E.: 

- 27 obtiveram algum tipo de provimento jurisdicional (pelo menos uma 

decisão liminar) para atuar dessa forma; 

- 1 buscou esse tipo de tutela, mas não teve sucesso (estando ainda 

pendente de julgamento o seu recurso); 

- 16 não buscaram amparo judicial para não terem de publicar suas 

demonstrações financeiras (simplesmente não o fizeram).  

 

                                                             
179 De acordo com o art. 5º, LXX, b), da Constituição Federal, o mandado de segurança 
coletivo pode ser impetrado por “organização sindical, entidade de classe ou associação 
legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses 
de seus membros ou associados.” 
180 Outras ações que tiveram início na Justiça Estadual passaram à Federal ante o 
reconhecimento da incompetência absoluta do juízo estadual (cf. nota 177). 
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O gráfico abaixo ilustra tal comportamento: 

 

 

 
Gráfico 2 – Comportamento das sociedades que não publicaram balanços no D.O.E. 
Fonte: elaboração própria. 
Nota: * Trata-se de um único caso, no qual há recurso pendente de julgamento. 

 

 

Conclui-se que a maioria das sociedades que não cumpriram a exigência 

de disclosure da Deliberação Jucesp n. 2/2015 estavam amparadas por decisões 

judiciais.  

 
* 

 
Resta identificar o comportamento das 38 sociedades que possuem 

publicações de demonstrações financeiras no Diário Oficial do Estado (cf. item 

4.1.2). Nesses casos, a publicação teria sido motivada por uma decisão judicial 

desfavorável à sociedade? 

 

Verificou-se inicialmente que apenas 3 (ou 8 %) dessas sociedades 

apresentam processos judiciais relativos à questão da publicação de seus balanços, 

conforme detalhado no quadro abaixo: 

 

 

 

62%

2%

36%

Sociedades que não publicaram balanços no D.O.E.

Judicializou - Obteve dispensa

Judicializou - Não obteve dispensa*

Não judicializou
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 Sociedade 
impetrante 

ou beneficiada 

Número do  
Mandado de 

Segurança (MS) 

Ano Resultado  1ª Instância Resultado 
2ª Instância 

Observação 
Liminar 
obtida? 

Sentença de 
procedência? 

1 Siemens Ltda. 5003654-25.2017.4.03.6100 
(*) 
 

[Número na Justiça Estadual:  
1017725-98.2015.8.26.0053] 
 

2015 Sim [aguarda 
julgamento] 

--- MS coletivo. 
Tramitou 
primeiro na 
Justiça Estadual, 
onde foi obtida 
a liminar. 
Incompetência 
absoluta 
reconhecida 
posteriormente. 
Remetido à 
Justiça Federal 
em 08.03.2017. 
Situação atual: 
Dispensada a 
publicação. 

2 ABB Ltda. 

3 Wobben Windpower 
Indústria e Comércio 
Ltda. 

0010235-15.2015.4.03.6100 

 
2015 Sim Não Dispensada a 

publicação 
Acórdão 

Quadro 7 –  Sociedades com Mandado de Segurança (TRF-3) - II 
Fonte: elaboração própria. 
Nota:  * MS coletivo impetrado por: Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – CIESP  

 (trata-se do mesmo MS constante do Quadro 6, nn. 12 a 28). 
 

 

 

Aparentemente, as três sociedades efetuaram a publicação de suas 

demonstrações financeiras ainda que estivessem judicialmente autorizadas a não 

fazê-lo. Para compreender melhor essa situação, cumpre examinar com mais 

detalhe o comportamento de cada uma delas: 

 

 

 

 

 

[Figura na página seguinte] 
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Siemens: 

 
ABB: 

 
Wobben: 

 

 Figura  –  Sociedades com Mandado de Segurança e Publicação no D.O.E.  
 Fonte: elaboração própria. 

 

 

Na figura acima, observa-se a existência de publicações de balanços da 

“Siemens Ltda.” e da “ABB Ltda.” anteriores à medida liminar que as dispensou 

desse tipo de publicação. A “Siemens Ltda.”, apesar de ter sido beneficiada pela 

liminar (de 2015), tornou a publicar no D.O.E. em 2016. De qualquer modo, não 

se pode inferir que as publicações das duas sociedades tenham sido motivadas por 

decisões judiciais a elas desfavoráveis.  

 

Com relação à “Wobben Windpower Indústria e Comércio Ltda.”, sua 

publicação teve lugar após a sentença a ela desfavorável (denegando seu pedido 

de afastamento das exigências da Deliberação Jucesp n. 2/2015). A reversão desse 

resultado pelo TRF - 3ª Região só se verificou três meses depois de a “Wobben” 

ter publicado seu balanço no D.O.E.. Trata-se do único caso de publicação 

provavelmente associada ao insucesso da demanda judicial (em primeira 

instância). 

 

24.01.2015  
Publicação no D.O.E.

15.05.2015    
Mandado de Segurança 
e Obtenção da Liminar

23.01.2016  
Publicação no D.O.E

14.05.2015                         
Publicação no D.O.E.

15.05.2015                             
Mandado de Segurança 
e Obtenção da Liminar

26.05.2015 
Mandado de 

Segurança

16.06.2015      
Obtenção da 

Liminar

03.03.2016    
Sentença revoga a 

Liminar

10.05.2016 
Publicação 
no D.O.E.

16.08.2016      
Tribunal reverte a 

Sentença
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O gráfico abaixo resume o comportamento das 38 sociedades 

pesquisadas que possuem publicações no D.O.E.: 

 

 

 
 Gráfico 3 – Comportamento das sociedades que publicaram balanços no D.O.E. 
 Fonte: elaboração própria. 

 

 

* 

 

Combinando os resultados das etapas precedentes da pesquisa (cf.  

Gráficos 2 e 3), revela-se a situação descrita a seguir. 

 

Das 82 sociedades limitadas de grande porte pesquisadas: 

- 27 não publicaram balanços, com o amparo de uma decisão judicial;  

- 16 não publicaram, sem buscar o amparo de uma decisão judicial; 

- 1 não obteve dispensa judicial e não publicou [Ruff]; 

- 35 publicaram sem judicializar; 

- 1 não obteve dispensa judicial e publicou [Wobben]; 

- 1 obteve dispensa judicial e publicou [Siemens]; 

- 1 publicou e depois obteve dispensa judicial para não publicar [ABB].  

 
 

Esse panorama geral é retratado no gráfico abaixo: 

92%

2%

3%

3%

8%

Sociedades que publicaram balanços no D.O.E.

Publicou sem judicializar

Não obteve dispensa judicial e publicou

Publicou e depois obteve dispensa judicial

Obteve dispensa judicial e depois publicou

(Gráfico 2) 

(Gráfico 3) 
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Gráfico 4 – Visão geral do comportamento das sociedades pesquisadas 
Fonte: elaboração própria. 
 
 

Como se observa, o comportamento da grande maioria das sociedades 

analisadas (96%) divide-as em três categorias principais:  

i) as que simplesmente cumpriram a Deliberação Jucesp n. 2/2015 

(43%); 

ii) as que simplesmente não cumpriram essa norma (20%); e 

iii) as que não a cumpriram, com o respaldo de uma decisão judicial 

(33%). 

 

Além desses grupos claramente dist intos, observa-se outro, menos 

definido e correspondente a 4% das sociedades, no qual se misturam situações de 

judicialização e de publicação de balanços. 
 

Constata-se também que os casos de judicialização correspondem a 31 

sociedades (37% do total), das quais 30 (97%) foram eximidas judicialmente das 

exigências da Deliberação Jucesp n. 2/2015 (inclui-se aqui a sociedade Wobben,  

dispensada só depois de ter publicado seu balanço). A única sociedade que até o 

momento não obteve a dispensa judicial (Ruff) ainda aguarda o julgamento de sua 

apelação. 

43%

33%

20%

1% 1%

1%
1%

Comportamento das sociedades pesquisadas

Publicou sem judicializar

Não publicou, com dispensa judicial

Não publicou, sem buscar dispensa judicial

Não obteve dispensa judicial e não publicou

Não obteve dispensa judicial e publicou

Obteve dispensa judicial e publicou

Publicou e depois obteve dispensa judicial
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O elevado grau de êxito das sociedades nas demandas judiciais é 

confirmado pelos resultados da pesquisa de jurisprudência apresentada no item 

4.2 deste trabalho. 
 

 

4.1.5 Publicação e Judicialização – dados combinados 

 

Considerando os dados obtidos nas etapas anteriores da pesquisa,  

apresenta-se abaixo um resumo individualizado do comportamento das empresas: 
 

 

 Sociedade Publicou 
balanço no 

D.O.E 
[15, 16 ou 17] 

Obteve 
dispensa 
judicial 

1 Wal-Mart Brasil Ltda. 
 

X 
2 Honda South America Ltda. 

 
X 

3 Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. 
 

X 
4 Unilever Brasil Ltda. 

 
X 

5 Toyota do Brasil Ltda. 
 

X 
6 Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. 

 
X 

7 Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e Para Construção Ltda. 
 

X 
8 Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda. 

 
X 

9 Novelis do Brasil Ltda. 
 

X 
10 BTG Pactual Comercializadora de Energia Ltda. X 

 11 Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda. 
  12 Aliança Navegação e Logística Ltda. 
  13 Laboratórios Pfizer Ltda. 
 

X 
14 Robert Bosch Ltda. 

 
X 

15 Man Latin America Indústria e Comércio de Veículos Ltda. 
 

X 
16 Nextel Telecomunicações Ltda. X 

 17 Siemens Ltda. X X 
18 Votener - Votorantim Comercializadora de Energia Ltda. X 

 19 Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda. X 
 20 Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda. 

 
X 

21 Accenture do Brasil Ltda. X 
 22 Ajinomoto do Brasil Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. 

 
X 

23 3M do Brasil Ltda. 
 

X 
24 ABB Ltda. X X 
25 FMC Química do Brasil Ltda. 

 
X 

26 Goodyear do Brasil Produtos de Borracha Ltda. 
  27 Savegnago Supermercados Ltda. X 

 28 SAP Brasil Ltda. 
 

 

(continua) 
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 Sociedade Publicou 
balanço no 

D.O.E 
[15, 16 ou 17] 

Obteve 
dispensa 
judicial 

29 Servimed Comercial Ltda. 
  30 Gavilon do Brasil Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. X 

 31 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda. X 
 32 Bemis do Brasil Indústria e Comércio de Embalagens Ltda. 

 
X 

33 Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. 
 

X 
34 Owens-Illinois do Brasil Ind. e Com. Ltda. X 

 35 Ruff CJ Distribuidora de Petróleo Ltda. 
  36 Voith Hydro Ltda. 
 

X 
37 Comerc Comercializadora de Energia Elétrica Ltda. X 

 38 Astrazeneca do Brasil Ltda. X 
 39 ZF do Brasil Ltda. 

  40 Cocal Comércio Indústria Canaã Açúcar e Álcool Ltda. X 
 41 Evonik Degussa Brasil Ltda. 

 
X 

42 Cummins Brasil Ltda. 
 

X 
43 Schneider Electric Brasil Ltda. 

 
X 

44 CM Hospitalar Ltda. X 
 45 Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda. X 
 46 Clime Trading Comercializadora de Energia Ltda. X 
 47 Tel Telecomunicacões Ltda. 

 
X 

48 Toyo Setal Empreendimentos Ltda. X 
 49 Medley Farmacêutica Ltda. X 
 50 Rip Serviços Industriais Ltda. 

  51 Frigorífico Better Beef Ltda. X 
 52 Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. 

 
X 

53 Level 3 Comunicações do Brasil Ltda. X 
 54 Wobben Windpower Indústria e Comércio Ltda. X X 

55 Correcta Ind. e Com. Ltda. X 
 56 Brenntag Química Brasil Ltda. X 
 57 Syngenta Seeds Ltda. 

 
X 

58 Lanxess Indústria de Produtos Químicos e Plásticos Ltda. X 
 59 Braspress Transportes Urgentes Ltda. 

  60 Tenneco Automotive Brasil Ltda. 
  61 Covabra Supermercados Ltda. 
  62 Editora Moderna Ltda. X 

 63 Comercial Oswaldo Cruz Ltda. 
  64 Vitopel do Brasil Ltda. X 

 65 Schering do Brasil Química e Farmacêutica Ltda. 
 

X 
66 Titan Pneus do Brasil Ltda. 

 
X 

67 Trail Infraestrutura Ltda. X 
 68 Casa Avenida Comércio e Importação Ltda. 

  69 I.F.C. Indústria e Comércio de Condutores Elétricos Ltda. 
  70 Felicio Vigorito Filhos Ltda. 
  71 Mondial Serviços Ltda. X 

 72 Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Ltda. X 
 73 Nova Piramidal Thermoplastics Ltda. X 
 

(continua) 
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 Sociedade Publicou 
balanço no 

D.O.E 
[15, 16 ou 17] 

Obteve 
dispensa 
judicial 

74 Voith Paper Máquinas e Equipamentos Ltda. 
  75 Invista Fibras e Polímeros Brasil Ltda. X 

 76 Toledo do Brasil Ind. de Balanças Ltda. X 
 77 Mercadocar Mercantil de Peças Ltda. 

  78 Viscofan do Brasil Sociedade Comercial e Industrial Ltda. X 
 79 Pacaembu Empreendimentos e Construções Ltda. X 
 80 Supera RX Medicamentos Ltda. X 
 81 Empresa Gontijo de Transportes Ltda. X 
 82 Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção Ltda. X 
 

 

Quadro 8 – Publicação e Judicialização - dados combinados 
Fonte: elaboração própria. 
 
 

Observa-se, na maior parte dos casos, um padrão de comportamento 

segundo o qual a publicação acompanha a não judicialização; e a judicialização, a 

não publicação. 
 

A partir desses combinados, apresenta-se, na sequência, um quadro 

mais completo do comportamento das empresas, agrupando-as de acordo com 

critérios como o setor de atividade, a origem do capital, a receita líquida e o 

lucro. 

 

 

4.1.5.1 Por setor de atividade 

 

Organizando as sociedades de acordo com os respectivos setores de 

atividade empresarial,  a questão da publicação de suas demonstrações financeiras 

se apresenta da seguinte forma: 

 
 

Setor de atividade No total de 
empresas 

No de 
empresas com 

publicações 
no D.O.E.* 

Percentual de 
empresas com 

publicações 
no D.O.E. 

Comércio Varejista 9 2 22 % 
Farmacêutica e Cosméticos 9 5 55 % 
Química e Petroquímica 8 2 25 % 

(continua) 
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Setor de atividade No total de 
empresas 

No de 
empresas com 

publicações 
no D.O.E.* 

Percentual de 
empresas com 

publicações 
no D.O.E. 

Veículos e Peças 8 0 0 % 
Comércio Atacadista e Exterior 5 4 80 % 
Plásticos e Borracha 5 2 40 % 
Serviços Especializados 5 2 40 % 
Eletroeletrônica 4 2 50 % 
Energia Elétrica 4 4 100 % 
Mecânica 4 2 50 % 
Alimentos e Bebidas 3 2 66 % 
Mat. de Constr. e de Decoração 3 2 66 % 
TI & Telecom 3 2 66 % 
Transportes e Logística 3 1 33 % 
Construção e Engenharia 2 2 100 % 
Açúcar e Álcool 1 1 100 % 
Agropecuária 1 0 0 % 
Comunicação e Gráfica 1 1 100 % 
Empreendimentos Imobiliários 1 1 100 % 
Metalurgia e Mineração 1 0 0 % 
Petróleo e Gás 1 0 0 % 
Têxtil, Couro e Vestuário 1 1 100 % 

Quadro 9 – Publicação no D. O. E. – por setor de atividade 
Fonte: elaboração própria. 
Nota: * Empresas que publicaram balanços no D.O.E. pelo menos uma vez. 

 
 

Tais resultados indicam um baixo grau de cumprimento das normas em 

exame em setores relevantes da economia nacional,  como o automotivo, o do 

comércio varejista e o químico e petroquímico.  

 

Focalizando as situações de judicialização, tem-se o seguinte quadro: 
 

 

Setor de atividade No total de 
empresas 

No de 
empresas com 
Mandado de 
Segurança 

Percentual de 
empresas com 
Mandado de 
Segurança 

Comércio Varejista 9 1 11 % 
Farmacêutica e Cosméticos 9 4 44 % 
Química e Petroquímica 8 6 75 % 

Veículos e Peças 8 6 75 % 

Comércio Atacadista e Exterior 5 0 0 % 

Plásticos e Borracha 5 2 40 % 

Serviços Especializados 5 2 40 % 

(continua) 
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Setor de atividade No total de 
empresas 

No de 
empresas com 

publicações 
no D.O.E.* 

Percentual de 
empresas com 

publicações 
no D.O.E. 

Eletroeletrônica 4 3 75 % 
Energia Elétrica 4 0 0 % 
Mecânica 4 2 50 % 
Alimentos e Bebidas 3 1 33 % 
Mat. de Constr. e de Decoração 3 1 33 % 

TI & Telecom 3 0 0 % 

Transportes e Logística 3 0 0 % 

Construção e Engenharia 2 0 0 % 

Açúcar e Álcool 1 0 0 % 

Agropecuária 1 1 100 % 

Comunicação e Gráfica 1 0 0 % 

Empreendimentos Imobiliários 1 0 0 % 
Metalurgia e Mineração 1 1 100 % 
Petróleo e Gás 1 1 100 % 
Têxtil, Couro e Vestuário 1 0 0 % 

Quadro 10 – Judicialização – por setor de atividade 
Fonte: elaboração própria. 

 

 

Tais resultados sugerem que empresas pertencentes a setores como o 

automotivo e o químico e petroquímico são, de fato, refratárias à divulgação de 

suas informações financeiras.  

 

O próximo gráfico combina os dados de publicação e judicialização, 

facilitando uma visão geral do comportamento das empresas de cada setor:  

 

 

 

 

 

[Gráfico na página seguinte] 
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Gráfico 5 – Publicação e Judicialização – por setor de atividade 
Fonte: elaboração própria. 
 

 

Evidencia-se, de modo particular, o baixo grau de cumprimento das 

normas de disclosure pelas empresas do setor do comércio varejista, bem como o 

alto grau de judicialização nos setores de veículos e peças e químico e 

petroquímico. 

 

 

4.1.5.2 Por origem do capital (nacional ou multinacional) 

 

Em relação à origem do seu capital, as 82 sociedades pesquisadas se 

caracterizam da seguinte forma: 37 (ou 45%) possuem capital exclusivamente 

nacional e 45 (ou 55%) contam com capital estrangeiro. 
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O quadro abaixo apresenta o comportamento desses dois grupos de 

empresas em relação à publicação de suas demonstrações financeiras no D.O.E.: 

 

 

Origem do capital No total de 
empresas 

No de 
empresas com 

publicações 
no D.O.E.* 

Percentual de 
empresas com 

publicações 
no D.O.E. 

Nacional 37 25 67 % 

Multinacional 45 13 29 % 

Quadro 11 – Publicação no D.O.E. – por origem do capital 
Fonte: elaboração própria. 
Nota: * Empresas que publicaram o balanço no D.O.E. pelo menos uma vez. 
 

 

Tais resultados sugerem um menor nível de cumprimento das normas de 

transparência em exame pelas empresas multinacionais. 

 

Em relação à judicialização, a situação apurada é a seguinte: 
 

 

Origem do capital No total de 
empresas 

No de 
empresas com 
Mandado de 
Segurança 

Percentual de 
empresas com 
Mandado de 
Segurança 

Nacional 37 5 13 % 

Multinacional 45 26 58 % 

Quadro 12 – Judicialização – por origem do capital 
Fonte: elaboração própria. 
 

 

Se os dados relat ivos à publicação das demonstrações financeiras no 

D.O.E. (cf. Quadro 11) já apontavam um menor nível de transparência das 

empresas mult inacionais, os resultados da pesquisa sobre a judicialização parecem 

confirmar a maior resistência dessas empresas à divulgação de suas 

demonstrações financeiras. 
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Observa-se, com efeito, que a maioria das mult inacionais pesquisadas 

(58%) ingressou com (ou foi beneficiada por) alguma medida judicial visando a 

dispensa da divulgação de seus dados financeiros. Mais ainda: das 31 empresas 

que apresentam mandados de segurança, 26 (ou 84 %) são mult inacionais.  

 

O gráfico abaixo apresenta uma visão geral do comportamento das 

empresas nacionais e mult inacionais em relação à divulgação de suas informações 

financeiras: 

 

 

 
Gráfico 6 – Publicação e Judicialização – por origem do capital 
Fonte: elaboração própria. 
 

 

4.1.5.3 Por receita da empresa 

 

Na tentativa de ident ificar padrões de comportamento, procedeu-se 

ainda a um agrupamento das empresas de acordo com sua receita líquida. Das 82 

sociedades pesquisadas, examinaram-se as 80 maiores, dividindo-as em 8 grupos 

de 10 (ou 8 faixas de receita). A situação revelada foi a seguinte:  
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Gráfico 7 – Publicação e Judicialização – por receita líquida 
Fonte: elaboração própria. 
Nota: * Receita líquida em R$ milhões. 
 

 

Tais resultados indicam uma possível tendência de menor divulgação de 

informações financeiras e de maior resistência a essa divulgação por parte das 

maiores empresas. De fato, o número de sociedades com publicações de balanços 

no D.O.E. tende a diminuir nos conjuntos de empresas com maiores receitas, 

enquanto o número de sociedades com mandados de segurança tende a aumentar 

nas faixas de receitas mais elevadas. 

 

 

4.1.5.4 Por lucro da empresa 

 

Procurou-se também encontrar alguma relação entre os dados obtidos e 

a saúde financeira da empresa. Para tanto, utilizou-se como indicador o lucro 

líquido das sociedades. 
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O Valor 1000 informa o lucro de 53 sociedades, das quais 34 

apresentam resultados posit ivos, e 19, negativos. Dividindo assim as empresas, o 

quadro passa a ser o seguinte: 

 

 

 
 Gráfico 8 – Publicação e Judicialização – por lucro líquido 
 Fonte: elaboração própria. 

 

 

Partindo dos resultados acima, em princípio não se vislumbra uma 

relação clara entre o prejuízo da empresa e sua resistência em divulgar 

informações financeiras. 

 

 
4.1.5.5 Por ano 

 
Quanto à evolução do comportamento das empresas nos últ imos anos, 

considerando o número total de publicações em cada período e o ano de ingresso 

dos mandados de segurança, verifica-se o seguinte panorama: 
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 Gráfico 9 – Publicação e Judicialização – por ano 
 Fonte: elaboração própria. 
 Nota: * Inclui-se o MS coletivo de 2015 que beneficiou 19 das sociedades pesquisadas (cf. Quadros 6 e 7). 
  

 

Observa-se aqui,  uma vez mais, o impacto da Deliberação Jucesp n.  

2/2015 tanto nas publicações quanto nas ações judiciais das empresas; estas têm o 

seu ápice justamente no ano da entrada em vigor da referida norma, tendendo a 

diminuir nos períodos sucessivos, até porque as sociedades costumam obter 

decisões judiciais que lhes servem também para os anos seguintes (não havendo a 

necessidade de ingressar com mandados de segurança todos os anos). 

 

* 

 

Tendo sido examinada a prática do disclosure financeiro pelas 

sociedades limitadas de grande porte do Estado de São Paulo, passa-se a uma 

breve análise da jurisprudência do TRF - 3ª Região sobre a matéria.   

 

 

4.2 A jurisprudência do TRF – 3ª Região sobre a aplicação da Deliberação 

Jucesp n. 2/2015 

 

Além do recurso de apelação interposto pela União (contra a sentença 

de procedência na ação movida pela ABIO), pendente de julgamento desde 2011 

(cf. item 3.4.2), há no TRF - 3ª Região um considerável número de recursos 
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oriundos de ações (mandados de segurança) propostas pelas sociedades de grande 

porte com vistas à dispensa da publicação de demonstrações financeiras exigida 

pela Jucesp como condição para o arquivamento de seus atos societários.  

O objetivo desta últ ima parte do trabalho é evidenciar o caráter 

problemát ico da aplicação da Lei n. 11.638/07 e da Deliberação Jucesp n. 2/2015, 

capaz de comprometer a presumida política pública voltada a promover a 

transparência das sociedades de grande porte no Brasil. A part ir de uma visão 

geral do estado da matéria na jurisprudência, busca-se ident ificar eventuais 

deficiências da lei e do ato normat ivo em questão. 

 

 

4.2.1 Formação do banco de dados da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada no repertório de jurisprudência disponível on 

line  na  página do Tribunal Regional Federal da 3ª Região  (http://web.trf3.jus.br/ 

base-textual), tendo o últ imo acesso sido feito em 16.12.2016.181 

Os termos utilizados para a coleta dos dados, em pesquisa temática de 

jurisprudência,  foram: “publicação” e “demonstrações financeiras” e  “grande 

porte”. O resultado foram 26 acórdãos e 71 decisões monocráticas. A pesquisa 

limitou-se à análise dos acórdãos, identificados ao fim deste trabalho (cf.  

APÊNDICE F). 

Os acórdãos estão abrangidos num intervalo de um ano, sendo o mais 

ant igo de 24.11.2015 e o mais recente de 22.11.2016. Todos são posteriores à 

Deliberação Jucesp n. 2, de 25.03.2015, e versam sobre a sua aplicação (o que já 

manifesta a relevância e o caráter controverso dessa norma). 

A maioria dos julgados (58%) corresponde a apelações contra sentenças 

de procedência ou improcedência em mandados de segurança impetrados pelas 

sociedades de grande porte em face da Jucesp ante a negativa de registro de atos 

societários, aplicada como sanção pela não publicação das demonstrações 

financeiras, nos termos da Deliberação n. 2/2015. 

                                                             
181 Embora esta etapa da pesquisa não alcance decisões recentíssimas do TRF, abrange-se um 
período relevante – possivelmente o mais movimentado – da atuação judicial sobre a questão 
(cf. Gráfico 9). 
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Os julgados restantes (42%) correspondem a agravos de instrumento 

interpostos pelas sociedades contra decisões interlocutórias em mandados de 

segurança que: (i) indeferiram pedidos de liminar visando o arquivamento 

imediato dos atos societários independentemente da publicação determinada pela 

Deliberação Jucesp n. 2/2015; ou (ii) não concederam efeito suspensivo a recursos 

de apelação interpostos contra sentenças que denegaram a segurança pleiteada 

(nesses casos, o efeito suspensivo equivale à suspensão da exigência de 

publicação contida na norma da Jucesp). 

 

 

4.2.2 Sociedades limitadas de grande porte não incluídas no Valor 1000 

 

Embora voltada principalmente à análise da jurisprudência sobre a 

aplicação da Deliberação Jucesp n. 2/2015, esta parte da pesquisa acabou por 

revelar a existência de um considerável número de sociedades limitadas de grande 

porte do Estado de São Paulo que não constam do ranking Valor 1000. 

 

Das 39 sociedades limitadas que figuram como partes processuais nas 

decisões do TRF-3 analisadas (cf. APÊNDICE F), apenas 2 figuram no ranking 

Valor 1000, conforme apresentado no quadro abaixo: 

 

 

 
Sociedade Recorrente ou Recorrida (nos Acórdãos do TRF-3) 

1 HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA 
2 COM/ DE VEICULOS TOYOTA TSUSHO LTDA 
3 WHIRLPOOL DO BRASIL LTDA 
4 HASBRO DO BRASIL IND/ E COM/ DE BRINQUEDOS E JOGOS LTDA 
5 UNIFI DO BRASIL LTDA 
6 PROCTER E GAMBLE INDL/ E COML/ LTDA 
7 IAMS DO BRASIL COML/ EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA 
8 DURACELL DO BRASIL IND/ E COM/ LTDA 
9 DINAP DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PUBLICACOES LTDA 

10 ALMAP BBDO PUBLICIDADE E COMUNICACOES LTDA 
11 NIKE DO BRASIL COM/ E PARTICIPACOES LTDA 
12 MAN LATIN AMERICA IND/ E COM/ DE VEICULOS LTDA  * 
13 VOLKSWAGEN PARTICIPACOES LTDA 

(continua) 
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Sociedade Recorrente ou Recorrida (nos Acórdãos do TRF-3) 

14 SW INDUSTRY PECAS DE FIXACAO LTDA 
15 DECOLAR COM LTDA 
16 JAMEF TRANSPORTES LTDA 
17 IND/ E COM/ DE COSMETICOS NATURA LTDA 
18 NATURA INOVACAO E TECNOLOGIA DE PRODUTOS LTDA 
19 NATURA LOGISTICA E SERVICOS LTDA 
20 NATURA BIOSPHERA FRANQUEADORA LTDA 
21 BEIERSDORF IND/ E COM/ LTDA 
22 BDF NIVEA LTDA 
23 AGRO PASTORIL LAGEADO LTDA 
24 LINDE BOC GASES LTDA 
25 STOCKLER COML/ E EXPORTADORA LTDA 
26 KSPG AUTOMOTIVE BRAZIL LTDA 
27 VOLVO CAR BRASIL IMP/ E COM/ DE VEICULOS LTDA 
28 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 
29 FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA  * 
30 CHEMINOVA BRASIL LTDA 
31 JOHNSON CONTROLS PS DO BRASIL LTDA 
32 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA 
33 C E A MODAS LTDA 
34 SOCAM LATIN AMERICA AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 
35 AVANTI PROPAGANDA LTDA 
36 COFRA LATIN AMERICA LTDA 
37 MONDIAL IMPEX LTDA 
38 RED BULL DO BRASIL LTDA 
39 RED BULL FUTEBOL E ENTRETENIMENTO LTDA 

 

 Quadro 13 – Sociedades identificadas na pesquisa de jurisprudência 
 Fonte: elaboração própria. 
 Nota: * (nn. 12 e 29): sociedades que aparecem no ranking Valor 1000. 

 
 

A ausência da grande maioria (37) dessas empresas no ranking do Valor 

Econômico confirma a existência de um problema de transparência das sociedades 

limitadas de grande porte no Brasil. A divulgação das informações financeiras 

dessas sociedades contribuiria – no mínimo – a uma maior exatidão e completude 

dos estudos econômicos e jurídicos relat ivos à atividade empresarial no país. 

 
4.2.3 Resultados das demandas judiciais 

 

Os acórdãos examinados revelam primeiramente a existência de uma 

variação nas decisões de primeira instância das Varas Federais a respeito da 
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matéria. Ora se exige que as sociedades limitadas de grande porte publiquem suas 

demonstrações financeiras, ora se dispensa tal publicação. 

Considerando apenas as decisões de primeira instância que ensejaram 

os 15 recursos de apelação ident ificados na pesquisa, o quadro decisório que se 

apresenta é o seguinte: 60% de sentenças de improcedência, afirmando a 

legalidade da norma da Jucesp que exige a publicação das suas demonstrações 

financeiras; e 40% de sentenças de procedência, reconhecendo a ilegalidade da 

referida norma. As sentenças provêm de 10 diferentes Varas Federais da Seção 

Judiciária de São Paulo. 

Entretanto, o entendimento da segunda instância do TRF-3 refletido nos 

26 acórdãos analisados (24 da 1ª Turma, 1 da 2ª Turma e 1 da 3ª Turma) é 

uniforme no sent ido de dispensar as limitadas de grande porte da publicação 

exigida pela Deliberação Jucesp n. 2/2015, por considerar que essa exigência 

extrapola os limites da Lei n. 11.638/2007. Além do mais, 25 dos 26 julgamentos 

se deram por unanimidade.   

 

 

4.2.4 Linhas argumentativas das decisões 

 

A fundamentação das 26 decisões analisadas nesta pesquisa gira em 

torno de cinco linhas argumentativas principais, que se apresentam a seguir.182 

 

A linha argumentativa dominante, presente em todas as decisões,  

prestigia a interpretação literal do art. 3º da Lei n. 11.638/2007. Resumidamente: 

o disposit ivo explicita somente o dever de “escrituração e elaboração de 

demonstrações financeiras”, não fazendo qualquer referência à sua “publicação”; 

não haveria, portanto, para as sociedades de grande porte, a obrigação legal de 

publicar suas demonstrações financeiras.  

 

                                                             
182 Para os efeitos pretendidos nesta parte do trabalho, a pesquisa não distingue o tipo de 
recurso manejado pelas partes (apelação ou agravo de instrumento). A discussão jurídica de 
fundo é uma só (a legalidade da Deliberação Jucesp n. 2/2015 diante da Lei n. 11.638/2007), e 
todos os acórdãos a enfrentam. 



134 
 

O segundo argumento mais frequente, relacionado de perto ao primeiro 

e presente em 77% das decisões, sublinha a adstrição do administrador público, no 

exercício do poder regulamentar, ao princípio da legalidade (Constituição 

Federal, art. 5º, II e art. 37). Partindo da exegese literal do art. 3º da Lei n.  

11.638/2007, afirma-se em relação à determinação da Deliberação Jucesp n. 

2/2015: “[...] não cabe ao administrador público ampliar, por meio de ato 

administrativo infralegal de caráter normativo, os termos est ipulados pela lei,  sob 

pena de afronta ao princípio da legalidade, insculpido no artigo 37, caput, da 

CF/88.”183 

 

A terceira linha de argumentação mais utilizada, presente em 69% das 

decisões, diz respeito aos efeitos da sentença proferida no processo 0030305-

97.2008.4.03.6100, da 25ª Vara Federal de São Paulo, que julgou procedente o 

pedido da ABIO para reconhecer a obrigatoriedade da publicação das 

demonstrações financeiras, servindo de base para a edição da Deliberação Jucesp 

n. 2/2015. Sustenta-se, por um lado, que a referida sentença não teria efeito erga 

omnes, em face dos limites subjet ivos da coisa julgada (art. 472 do Código de 

Processo Civil de 1973184), não atingindo a Jucesp nem as sociedades de grande 

porte que buscam a tutela jurisdicional, posto que não foram parte naquele 

processo.185 Além disso, o fato de a sentença estar sujeita ao reexame necessário 

seria suficiente para a suspensão dos seus efeitos, nos termos do art. 475, I, do 

Código de Processo Civil de 1973186, aplicável ao tempo da decisão.187  

 

O processo legislativo da Lei n. 11.638/07 é o quarto tema mais 

incidente na fundamentação das decisões, aparecendo em 35% delas. Conforme 

                                                             
183 TRF – 3ª Região, Agravo de Instrumento n. 000934339.2016.4.03.0000/SP, 1ª T., j. 
11.10.2016, rel. Des. Fed. Wilson Zauhy. 
184 In verbis: “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, 
nem prejudicando terceiros [...]”. 
185 TRF – 3ª Região. Apelação Cível n. 001702175.2015.4.03.6100/SP, 1ª T., j. 22.11.2016, 
rel. Des. Fed. Hélio Nogueira. 
186 In verbis: “Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de 
confirmada pelo tribunal, a sentença: I – proferida contra a União, o Estado, o Distrito 
Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público.” 
187 TRF – 3ª Região. Agravo de Instrumento n. 000899351.2016.4.03.0000/SP, 1ª T., j. 
16.08.2016, rel. Des. Fed. Wilson Zauhy. 
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exposto no item 3.2.1, o Projeto de Lei n.  3.741/2000 fazia menção expressa à 

necessidade de publicação das demonstrações financeiras pelas sociedades de 

grande porte, mas tal exigência foi suprimida, o que indicaria a real intenção do 

legislador.188 

 

Por fim, apenas 8% das decisões desenvolveram o argumento que se 

poderia chamar funcional, apresentado da seguinte forma: 

 

 

A obrigatoriedade de publicação, tal como idealizada para as 
sociedades anônimas, tem utilidade para as organizações que se 
apresentam como alternativa de investimento em situações tais 
que os participantes não busquem ou tenham contato permanente 
com a administração. A necessidade de divulgação não se aplica 
às sociedades de pessoas porquanto os sócios se interessam 
geralmente pela condução da entidade e não precisam de um ato 
de convocação de grande abrangência para que venham a conhecer  
o patrimônio e as finanças.189 

 

 

Não deixa de ser curioso que essa linha de argumentação, mais 

diretamente relacionada ao sent ido do regime informacional obrigatório, seja a 

menos discutida. Aliás, o termo transparência aparece em apenas uma decisão; 

ainda assim, apenas mencionado pelo relator, ao citar a decisão recorrida de 

primeira instância (que efet ivamente o utilizou).190 

Acrescente-se que o argumento é impreciso, por desconsiderar o fato de 

a sociedade limitada poder perfeitamente ser de capital191, bem como a larga 

utilização dessa forma societária para o exercício da grande empresa no Brasil.192 

 

                                                             
188 TRF – 3ª Região. Apelação Cível n. 001404595.2015.4.03.6100/SP, 1ª T., j. 27.09.2016, 
rel.  Des. Fed. Hélio Nogueira. 
189 TRF – 3ª Região. Agravo de Instrumento n. 002780226.2015.4.03.0000/SP, 3ª T., j. 
28.04.2016,  rel. Des. Fed. Antonio Cedenho. 
190 TRF – 3ª Região. Agravo de Instrumento n. 001918577.2015.4.03.0000/SP, 1ª T., j. 
24.11.2015, rel. Des. Fed. Hélio Nogueira. 
191 Cf. COELHO, op. cit. (nota 140),  p. 401 e ss. 
192 Cf. PARGENDLER, op. cit. (nota 114), pp. 231 e 239. 
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São essas, em resumo, as linhas argumentativas adotadas na 

fundamentação dos acórdãos do TRF - 3ª Região sobre a questão da 

obrigatoriedade da publicação de demonstrações financeiras pelas sociedades de 

grande porte suscitada pela Lei n. 11.638/2007 e a Deliberação Jucesp n. 2/2015.  

 

* 

 

A breve análise de jurisprudência realizada neste tópico confirma o 

elevado grau de judicialização da questão da obrigatoriedade da publicação de 

demonstrações financeiras pelas sociedades limitadas de grande porte.  

A raiz do problema parece residir na falta de clareza do comando legal 

do art. 3º da Lei n. 11.638/2007, que contribui à manutenção de um cenário 

regulatório incerto em torno da questão. 
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CONCLUSÃO 

 

A parte teórica do trabalho assinalou primeiramente a pertença das 

sociedades limitadas à categoria das non-listed companies ou empresas de capital 

fechado e procurou destacar algumas característ icas originárias dessa forma 

societária, tais como o seu modo simples, econômico e desburocratizado de 

funcionamento, bem como o seu habitual distanciamento das regras aplicáveis às 

companhias abertas. 

Ressaltou-se, em seguida, a projeção atual das discussões sobre 

governança corporativa – originariamente voltadas às companhias abertas – sobre 

as empresas não listadas em bolsa. Procurou-se inserir em tal contexto o debate a 

respeito da aplicação do princípio da transparência às sociedades limitadas 

(menos afeitas, em tese, à ideia de disclosure). 

Destacou-se então a utilização das sociedades limitadas – 

particularmente no Brasil – não apenas no exercício da pequena e média empresa 

(para as quais essa forma societária teria sido concebida), mas também na 

estruturação jurídico-organizat iva da grande empresa. Precisamente este perfil de 

sociedade limitada, destacado da noção de sociedade de pessoas, é que tem 

just ificado a aplicação de regras próprias das companhias a essa forma societária.  

Genericamente falando, quanto maior uma sociedade, maior o dano causado pela 

sua ruína econômica; a exigência do disclosure financeiro surge assim como uma 

resposta dos sistemas legais a esse risco. 

Daí a preocupação da pesquisa em situar o tema da divulgação 

obrigatória das informações financeiras das sociedades limitadas no contexto da 

prática regulatória moderna que leva mais em conta o porte da empresa do que a 

sua forma jurídico-societária. Mostrou-se que essa técnica é comum no direito 

europeu e também se encontra presente no direito brasileiro: por exemplo, no 

tratamento diferenciado conferido às micro e pequenas empresas; ou ainda na 

disciplina simplificada aplicável às companhias fechadas de menor porte. A 

submissão de algumas sociedades limitadas – em função do seu porte – a 

determinadas regras diferenciadas de disclosure (próprias das sociedades por 
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ações) coaduna-se, portanto, com a referida técnica legislativa, e, de resto, com a 

teoria da empresa, adotada no direito brasileiro. 

Isso posto, o trabalho passou a examinar as just ificat ivas para a adoção 

de um regime de divulgação obrigatória de informações financeiras pelas 

sociedades limitadas. Em sede teórica, tal divulgação é tida como um fator de 

redução do custo do capital a ser tomado pela empresa, ante a suposta redução do 

risco do crédito, pelo melhor conhecimento do desempenho financeiro da 

sociedade. Mencionou-se ainda o argumento da maior credibilidade da divulgação 

pública das contas societárias, em contraste com a sua divulgação privada. O 

trabalho questionou então o argumento econômico da redução dos custos do 

capital, considerando a dinâmica da concessão do crédito empresarial no Brasil.  

Constatou-se, neste ponto, que o papel do disclosure – sem deixar de existir – é 

bastante relat ivo no âmbito do financiamento bancário da atividade empresarial: o 

que importa de modo decisivo aos bancos são as garantias oferecidas pelos 

devedores. 

Na sequência, tratou-se do argumento da importância da disponibilidade 

das informações financeiras a todos os stakeholders ou possíveis interessados no 

desempenho da empresa, tais como credores, fornecedores, consumidores, 

empregados e governos. Nessa linha argumentativa mais genérica, a transparência 

funcionaria como um elemento de segurança nas múlt iplas relações estabelecidas 

pela sociedade empresária. 

Sublinhou-se, por últ imo, o argumento de accountability, que reforça a 

ideia de uma disciplina legal diferenciada para a prestação de contas das empresas 

de grande porte, dada a sua maior influência na comunidade e no mercado onde 

atuam, bem como a extensão dos danos decorrentes de sua eventual ruína.  

Passando à questão dos custos envolvidos na divulgação dos dados 

financeiros das empresas, a pesquisa procurou mostrar que, embora podendo ser 

tendencialmente desprezáveis para as empresas de grande porte, provavelmente 

não o serão para as sociedades de menores dimensões. Com efeito, pôde-se 

entrever o considerável custo que o sistema de dupla publicação (no diário oficial 

e em jornal de grande circulação) deve supor para um grande número de 
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companhias fechadas no país. Além dos custos de publicação, procurou-se chamar 

a atenção para os custos relacionados à realização de auditoria (por auditor 

registrado na CVM), tornada obrigatória para as sociedades de grande porte pela 

Lei n. 11.638/2007. Por certo, igualmente relat ivo será o peso desse ônus, a 

depender do porte da empresa.  

Com relação à questão da suposta perda de vantagem compet it iva 

comumente associada ao disclosure financeiro da empresa, sem deixar de 

considerá-la, a pesquisa buscou apresentar elementos que relativizam essa tese. 

Uma vez que os dados contábeis são bastante agregados e não incluem 

informações sobre opções estratégicas das empresas, é de se quest ionar o seu 

efeito negativo do ponto de vista concorrencial.  

Mencionou-se, por fim, o razoável receio de uma maior intervenção 

estatal, como fator de desincent ivo à divulgação de informações financeiras pelas 

empresas.  

* 

O segundo capítulo revelou a existência de uma obrigação geral de 

divulgação das demonstrações financeiras das empresas no âmbito do direito 

europeu e italiano. Tal obrigação se aplica, em princípio, a todas as sociedades 

limitadas, não apenas às de grande porte. Particularmente no sistema italiano, a 

disciplina legal da divulgação de informações financeiras pelas limitadas é a 

mesma aplicável às sociedades por ações. 

Constatou-se serem dois os mecanismos originariamente previstos, 

tanto no direito comunitário europeu como no direito italiano, para a divulgação 

das demonstrações financeiras societárias: o depósito destas junto ao registro de 

empresas e a sua publicação em jornal oficial nacional.  Observou-se, contudo, na 

Itália, a crít ica da doutrina a essa duplicação do sistema de publicidade legal e a 

ulterior supressão de um dos instrumentos de divulgação das informações 

financeiras das empresas: o jornal oficial nacional (no caso, o “Bollettino 

Ufficiale delle Società per Azioni ed a Responsabilità Limitata”). Por 

conseguinte, a publicidade legal básica das demonstrações financeiras das 
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sociedades italianas resume-se atualmente à sua disponibilização no registro de 

empresas.  

É, portanto, reconhecida, no direito italiano, a suficiência da 

publicidade legal das empresas exclusivamente por essa via, sobretudo tendo em 

conta a completa informatização do “registro delle imprese”, que possibilita um 

amplo acesso remoto aos dados das sociedades. Aliás, tal desenvolvimento 

tecnológico veio a just ificar plenamente a supressão das publicações financeiras 

em papel na Itália. Ainda que de forma sumária, a pesquisa procurou testar a 

eficiência do sistema de acesso on line aos dados do registro de empresas daquele 

país: obt iveram-se com facilidade informações financeiras, tanto de grandes 

quanto de pequenas sociedades limitadas italianas.  

Registrou-se, por fim, que o direito comunitário europeu prescreve a 

auditoria, por “revisores oficiais de contas”, das demonstrações financeiras das 

médias e grandes empresas.  

* 

O terceiro capítulo tratou inicialmente da questão da ampla ut ilização 

da forma jurídica da sociedade limitada para a organização e o exercício da 

grande empresa no Brasil.  Confirmou-se, com base em fontes legais,  

administrativas e doutrinárias, a inexistência de uma obrigação geral de 

divulgação de informações financeiras pelas limitadas. Destacou-se, enfim, a 

atratividade dessa característ ica regulatória, notadamente para as empresas 

mult inacionais, que dela podem valer-se para evitar a transparência de suas 

atividades no país. 

Situou-se então a Lei n. 11.638/2007 no contexto de uma tentativa de 

mudança desse estado de coisas. As just ificativas e o próprio texto do Projeto de 

Lei que deu origem ao mencionado diploma não deixavam dúvida quanto a isso: 

pretendia-se introduzir no ordenamento pátrio a obrigatoriedade da publicação das 

demonstrações contábeis de determinadas sociedades limitadas (aquelas definidas 

por lei como de grande porte). No entanto, conforme se apurou mediante consulta 

à documentação completa do processo legislat ivo da Lei n. 11.638/2007, 

desapareceu no curso desse processo – aparentemente sem explicação – a menção 
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expressa ao dever de publicação das demonstrações financeiras das sociedades de 

grande porte (incluindo as limitadas). Em última análise, disso decorreu toda a 

polêmica interpretativa de que cuida o presente trabalho, reflet ida no 

comportamento das empresas e na atuação do Poder Judiciário. 

Em seguida, fez-se uma breve comparação dos critérios legais para a 

caracterização das sociedades de grande no Brasil e na Europa. Observou-se que o 

legislador europeu, além de conferir um tratamento sistemático à matéria 

(classificando também as sociedades de menor porte segundo os mesmos 

parâmetros), adotou um sistema mais completo de critérios quant itativos 

combinados, aparentemente mais aptos à apreensão da realidade econômica da 

empresa subjacente. Além disso, o trabalho alertou para a desatualização dos 

valores (do ativo e da receita bruta) estabelecidos na Lei n. 11.638/2007 para a 

caracterização das sociedades de grande porte, monetariamente defasados em mais 

de dez anos. Presume-se daí que um número crescente de sociedades tenha de 

arcar com os ônus reservados pelo legislador para as sociedades de grande porte. 

Também se indicou a dificuldade na ident ificação do “conjunto de sociedades sob 

controle comum” a que se refere a lei em questão. 

Tratando mais diretamente da polêmica sobre a obrigatoriedade da 

publicação de demonstrações financeiras pelas sociedades de grande porte, a 

pesquisa revelou primeiramente a existência de considerável divergência 

inst itucional entre os diversos órgãos envolvidos na interpretação e aplicação da 

Lei n. 11.638/2007, tais como a CVM, o DREI, a AGU, e particularmente a 

JUCESP e a Justiça Federal de primeira e segunda instâncias no âmbito do TRF-3. 

A variação de entendimentos sobre a questão indica a incerteza que continua a 

pairar sobre o cenário regulatório das obrigações de disclosure das sociedades 

limitadas de grande porte no país. Em tais circunstâncias, a própria afirmação da 

existência de uma polít ica pública de promoção da transparência financeira de tais 

sociedades é passível de quest ionamento. 

A breve apresentação da polêmica doutrinária sobre a questão expôs 

argumentos aparentemente defensáveis em ambos os sentidos (quanto ao art. 3º da 

Lei n. 11.638/2007 ter ou não tornado obrigatória a publicação de demonstrações 

financeiras e outros documentos societários pelas sociedades de grande porte). 
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Mais do que isso, a pesquisa constatou que a discussão sobre a disciplina legal da 

transparência das sociedades limitadas de grande porte no Brasil nasce 

efetivamente da falta de clareza do comando contido no referido disposit ivo legal,  

causadora de grande incerteza nos meios jurídicos e empresariais. A parte 

empírica do trabalho, notadamente a pesquisa de jurisprudência, veio a corroborar 

essa hipótese. 

O Capítulo 3 ressaltou ainda a provável dificuldade na aplicação e 

fiscalização do cumprimento da norma em questão, devido, em boa parte, à 

inexistência de uma obrigação geral de divulgação de informações financeiras 

pelas sociedades limitadas no Brasil. Retomou-se esse tema no Capítulo 4, no 

contexto da dificuldade para a obtenção de dados para a pesquisa empírica.  

Além de procurar revelar o estágio atual da disciplina da transparência 

das sociedades de grande porte no país, a pesquisa procedeu a um levantamento 

das propostas legislat ivas mais recentes sobre o tema. Identificaram-se cinco 

projetos de lei,  que atestam a relevância da matéria e deixam entrever certa 

expectativa de reformas – cujos rumos, entretanto, ainda parecem incertos, dada a 

variedade das proposições. Algumas propostas têm o claro objetivo de resolver 

definit ivamente a controvérsia, incluindo expressamente na Lei n. 11.638/2007 o 

dever de publicação das demonstrações financeiras das sociedades de grande 

porte; outras pretendem estender esse dever a praticamente todas as sociedades 

limitadas; e outras visam nada menos que a supressão da exigência de publicação 

dos balanços societários em jornal de grande circulação. 

Observou-se, além disso, que a maioria dos projetos de lei analisados 

propõe, com maior ou menor força, a utilização da internet como veículo para as 

publicações legais das empresas. Aventam-se vários instrumentos para a 

divulgação eletrônica das informações financeiras das sociedades, tais como a 

versão digital do diário oficial, o site do registro do comércio, algum site 

credenciado pela Junta Comercial ou pela CVM, ou mesmo a versão digital de um 

jornal de grande circulação; soluções estas, de modo geral, estranhas ao direito 

brasileiro fora do âmbito das companhias abertas. De fato, para as sociedades 

anônimas fechadas, os meios de publicidade legal são essencialmente os mesmos 

estabelecidos pelo legislador há mais de quarenta anos. Nesse ponto, a pesquisa 
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convida a uma reflexão sobre a possibilidade de transposição, à esfera das 

empresas de capital fechado, dos avanços tecnológicos verificados nos meios de 

informação das companhias abertas, combinando baixo custo e ampla capacidade 

de disseminação. 

Ainda sobre o tópico da utilização da internet, a pesquisa noticiou a 

recente cessação da publicação em papel do Diário Oficial do Estado de São 

Paulo, além de recapitular os argumentos comumente utilizados contra o uso da 

internet para a divulgação de informações societárias, em detrimento da 

publicação impressa. Procurou-se mostrar o caráter questionável de tais 

argumentos, ligados sobretudo a questões de acessibilidade e segurança da 

internet. Sublinhou-se a pluralidade de alternat ivas à publicação de demonstrações 

societárias em papel e a necessidade de uma reflexão mais profunda sobre a 

eventual reforma dos mecanismos de publicidade legal no Brasil, sendo desejável,  

em princípio, um tratamento unitário da matéria. 

Para lançar luz a todas essas ponderações, o trabalho voltou-se 

novamente ao direito italiano, caracterizado pela concentração da publicidade 

legal das sociedades no registro do comércio. O sistema brasileiro caracteriza-se, 

por assim dizer, por dois extremos regulatórios: de um lado, encontra-se a grande 

massa das sociedades limitadas, sem qualquer obrigação de divulgar suas 

demonstrações contábeis; de outro, as limitadas de grande porte, sujeitas a um 

regime tríplice de publicidade, via diário oficial, jornal de grande circulação e 

registro do comércio. O sistema italiano parece mais equilibrado, exigindo da 

generalidade das sociedades limitadas a providência menos onerosa da 

disponibilização de suas informações financeiras, de modo eletrônico, no registro 

do comércio, o que garante confiabilidade e amplo acesso remoto aos dados. A 

atual disponibilização de balanços empresariais no site do Diário Oficial do 

Estado parece confirmar a viabilidade técnica do oferecimento de um serviço 

semelhante pela Junta Comercial. Não parece absurdo, portanto, que o registro do 

comércio assuma as publicações que hoje passam pelos jornais de grande 

circulação e pelo diário oficial, podendo eventualmente exigir-se apenas das 

sociedades de grande porte uma divulgação adicional neste últ imo veículo. 

* 
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O presente trabalho procurou completar os estudos já existentes sobre a 

disciplina da transparência financeira das sociedades de grande porte no Brasil.  

Por um lado, foram apresentados elementos de direito comparado, úteis como 

parâmetros para eventuais mudanças no sistema brasileiro. Por outro, procurou-se 

avaliar empiricamente a efetividade das normas de disclosure cont idas na Lei n.  

11.638/2007 e na Deliberação Jucesp n. 2/2015. Acredita-se ser esta a principal 

contribuição da pesquisa. Com base na coleta de dados sobre as publicações de 

balanços no Diário Oficial do Estado e os processos judiciais relativos à matéria,  

foi possível ter uma ideia do comportamento de uma significat iva amostra de 

sociedades limitadas de grande porte do Estado de São Paulo diante das referidas 

normas. 

No quarto capítulo, constatou-se primeiramente que considerável 

parcela (46%) das sociedades pesquisadas possuem publicações recentes de 

balanços no D.O.E., o que serve para afastar a hipótese de uma indiferença 

absoluta das empresas perante as regras de transparência ora examinadas.  

Tendo em conta que apenas 7% das sociedades possuíam publicações 

em períodos anteriores a 2015 (ano da entrada em vigor da Deliberação Jucesp n.  

2/2015), e que esse percentual sofreu um aumento significativo nos anos seguintes 

(chegando a 30% em 2015 e 38% em 2016), foi possível deduzir o efeito real 

dessa norma sobre o comportamento das empresas. Também pelo ângulo da 

judicialização se chega à mesma conclusão, uma vez que o ano de 2015 

concentrou o maior volume de mandados de segurança impetrados pelas empresas 

para afastar a exigência de publicação de seus balanços, não havendo registro do  

uso desse expediente jurídico nos períodos anteriores. A entrada em vigor da 

Deliberação Jucesp n. 2/2015 foi, portanto, decisiva para a aplicação – no  Estado 

de São Paulo – da Lei n. 11.638/2007 (admit indo-se que esta já teria tornado 

obrigatória a publicação de demonstrações financeiras pelas sociedades de grande 

porte). Nem mesmo as sociedades que não possuem publicações de balanços no 

D.O.E. (54% do total) permaneceram inertes ante o referido ato da Jucesp, posto 

que a maioria delas (61%) obteve algum tipo de provimento jurisdicional para 

afastar a exigência de publicação contida nessa norma. 
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Em cifras totais, a pesquisa sobre o comportamento das 82 sociedades 

limitadas de grande porte selecionadas revelou que:  

- 43% delas cumpriram a norma da Jucesp (sem judicializar);  

- 33% não a cumpriram, resguardadas por decisões judiciais; 

- 20% simplesmente não a cumpriram;  

- 4% encontram-se em situações menos definidas (detalhadas no corpo 

do trabalho), apresentando ações judiciais e publicações no D.O.E.. 

Observou-se, além disso, um elevado índice de êxito (de 97%) nas 

demandas judiciais (mandados de segurança) visando o afastamento da exigência 

da Jucesp de publicação dos balanços societários no D.O.E. e em jornal de grande 

circulação. A pesquisa de jurisprudência apresentada na últ ima parte do trabalho 

confirmou essa tendência, não obstante certa oscilação nas decisões de primeira 

instância da Justiça Federal de São Paulo. 

A maior parte das sociedades pesquisadas (55%) são mult inacionais. A 

taxa de empresas desse grupo com publicações oficiais de balanços (29%) é 

significat ivamente menor que a verificada entre as empresas nacionais (67%). Ao 

mesmo tempo, o índice de judicialização entre mult inacionais (58%) é bastante 

maior que o obervado entre as empresas nacionais (13%). Revelou-se ainda que 

84% das limitadas que apresentam mandados de segurança são mult inacionais.  

Tais resultados indicam um menor nível de cumprimento das normas de 

transparência por essas empresas, bem como a sua maior resistência à divulgação 

das próprias demonstrações financeiras. Confirma-se, pois, a forte presença das 

empresas estrangeiras entre as sociedades limitadas de grande porte atuantes no 

país, bem como o problema da sua opacidade, já devidamente apontado pela 

doutrina. 

Os resultados da pesquisa também sugeriram que empresas pertencentes 

a determinados setores relevantes da atividade econômica são mais refratárias à 

divulgação de seus balanços. Destaca-se, nesse sentido, a completa ausência de 

publicações oficiais das sociedades do setor automotivo – que, por outro lado, 

apresentam um índice de judicialização de 75%. Tendo em conta que 100% das 

empresas desse setor são mult inacionais, reforçam-se as conclusões apresentadas 

no parágrafo anterior. Já no setor químico e petroquímico, apenas 25% das 
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sociedades analisadas cumpriram a obrigação de publicação de suas 

demonstrações contábeis no D.O.E., ao passo que as restantes (75%) valeram-se 

de mandados de segurança para afastar essa obrigação. As empresas do setor do 

comércio varejista destacaram-se igualmente pelo baixo grau de cumprimento das 

normas de transparência, uma vez que somente 22% delas publicaram balanços no 

D.O.E.; a maior parte (66%) das sociedades desse setor caracterizou-se pela 

ausência de publicações oficiais e de mandados de segurança.  

Apontou-se ainda uma aparente tendência de menor divulgação de 

informações financeiras (publicações no D.O.E.) – e de maior resistência a essa 

divulgação (aferida pela utilização de mandados de segurança) – por parte das 

maiores empresas (considerando a receita líquida das mesmas). Em contrapartida,  

não foi possível observar uma relação clara entre o cumprimento ou não das 

normas de disclosure e a saúde financeira das empresas (considerando o seu lucro 

líquido). 

A análise da jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região 

evidenciou o caráter problemát ico da aplicação da Lei n. 11.638/2007 e da 

Deliberação Jucesp n. 2/2015. Antes de tudo, os acórdãos examinados vieram a 

confirmar a existência de um problema de transparência das sociedades limitadas 

de grande porte no Brasil, pelo simples fato de que a grande maioria das empresas 

que figuram como partes processuais nas decisões do TRF-3 não constam do 

Valor 1000. São, ao todo, 37 sociedades limitadas nessa situação (perante as 82 

limitadas de grande porte paulistas que o ranking já revelara). A divulgação das 

informações financeiras dessas sociedades de grande porte – e de tantas outras 

não alcançadas pela presente pesquisa – contribuiria, no mínimo, à maior exat idão 

e completude dos estudos econômicos e jurídicos relativos à at ividade empresarial 

no país, essenciais para o constante aperfeiçoamento da atividade regulatória. 

Com base nas decisões judiciais analisadas, observou-se a diversidade 

de entendimentos na primeira instância da Justiça Federal de São Paulo e, por 

outro lado, a uniformidade dos julgados do TRF-3 no sent ido de dispensar as 

sociedades limitadas de grande porte da publicação de balanços exigida pela 

Deliberação Jucesp n. 2/2015. A partir desse quadro verificado no Estado de São 
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Paulo, pode-se conjecturar o panorama ainda precário e incerto da regulação das 

obrigações de disclosure das sociedades limitadas de grande porte em todo o país.  

As linhas argumentativas predominantes nos acórdãos analisados são 

duas. A primeira (presente em 100% das decisões) prestigia a interpretação literal 

do art. 3º da Lei n. 11.638/2007, defendendo que, ao explicitar apenas o dever de 

“escrituração e elaboração de demonstrações financeiras”, sem qualquer 

referência à sua “publicação”, o dispositivo não teria obrigado as sociedades de 

grande porte a essa publicação. A segunda linha argumentativa (presente em 77% 

das decisões) enfat iza a necessária adstrição do administrador público, no 

exercício do poder regulamentar, ao princípio constitucional da legalidade: 

partindo igualmente da interpretação literal do artigo em tela, sustenta-se a 

impossibilidade de o administrador público ampliar, por meio de ato 

administrativo infralegal, os termos da própria lei. De tudo isso se infere que, em 

termos práticos, a raiz da polêmica de que trata o presente trabalho reside mesmo 

na falta de clareza do comando legal contido no art. 3º da Lei n. 11.638/2007: a 

inserção do termo “publicação” neste artigo contribuiria enormemente para a 

solução definit iva da questão.  

Secundariamente, a pesquisa empírica desenvolvida no últ imo capítulo 

atestou o funcionamento satisfatório do sistema de busca de balanços de 

sociedades de grande porte no site da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo 

(que veicula o D.O.E.), em contraposição à dificuldade (ou mesmo 

impossibilidade) do acesso on line a documentos do gênero eventualmente 

arquivados por tais sociedades na Junta Comercial do Estado. 

* 

Em conclusão, a pesquisa revelou que as normas de disclosure  

financeiro contidas na Deliberação Jucesp n. 2/2015 – alegadamente 

fundamentadas na Lei federal n. 11.638/2015 – têm t ido uma efet ividade parcial,  

mas não desprezível,  em relação ao conjunto de sociedades limitadas de grande 

porte paulistas examinado neste trabalho. De fato, boa parcela (43%) dessas 

sociedades cumpriu sem resistência a obrigação de publicação de balanços no 

D.O.E.. Ao mesmo tempo, o grau de resistência ao cumprimento da regra de 
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publicação é considerável, já que 37% das sociedades analisadas buscaram a 

dispensa judicial da mencionada obrigação (logrando êxito em 97% dos casos). A 

judicialização não deixa de indicar o quanto a opacidade é cara às empresas. Por 

fim, constatou-se que a suposta indiferença ante as normas em exame 

(representada pelo mero inadimplemento das mesmas) caracteriza o  

comportamento de 20% das sociedades pesquisadas. 

Não se pode negar, portanto, que as normas em questão – sobretudo o 

ato da Jucesp – tenham surtido efeito sobre o comportamento das sociedades 

limitadas de grande porte do Estado de São Paulo, contribuindo, de algum modo, a 

uma maior transparência dessas empresas, de cujos dados financeiros não se tinha 

antes qualquer conhecimento de caráter mais público. No entanto, o atual modelo 

regulatório tem permit ido que a maioria das sociedades visadas – notadamente as 

maiores entre elas – permaneçam na opacidade, não revelando qualquer 

informação financeira.  

A efet ividade das normas de transparência em exame – plenamente 

just ificáveis ao menos em relação às grandes sociedades limitadas – ressente-se 

principalmente de dois fatores: da falta de clareza do comando legal contido no 

art. 3º da Lei federal n. 11.638/2015; e de um problema de enforcement193 

associado à atual disciplina legal da divulgação de informações financeiras 

societárias, que não dota o registro do comércio de meios aptos a conferir um 

amplo acesso a tais informações, de modo a tornar mais efet iva aplicação das 

referidas normas. A consolidação de uma polít ica pública de transparência das 

sociedades de grande porte no país dependeria, portanto, de um aperfeiçoamento 

pontual no texto da lei federal em tela, bem como de eventuais reformas de maior 

fôlego; ampliando, por exemplo, o papel do registro do comércio na publicidade 

legal societária (o que, de resto, poderia torná-la mais eficaz e econômica). 

O quadro regulatório da transparência das sociedades de grande porte 

no Brasil ainda é bastante incerto, e o custo da incerteza é alto, tanto para as 

empresas quanto para o próprio Estado, cujo aparato executivo, legislat ivo e 

                                                             
193 Entende-se por enforcement: “The act or process of compelling compliance with a law, 
mandate, command, decree, or agreement.” (GARNER, Bryan A. Black’s Law Dictionary. 9. 
ed. St. Paul: West, 2009, p. 477). 
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judiciário tem sido obrigado a dar voltas e voltas à questão. Espera-se que o 

aguardado julgamento do recurso da União junto ao TRF – 3 ou alguma proposta 

de aperfeiçoamento legislativo venham a contribuir para a solução da polêmica e a 

construção de um cenário regulatório mais claro para a atuação das sociedades 

limitadas de grande porte no país.  
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APÊNDICE A – Pesquisa no site do Registro Imprese (Itália) 
 
 
 
- Pesquisa de empresas: 
 

 
 
 
 
- Opções de consulta oferecidas: 
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APÊNDICE B – Procedimento metodológico 

 

Identificação das sociedades limitadas paulistas no Valor 1000 - 2016 

 

O primeiro passo para identificar as maiores sociedades limitadas do 

Estado de São Paulo (que figuram no ranking Valor 1000) consist iu em isolar as 

sociedades com sede em “SP”, aplicando um filtro na coluna “sede” da planilha 

do GVcef. Localizaram-se, assim, 450 sociedades com sede no Estado. 

O passo seguinte foi a identificação das sociedades limitadas contidas 

nesse conjunto. Para tanto, eliminaram-se as sociedades anônimas – com base na 

sua denominação194 – e as demais formas jurídicas, restando apenas as sociedades 

limitadas, cuja denominação forçosamente contém a expressão “Limitada” (ou 

“Ltda.”).195 Identificaram-se, desse modo, 82 sociedades limitadas.  

Em seguida, comprovou-se que todas elas se enquadram como 

“sociedades de grande porte” segundo os critérios técnicos estabelecidos no art. 

3º, parágrafo único, da Lei n. 11.638/2007 – concretamente a “receita bruta anual 

superior a R$ 300.000.000,00”. 

(Embora a base de dados em que se baseia a pesquisa não contenha uma 

informação específica sobre a “receita bruta anual” das sociedades, pode-se 

deduzir que ela supere a mencionada cifra legal, uma vez que as “receitas 

líquidas”196 dessas sociedades (dado disponível na planilha) variam de 372,8 

milhões a 25,8 bilhões de reais.)  

                                                             
194 De acordo com o art. 3º da Lei das Sociedades por Ações (Lei n. 6.404/76), “a sociedade 
será designada por denominação acompanhada das expressões "companhia" ou "sociedade 
anônima", expressas por extenso ou abreviadamente mas vedada a utilização da primeira ao 
final.”; no mesmo sentido, dispõe o art. art. 1.160 do Código Civil: “A sociedade anônima 
opera sob denominação designativa do objeto social, integrada pelas expressões "sociedade 
anônima" ou "companhia", por extenso ou abreviadamente.” 
195 Assim dispõe o art. 1.158 do Código Civil: “Pode a sociedade limitada adotar firma ou 
denominação, integradas pela palavra final "limitada" ou a sua abreviatura. [...] § 3º A 
omissão da palavra "limitada" determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos 
administradores que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade.”. Cf. 
também: JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Guia básico sobre a formação 
do nome empresarial e colidência.  Disponível  em:  http://www.institucional.jucesp.sp.gov.br/d 
ownloads/guia_basico_colidencia_jan2012.pdf. Acesso em: 08.05.2017. 
196 No Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n. 3.000/1999), a receita líquida é definida 
da seguinte forma: “Art. 280. A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta 
diminuída das vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos 
impostos incidentes sobre vendas.” 
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APÊNDICE C – Pesquisa no site da Imprensa Oficial (SP) 
 
 
 
- Opções de consulta oferecidas: 
 
 

 
 
 
 
- Consulta de balanços: 
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APÊNDICE D – Pesquisa no site da JUCESP 
 
 
 
- Informações básicas da sociedade: 

 
 

 
 

 
 
- Opções de consulta oferecidas: 
 
 

 
 

 
 
 (continua) 



162 
 

- Busca de documentos digitalizados: 
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APÊNDICE E – Procedimento metodológico 

 

Casos de judicialização no âmbito do TRF - 3ª Região 

 

A pesquisa foi realizada por meio do CNPJ das sociedades, nas sessões 

de consulta processual on line da primeira e segunda instâncias do Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região.197 

 

Na consulta de primeira instância, é preciso selecionar a “Subseção” 

(da Justiça Federal em São Paulo) de tramitação do processo. Por essa razão, fo i 

preciso ident ificar o município da sede de cada uma das sociedades pesquisadas,  

por meio de pesquisa pelo nome da empresa no site da Jucesp. Em seguida,  

identificou-se – por meio de informações do site do TRF-3198 – a Subseção 

Judiciária correspondente a cada município.   

A maioria das empresas tem sede em São Paulo, capital. Nesses casos, a 

consulta processual limitou-se à Subseção “SP – Capital-Civel”; no caso de 

empresas com sede em outras Subseções (Campinas, Sorocaba, Barueri etc.), fez-

se a consulta pela respectiva Subseção (“SP – Campinas”, “SP – Sorocaba”, “SP – 

Barueri” etc.) e pela Subseção “SP – Capital-Civel”. 

 

É igualmente necessário selecionar o polo processual (“Polo Ativo”, 

“Polo Passivo” ou “Todos”). Para limitar o elevado número de resultados 

oferecidos pelo critério mais amplo (“Todos”), restringiu-se a consulta às 

sociedades que figuram no polo ativo dos processos. 

Considerando os achados da segunda parte do Capítulo 4 (análise da 

jurisprudência do TRF-3 sobre a aplicação da Deliberação Jucesp n. 2/2015), a 

situação típica de judicialização consiste na impetração de mandado de segurança 

pelas sociedades empresárias ante a recusa da Jucesp em arquivar seus 

documentos societários (condicionando tal arquivamento à publicação das 

demonstrações financeiras da sociedade). Daí a opção pelo “Polo Ativo” na 

consulta. 
                                                             
197 Disponível em: http://www.jfsp.jus.br/foruns-federais/ (1ª instância) e http://web.trf3.jus. 
br/consultas/Internet/ConsultaProcessual (2ª instância). Acessos em: 02.08.2017 e 05.01.2018. 
198 Disponível em: http://www.trf3.jus.br/trf3r/index.php?id=141. Acesso em: 02.08.2017. 
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A consulta de primeira instância permite ainda a aplicação de um filtro 

pelo tipo de instrumento processual ut ilizado (“Classe”). A fim de limitar os 

numerosos resultados obtidos mediante a pesquisa por “Todas as Classes”,  

restringiu-se a busca à opção “126. MANDADO DE SEGURANÇA”. 
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APÊNDICE F – Acórdãos do TRF - 3ª Região analisados 

 
 

  Recorrente ou Recorrida Recurso Número Turma Relator Julgamento 
1 HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA Apelação 001702175.2015.4.03.6100/SP 1ª HÉLIO NOGUEIRA 22.11.2016 
2 COM/ DE VEICULOS TOYOTA TSUSHO LTDA Agravo de instrumento 001336458.2016.4.03.0000/SP 1ª HÉLIO NOGUEIRA 08.11.2016 
3 WHIRLPOOL DO BRASIL LTDA Apelação 001737248.2015.4.03.6100/SP 1ª VALDECI DOS SANTOS 25.10.2016 
4 HASBRO DO BRASIL IND/ E COM/ DE BRINQUEDOS E JOGOS LTDA Agravo de instrumento 002790448.2015.4.03.0000/SP 1ª  VALDECI DOS SANTOS 25.10.2016 
5 UNIFI DO BRASIL LTDA Agravo de instrumento 000934339.2016.4.03.0000/SP 1ª WILSON ZAUHY 11.10.2016 

6 
PROCTER E GAMBLE INDL/ E COML/ LTDA 
IAMS DO BRASIL COML/ EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA 
DURACELL DO BRASIL IND/ E COM/ LTDA 

Apelação 001032875.2015.4.03.6100/SP 1ª WILSON ZAUHY 11.10.2016 

7 DINAP DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PUBLICACOES LTDA Agravo de instrumento 000940227.2016.4.03.0000/SP 2ª PEIXOTO JUNIOR 04.10.2016 
8 ALMAP BBDO PUBLICIDADE E COMUNICACOES LTDA Agravo de instrumento 001136740.2016.4.03.0000/SP 1ª VALDECI DOS SANTOS 27.09.2016 
9 NIKE DO BRASIL COM/ E PARTICIPACOES LTDA Apelação 002432795.2015.4.03.6100/SP 1ª VALDECI DOS SANTOS 27.09.2016 

10 MAN LATIN AMERICA IND/ E COM/ DE VEICULOS LTDA 
VOLKSWAGEN PARTICIPACOES LTDA Apelação 001643890.2015.4.03.6100/SP 1ª VALDECI DOS SANTOS 27.09.2016 

11 SW INDUSTRY PECAS DE FIXACAO LTDA Apelação 001150914.2015.4.03.6100/SP 1ª WILSON ZAUHY 27.09.2016 
12 DECOLAR COM LTDA Apelação 001404595.2015.4.03.6100/SP 1ª HÉLIO NOGUEIRA 27.09.2016 
13 JAMEF TRANSPORTES LTDA Agravo de instrumento 002502653.2015.4.03.0000/SP 1ª VALDECI DOS SANTOS 30.08.2016 

14 

IND/ E COM/ DE COSMETICOS NATURA LTDA 
NATURA INOVACAO E TECNOLOGIA DE PRODUTOS LTDA 
NATURA LOGISTICA E SERVICOS LTDA 
NATURA BIOSPHERA FRANQUEADORA LTDA 

Apelação 000135075.2016.4.03.6100/SP 1ª HÉLIO NOGUEIRA 30.08.2016 

15 BEIERSDORF IND/ E COM/ LTDA 
BDF NIVEA LTDA Agravo de instrumento 000494986.2016.4.03.0000/SP 1ª WILSON ZAUHY 30.08.2016 

16 AGRO PASTORIL LAGEADO LTDA Agravo de instrumento 000899351.2016.4.03.0000/SP 1ª WILSON ZAUHY 16.08.2016 
17 LINDE BOC GASES LTDA Apelação 001053052.2015.4.03.6100/SP 1ª HÉLIO NOGUEIRA 16.08.2016 
18 STOCKLER COML/ E EXPORTADORA LTDA Apelação 001601278.2015.4.03.6100/SP 1ª HÉLIO NOGUEIRA 16.08.2016 
19 KSPG AUTOMOTIVE BRAZIL LTDA Apelação 000823105.2015.4.03.6100/SP 1ª WILSON ZAUHY 19.07.2016 

(continua) 
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20 VOLVO CAR BRASIL IMP/ E COM/ DE VEICULOS LTDA Apelação 002097192.2015.4.03.6100/SP 1ª WILSON ZAUHY 19.07.2016 
21 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA Apelação 001078425.2015.4.03.6100/SP 1ª HÉLIO NOGUEIRA 21.06.2016 

22 FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA 
CHEMINOVA BRASIL LTDA Agravo de instrumento 002328308.2015.4.03.0000/SP 1ª VALDECI DOS SANTOS 07.06.2016 

23 JOHNSON CONTROLS PS DO BRASIL LTDA Agravo de instrumento 002780226.2015.4.03.0000/SP 3ª ANTONIO CEDENHO 28.04.2016 
24 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA Apelação 001128746.2015.4.03.6100/SP 1ª WILSON ZAUHY 29.03.2016 

25 

C E A MODAS LTDA 
SOCAM LATIN AMERICA AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA 
AVANTI PROPAGANDA LTDA 
COFRA LATIN AMERICA LTDA 
MONDIAL IMPEX LTDA 

Apelação 000982639.2015.4.03.6100/SP 1ª HÉLIO NOGUEIRA 24.11.2015 

26 RED BULL DO BRASIL LTDA 
RED BULL FUTEBOL E ENTRETENIMENTO LTDA Agravo de instrumento 001918577.2015.4.03.0000/SP 1ª HÉLIO NOGUEIRA 24.11.2015 
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