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O RE-SAS E SEUS FUNDAMENTOS 

[Parte I] 



O que é o RE-SAS e quais as suas 
finalidades? 

• O RE-SAS é uma disciplina especial aplicável a algumas 
sociedades anônimas, que tem por finalidade prover, à 
pequena e média empresa, organização jurídica por meio 
de forma societária de manejo simples e barato, sem 
prejuízo da certeza e segurança jurídicas.  

 

 



Necessidade do RE-SAS 

• O projeto de lei do RE-SAS é necessário e oportuno.  
 

• O RE-SAS é oportuno porque (i) o Brasil pretende florescer 
como potência econômica; (ii) brasileiras e os brasileiros 
despertam para o empreendedorismo e para as suas 
oportunidades; (iii) quando as técnicas de distribuição de 
renda e de mitigação de desequilíbrios econômicos e sociais 
falham, o legislador deve, ao menos, prover ao pequeno e 
médio empreendedor vias de entrada nos mercados.  
 

• O RE-SAS é necessário porque as formas de organização 
jurídica da pequena e média empresa, atualmente 
disponíveis, são incapazes de alcançar os fins a que foram 
projetadas. 
 



Como o RE-SAS pretende atingir suas 
finalidades? 

• Pretende promover suas funções, sob a matriz disciplinar 
consolidada e elogiável das sociedades anônimas brasileiras, no 
âmbito da Lei nº 6.404/76. 

 

• O RE-SAS pretender conferir tratamento especial às sociedades 
anônimas que abrange, para: (i) baratear a sua constituição e o seu 
manejo; (ii) facilitar o seu funcionamento; (iii) flexibilizar a sua 
disciplina jurídica. 

 

• O RE-SAS permite que a mesma forma societária organize uma 
atividade empresarial em suas várias dimensões, por meio da 
ampliação do espectro da Lei 6.404/76. E.g., (a) RE-SAS; (b) 
companhia fechada; (c) companhia aberta. 

 



O PROJETO 

[Parte II] 



A técnica: aspectos gerais 
 

• Revogação da norma do artigo 294 da LSA. 

 

• Criação de apenas 10 artigos: 294 A até 294-J. 

 

• Enquadramento no “simples” e no “lucro 
presumido”. 

 

 



Critérios de Inclusão e de Exclusão 
• “Art. 294–A. É facultado à companhia, cujo patrimônio líquido for inferior a R$ 

48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), constituir-se sob o regime 
especial da sociedade anônima simplificada (SAS) ou a ele aderir a qualquer 
tempo. 
 
– §1º. A adesão ao regime especial da SAS depende da aprovação de acionistas que 

representem metade, no mínimo, das ações com direito a voto, caso maior quorum 
não for exigido pelo estatuto.  

 
– §2º. Superado o limite do caput deste artigo, a companhia estará excluída, no 

exercício fiscal seguinte, do regime especial SAS. A exclusão independe de 
deliberação de acionistas; mas os acionistas deverão ser convocados a participar de 
assembleia geral, conforme estabelecido no §3º deste artigo, para que deliberem a 
adaptação do estatuto da companhia.  
 

– §3º. O conselho de administração, se houver, ou os diretores da companhia, deverão 
convocar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da adesão ou da exclusão a 
que se referem os parágrafos anteriores, assembleia geral para deliberar sobre a 
adaptação do estatuto da companhia. 

 
– §4º. O estatuto da companhia deverá indicar, expressamente, a adoção do regime 

especial da SAS.”  



Unipessoalidade 

• “Art. 294-B. A SAS poderá ter um único acionista.” 

 

• “Art. 294-C. A SAS poderá ser constituída por pessoa 
física ou jurídica.” 

 



Diminuição dos Custos de Publicidade 

• “Art. 294-D. A SAS poderá:  
  I – convocar assembleia geral por anúncio entregue a todos os 

acionistas, contra recibo, com a antecedência prevista no art. 124; 
 
  II – divulgar e manter seus atos constitutivos, as atas de 

assembleia geral, os documentos de que trata o art. 133 e as atas de 
conselho de administração, se houver, em sítio próprio, mantido na 
rede mundial de computadores. 

 
– §1º. A divulgação dos atos ou documentos referidos no inciso II dispensa 

a Companhia das publicações do art. 289. 
 
– §2º. A Companhia deverá guardar os recibos de entrega dos anúncios de 

convocação e arquivá-los no registro de comércio, juntamente com os 
demais atos e documentos referidos neste artigo.” 

 



Flexibilização do Processo de Formação de 
Deliberações 

• “Art. 294–E. O acionista da SAS poderá participar e 
votar a distância em assembleia geral, conforme 
disposições do estatuto da companhia.” 

 



Distribuição de dividendos 

• “Art. 294-F. O acionista participa dos lucros e das 
perdas, na proporção das respectivas ações, 
podendo dispor diversamente o estatuto.” 

 



Barateamento e Desburocratização da 
Estrutura Administrativa 

• “Art. 294–G. A diretoria da SAS será composta por um ou 
mais diretores, eleitos e destituíveis a qualquer tempo 
pelo conselho de administração, ou, se inexistente, pela 
assembleia geral, devendo o estatuto observar, no que 
couberem, os requisitos do artigo 143.  

 

• Parágrafo único. O prazo de gestão dos diretores e dos 
membros do conselho de administração poderá ser 
indeterminado, desde que exista previsão expressa no 
estatuto.”  

 



Remuneração dos Administradores 

• “Art. 294-H. Nas companhias sujeitas ao regime da 
SAS, o pagamento da participação dos 
administradores poderá ser feito sem observância do 
disposto no §2º do art. 152, desde que aprovada por 
unanimidade dos acionistas.” 



Ampliação do Direito de Recesso 

• “Art. 294–I. Qualquer dos acionistas pode retirar-se da companhia, mediante 
notificação à companhia, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, exceto se 
o estatuto contemplar restrições ao direto de retirada.  
 
– §1º. Os demais acionistas poderão, nos 30 (trinta) dias seguintes ao do recebimento da 

notificação, optar pela dissolução da companhia, em assembleia geral especialmente 
convocada, na qual o acionista retirante estará impedido de votar.  
 

– §2º. O estatuto deverá estabelecer regras para a determinação do valor de reembolso, 
que somente poderá ser inferior ao valor do patrimônio líquido a preço de mercado 
quando for calculado com base no valor econômico da companhia apurado em 
avaliação.  
 

– §3º. O patrimônio líquido deverá ser apurado em balanço especial, com referência no 
mês anterior ao da notificação da retirada. 
 

– §4º. A avaliação seguirá o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 45.” 



Exclusão de Acionista 

• “Art. 294-J. A companhia ou qualquer de seus 
acionistas poderá requerer a exclusão judicial do 
acionista que descumprir suas obrigações sociais.  
 
– §1º. O estatuto da companhia poderá contemplar 

hipóteses de exclusão extrajudicial do acionista faltoso, 
devendo definir o procedimento de exclusão e o exercício 
do direito de defesa, sob pena de invalidade da regra que a 
determinar.  
 

– §2º. Aplica-se o disposto nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 294-H 
para determinação do valor de reembolso do acionista 
excluído.” 



Inclusão no “Simples” e no “Lucro 
Presumido” 

 

• O restrição contida no Art. 3º, §4º, Inciso X da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, não se 
aplica às pessoas jurídicas sob o regime especial da SAS.  

 



FIM 
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