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QUAL O CONCEITO ?

´Captar dados contábeis e financeiros (notadamente as demonstrações 

financeiras), agregar estes dados e disponibilizar à sociedade, em meio 

eletrônico, os dados originais e agregados´. 

É um repositório e visualizador de documentos públicos, periódicos e 

eventuais, enviados pelas empresas aos órgãos reguladores integrantes 

deste sistema (CVM, BACEN, SUSEP, RFB). Seu objetivo é proporcionar a 

otimização do envio de informações periódicas e eventuais das empresas.
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DADOS PÚBLICOS

- Os dados e informações contidos na Central de Balanços são

públicos, isto é, o acesso deve ser livre a qualquer usuário. 

- Dados sigilosos não devem ser tratados pela Central de Balanços.



7INTERNAL© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  ǀ

CENTRAL DE BALANÇOS

ECD                            

Por meio de meio de Portaria do Ministério da Economia, foi definido que a 

publicação dos atos de companhias fechadas bem como a divulgação de suas 

informações serão feitas na CENTRAL DE BALANÇOS do SPED.

Essa Portaria foi editada para cumprir o mandamento legal do § 4º do art. 289 da Lei 

nº 6.404 de 1976, alterado pela Medida Provisória nº 892 de 2019.
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Portaria nº 529, de 26 de setembro de 2019

Foi publicada a Portaria nº 529, de 26 de setembro de 2019, do Ministério da 

Economia, regulamentando o §4º do art. 289 da Lei nº 6.404/1976 (Lei das 

Sociedades por Ações), alterado pela Medida Provisória nº 892 de 2019, que dispõe 

sobre a forma de publicação e de divulgação dos atos relativos às companhias 

fechadas, estabeleceu que as sociedades anônimas fechadas publicarão 

gratuitamente seus atos societários na Central de Balanços do Sistema Público de 

Escrituração Digital (SPED).

.
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Portaria nº 529, de 26 de setembro de 2019

Dispõe sobre a publicação e divulgação dos atos das companhias fechadas, 

ordenadas pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, na Central de Balanços 

(CB) do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).

O MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe 

conferem os incisos I e IV do parágrafo único do art. 87 da Constituição; e 

considerando o disposto no § 4º do art. 289 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, com redação dada pela Medida Provisória nº 892, de 5 de agosto de 2019, 

resolve:
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Art. 1º A publicação dos atos de companhias fechadas e a divulgação de suas informações, ordenadas pela 

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, serão feitas na Central de Balanços (CB) do Sistema Público de 

Escrituração Digital (SPED), instituída pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007.

§ 1º A publicação e a divulgação de que trata o caput contarão com a certificação digital da autenticidade 

dos documentos mantidos em sítio eletrônico por meio de autoridade certificadora credenciada pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICPBrasil.

§ 2º Sem prejuízo do disposto no caput, as companhias fechadas disponibilizarão as publicações e 

divulgações ordenadas pela Lei nº 6.404, de 1976, em seu sítio eletrônico, observado o disposto no § 1º.

§ 3º O SPED permitirá a emissão de documentos que comprovem a autenticidade, a inalterabilidade e a 

data de publicação dos atos tratados no caput.
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§ 4º Não serão cobradas taxas para as publicações e divulgações de que tratam este artigo.

Art. 2º A publicação e a divulgação de que trata o art. 1º não estão sujeitas ao disposto no art. 4º do 

Decreto nº 6.022, de 2007.

Art. 3º A disponibilização da CB do SPED, para promover o disposto no art. 1º, ocorrerá em 14 de outubro 

de 2019.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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O acesso à CB pode ocorrer da seguinte forma:

Participante (e-CNPJ ou e-PJ do participante).

Responsável (e-CPF ou e-PF do responsável pelo 

participante no cadastro CNPJ).

Procurador (e-CNPJ, e-PJ, e-CPF ou e-PF do 

procurador do participante no e-CAC).
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CENTRAL DE BALANÇOS – ACESSO PELAS EMPRESAS DO SIMPLES 

NACIONAL

Para as empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL e que desejarem 

participar da CENTRAL DE BALANÇOS, o acesso poderá ocorrer sem o uso do 

certificado digital, simplesmente poderá ser acessado por meio de Código de 

Acesso (o mesmo que permite acesso aos serviços do e-CAC)
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CENTRAL DE BALANÇOS – OPÇÕES PARA ENTRADA DE DADOS

1. Upload de Arquivos PDF contendo demonstrações contábeis ou documentos.

2. Digitação na interface Web da CENTRAL DE BALANÇOS para:: 

Balanço Patrimonial (BP);

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE);

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL);

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA).
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CENTRAL DE BALANÇOS – OPÇÕES PARA ENTRADA DE DADOS

3. A Escrituração Contábil Digital - ECD entregue ao SPED, envolvendo :

Balanço Patrimonial (BP);

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE);

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL);

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e seus anexos 

(J800).

4. Upload de demonstrações contábeis ou documentos em arquivo eletrônico no 

formato XBRL.
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Central de Balanços – Ambiente
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Visualizar
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