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SOCIEDADE POR AÇÕES

A sociedade por ações cujo exercício social se encerre entre 31
de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020 poderá,
excepcionalmente, realizar assembleia geral ordinária no
prazo de 7 (sete) meses contado do término do seu exercício
social. Disposições contratuais que exijam a realização de
assembleia ordinária em prazo inferior serão consideradas
sem efeito no exercício de 2020.

Os prazos de gestão ou de atuação de administradores, de
membros do conselho fiscal e comitês estatutários ficam
prorrogados até a realização da assembleia geral ordinária ou
até que ocorra a reunião do conselho de administração,
conforme o caso.

Caberá ao conselho de administração deliberar sobre
assuntos urgentes de competência da assembleia geral
ordinária, ressalvada a hipótese de previsão diversa no
estatuto social.

O adiamento da assembleia também poderá ser
aplicado às empresas públicas, às sociedades de
economia mista e às subsidiárias das referidas
empresas e sociedades.

Até que a assembleia geral ordinária seja realizada, o
conselho de administração ou a diretoria, a depender
do caso, poderá declarar dividendos nos termos do art.
204 da Lei nº 6.404, de 1975 (“Lei das Sociedades por
Ações”).

Durante o exercício social de 2020, a Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) poderá prorrogar os
prazos estabelecidos na Lei das Sociedades por Ações.
Ainda, competirá à CVM determinar a data de
apresentação das demonstrações financeiras (Vide –
Slide 8-14)
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SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

A sociedade de responsabilidade limitada cujo exercício social
se encerre entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de
2020 poderá, excepcionalmente, realizar a assembleia de
sócios no prazo de 7 (sete) meses contado do término do seu
exercício social. Disposições contratuais que exijam a
realização de assembleia de sócios em prazo inferior serão
consideradas sem efeito no exercício de 2020.

Os mandatos dos administradores e dos membros do conselho
fiscal (se houver) previstos para se encerrarem antes da
realização da assembleia de sócios ficam prorrogados até sua
realização.

SOCIEDADE COOPERATIVA E A ENTIDADE DE
REPRESENTAÇÃO DE COOPERATIVISMO

A sociedade cooperativa e a entidade de representação do
cooperativismo poderão, excepcionalmente, realizar a
assembleia geral ordinária a que se refere o art. 44 da Lei nº
5.764, de 16 de dezembro de 1971 ou o art. 17 da Lei
Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009, no prazo de 7
(sete) sete meses contado do término do seu exercício social.
Não há nenhum dispositivo que trate de eventuais conflitos
com as disposições contratuais existentes.

Os mandatos dos membros dos órgãos de administração e
fiscalização e de outros órgãos estatutários previstos para se
encerrarem antes da realização da assembleia geral ordinária
ficam prorrogados até sua realização.



MEDIDA PROVISÓRIA N.º 931 4

PUBLICADA EM 30 DE MARÇO DE 2020

EXIGÊNCIAS DA JUNTA COMERCIAL

Para fins de Registro Público de Empresas Afins, o prazo
de 30 dias para apresentar (a) os documentos relativos à
constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas
mercantis individuais, sociedades mercantis e
cooperativas; (b) os atos relativos a consórcio e grupo de
sociedade de que trata a Lei das Sociedades por Ações; (c)
os atos concernentes a empresas mercantis estrangeiras
autorizadas a funcionar no Brasil; (d) as declarações de
microempresa; (e) os atos ou documentos que, por
determinação legal, sejam atribuídos ao Registro Público
de Empresas Mercantis e Atividades Afins ou daqueles
que possam interessar ao empresário e às empresas
mercantis, será contado da data em que a junta comercial
respectiva restabelecer a prestação regular dos seus
serviços (Art. 36, Lei n. 8934/94).

.

A exigência de arquivamento prévio de ato para a
realização de emissões de valores mobiliários e para
outros negócios jurídicos fica suspensa a partir de 1º de
março de 2020 e o arquivamento deverá ser feito na junta
comercial respectiva no prazo de 30 (trinta) dias contado
da data em que a junta comercial restabelecer a prestação
regular dos seus serviços.
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DISPOSITIVO
LEGAL

ALTERAÇÃO REDAÇÃO ATUAL

Art.	1.080-A,	
Código	Civil	

Inclusão “Art. 1.080-A. O sócio poderá participar e votar a distância em reunião ou assembleia, nos
termos do disposto na regulamentação do Departamento Nacional de Registro
Empresarial e Integração da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital do Ministério da Economia.” (NR)

Art.	43-A,	Lei	
n.	5.764/71	

Inclusão “Art. 43-A. O associado poderá participar e votar a distância em reunião ou assembleia,
nos termos do disposto na regulamentação do Departamento Nacional de Registro
Empresarial e Integração da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital do Ministério da Economia.” (NR)

ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS
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DISPOSITIVO
LEGAL

ALTERAÇÃO REDAÇÃO ATUAL

Art.	121,	Lei	n.	
6404/76,	§1º	e	
§2º

Inclusão do §1 e §2º e
exclusão do parágrafo
único.

“Art. 121. A assembleia-geral, convocada e instalada de acordo com a lei e o estatuto, tem
poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções
que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento.
Parágrafo único. Nas companhias abertas, o acionista poderá participar e votar a distância em
assembleia geral, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.
§ 1º Nas companhias abertas, o acionista poderá participar e votar a distância em assembleia
geral, nos termos do disposto na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.
§ 2º Nas companhias fechadas, o acionista poderá participar e votar a distância em assembleia
geral, nos termos do disposto na regulamentação do Departamento Nacional de Registro
Empresarial e Integração da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
do Ministério da Economia. ”

ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS



MEDIDA PROVISÓRIA N.º 931 7

PUBLICADA EM 30 DE MARÇO DE 2020

.

.

DISPOSITIVO
LEGAL

ALTERAÇÃO REDAÇÃO ATUAL

Art.	124,	§2º	e	§2-A	
da	Lei	n.	6404/76

Alterado o §2º
e incluído o §2-
A

“Art. 124. A convocação far-se-á mediante anúncio publicado por 3 (três) vezes, no mínimo,
contendo, além do local, data e hora da assembléia, a ordem do dia, e, no caso de reforma do
estatuto, a indicação da matéria.

§ 2º Salvo motivo de força maior, a assembleia geral realizar-se-áA assembleia geral deverá ser
realizada, preferencialmente, no edifício onde a companhia tiver a sede; quando houver de
efeturar-se em outro, os anúncios indicarão, com clareza, o lugar da reunião, que em nenhum caso
poderá realizar-se fora da localidade da sede ou, por motivo de força maior, em outro lugar, desde
que seja no mesmo Município da sede e indicado com clareza nos anúncios.

§ 2º-A Regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários poderá excepcionar a regra disposta
no § 2º para as sociedades anônimas de capital aberto e, inclusive, autorizar a realização de
assembleia digital. ”

ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS
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8DELIBERAÇÃO CVM N.º 849
31 DE MARÇO DE 2020

Em conformidade com a MP n. 931/2020 e como parte das medidas adotadas para reduzir
os efeitos negativos da pandemia provocada pelo Covid-19 sobre a atividade econômica
nacional, a CVM editou em 31.03.2020, a Deliberação CVM n. 849 que determinou o
adiamento dos prazos de entrega das informações periódicas das companhias abertas.

A deliberação também prevê o adiamento do prazo de entrega do relatório produzido
pelos agentes fiduciários (nos termos do art. 68, § 1º, alínea b, da Lei das Sociedades por
Ações) e permite que as assembleias dos fundos de investimento regulados pela CVM
sejam realizadas de maneira virtual.
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OBRIGAÇÃO PRAZO DETERMINADO

Apresentação das demonstrações financeiras das companhias
abertas com exercícios sociais findos entre 31 de dezembro de
2019 e 31 de março de 2020.

Até 5 (cinco) meses a contar do término do respectivo exercício
social.

No que se diz respeito às companhias abertas com exercícios
sociais findos entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de
2020, apresentação, pelo Agente Fiduciário, de relatório anual
informando os fatos relevantes ocorridos durante o exercício
relativos à execução das obrigações assumidas por companhia
emissora de debêntures, aos bens garantidores das debêntures
e à constituição e aplicação do fundo de amortização (Art. 68,
§1, “b” da Lei das Sociedades por Ações).

Até 6 (seis) meses após o término do respectivo exercício
social.

ALTERAÇÃO DO PRAZO

31 DE MARÇO DE 2020
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PRAZO ORIGINAL PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Prazo para apresentação do formulário cadastral, até 31 de maio de
cada ano (Art. 23, parágrafo único, ICVM 480) Prazo prorrogado por 2 (dois) meses.

Prazo para apresentação do formulário de referência atualizado
anualmente, em até 5 (cinco) meses contados da data do
encerramento do exercício social (Art. 24, §1º, ICVM 480)

Prazo prorrogado por 2 (dois) meses

Prazo para os emissores nacionais entregarem as demonstrações
financeiras à CVM na data em que forem colocadas à disposição do
público, em até 3 (três meses) do encerramento do exercício social
(ART. 25, §2º, ICVM 480).

Prazo prorrogado por 2 (dois) meses

Prazo para o emissor nacional entregar o formulário de
demonstrações financeiras padronizadas – DFP em até 3 (três) meses
contados do encerramento do exercício social ou na mesma data de
envio das demonstrações financeiras, o que ocorrer primeiro. (Art. 28,
II, “a”, ICVM 480)

Prazo prorrogado por 2 (dois) meses

PRORROGAÇÕES DOS PRAZOS

31 DE MARÇO DE 2020
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PRAZO ORIGINAL PRORROGAÇÃO DO PRAZO

Prazo para entrega, pelo emissor registrado na categoria A, do informe
sobre o Código Brasileiro de Governança Coorporativa – Companhias
Abertas, em até 7 (sete) meses contados da data de encerramento do
exercício social (Art. 29-A, §1º, ICVM 480).

Prazo prorrogado por 2 (dois) meses.

Prazo para o agente fiduciário divulgar em sua página na rede mundial
de computadores, em até 4 (quatro) meses após o fim do exercício
social do emissor, relatório anual descrevendo, para cada emissão, os
fatos relevantes ocorridos durante o exercício relativos ao respectivo
valor mobiliário, (art. 15, ICVM 583)

Prazo prorrogado por 2 (dois) meses

Prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data do encerramento
de cada trimestre para o emissor entregar o Formulário de
Informações Trimestrais (Art. 29, II, ICVM 480)

Prazo prorrogado por 45 (quarenta e cinco) dias

Entrega pelo diretor estatutário responsável aos órgãos de
administração das integrantes do sistema de distribuição e os consultores
de valores mobiliários referente ao dever de verificação da adequação
dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente até o último dia
útil do mês de abril, relatório relativo ao ano civil anterior à data de
entrega (art. 7º,§2º ICVM 539)

Prazo prorrogado por 3 (três) meses

PRORROGAÇÕES DOS PRAZOS

31 DE MARÇO DE 2020



DELIBERAÇÃO CVM N.º 849 12

Autorização para que todos fundos de investimento regulamentados pela CVM realizem
assembleias gerais, ordinárias ou extraordinárias, de forma virtual,
independentemente de previsão em regulamento, para todas as matérias elegíveis ao
longo do exercício de 2020, desde que seja dada ciência e seja facultada a participação
dos cotistas nos prazos previstos da regulamentação vigente.

Autorização para que as demonstrações financeiras de todos os fundos de investimento
regulamentados pela CVM, relativas aos exercícios sociais encerrados entre 31 de
dezembro de 2019 e 31 de março de 2020, possam ser consideradas automaticamente
aprovadas caso a assembleia correspondente, convocada de forma virtual, não seja
instalada em virtude do não comparecimento de quaisquer investidores, desde que o
relatório de auditoria correspondente não contenha opinião modificada.

FUNDOS DE INVESTIMENTO

31 DE MARÇO DE 2020
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Suspensão, pelo prazo de 4 (quatro) meses, da eficácia do artigo abaixo, quando alternativamente ou cumulativamente: (a)
o adquirente for investidor profissional; e (b) tratar-se de valor mobiliário emitido por companhia registrada na CVM.

OFERTAS PÚBLICAS – ICVM 476

“Art. 13. Os valores mobiliários ofertados de acordo com esta Instrução somente podem ser negociados nos mercados regulamentados de
valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias de cada subscrição ou aquisição pelos investidores, salvo nas hipóteses:

I – de negociações com ações, bônus de subscrição, certificados de depósito de ações e certificados de depósito de valores mobiliários no
âmbito de programa de BDR Patrocinado Nível I, Nível II e Nível III; e
II – do lote objeto de garantia firme de colocação pelos coordenadores indicados no momento da subscrição, nas ofertas públicas dos valores
mobiliários descritos nos incisos I, III, V e VI do §1º do art. 1º, observados, na negociação subsequente, os limites e condições previstos nos
arts. 2º e 3º desta instrução.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso II do caput:

I – o adquirente deve observar a restrição de negociação prevista no caput, contada a partir do exercício da garantia firme pelo intermediário
líder;
II – o intermediário líder é responsável pela verificação do cumprimento das regras previstas nos art. 2º e 3º desta instrução; e
III – a negociação deve se dar nas mesmas condições da oferta, podendo o valor de transferência ser atualizado em razão da variação do preço
do ativo na curva.”

31 DE MARÇO DE 2020



Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dos dispositivos legais acima em conformidade com as suas necessidades específicas.
Em nosso website (http://gc.com.br/pt/noticias/) poderão ser encontradas esta e outras notícias sobre o COVID-19 e seus impactos legais.

Para mais informações, contate Galdino & Coelho Advogados. mais informações:

Cristina Biancastelli - cbiancastelli@gc.com.br ** Claudia Tiemi Ferreira – cferreira@gc.com.br ** Carolina Bueno de Oliveira – cbueno@gc.com.br
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