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A MP nº 931, de 30 de março de 2020, sensível as 
diculdade que os administradores das empresas estão 
tendo diante da crise generalizada que a Pandemia do COVID-
19, promoveu a exibilização de algumas regras relacionadas a 
governança e publicidade das empresas. Vejamos um resumo:

Ÿ Prorrogação do Prazo para Realização da AGO e Aprovação de 
Balanços no ano de 2020 para as Sociedade Anônimas

A sociedade anônima cujo exercício social se encerre entre 31 de dezembro de 
2019 e 31 de março de 2020 poderá, excepcionalmente, realizar a assembleia 
geral ordinária (AGO responsável por: I - tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações nanceiras; II - deliberar sobre a 
destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; III - eleger 
os administradores e os membros do conselho scal, quando for o caso; e, IV - 
aprovar a correção da expressão monetária do capital social) no prazo de sete 
meses, contado do término do seu exercício social.

Ÿ Autorização Permanente de Realização Assembleias Virtuais nas 
Sociedades Anônimas

Altera a Lei nº 6.404/1976 para revogas o parágrafo único do Art. 121, alterar a 
redação do § 2º e incluir o § 2º-A no art. 124, promovendo as seguintes 
inovações:

Nas companhias abertas, o acionista poderá participar e votar a distância em 
assembleia geral, nos termos do disposto na regulamentação da CVM.

DIREITO SOCIETÁRIO
INFORMATIVO LGG – COVID/19



20 anos

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 (DREI)

A assembleia geral continua a dever ser realizada, preferencialmente, no 
edifício onde a companhia tiver sede mas, por motivo de força maior, poderá ser 
realizada em outro lugar, desde que seja no mesmo Município da sede e indicado 
com clareza nos anúncios, sendo que regulamentação da CVM poderá 
excepcionar estas regras, independente de nova alteração legislativa, para 
autorizar as sociedades anônimas de capital aberto a realizar de assembleia 
digital.

Ÿ Suspensão de atos societários que exijam prazo menor de realização de 
AGO para as Sociedades Anônimas

Serão consideradas sem efeito quaisquer disposições contratuais que exijam a 
realização da AGO em prazo inferior ao 7º mês após o encerramento do no 
exercício de 2020, exclusivamente para esse exercício, voltando a ter ecácia a 
cláusula nos exercícios subsequentes.

Ÿ Prorrogação dos Prazos do Mandatos dos Membros dos Órgãos de 
Administração das Sociedades Anônimas

Os prazos de gestão ou de atuação dos administradores, dos membros do 
conselho scal e de comitês estatutários cam prorrogados até a realização da 
AGO, já considerando os novos prazos acima referidos, ou até que ocorra a 
reunião do conselho de administração, conforme o caso.
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Ÿ Ampliação Temporária das Competências do 
Conselho de Administração das Sociedades 
Anônimas

Ressalvada previsão diversa no estatuto social, atribuindo a outro órgão 
interno, caberá ao conselho de administração deliberar, ad referendum, 
assuntos urgentes de competência da assembleia geral (AG), enquanto perdurar 
a situação de Pandemia COVID-19 que inviabilidade realização das AG.

Até que a AGO, no prazo estendido, seja realizada, o conselho de administração, 
se houver, ou a diretoria, se não houver Conselho de Administração, poderá, 
independentemente de reforma do estatuto social, declarar dividendos 
intermediários. 

Ÿ Ampliação Temporária dos Poderes da CVM

Excepcionalmente durante o exercício de 2020, a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) poderá prorrogar os prazos estabelecidos na Lei nº 
6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas), para companhias abertas.

Competirá, ainda, à CVM denir a data de apresentação das demonstrações 
nanceiras das companhias abertas.

Ÿ Extensão das Modicações Temporárias Para Empresas Públicas e 
Sociedades de Economia Mista

Todas estas regras temporárias aqui referidas aplicam-se às empresas públicas, 
às sociedades de economia mista e às subsidiárias das referidas empresas e 
sociedades. 
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Ÿ Prorrogação do Prazo para Realização da 
Assembleia de Sócios e Aprovação de Balanços no 
ano de 2020 para as Sociedades Empresárias Limitadas

A sociedade limitada cujo exercício social se encerre entre 31 de 
dezembro de 2019 e 31 de março de 2020 poderá, excepcionalmente, 
realizar a assembleia ordinária anual de sócios (AGO responsável por: I - tomar as 
contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de 
resultado econômico; II - designar administradores, quando for o caso; III - tratar 
de qualquer outro assunto constante da ordem do dia) no prazo de sete meses, 
contado do término do seu exercício social.

Ÿ Autorização Permanente de Realização Assembleias e Reuniões Virtuais 
de Sócios nas Sociedades Empresarias Limitadas 

Altera o Código Civil para criar o Art. 1.080-A, que permite ao sócio participar e 
votar a distância em reunião ou assembleia, nos termos do disposto na 
regulamentação do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 
(DREI).

Ÿ Suspensão de atos societários que exijam prazo menor de realização de 
AGO para as Sociedades Empresariais Limitadas

Disposições contratuais que exijam a realização da assembleia de sócios em prazo 
inferior aos estabelecido acima serão consideradas sem efeito no exercício de 
2020, voltando a ter ecácia nos próximos exercícios.

Ÿ Prorrogação dos Prazos do Mandatos dos Membros dos Órgãos de 
Administração das Sociedades Empresárias Limitadas
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Os mandatos dos administradores e dos membros do 
conselho scal previstos para se encerrarem antes da 
realização da assembleia de sócios, já considerando os novos 
prazos acima referidos, cam prorrogados até a sua realização. 

Ÿ Prorrogação do Prazo para Realização da Assembleia Geral 
Ordinária das Entidades Cooperativas, inclusive as de Crédito, no ano 
de 2020

A sociedade cooperativa e a entidade de representação do cooperativismo 
poderão, excepcionalmente, realizar a assembleia geral ordinária (AGO 
responsável por: I - prestação de contas dos órgãos de administração, 
acompanhada de parecer do Conselho Fiscal; II - destinação das sobras apuradas 
ou rateio das perdas decorrentes da insuciência das contribuições para 
cobertura das despesas da sociedade; III - eleição dos componentes dos órgãos de 
administração, do Conselho Fiscal e de outros, quando for o caso; IV - quando 
previsto, a xação do valor dos honorários, graticações e cédula de presença dos 
membros do Conselho de Administração ou da Diretoria e do Conselho Fiscal; e, 
V - quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os enumerados no artigo 46) 
no prazo de sete meses, contado do término do seu exercício social.

Ÿ Criação Permanente das Assembleias e Reuniões Virtuais de 
Cooperativados nas Entidades Cooperativas

Altera a Lei nº 5.764/1971, para incluir o Art. 43-A e permitir ao associado 
participar e votar a distância em reunião ou assembleia, nos termos do disposto 
na regulamentação do DREI.
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Ÿ Prorrogação dos Prazos dos Mandatos dos 
Membros dos Órgãos de Administração das 
Entidades Cooperativas

Os mandatos dos membros dos órgãos de administração e 
scalização e dos outros órgãos estatutários previstos para se 
encerrarem antes da realização da AGO, já considerando os novos prazos 
acima referidos, cam prorrogados até a sua realização. 

Ÿ Medidas Excepcionais de Funcionamento das Juntas Comerciais 
Enquanto Durarem as Medidas Restritivas Decorrentes Exclusivamente 
da Pandemia da COVID-19:

Para os documentos assinados a partir de 16/02/2020, o prazo de 30 para 
arquivamento perante as Juntas Comerciais referido na Lei nº 8.934/1994, será 
contado da data em que a junta comercial respectiva restabelecer a prestação 
regular dos seus serviços e não da sua assinatura.

A exigência de arquivamento prévio de ato para a realização de emissões de 
valores mobiliários e para outros negócios jurídicos resta suspensa a partir de 1º 
de março de 2020. O arquivamento deverá ser feito na junta comercial respectiva 
no prazo de trinta dias, contado da data em que a junta comercial restabelecer a 
prestação regular dos seus serviços. 
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ASPECTOS CÍVEL, EMPRESARIAL E RELAÇÕES DE CONSUMO:                                            
Maurício Góes e Góes

Sócio fundador e gestor do LAPA GÓES E GÓES Advogados com 
atuação destacada na área empresarial, societária, cível, administrativa 

e arbitragem, inclusive, atuando como árbitro


