
leonardopessoa.pro.br

ANÁLISE 

DA

MP Nº 931, DE 30.03.2020

@leonardopessoa

@profleonardopessoa

@pessoa_leonardo

@leonardopessoa_



Nota de Direitos Autorais

Este e-book pode ser copiado e compartilhado por meios eletrônicos;

pode ser citado em outras obras, aulas, sites, apresentações, blogs, redes

sociais etc, desde que mencionadas a fonte e a autoria. Pode ser

reproduzido em meio físico, no todo ou em parte, desde que para fins não

comerciais.

ATENÇÃO! O E-BOOK É GRATUITO!



Apresentação do Autor
Meu nome é Leonardo Pessoa. Sou professor de Direito Empresarial e Tributário. Sou Mestre em Direito

Tributário e possuo 4 pós-graduações em Direito, Docência e Contabilidade. Tenho mais de 20 anos de

experiência na área jurídica e você poderá ler alguns dos meus artigos no OGlobo, Revista Época,

Estadão, Folha de São Paulo, Valor, Isto é Dinheiro, Consulex, Conceito Jurídico etc. no link:

http://leonardopessoa.pro.br/videos/. Também sou professor de Direito Empresarial e Tributário na pós-

graduação do IBMEC, FGV, PUC-RIO, UVA, IPEC-RJ, UNIFOA, UNIGRANRIO, UNISUAM, UCAM, USU entre

outras. O meu currículo completo está disponível na Plataforma Lattes no CNPQ:

http://lattes.cnpq.br/0265145203278094. Caso o seu interesse seja acadêmico, sou sócio fundador da LP

Cursos e Treinamentos (www.leonardopessoa.pro.br), empresa especializada em ensino de Direito

Empresarial e Tributário. Assuntos acadêmicos, por favor, envie um e-mail para:

lpessoa@leonardopessoa.pro.br. Meus mais recentes livros são: Temas Contemporâneos de Direito

Empresarial Volume 1; Temas Contemporâneos de Direito Empresarial Volume 2; Planejamento Tributário e

Autonomia Privada: Limites e possibilidades; Direito Tributário: 2ª Fase da OAB; Direito Tributário: Todas as

questões objetivas da OAB; Direito Empresarial: 2ª Fase da OAB e Direito Empresarial: Todas as questões

objetivas da OAB. Também sou advogado e sócio do Simonato & Pessoa Advogados, um escritório de

advocacia especializado na área Consultiva e Litigiosa, Contratual, Gestão e Planejamento Tributária,

Empresarial, Imobiliário e Sucessões. O contato com nosso escritório pode ser realizado por meio de nossas

redes sociais, mas também disponibilizamos nossos contatos: Tel.: (21) 2533-6008 /25243991 Cel./WhatsApp:

(21) 99615-7871 E-mail: leonardo.pessoa@simonatopessoa.adv.br Esperamos o seu contato. Disponibilizamos

uma apresentação do nosso escritório no link: www.simonatopessoa.adv.br/folderspadv.pdf. Baixe aqui

nosso cartão de visita digital.

http://leonardopessoa.pro.br/videos/
http://lattes.cnpq.br/0265145203278094
http://www.leonardopessoa.pro.br/
mailto:lpessoa@leonardopessoa.pro.br
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http://simonatopessoa.adv.br/cartaodigital_leonardopessoa.pdf
http://simonatopessoa.adv.br/cartaodigital_leonardopessoa.pdf
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INTRODUÇÃO

Quando recebi as primeiras notícias sobre um novo coronavírus, ainda no final de 2019, não poderia

imaginar a crise que se abateria sobre o mundo.

Hoje (30.03.2020), enquanto elaboro esse suscinto arrazoado, leio os relatórios e observo que, no

mundo, já são mais de 722.000 contaminados pela Covid-19 e quase 34.000 mortos, no mundo. Estou em

isolamento social juntamente com mais de um terço da população mundial!

No Brasil, o enfrentamento à Covid-19 foi iniciado em fevereiro, com a repatriação dos brasileiros que

viviam em Wuhan, cidade chinesa e epicentro do Covid-19.

Desde então, vimos a infecção se espalhar pelo mundo e a Organização Mundial da Saúde, em 11 de

março de 2020, declarar pandemia por coronavírus.

A gravidade da situação no Brasil, fez com que a Presidência da República enviasse a Mensagem nº

93, de 18 de março de 2020 ao Congresso Nacional que, no mesmo dia, decretou o Decreto Legislativo nº

6, de 2020, reconhecendo o estado de calamidade pública no Brasil. A partir de então, foram

publicadas mais de 212 normas, apenas no âmbito federal.

Diante do ineditismos da situação e visando colaborar com meus alunos e demais interessados na

temática societária, elaborei essa apresentação com todas as medidas ultimadas pelo governo com o

intuito de equacionar as consequências do isolamento social provocado pela Covid-19.

Nesse sentido, hoje, o governo editou a Medida Provisória nº 931, que altera a Lei nº 10.406, de 10 de

janeiro de 2002 - Código Civil, a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e a Lei nº 6.404, de 15 de

dezembro de 1976, e dá outras providências.

O leitor poderá conferir diariamente os atos normativos sobre Covid-19 aqui.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/mpv/mpv931.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/quadro_portaria.htm
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 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 a que se

refere o art. 132 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no prazo de sete meses,

contado do término do seu exercício social.

 Disposições contratuais que exijam a realização da assembleia geral ordinária em prazo

inferior ao estabelecido no caput serão consideradas sem efeito no exercício de 2020.

 Os prazos de gestão ou de atuação dos administradores, dos membros do conselho fiscal e

de comitês estatutários ficam prorrogados até a realização da assembleia geral ordinária nos

termos do disposto no caput ou até que ocorra a reunião do conselho de administração,

conforme o caso.

 Ressalvada a hipótese de previsão diversa no estatuto social, caberá ao conselho de

administração deliberar, ad referendum, assuntos urgentes de competência da assembleia

geral.

 Essas regras são aplicáveis às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às

subsidiárias das referidas empresas e sociedades.

Alterações das regras das Sociedades por Ações

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm#art132


 Até que a assembleia geral ordinária a que se refere o art. 1º seja realizada, o conselho de

administração, se houver, ou a diretoria poderá, independentemente de reforma do estatuto

social, declarar dividendos, nos termos do disposto no art. 204 da Lei nº 6.404, de 1976.

 Excepcionalmente durante o exercício de 2020, a Comissão de Valores Mobiliários poderá

prorrogar os prazos estabelecidos na Lei nº 6.404, de 1976, para companhias abertas.

 Competirá à Comissão de Valores Mobiliários definir a data de apresentação das

demonstrações financeiras das companhias abertas.

Alterações das regras das Sociedades por Ações

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm#art204
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm


Alterações das regras das Sociedades por Ações

Art. 121. A assembléia-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. (Incluído pela Lei nº 12.431, de 2011). (Revogado pela Medida

Provisória nº 931, de 2020)
§ 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. (Incluído pela Medida Provisória nº 931, de 2020)
§ 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. (Incluído pela Medida Provisória nº 931, de 2020)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12431.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv931.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv931.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv931.htm#art9


Alterações das regras das Sociedades por Ações

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.

(...)

§ 2° Salvo motivo de força maior, a assembléia-geral realizar-se-á no edifício onde a

companhia tiver a sede; quando houver de efetuar-se em outro, os anúncios indicarão, com

clareza, o lugar da reunião, que em nenhum caso poderá realizar-se fora da localidade da

sede.

§ 2º A assembleia geral deverá ser realizada, preferencialmente, no edifício onde a

companhia tiver sede ou, por motivo de força maior, em outro lugar, desde que seja no mesmo
Município da sede e indicado com clareza nos anúncios. (Redação pela Medida Provisória nº

931, de 2020)

§ 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. (Incluído pela Medida Provisória nº 931, de 2020)

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/mpv/mpv931.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/mpv/mpv931.htm
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Alterações das regras da Sociedade Limitada

 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 de sócios a que se refere

o art. 1.078 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil no prazo de sete meses,

contado do término do seu exercício social.

 Disposições contratuais que exijam a realização da assembleia de sócios em prazo inferior ao

estabelecido no caput serão consideradas sem efeito no exercício de 2020.

 Os mandatos dos administradores e dos membros do conselho fiscal previstos para se

encerrarem antes da realização da assembleia de sócios nos termos previstos no caput ficam

prorrogados até a sua realização.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1078


Alterações das regras da Sociedade Limitada

 A Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil, passa a vigorar com as seguintes alterações:

 “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.”
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Alterações das regras da Sociedade Cooperativa

 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 sete meses, contado do término do seu exercício social.

 Os mandatos dos membros dos órgãos de administração e fiscalização e dos outros órgãos

estatutários previstos para se encerrarem antes da realização da assembleia geral ordinária

nos termos previstos no caput ficam prorrogados até a sua realização.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5764.HTM#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp130.htm#art17
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Alterações das regras do Registro Público de 

Empresas Mercantis e Atividades Afins

 Enquanto durarem as medidas restritivas ao funcionamento normal das juntas comerciais

decorrentes exclusivamente da pandemia da covid-19:

 I - para os atos sujeitos a arquivamento assinados a partir de 16 de fevereiro de 2020, o prazo
de que trata o art. 36 da Lei nº 8.934, de 18 de dezembro de 1994, será contado da data em

que a junta comercial respectiva restabelecer a prestação regular dos seus serviços; e

 II - 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 trinta dias, contado

da data em que a junta comercial restabelecer a prestação regular dos seus serviços.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8934.htm#art36
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