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Em um universo corporativo marcado pelo excesso de informação 
e a difusão das mídias sociais - que podem promover ou depreciar a 
reputação de uma marca em poucos instantes, com desdobramentos no 
valor da ação ou no custo da reputação da empresa -, a sensibilidade 
em relação à imagem e a associação da marca com seus parceiros de 
negócios precisam ser muito bem avaliadas. Cada vez mais as pessoas 
e empresas têm notado que ética e compliance devem ser os pilares 
que norteiam o mundo dos negócios.   

Ética e Compliance

Já é sabido que é de suma importância proporcionar uma experiência 
encantadora para o cliente durante todo o processo de atendimento, 
até porque, já está claro que é com um bom relacionamento com o 
consumidor que você conseguirá se diferenciar dos seus concorren-
tes. Porém, nem sempre é tarefa fácil estruturar uma operação. Isso 
porque há muito pontos em que é essencial se atentar a cada detalhe 
ou, em vez de deixar uma ótima impressão, sua empresa pode causar 
o efeito contrário.   

Encantar o cliente

O notebook é o segundo item eletrônico mais utilizado no Brasil. De 
acordo com uma pesquisa realizada pela consultoria Deloitte em 2018, 
70% dos brasileiros usam o aparelho com frequência (o dispositivo só 
perde para os smartphones). Com o passar do tempo, e dependendo 
da frequência da utilização, a máquina pode apresentar problemas 
técnicos e um dos defeitos mais comuns é o superaquecimento. Para 
prevenir essa falha, Carlos Silva dos Santos, profissional de manutenção 
de computadores que atende pelo GetNinjas, separou algumas dicas 
para garantir o funcionamento e aumentar a vida útil do aparelho.   

Aquecimento de notebooks
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Negócios em Pauta

Mobilização Social
O banco BV anuncia iniciativas para ajudar no combate 

à pandemia. Doou R$ 30 milhões e iniciou uma campanha 
para arrecadação de recursos para compra de insumos 
hospitalares. Criou uma linha de crédito de R$ 50 milhões 
para fornecedores de equipamentos e serviços hospitalares. 
E convida seus clientes, parceiros e sociedade, pessoas 
físicas e jurídicas, para se engajar em uma campanha de 
arrecadação online. As doações serão feitas pelo site (http://
bancobv.abraceumacausa.com.br/). Para cada R$ 1 doado 
por pessoa física, o banco BV doará a mesma quantia, até o 
total de R$ 10 milhões.    Leia a coluna completa na página 3
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Ação para ajudar pequenos empreendedores

@O Comitê de Responsabilidade e Desenvolvimento Socio-
ambiental (CORDS) do Grupo DB1, formado por empresas 

brasileiras de tecnologia com sedes no Brasil, Argentina e 
Estados Unidos, acredita que o isolamento esteja sendo ainda 
mais desafiador para os empreendedores locais que sobrevi-
vem. O comitê engajou colaboradores do grupo para indicar 
pequenos negócios para integrar o “Guia do Bem”, um roteiro 
com informações de produtores locais, comerciantes e peque-
nos empreendedores que estão oferecendo seus produtos e 
serviços por delivery. Trata-se de uma ação simples que pode 
ajudar os comerciantes em um cenário que acarretará grande 
impacto econômico nos negócios. Até o momento mais de 100 
estabelecimentos foram cadastrados na plataforma que pode 
ser acessada gratuitamente em http://guiadobem.db1.com.br/. 

  Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução

GERENCIAMENTO DE RISCOS CORPORATIvOS

De acordo com a legislação 
brasileira, especificamente os 
artigos 121 e seguintes da 
Lei das Sociedades por Ações 
e artigo 1.078 do Código 
Civil, as companhias com 
capital aberto ou fechado e as 
sociedades limitadas, devem 
realizar ao menos uma vez 
por ano, nos primeiros quatro 
meses de cada ano, uma 
assembleia ou reunião de 
sócios, para deliberar sobre as 
contas dos administradores, 
destinação dos lucros, 
distribuição de dividendos, 
eleição de administradores e 
membros do conselho fiscal, 
quando for o caso, entre 
outras matérias. 

Trata-se, neste caso, da assem-
bleia geral ordinária (AGO), 

prevista para as companhias nos 
artigos 132 e seguintes.

Além das AGOs para as compa-
nhias e da reunião anual obrigatória 
para as sociedades limitadas, há 
também a regular e constante ne-
cessidade de reuniões e assembleias 
extraordinárias, quando matérias 
distintas daquelas que necessaria-
mente precisam ser anualmente 
tratadas vêm à tona e, por isso, de-
vem ser objeto de deliberação social.

Em tempo de Covid-19, com 
todas as restrições e receios relati-
vos à circulação e aglomeração de 
pessoas, a pergunta que vem à tona 
é como poderiam ser realizadas as 
assembleias e reuniões de sócios?

Pois bem, conforme disciplinam 
as normas afeitas à matéria, a 
regra é a participação presencial 
dos sócios ao conclave, no local 
da sede da companhia ou empresa 
(§2°, art. 124 Lei S/A), com o pre-
enchimento de requisitos impostos 
pela Lei como: assinatura de lista 
de presença, registro da presença 
de acionistas em livro próprio, 
transcrição da ata em livro etc. 

Não raras vezes os estatutos ou 
contratos sociais preveem a partici-

Assembleias gerais e reunião 
de sócios em tempos de Covid-19
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pação remota de sócios, observados 
os requisitos nesses inseridos. Não 
obstante isso, no dia 30 de março de 
2020 o Governo Federal publicou a 
Medida Provisória 931, que altera 
as Leis 10.406/2002, 5.764/1971 e 
6.404/1976 (respectivamente o Có-
digo Civil, a Lei das Cooperativas e 
a Lei as Sociedade por Ações), para:
•	 Prorrogar	o	prazo	para	a	realiza-

ção das assembleias/reuniões de 
sócios previstas para o primeiro 
quadrimestre, podendo elas 
serem realizadas no prazo de 
até 7 (sete) meses contado do 
término do exercício social da 
Sociedade Anônima, da Socieda-
de Limitada ou da Cooperativa 
(Artigos 1º, 4º e 5º da MP 931);

•	 Prorrogar	 o	 mandato	 dos	 ad-
ministradores, gestores e con-
selheiros das Sociedades por 
Ações (§2º, Art. 1º), das Socie-
dades Limitadas (§2º, Art. 4º) 
e das Cooperativas (Parágrafo 
Único, Art. 5º), cujos mandatos 
se encerrariam na próxima as-
sembleia/reunião de sócios, até 
que ocorra o conclave, no prazo 
descrito na alínea “a” acima;

•	 Autorizar/legitimar	 as	 delibe-
rações do Conselho de Admi-
nistração das Companhias, ad 
referendum da Assembleia, 
acerca dos assuntos urgentes, 
mesmo que de competência da 
Assembleia (§3º do Art. 1º);

•	 Permitir	 a	distribuição	de	divi-

A validade formal das assem-
bleias e reuniões dependerá de seu 
posterior registro na Junta Comer-
cial competente. Embora a maioria 
delas esteja com o atendimento 
presencial suspenso, as plataformas 
digitais por elas oferecidas são aptas 
ao registro das respectivas atas. 
No entanto, as Juntas Comerciais 
arquivarão as atas desde que as 
companhias e empresas apresen-
tem a certidão da ata extraída e 
assinada fisicamente pelos presi-
dente e secretário da mesa. 

Para evitar questionamentos futu-
ros, é importante que as atas digitais 
tenham as assinaturas digitais dos 
sócios, através dos respectivos cer-
tificados digitais, constando ainda a 
presença dos sócios já no início do 
conclave, também formalizado atra-
vés dos certificados digitais de cada 
um. Outra possibilidade plausível é 
a realização de todo o conclave vir-
tualmente, devidamente registrado 
e gravado, com posterior e imediata 
colheita de assinaturas físicas dos 
sócios, já que até o momento não se 
vislumbra a possibilidade de arquiva-
mento de ata de assembleia/reunião 
virtual perante as Junta Comerciais.

Contudo, em situações de ins-
tabilidade ou até de conflito, o 
adequado é a participação virtual 
dos sócios utilizando-se dos seus 
certificados digitais para o registro 
inicial das suas presenças e poste-
rior assinatura digital da ata. Isso 
dará legitimidade ao presidente e 
ao secretário da assembleia/reunião 
para que extraiam e assinem fisica-
mente a certidão que será levada a 
registro perante a Junta Comercial.

Na hipótese de impossibilidade 
real de efetivação do conclave sob 
a forma virtual, a solução que restou 
foi a mera prorrogação e a efetivação 
do ato no prazo agora estabelecidos 
pela MP 931 de 30/03/2020.

(Fonte: Fernando Augusto Sperb 
é Advogado, Mestre em Direito 

Comercial pela UFPR e sócio de Alceu 
Machado, Sperb e Bonat Cordeiro – 

Sociedade de Advogado.

dendos, autorizados pelo Conse-
lho de Administração, se houver, 
ou pela Diretoria (Art. 2º);

•	 Autorizar	expressamente	a	parti-
cipação e a declaração de voto à 
distância dos sócios e associados 
na Sociedade Limitada (Art. 7º), 
nas Cooperativas (Art. 8º) e na 
Sociedade por Ações (Art. 9º), 
alterando-se para isso os dispositi-
vos do Código Civil, da Lei das Co-
operativas e da Lei das Sociedades 
por Ações, com o nítido propósito 
de perenizar tal modificação.
Além da MP 931, o §1° do art. 

121 da Lei das S/A já permitia a 
participação e a declaração de voto 
à distância do acionista, nos ter-
mos da regulamentação da CVM. 
Também o §1° do art. 127 da Lei 
das S/A disciplina que “Considera-
-se presente em assembleia geral, 
para todos os efeitos desta Lei, o 
acionista que registrar à distância 
sua presença, na forma prevista 
em regulamento da Comissão de 
Valores Mobiliários”.

Há, portanto, previsão legal para 
participações remotas, afora a 
possibilidade de envio de boletim 
de voto à distância, com certa ante-
cedência em relação à realização da 
assembleia (conforme Instrução 
CVM n° 481/19). Portanto, não 
mais se discute a possibilidade de 
efetivação do conclave sob a for-
ma virtual, desde que observados 
determinados preceitos.

NOvA ESTRuTuRA DE PRIvACIDADE: 
uM RECuRSO PERSONALIzADO 
PARA AuDITORIA INTERNA     Leia na página 6

Inflação de 0,34%
O IPC-S registrou inflação de 

0,34% em março, depois de fechar 
fevereiro com deflação (queda 
de preços) de 0,01%. O dado foi 
divulgado ontem (1º) pela FGV. A 
inflação foi puxada pelo preço dos 
alimentos, que tiveram alta de 1,35% 
no mês. Entre os produtos que mais 
influenciaram a alta dos alimentos 
estão as hortaliças e legumes, que 
tiveram inflação de 12,27%. Segundo 
a FGV, a alta foi estimulada pela 
pandemia do novo Coronavírus.

Fernando Sperb, 
advogado e 

Mestre em Direito 
Comercial.
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