
Direito societário e as 
mudanças causadas 

pela Covid-19

Em virtude da 
pandemia que 
assola o mundo, 
destruindo economias 
e matando pessoas, 
a imensa maioria 
dos países vêm 
adotando medidas de 
prevenção, isolamento 
social e injeção de 
incentivos financeiros 
na atividade 
produtiva

No Brasil, infelizmen-
te, por motivações 
políticas e evidentes 

interesses pessoais, foram 
adotadas, inicialmente, 
condutas tumultuadas, 
atrapalhadas e desorga-
nizadas; com exceção, 
deixe-se claro e diga-se a 
verdade, daqueles gestores 
estaduais e municipais que, 
louvavelmente, adotaram 
desde cedo medidas cien-
tíficas e racionais de isola-
mento da população, para 
evitar a contaminação em 
massa da Covid 19. 

Contudo, em que pese 
as barafundas provocadas 
pela política irresoluta, 
cismática e inconsequente 
do poder executivo fede-
ral, graças à existência de 
excelentes quadros no mi-
nistério economia e na di-
reção do Departamento de 
Registro Empresarial e In-
tegração (DREI), tomou-se 
medidas certas e prudentes 
para o desenvolvimento da 
atividade produtiva, como 
por exemplo, a edição da 
MP 931, de 30 de março 
último, que possui desdo-
bramentos importantes no 
que se refere às obrigações 
das Sociedades, seja do 
tipo Limitada, Anônima ou 
Cooperativa. 

O principal objetivo da 
MP foi amenizar os trans-
tornos decorrentes desta 
necessária paralisação, 
observando-se, em espe-
cial, as corretas medidas de 
restrição ao funcionamento 
das Juntas Comerciais e dos 
adiamentos das realizações 
e instalações de reuniões e 
assembleias de sócios das 
sociedades empresárias. 

No que tange às Socie-
dades Limitadas, verifica-
-se que o ordenamento 
jurídico pátrio determina 
que a Reunião Anual de 
sócios, para deliberações 
acerca da aprovação de 
contas dos administradores 
e validação do balanço pa-
trimonial, correspondente 
ao final do exercício, deve 
ser realizada nos quatro 
meses subsequentes ao 
término do período social, 
ou seja, na grande maioria 
das sociedades, até o mês 
de abril. 

Excepcionalmente, em 
razão da pandemia, neste 
ano, a reunião poderá ser 
realizada até o sétimo mês 
posterior ao encerramento 
do exercício social, estabe-
lecendo, ainda, que caso o 
contrato social disponha 
que reuniões ou assem-
bleias devam ser realizadas 
em prazo inferior ao legal, 
deverão ser desconsidera-
das no ano de 2020, com o 
intuito de evitar que haja 
aglomerações e contatos 
próximos de sócios. 

Para que não ocorram 
problemas de continuida-
de dos atos societários, os 
mandatos de diretores e ad-
ministradores que tenham 
o seu termo final antes da 

realização destas reuniões 
ou assembleias serão pror-
rogados, automaticamente, 
até a data do evento. Im-
portante destacar que as 
medidas trazidas para as 
sociedades limitadas, como 
a prorrogação do prazo 
das reuniões aplicam-se, 
da mesma forma, para as 
sociedades anônimas, no 
caso das realizações das 
AGO e AGOE, sendo que 
os mandatos, também serão 
prorrogados, automatica-
mente, até o momento das 
deliberações. 

Neste diapasão, a MP 
931, como implemento para 
que haja a desburocratiza-
ção dos atos societários, 
bem como primando pelo 
isolamento social e saúde 
da população, em seus 
artigos 7º, 8º e 9º, altera as 
redações sobre a forma de 
realização de reuniões e 
assembleias nas Socieda-
des Limitadas, Anônimas e 
Cooperativas. Esclarece-se 
que tal mudança legislativa 
permite a realização destes 
atos societários por meio 
de videoconferência, per-
mitindo ainda que o sócio 
exerça seu direito de voto, 
conforme manda o diploma 
legal brasileiro, de maneira 
digital. 

Percebe-se que houve 
uma dilação nos prazos le-
gais para os atos societários 
e efeito retroativo aos atos 
que já tenham sido prati-
cados pelas sociedades e 
necessitem de registros 
nas Juntas Comerciais, uma 
vez que estas se encontram 
com as atividades suspen-
sas. Ou seja, enquanto 
perdurar o fechamento 
das repartições públicas e 
as medidas de isolamento, 
os atos que forem levados 
a registro na reabertura, 
terão seus efeitos da data 
da assinatura dos docu-
mentos. 

A nosso ver, enfim, por 
vivermos uma situação atí-
pica, ou seja, uma pandemia 
global, a aplicação desta 
Medida Provisória deve-
-se enquadrar conforme a 
necessidade e conveniência 
de seus sócios, da diretoria, 
da empresa e do efetivo 
exercício da preservação 
da empresa e do cumpri-
mento de sua função social, 
não devendo, em hipótese 
alguma, seu eventual des-
cumprimento (por motivos 
fortuitos ou de força maior) 
ensejar condenações por 
danos morais ou qualquer 
outra penalidade cabível 
em situação normalidade. 

Isto posto, tendo em men-
te a absoluta necessidade 
de desenvolvimento da 
atividade produtiva com 
a consequente retomada 
econômica, pretende-se do 
poder público a imediata 
simplificação dos proces-
sos para as empresas e 
empreendedores, tomando 
por essencial condutas 
desburocratizantes. Por 
fim, acerca da pandemia 
e das práticas cotidiana-
mente alardeadas pelos 
veículos de comunicação e 
mídias sociais, roga-se por 
atitudes mais humanas e 
solidárias, deixando de lado 
idiossincrasias impulsivas, 
considerando, em especial, 
que a economia é possível 
de ser retomada, a vida não! 
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O Departamento Nacio-
nal de Registro Em-
presarial e Integração 

(Drei), vinculado à Secre-
taria de Governo Digital, 
publicou no Diário Oficial da 
União de quarta-feira (15), 
a Instrução Normativa nº 79, 
que prevê dois novos forma-
tos de encontros e decisões 
em reuniões e assembleias 
de sociedades anônimas 
fechadas, limitadas e coo-
perativas: semipresencial e 
digital.

Na modalidade semipre-
sencial, as reuniões e assem-
bleias acontecem na sede 
social da empresa, mas com 
a possibilidade de partici-
pação e voto a distância de 
acionistas, sócios ou associa-
dos. A segunda alternativa 
é a digital, quando feitas 
totalmente a distância, sem 
a viabilidade de presença 
física. Em reuniões e as-
sembleias semipresenciais 
ou digitais, os acionistas, 
sócios ou associados pode-
rão votar de duas formas: 
pelo envio de um boletim de 

Reuniões e assembleias de empresas 
podem ser realizadas a distância

O sistema eletrônico adotado pela sociedade precisa garantir a segurança, a confiabilidade e a transparência 
do encontro e das decisões

“Os participantes, sejam 
em reuniões ou assembleias 
semipresenciais ou digitais, 
deverão assinar a respectiva 
ata e consolidar a lista de 
presença com certificado 
digital emitido por entidade 
credenciada pela Infraes-
trutura de Chaves Públicas 
Brasileira – ICP-Brasil”, 
explica o presidente-exe-
cutivo da Associação das 
Autoridades de Registro 
do Brasil (AARB) Edmar 
Araújo.

Segundo ele, reuniões vir-
tuais já são uma realidade em 
muitas empresas. “Devido 
às restrições impostas pela 
pandemia do Coronavírus, a 
regulamentação é bem-vinda 
para evitar aglomerações 
e preservar a saúde dos 
colaboradores e acionistas, 
sem paralisar o fluxo de 
trabalho das empresas, com 
a segurança que só o uso do 
certificado digital no âmbito 
da ICP-Brasil proporciona”, 
completa Araújo. Fonte e 
mais informações: (www.
aarb.org.br).

Instrução Normativa prevê dois novos formatos de encontros em 
reuniões e assembleias de S.A., limitadas e cooperativas.
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voto a distância ou por meio 
de participação remota, via 
sistema eletrônico.

O preenchimento e a 
entrega do boletim, direta-
mente à sociedade, comple-
menta o sistema eletrônico, 
que permite a participação 
em tempo real. Para tanto, 
o documento deve conter 
as matérias constantes da 
ordem do dia, orientações 
sobre o seu envio e indica-
ção dos documentos que 
devem acompanhá-lo para 
verificação da identidade do 

acionista, sócio, associado 
ou representante.

Ainda conforme a norma, 
o sistema eletrônico adota-
do pela sociedade precisa 
garantir a segurança, a 
confiabilidade e a transpa-
rência do encontro e das 
decisões. Também deve-se 
preservar o direito de par-
ticipação e voto a distância 
durante todo o processo. A 
gravação integral da reu-
nião ou assembleia deverá 
ficar arquivada na sede da 
sociedade.

Certificados digitais 
ICP Brasil podem 
ser emitidos 100% 
online

A partir da Medida Provisó-
ria nº 951/2020, os certificados 
digitais no padrão da Infra-
estrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP-Brasil -agora 
podem ser emitidos de forma 
online. A condição para emissão 
do documento digital foi defi-
nida pelo normativo publicado 
na última quarta-feira (15), 
no Diário Oficial da União. A 
MP simplifica a obtenção dos 
certificados digitais em um 
momento de especial atenção 
à saúde nacional, já que o iso-
lamento social impede a ida a 
uma Autoridade de Registro 
para a compra de um certificado 
digital. 

O diretor-presidente do Insti-
tuto Nacional de Tecnologia da 
Informação (ITI), Marcelo Buz, 
explica que a MP moderniza 
o sistema de autenticação e 
assinatura digital no Brasil. “O 
tempo de emergência acelera 
decisões que já estavam pre-
vistas. Estamos vivendo um 
momento no qual as relações 
digitais ganharam mais desta-
que e para isso, há que se contar 
com processos e transações 
seguros como os reconheci-
damente proporcionados pela 
ICP-Brasil. 

O certificado digital vence, a 
partir de agora, barreiras legais 
que o impediam de se moder-
nizar. Nosso governo e nossa 
gestão se empenham desde o 
primeiro dia para transformar 
o modelo de autenticação e 
assinaturas digitais. Este é, 
sem dúvida, o maior feito da 
história da ICP-Brasil e vai ser 
um grande ponto de inflexão na 
massificação do certificado”. A 
emissão de um certificado digital 
de forma remota deve atender a 
critérios de segurança de nível 
equivalente à identificação pre-
sencial, observadas as normas 
técnicas da ICP-Brasil (AI/ITI).

Marcia Andrade (*)

E no meio da enxurrada de 
medidas relativas à pandemia 
da Covid-19, entrou em vigor 
no dia 27 de março, e um 
tanto quanto despercebida, a 
nova lei de franquias (Lei n. 
13.966/2019) que revogou a 
já conhecida Lei n. 8.955/94 
e trouxe algumas moderniza-
ções para o setor. Dentre as 
principais alterações trazidas 
pela nova lei, destacamos: 
 1) Afastamento ine-

quívoco de rela-
ções trabalhistas 
entre franqueador 
e franqueado, e seus 
empregados: Em que 
pese a lei anterior já ter 
previsto a inexistência 
de vínculo emprega-
tício, a nova lei deixa 
de forma expressa e 
sem qualquer margem 
para questionamentos 
de que não há vínculo 
empregatício entre 
franqueador e fran-
queado, bem como, 
com os colaboradores 
do franqueado, inclusi-
ve durante os períodos 
de treinamento. 

 2) Possibilidade de 
sublocação: O art. 
3º da nova lei passa a 
autorizar o franquea-
dor a sublocar o ponto 
comercial ao subloca-
do, cabendo a ambas a 
possibilidade de ação 
para renovação ou 
prorrogação, ressal-
vados os casos em que 
há inadimplência seja 
do contrato de locação 
em si ou do contrato de 
franquia. 

A nova lei de franquias trouxe algumas 
modernizações para o setor.

Acompanhando as medidas de afas-
tamento social e implementação de 
home office para conter a pandemia da 
Covid-19, empresas têm investido pesado 
no uso de VPN (sigla em inglês para rede 
privada virtual) para que colaboradores 
acessem remotamente dados que só es-
tariam disponíveis in loco. Com essa tec-
nologia, dispositivos externos trabalham 
em rede com os internos, em um sistema 
que protege a privacidade online. Com 
o aumento de 70% do fluxo na internet, 
conforme dados do Kantar Consulting, o 
risco também aumentou.

Com este cenário de isolamento, a 
NordVPN, uma das principais platafor-
mas de Rede Privada Virtual do mundo, 
registra que as pessoas estão trabalhando 
pelos menos duas horas a mais por dia. 
O uso de desktop subiu 91% e de VPNs 
empresariais cresceu mais de 200% em 
média, no mundo. Com 42% do setor 

administrativo do Grupo A.Yoshii atuan-
do em home office, a área de tecnologia 
da informação da construtora precisou 
investir em ferramentas de colaboração 
e digitalização de processos, além de 
segurança da informação para o acesso 
remoto, com melhorias e upgrades em 
VPN, firewall, licenças e ferramentas para 
videoconferências em grupo. 

As soluções já estavam implementa-
das na empresa, mas o momento pediu 
um protocolo de segurança ainda mais 
rigoroso. Para o gerente de TI do Grupo 
A.Yoshii, Michael Vicentim, a preocupa-
ção com o vazamento de dados existe da 
mesma forma num ambiente corporativo 
tradicional, mas as tecnologias disponíveis 
e recém-implementadas conferem mais 
segurança para este novo cenário. 

"Para se conectar dentro desses ambien-
tes é necessária uma liberação, ou seja, 
não é qualquer pessoa que fará a conexão 

remota. Hoje, os ambientes estão muito 
evoluídos. Problemas de vazamento e de 
fraude podem ser recorrentes em ambien-
tes corporativos, até quando o trabalho não 
é feito home office. Por isso, a preocupação 
e o investimento nessas ferramentas são 
essenciais", comenta Michael.

Para garantir a eficiência e produtivi-
dade, os colaboradores mantêm contato 
diário com gestores em videoconferências. 
Grupos em aplicativos de mensagens ins-
tantâneas e agendas de atividades ajudam 
a organizar o fluxo de trabalho. "Na área 
de TI, estamos em quatro, no total, três 
atuando em home office e um in loco. Nos 
falamos o tempo todo e pelo menos uma 
vez por dia nos reunimos em chamada de 
vídeo com checklists dos principais pon-
tos. Semanalmente, a diretoria também se 
reúne por vídeo, então os trabalhos e prio-
ridades da empresa não foram totalmente 
afetados", diz o profissional.

Lei de Franquias: confira as 
4 principais alterações em destaque

franquia.com/reprodução

 3) Possibil idade de 
adoção de cláusu-
la compromissória 
para solução de 
conflitos: A cláusula 
compromissória não é 
exatamente novidade e 
já vinha sendo utilizada 
na solução de contro-
vérsias instauradas 
entre franqueador e 
franqueados. A expres-
sa previsão de utiliza-
ção de juízo arbitral, 
inclusive a mediação 
como solução de con-
flitos pode significar 
não só mais rapidez 
nas demandas, mas 
também uma análise 
qualificada e especia-
lizada dos casos. 

 4) Alteração no conte-
údo da Circular de 
Oferta: Em nossa visão, 
a principal alteração 
trazida pela nova lei são 
as inclusões de novos 
dados e documentos 
obrigatórios na entrega 
da Circular de Oferta. 

Com efeito, destacamos al-
gumas das informações que 
passam a ser obrigatórias, 

sendo elas, detalhamento 
acerca das propriedades 
intelectuais e industriais 
relacionadas à franquia, 
situação do franqueado 
em caso de término do 
contrato de franquia sobre 
cláusulas de proteção de 
dados confidenciais, cláu-
sulas de não competição, 
possibilidades de sucessão 
e/ou cessão contratual, 
possibilidade de recusa 
de compra de produtos 
e serviços exigidos pelo 
franqueador, existência de 
conselhos ou associações 
de franqueados. 

Em nosso entendimento, 
a nova lei, de forma simples 
atendeu os anseios desse 
mercado, modernizando e 
detalhando as relações, o 
que aumenta a transparên-
cia de informações entre 
franqueado e franqueador, 
levando a maior segurança 
jurídica na avaliação do 
negócio a que se pretende 
firmar. 
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