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No Madrona ASAP de hoje, saiba detalhes sobre as medidas da CVM que alteram prazos para que companhias
abertas apresentem informações periódicas em 2020, além do que mudou com relação a Relatórios Anuais de
Verificação de Perfil do Cliente, fundos de Investimento e lock up – valores mobiliários emitidos sob a ICVM 476.
Também trazemos informações sobre a MPV 936, um resumo de tudo que mudou no âmbito trabalhista com a
pandemia, recomendações do Conselho Nacional de Justiça para prevenir a propagação do coronavírus e artigo
no Canal Energia, com a participação de nosso sócio de Energia.
 
TRABALHISTA - LEIA AQUI
Publicada hoje, a Medida Provisória n. 936, de 01/04/2020 (“MPV 936/2020”), trouxe novas alternativas visando
à preservação do emprego e à continuidade das atividades empresariais durante a crise do COVID-19. - Leia o
material preparado por nossa equipe Trabalhista liderada pela sócia Priscilla Carbone.
 
PENAL E EMPRESARIAL - LEIA AQUI
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançou a Recomendação nº 62/2020, destinada à adoção de medidas
preventivas à propagação do Covid-19, no âmbitos dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, que vigorarão
pelo prazo de 90 dias, sujeito à prorrogação. - Confira os comentários da equipe da sócia Milena Mazzini.
 
MERCADO DE CAPITAIS - LEIA AQUI
No contexto da edição da MP 931 editada para minimizar os impactos do COVID-19 para as companhias abertas,
sociedades anônimas fechadas e limitadas, a CVM editou, em 31/03/2020, a Deliberação CVM 849,
estabelecendo os seguintes novos prazos regulamentares para que companhias abertas apresentem
informações periódicas em 2020.:- Leia o conteúdo preparado pela equipe da sócia Nair V. Saldanha.
 
ENERGIA - LEIA AQUI
Nosso sócio de Energia, Rodrigo Machado, comentou, para artigo no Canal Energia, sobre a pressão de grandes
grupos de distribuição de energia elétrica sobre o governo e a Aneel, buscando uma solução rápida para os
problemas de caixa que vêm enfrentando devido à crise causada pela pandemia de coronavírus. Alegando caso
fortuito e evento de força maior, algumas distribuidoras notificaram supridores para alertá-los sobre possível
redução temporária dos volumes de energia contratados.
 
 

http://institucional.madronalaw.com.br/Medida%20Provisoria%20936%20Trabalhista%20PT.pdf?utm_campaign=MadronaASAP+%238&utm_content=%5BNo+title%5D+%281%29&utm_medium=email&utm_source=EmailMarketing&utm_term=MadronaASAP+%238
http://institucional.madronalaw.com.br/Criminal%20PT.pdf
http://institucional.madronalaw.com.br/ASAP%20Delibera%C3%A7%C3%A3o%20CVM%20849_Informativo%20Madrona%20PT.pdf
http://canalenergia.com.br/noticias/53131179/distribuidoras-aumentam-pressao-por-solucao-para-a-perda-de-receita

