
 

 

 

ICVM 622 e novas regras para Assembleia Virtual 

Em 17.04.2020, a CVM publicou a Instrução 622 para regular a realização de assembleia geral 
de acionistas virtual, em duas modalidades:  

 
o assembleia híbrida: assembleia parcialmente virtual, na qual há a possibilidade de os 

acionistas participarem tanto presencialmente (a estrutura presencial é mantida) 
quanto virtualmente (por boletim de voto e/ou participação e voto remotos); e 

 
o assembleia 100% virtual: assembleia 100% virtual, sem que haja um espaço físico para 

os acionistas se dirigirem. 
 
Abaixo as principais alterações à ICVM 481 trazidas pela ICVM 622. 
 

ASSUNTO MODIFICAÇÃO 

1 – Quais companhias abertas podem 
realizar a assembleia de acionistas híbrida 
ou 100% virtual? 

Todas as companhias abertas, desde que cumpram 
integralmente as regras sobre assembleias híbridas ou 100% 
virtuais previstas na ICVM 481. 

2 – O que deverá constar na convocação da 
assembleia híbrida ou 100% virtual? 

Além do que já era exigido, a convocação deverá informar se a 
assembleia será híbrida ou totalmente vitual, bem como detalhar 
as regras e os procedimentos para participação e votação, 
incluindo orientações para acesso e utilização do sistema a ser 
adotado. 
 
Essas informações poderão constar da convocação de forma 
resumida, com indicação dos endereços na rede mundial de 
computadores onde a informação completa estará disponível. 

3 – Onde poderá ser realizada a assembleia 
híbrida? 
 

Em regra, na sede da Companhia. Contudo, em caráter 
excepcional e mediante justificativa apresentada no edital de 
convocação, poderá ocorrer fora do município da sede da 
companhia.  
 

4 – Com que antecedência o acionista 
deverá apresentar os documentos 
necessários para participar da assembleia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participação presencial: antes do horário marcado para a 
abertura dos trabalhos (ainda que solicitado previamente pela 
companhia). 
 
Participação virtual: deverá seguir o prazo estipulado da 
companhia que poderá exigir a entrega com antecedência de até 
2 dias úteis.   
 
Em ambos os casos, o acionista poderá entregar a documentação 
por meio de protocolo digital.  
  



ASSUNTO MODIFICAÇÃO 

5 – Quais funcionalidades o sistema para 
participação vitual deverá ter? 

O sistema deve assegurar (i) o registro de presença dos acionistas 
e dos respectivos votos; (ii) a possibilidade de manifestação e de 
acesso simultâneo a documentos não anteriormente 
disponibilizados; (iii) a gravação integral da assembleia pela 
companhia; e (iv) possibilidade de comunicação entre os 
acionistas. 

6 – Quem pode participar virtualmente da 
assembleia? 

Tanto os acionistas quantos outras pessoas autorizadas ou que 
sejam obrigadas a participar da assembleia (ex.:administradores).  
 
A companhia deverá dar aos acionistas a possibilidade de 
simplesmente participar ou participar e votar, 
independentemente de ter enviado boletim de voto a distância.  

7 – Como se dará a assinatura da ata para o 
acionista que participou virtualmente da 
assembleia? 

O acionista que enviou boletim de voto a distância considerado 
válido pela companhia ou que tenha registrado sua presença no 
sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado 
pela companhia serão considerados presentes e assinantes da ata 
da assembleia geral.  
 
O registro em ata do acionista será realizado pelo presidente e 
pelo secretário da mesa, cujas assinaturas poderão ser feitas por 
meio de certificação digital ou reconhecidas por outro meio que 
garanta sua autoria e integridade em formato compatível com o 
adotado pela companhia para a realização da assembleia.  

8 – Como realizar uma assembleia já 
convocada em híbrida ou totalmente 
virtual? 

A companhia deverá atender todos os requisitos e disponibilizar, 
por meio de fato relevante, todas as informações exigidas pela 
ICVM 481 com antecedência mínima de 5 dias da assembleia.  

9 – Houve alteração nas regras sobre pedido 
de relação de endereços dos acionistas com 
base no art. 126, § 3º, da Lei nº 6.404/76? 

Sim, a companhia não poderá mais exigir o reconhecimento de 
firma do acionista que formular o pedido de relação de endereços 
dos demais acionistas com base no art. 126, § 3º, da Lei nº 
6.404/76.  
 
 

 

 


