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Prescrição e 
Decadência

Usucapião

Pessoas Jurídicas de 
Direito Privado

Direito de família
e sucessões

Condomínios 
Edilícios

Direito do 
Consumidor

Regime 
Concorrencial

Proteção de 
Dados

De 12/06/2020 a 30/10/2020

Suspensão ou impedimento de todos os prazos

Não é aplicável às hipóteses específicas de 
impedimento, suspensão e interrupção

Associações, sociedades, organizações religiosas, partidos políticos e EIRELIs 

permitidas Assembleias gerais por meios eletrônicos PARA TRATAR DE Quaisquer 
assuntos IndependeNTEMENTE de previsão nos atos constitutivos 

Manifestação de vontade por qualquer meio eletrônico indicado pelo 
administrador 

Assegurada A identificação do membro e A segurança do voto 

Produzirá os Mesmos efeitos legais da assinatura presencial

Até o dia 30/10/2020

Suspensão do direito de arrependimento 
para Entregas domiciliares (delivery) de 
produtos perecíveis ou de consumo 
imediato ou de medicamentos

De 12/06/2020 a 30/10/2020

Suspensão dos prazos de aquisição da 
propriedade mobiliária e imobiliária 

até 30/10/2020

Autorizadas Assembleias condominiais 
por meios virtuais 

Possibilidade de destituição de síndico, 
prestação de contas e eleição de novo 
síndico

o síndico não está desonerado de prestar 
contas 

Manifestação de vontade equiparada à 
presencial 

Se houver impossibilidade de realizar 
virtualmente, o mandato do síndico 
será prorrogado

De 20/03/2020 a 30/10/2020

Suspensa A eficácia dos dispositivos 
que: 

• ProíbeM A venda de mercadoria ou 
A prestação de serviços 
injustificadamente abaixo do preço 
de custo 

• ProíbeM cessar parcial ou 
totalmente as atividades da empresa 
sem justa causa 

• ConsideraM ato de concentração o 
contrato associativo, de consórcio 
ou joint venture celebrado entre 
duas ou mais empresas, para efeitos 
de submissão à análise do CADE 

Inventário e partilha 

Ultimação do processo de inventário e partilha 
Para as sucessões abertas antes de 1°/02/2020, O Prazo de doze 
meses será suspenso de 12/06/2020 a 30/10/2020

Instauração do processo de inventário e partilha
Para as sucessões abertas a partir de 1°/02/2020, O Prazo de dois meses 
terá o termo inicial apenas em 30/10/2020 

Até 30 de outubro de 2020

DIREITO DE FAMÍLIA

Prisões civis por dívidas alimentícias Deverão ser cumpridas na 
modalidade domiciliar 

Inexistência de qualquer prejuízo à exigibilidade do pagamento

1º de agosto de 2021

Arts. 52, 53 e 54 da LGPD 

Sanções administrativas referentes à 
regulação da proteção de dados 
entrarão em vigor apenas em 1° de 
agosto de 2021


