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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 931, DE 30 DE MARÇO DE 2020 

 

A Medida Provisória nº 931 de 30 de março de 2020, traz a possibilidade de Sociedade Anônimas, 
excepcionalmente, realizarem a Assembleia Geral Ordinária de acionistas em até 7 (sete) meses contado 
após o fim do exercício social. 

Portanto, tal medida altera o disposto no artigo 132 da Lei nº 6404/76, a qual dispõe que: 

Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, 
deverá haver 1 (uma) assembléia-geral para: 
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras; 
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 
III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso; 
IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167). 

Desta forma, para a grande maioria das empresas a data final para a realização da assembleia será 31 de 
julho de 2020. No entanto, o Conselho de Administração ou a Diretoria poderá validar previamente acerca 
dos assuntos relacionados à dividendos. 

No que se refere a Sociedade Empresária Limitada, a Medida Provisória também trouxe previsão de 
prorrogação do prazo para as assembleias de sócios, conforme disposto no artigo 4º da MP: 

Art. 4º A sociedade limitada cujo exercício social se encerre entre 31 de dezembro de 2019 e 
31 de março de 2020 poderá, excepcionalmente, realizar a assembleia de sócios a que se 
refere o art. 1.078 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil no prazo de sete 
meses, contado do término do seu exercício social. 
§ 1º Disposições contratuais que exijam a realização da assembleia de sócios em prazo inferior 
ao estabelecido no caput serão consideradas sem efeito no exercício de 2020. 
§ 2º Os mandatos dos administradores e dos membros do conselho fiscal previstos para se 
encerrarem antes da realização da assembleia de sócios nos termos previstos no caput ficam 

prorrogados até a sua realização. 
 

A referida Medida Provisória trouxe ainda, a viabilidade de participação e votação em assembleias e 
reuniões à distância. 
 
E, por fim, dispõe acerca da possibilidade de a CVM (Comissão e Valores Imobiliários) autorizar, inclusive, 
a realização de assembleia digital para as Sociedades Anônimas de capital aberto. 
 
Permanecemos à disposição de V.Sa. para maiores esclarecimentos. 
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