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PARECER TÉCNICO 

INTERESSADO:  ADUFC-SINDICATO. 

ASSUNTO:  ANÁLISE DA VIABILIDADE JURÍDICA DA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIAS VIRTUAIS 

NA ENTIDADE SINDICAL. 

 

1. SINOPSE FÁTICA 

Trata-se de demanda para observar a viabilidade jurídica da realização de 

assembleias virtuais na ADUFC-Sindicato, tendo em vista o necessário isolamento domiciliar e 

distanciamento social ocasionado pela pandemia do coronavírus e a sanção da Lei nº 14.040, de 

10 de junho de 2020, que autoriza, até 30 de outubro de 2020, a realização de assembleias 

virtuais no âmbito das pessoas jurídicas de direito privado. 

Eis a sinopse fática. Procede-se, assim, à análise jurídica. 

 

2. ANÁLISE JURÍDICA 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que 

o mundo vive uma pandemia ocasionada pelo coronavírus. Nesse mesmo sentido, o Congresso 

Nacional, em 20 de março de 2020, por meio do Decreto Legislativo n°06/2020, reconheceu a 

ocorrência do estado de calamidade pública no Brasil. Assim, vivencia-se um momento 

excepcionalíssimo no qual o isolamento domiciliar e o distanciamento social se consubstanciam 

em uma necessidade de saúde não só individual, mas de toda a sociedade.  

Mediante tal contexto, a Lei nº 14.040, de 10 de junho de 2020, dispõe sobre o 

regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da 

pandemia do coronavírus. Frisa-se que a suspensão da aplicação das normas mencionadas na 

referida lei não implica na sua revogação ou alteração. 

Desde já, salienta-se que as entidades sindicais se inserem no gênero das 

pessoas jurídicas de direito privado. A ADUFC-Sindicato, portanto, está abrangida pelas 

disposições legais do artigo 5º da Lei nº14.040.  

Sobre a previsão das assembleias gerais por meios eletrônicos no âmbito das 

pessoas jurídicas de direito privado, observa-se, a seguir, o que dispõe o artigo 5º da Lei nº 

14.040: 

Art. 5º A assembleia geral, inclusive para os fins do art. 59 do Código 

Civil, até 30 de outubro de 2020, poderá ser realizada por meios 

eletrônicos, independentemente de previsão nos atos 

constitutivos da pessoa jurídica. 
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Parágrafo único. A manifestação dos participantes poderá ocorrer por 
qualquer meio eletrônico indicado pelo administrador, que 
assegure a identificação do participante e a segurança do voto, e 
produzirá todos os efeitos legais de uma assinatura 
presencial. (destacou-se) 

Nesse sentido, destaca-se o citado artigo 59 do Código Civil de 2002: 

Art. 59. Compete privativamente à assembleia geral: (Redação dada 
pela Lei nº 11.127, de 2005) 

I – destituir os administradores; (Redação dada pela Lei nº 11.127, 
de 2005) 

II – alterar o estatuto. (Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005) 

Parágrafo único. Para as deliberações a que se referem os incisos I e 
II deste artigo é exigido deliberação da assembleia especialmente 
convocada para esse fim, cujo quórum será o estabelecido no 
estatuto, bem como os critérios de eleição dos 
administradores. (Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005) 
(destacou-se) 

Assim, a Lei nº 14.040, de 10 de junho de 2020, determina que a assembleia geral, 

até 30 de outubro de 2020, poderá ser realizada por meios eletrônicos, inclusive para a 

destituição dos administradores e a alteração do estatuto, independentemente de previsão nos 

atos constitutivos da pessoa jurídica. 

Adiante, salienta-se que a manifestação dos participantes poderá ocorrer por 

qualquer meio eletrônico indicado pelo administrador, desde que esteja assegurada a 

identificação do participante e a segurança do seu voto, assim, as deliberações onlines 

produzirão todos os efeitos legais de uma assinatura presencial. 

Em síntese: entidades sindicais estão legalmente autorizadas a realizar 

assembleia deliberativa por meio de videoconferência durante a pandemia do coronavírus. 

Trata-se, portanto, de uma faculdade garantida às pessoas jurídicas de direito 

privado que, em razão da conjuntura de saúde vivenciada mundialmente, têm encontrado 

limitações na realização de suas assembleias. 

O Estatuto do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do 

Ceará (ADUFC-Sindicato) estabelece, por sua vez, em seu artigo 13, que compete à assembleia 

geral: apreciar questões de interesse da categoria e, sobre elas, deliberar; apreciar as contas, os 

balanços anuais e o orçamento; modificar o estatuto, apreciar sobre atos e resoluções dos 

demais órgãos dos sindicatos; disciplinar o processo eleitoral, em caráter complementar ao 

disposto no estatuto; fixar o valor e a forma da contribuição dos seus associados; decidir sobre 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11127.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11127.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11127.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11127.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11127.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11127.htm#art2
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proposta de greve, deliberar sobre a dissolução do sindicato, quando convocada 

especificamente pra isso e resolver os casos omissos do estatuto. 

Seguindo no artigo 14 do referido Estatuto, fica estabelecido quando a Assembleia 

Geral se reunirá ordinariamente (primeira quinzena dos meses de maio e novembro de cada 

ano, por convocação do presidente do sindicato, para deliberar sobre a aprovação dos relatórios 

do Conselho de Representantes e da Diretoria) e extraordinariamente (quando solicitada pelo 

Conselho de Representantes, pela Diretoria ou por um grupo de 10% ou mais de sócios no gozo 

dos seus direitos previstos e com declaração escrita dos motivos das convocação). Ademais, 

conforme explicitaremos, os artigos 15 e 16 do Estatuto especificam detalhes da convocação da 

Assembleia Geral.  

Assim, apesar do Estatuto da ADUFC não regulamentar, expressamente, as 

realizações de assembleias gerais de maneira virtual, o artigo 5º da Lei nº 14.040 as 

possibilitam.  

 

3. CONCLUSÕES 

De fato, a ADUFC-Sindicato está autorizada a realizar assembleias virtuais até 30 

de outubro de 2020, independente de previsão nos atos constitutivos da pessoa jurídica. 

Entretanto, o texto da Lei nº 14.040, de 10 de junho de 2020, não especifica o método de 

identificação dos participantes ou voto, o que pode trazer uma insegurança jurídica. 

Assim, mediante a análise jurídica realizada, orienta-se que a entidade 

sindical, quando da realização de assembleias virtuais, continue a observar, ainda que 

virtualmente, para além das disposições da Lei nº 14.040, as disposições do seu próprio 

Estatuto quanto aos quóruns, convocações, votações e todos as demais determinações 

formais e materiais sobre a realização das assembleias. 

Nesse sentido, os requisitos que devem ser considerados para a viabilidade das 

assembleias virtuais são: 

 A convocação da Assembleia Virtual deverá ser feita pelo Presidente, por edital, dentro 

de dois dias, a partir do recebimento do requerimento para a sua realização (art. 15 do Estatuto 

da ADUFC); 

 A pauta da Assembleia Virtual deverá ser amplamente divulgada, utilizando todos os 

meios possíveis, inclusive os eletrônicos (art. 15 do Estatuto da ADUFC); 
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 O edital de convocação deve informar a pauta, a data e a plataforma online na qual 

ocorrerá a Assembleia, cujo prazo de divulgação não poderá ser inferior a 48 horas, nem 

superior a 7 dias (art. 15, parágrafo 1º do Estatuto da ADUFC); 

 A Assembleia Geral deverá se reunir, em primeira convocação, com a maioria dos 

associados em gozo de seus direitos e, em segunda convocação, sessenta minutos após a 

primeira, com qualquer número (art. 16 do Estatuto da ADUFC); 

 Necessidade de ampla oportunidade de fala aos participantes. Sugere-se a 

disponibilização de um número com aplicativos de troca de mensagens para as inscrições das 

falas dos participantes durante a Assembleia; 

 Necessidade de identificação dos votos dos participantes. Sugere-se que as votações 

sejam realizadas por escrito nos campos de chat acompanhadas da devida identificação do 

votante para que se facilite a contagem e auditoria posterior;  

 Escolher, preferencialmente, uma plataforma digital que possibilite a gravação da 

Assembleia para que se possibilite, caso necessário, o posterior acesso e se confirme a lisura 

das tomadas de decisões; 

Ressalta-se, portanto, que, mesmo virtual, os atos da Assembleia devem cumprir 

todas as formalidades previstas no Estatuto da ADUFC.  

Salvo melhor juízo. 

 É o parecer. 

Fortaleza-CE, 01 de julho de 2020. 
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