
 

 

 

 
 

Belo Horizonte, 24 de março de 2020. 
 
 
CIRCULAR: 012/2020 - PRES 
ASSUNTO: ELEIÇÕES SINDICAIS NO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA – 
CORONAVÍRUS 
 
 
Prezado Presidente, 
 
 
Estamos vivendo um momento atípico e excepcional, que requer soluções 
igualmente atípicas e excepcionais. Alguns sindicatos estão em fim de mandato 
e, nesse período em que as reuniões/aglomerações de pessoas estão sendo 
impedidas, a fim de impedir a proliferação da contaminação pelo vírus, não há 
como realizar assembleias. Muitos estatutos não preveem como agir nesses 
casos. Assim, sugerimos o roteiro abaixo para que os sindicatos tentem superar 
o problema.  
 

1. Publiquem edital convocando uma assembleia geral extraordinária, de 
caráter excepcional, para a prorrogação do mandato da Diretoria e do 
Conselho Fiscal pelo período de 60 (sessenta) dias após encerrada, por 
ato do Poder Público, ou o Estado de Calamidade Pública ou o impedimento 
de aglomeração de pessoas – o que primeiro ocorrer. 
 
A assembleia deve ocorrer com o mandato vigente. Caso o prazo esteja 
curto, convoque a assembleia fundado nos artigos do estatuto que assim 
preveem. 
 
Mandem o edital por e-mail, por whatsapp, coloque na rádio, no jornal, 
afixe no sindicato, na Cooperativa, nos bancos, etc. 
 

2. A votação deverá se dar de forma excepcional: remota, em um dia, em 
largos horários permitindo que os produtores possam se manifestar – por 
exemplo das 6h00 às 19h00 do dia xx. Sugerimos que seja por e-mail, 
devendo cada voto ser arquivado – é preciso que se tenha a confirmação 
de que quem votou foi o próprio associado e o que ele votou. Por outros 
meios, apenas se tiver a segurança de que o voto foi dado pelo associado 
mesmo e que permita o arquivo. 
 

3. A ata deve ser lavrada após o encerramento da assembleia e deve ser 
encaminhada a cartório. 
 
 
 



 

 

 

 
4. Em caso de negativa de registro, deve ser pedido alvará judicial para a 

representação do sindicato no período de calamidade pública. 
 

5. As eleições devem ser convocadas e realizadas antes do fim do mandato 
prorrogado. 
 

6. O prazo de prorrogação do mandato fica a critério de cada sindicato. O 
prazo colocado foi apenas para exemplificar. 
 

7. É recomendável a apresentação prévia ao oficial do Cartório do que se 
pretende. Adequações sugeridas por ele, pertinentes, podem se inseridas 
nesse roteiro com modificação inclusive do edital ou da ata, cujo modelo 
segue adiante. 

 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Roberto Simões 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 

ASSIND/roa 

  



 

 

 

 
MODELO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REMOTA 

SINDICATO _____________________________________ 

 

Pelo presente Edital, faço saber que no dia __de _______de 20__, no período de 6h00s 

às 19h00, será realizada a Assembleia Geral Extraordinária Remota para coleta dos 

votos também remotos dos associados para a seguinte ordem do dia: prorrogação do 

mandato da atual Diretoria e do Conselho Fiscal, para xxx. Tem por justificativa a 

prorrogação e o sistema de realização remota de assembleia para votação da única 

ordem do dia: 1. a excepcionalidade gerada em razão do estado de calamidade pública 

(Decreto Legislativo nº 6/20) decorrente da pandemia mundial do corona vírus (COVID-

19) e o impedimento de realização de reunião ou assembleia que implique aglomeração 

de pessoas (art. 2º, I, da Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 17, de 

22/03/20 – MG), evitando-se a propagação da infecção pelo vírus; 2. por se tratar de 

caso de força maior, não constar no estatuto social; 3. O vencimento do mandato da 

atual diretoria e do conselho fiscal termina em xx/xx/2020, e não ser possível realizar 

a assembleia de eleição na forma estatutária, presencial pelas vedações acima 

expostas. A votação poderá se dar das seguintes formas, devendo ser recebida na data 

e horário acima expostos: e-mail (xxx), whatsapp (xxx) ou xxx. O meio de votação 

deverá permitir a identificação do votante. O Sindicato arquivará o voto e o votante. 

Encerrado o horário, serão os votos apurados e lavrada a ata, que deverá ser divulgada 

com a lista dos que votaram, podendo ser contestada em até 5 (cinco) dias de sua 

publicação pelos mesmos meios admitidos em votação. Não contestada, será 

encaminhada a registro no Cartório competente. Em caso de dúvida, o associado poderá 

encaminhar e-mail ou whatsapp acima constantes até 24 horas do início da assembleia. 

É permitido a indicação de um fiscal para o momento da apuração, que ocorrerá na 

sede do sindicato, observadas as regras de distanciamento a ser indicado pelos 

associados. 

____________,__de________ de 2020 

Presidente 
  



 

 

 

 
 
MODELO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REMOTA 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REMOTA 
 
Às 19 horas do dia ___ de _________ de 20__, na sede desta Entidade, à Rua 
_______________, foram apurados os votos dos associados que participaram da 
Assembleia Geral Extraordinária Remota, realizada nesta data, de 6 às 19 hs. Justifica-
se a realização da assembleia nesta forma por: 1. a excepcionalidade gerada em razão 
do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/20) decorrente da pandemia 
mundial do corona vírus (COVID-19) e o impedimento de realização de reunião ou 
assembleia que implique aglomeração de pessoas (art. 2º, I, da Deliberação do Comitê 
Extraordinário COVID-19 nº 17, de 22/03/20 – MG), evitando-se a propagação da 
infecção pelo vírus; 2. por se tratar de caso de força maior, não constar no estatuto 
social; 3. O vencimento do mandato da atual diretoria e do conselho fiscal termina em 
xx/xx/2020, e não ser possível realizar a assembleia de eleição na forma estatutária, 
presencial pelas vedações acima expostas. Esses fundamentos constam do edital de 
convocação, amplamente divulgado e afixado. Todos os votos serão impressos e 
arquivados, de forma a permitir a aferição. Foram proferidos xx votos, sendo xx por e-
mail, xx por whatsapp e xx por xxx, todos os votos proferidos por associados em 
condição de votar. Atua como fiscal da apuração o senhor xxx. Constatou-se serem um 
total de ____ associados e serem ___ os associados em condições de voto e terem 
votado ___ associados. Iniciada a contagem dos votos, foram apurados ___ votos para 
a favor da prorrogação do mandato para xxx, xxx votos em branco, xxx votos nulos e 
xxx votos contrários. Não foi colhido nenhum voto em separado. Ante o resultado, o 
Presidente proclamou aprovada a ordem do dia: xxx. Concluídos os trabalhos às ___ 
horas, o Presidente mandou que se lavrasse a presente ata, que, lida e achada 
conforme, vai por ele assinada, pelo fiscal e pelos demais presentes que acompanharam 
os trabalhos. ____________, __de________ de 2020. Esta ata deverá ser amplamente 
divulgada, afixada nos mesmos locais do edital de convocação. 
 
(Seguem-se os nomes legíveis e assinaturas dos membros da Mesa:) 
 
Presidente 
Fiscal 
Presentes 

 
 
 


