


ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS E OU ORDINÁRIAS: 

 

ESTATUTO: 

 

 Artigo 13 - A Assembleia Geral é o órgão deliberativo e  

soberano da entidade. 

 

Instrumentos Importantes e Norteadores da gestão sindical 

que passam pela decisão de Assembleia Geral, com destaque: 

 

 Plano de Ação, Orçamentário e Prestação de Contas; 

 Eleições Sindicais; 

 Alterações Estatutárias. 



AGRAVANTES EM 2020 PARA REALIZAR AS ASSEMBLEIAS GERAIS  

EXTRAORDINÁRIAS E OU ORDINÁRIA: 

 

 Pandemia da COVID-19; 

 

 Decretos Governamentais que impedem a aglomeração de  

pessoas durante a pandemia; 

 

 Limitação estatutária do SISMA, que não possui a previsão 

para realizar reuniões por via eletrônica. 



Lei federal 14.010 de 10 de junho de 2020: 

 

 

Dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório  

das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período  

da pandemia do coronavírus (Covid-19). 

 

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. 

 

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.  



APÓS REUNIÕES ENTRE A ATUAL DIREITORIA EXECUTIVA, ASSESSORIA  

JURIDICA E COMISSÃO ELEITORAL, FOI CONCESSUADA AS SEGUINTES 

NECESSIDADES DE ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS: 

 

 Previsibilidade ao cumprimento de atos deliberativos e eleitorais 

por meio eletrônico (lei 14.010 efeitos até 30/10/2020; 

 

 Eleições por meio eletrônico; 

 

 Flexibilização do quórum eleitoral mínimo, em função da experiência 

Negativa adquirida na Eleição do SISMA 2017-2020, com a necessidade 

de ter realizado duas eleições (tempo e custo extra); 

 

 Eleição de Junta Administrativa (caráter provisório) em caso de não 

alcance de quórum mínimo em primeira e segunda votação. 
 



PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA DO SISMA EMITIDO EM 17/07/2020: 

 

3 – DAS PROPOSTAS DE ALTERAÇÕES  ESTATUTÁRIAS 

 

Certamente que as dificuldades trazidas pela pandemia impõem  

adaptações inevitáveis para viabilizar que pessoas em entidades  

continuem praticar seus atos jurídicos na busca de seus objetivos 

pessoais e institucionais. 

 

À luz de todas as razões que motivaram a edição da lei 14.010/2020, 

também se verifica necessária a modificação do Estatuto de modo a 

conferir maior legitimidade ao pleito com base em regras claras e  

aprovadas pela categoria. 

 

Dentro dessas premissas, verifica-se necessário promover a mudança 

das redações dos artigos 13, 35, 62, 74 e 75.  



3.1 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 13 DO ESTATUTO 

 

A redação original do referido artigo é a seguinte:  

 
Art. 13. - A Assembleia Geral é órgão deliberativo e soberano da Entidade. 

 

Parágrafo Primeiro - Na ausência de disposição diversa e específica, o quórum 

para deliberação das Assembleias Gerais será sempre por maioria simples dos 

sindicalizados regulares presentes.  

 

Parágrafo segundo - A Assembleia Geral será convocada, através de boletins,  

edital e/ou cartazes publicados com antecedência mínima de 05(cinco) dias  

úteis, na base territorial do Sindicato, garantindo-se a mais ampla divulgação 

na categoria, com fixação de cópias e/ou avisos na sede do Sindicato e nos  

locais de trabalho.  

 



Sugere-se acrescentar ao Artigo 13 os Parágrafos Terceiro e Quarto 

com as seguintes redações: 

 

Parágrafo Terceiro – Os legitimados a convocar a Assembleia Geral 

estão autorizados a definir, unilateralmente, o meio eletrônico que 

será utilizado para realização de assembleia virtual, desde que ele 

garanta identificação e segurança ao voto. 

 

Parágrafo Quarto – Na hipótese de realização de Assembleias Virtuais, 

a votação poderá se dar por aclamação, de modo que serão solicitados 

a se manifestar apenas os contrários às proposições, ou aqueles que 

quiserem se abster de exercer o direito ao 

voto.  



3.2 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 62 

 

A redação original do referido artigo é a seguinte:  

 

Art. 62. – As eleições sindicais obedecerão incondicionalmente às normas 

previstas no presente Estatuto e Regimento Interno das Eleições. 

 

Parágrafo Primeiro - A cédula será única, contendo todas as chapas 

registradas, e deverá ser confeccionada em papel branco, opaco e  

pouco absorvente com tinta preta e tipos uniformes. 

 

Parágrafo Segundo – A comissão eleitoral poderá ainda optar pelo 

empréstimo das urnas eletrônicas oficias junto ao Tribunal Regional 

Eleitoral de Mato Grosso, se sujeitando ao curso de formação para o 

uso e operacionalização destas e fazendo constar no regimento interno 

das eleições. 



Sugere-se acrescentar ao Artigo 62 o Parágrafo Terceiro 

com a seguinte redação: 

 

Parágrafo Terceiro – A Comissão Eleitoral poderá instituir a 

votação exclusivamente por meio eletrônico, a partir de  

plataforma virtual que assegure o sigilo, a segurança e a  

identidade do voto.  



3.3 - DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DOS ARTIGOS 74 E 75 

 

A redação original do artigo 74 é a seguinte:  

 

CAPÍTULO IX - DO QUÓRUM 

 

Art. 74. - A mesa apuradora verificará, pela lista de votantes, 

se participaram da votação mais de 2/3(dois terços) dos eleitores, 

procedendo, em caso de atingido o quórum, a abertura das urnas 

e a contagem dos votos, decidindo um a um, pela apuração ou 

não dos votos em separado, a lista das razões que os determinaram, 

conforme se consignou nas sobrecartas. 
 

 



Sugere-se nova redação ao Artigo 74: 

 

Art. 74 - A mesa apuradora verificará pela lista de votantes, 

se participaram da votação 50% (cinquenta por cento) dos  

eleitores aptos a votar, procedendo, caso atingido o quórum 

mínimo: 

 

I - Realizada a votação por meio eletrônico, a extração dos 

relatórios da plataforma utilizada e após verificação dos dados 

obtidos fazer a divulgação do resultado apurado ou; 

 

II - Realizada a votação por meios físicos, a abertura das urnas 

e contagem dos votos, decidindo um a um, pela apuração ou não 

dos votos em separado, a vista das razões que os determinaram, 

conforme se consignou nas sobrecartas, e após a conclusão dos 

trabalhos, fazer a divulgação do resultado.  



Parágrafo Primeiro - Não sendo obtido o quórum mínimo de 

50% (cinquenta por cento) dos eleitores aptos a votar, a mesa 

apuradora encerrará os trabalhos, seja pelo meio eletrônico 

ou físicos, inutilizando os relatórios extraídos da plataforma 

utilizada ou as cédulas e sobrecartas, sem abri-los ou  

divulgá-los e, no prazo de 15(quinze) dias corridos, deverá a 

Comissão Eleitoral convocar nova eleição. 

 

Parágrafo Segundo - Havendo apenas uma chapa inscrita, o  

quórum mínimo exigido será de 50% (cinquenta por cento) 

dos eleitores aptos a votar, devendo ser observada a previsão 

constante no caput e Parágrafo Primeiro deste artigo. 

 

Parágrafo Terceiro - A nova eleição será válida se nela  

participarem 40% (quarenta por cento) dos eleitores aptos 

a votar, onde só poderão concorrer as chapas inscritas para a  

primeira eleição. 



A redação original do artigo 75 é a seguinte:  

 

Art. 75. - Não sendo obtido o quórum de mais de 2/3(dois terços),  

a mesa apuradora encerrará a eleição, inutilizará as cédulas e  

sobrecartas, sem as abrir, notificando, em seguida, a Comissão 

Eleitoral para que esta convoque nova eleição dentro de 15 (quinze) 

dias corridos, observados os critérios estabelecidos no artigo 524, 

§4º da CLT. 

 

Parágrafo Primeiro - A nova eleição será válida se nela tomarem parte 

Mais de 50% (cinquenta por cento) dos referidos associados, observadas 

as mesmas formalidades da primeira previstas neste estatuto. 

 

Parágrafo Segundo - Na ocorrência do previsto no artigo 75, apenas 

as chapas inscritas para a primeira eleição poderão concorrer à  

subsequente.  
 



Sugere-se nova redação ao Artigo 75: 

 

Art. 75 - Será declarada vencedora a chapa que:  

 

a) Havendo duas ou mais chapas inscritas, aquela que obtiver a maioria 

simples dos votos válidos; 

 

b) Havendo apenas uma chapa inscrita, sua vitória será confirmada com 

A obtenção de no mínimo 80% (oitenta por cento) de votos SIM sobre o 

quórum mínimo exigido no Art. 74. 

 

Parágrafo Único - Na hipótese de não se obter o quórum mínimo em 

primeira ou segunda eleição, a Diretoria Colegiada deverá convocar 

imediatamente uma Assembleia Geral Extraordinária, especialmente 

para eleger uma Junta Administrativa nos termos dos Artigos 35 a 39 

deste estatuto.  
 



3.4 - DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 35 

 

A redação original do artigo 35 é a seguinte:  

 

Art. 35. – Caso a última diretoria do Sindicato não convoque o  

processo eleitoral no prazo determinado neste Estatuto, é  

necessário constituir uma Junta Administrativa, para dirigir o 

Sindicato, por prazo determinado, durante o pleito eleitoral e até 

a posse da nova Diretoria Colegiada eleita. 

 

Sugere-se acrescentar ao Artigo 35 o Parágrafo Único com a seguinte 

redação: 

 

Parágrafo Único – Não obtido o quórum mínimo em primeira ou segunda 

eleição, nos termos do art. 74, a Diretoria Colegiada deverá convocar 

imediatamente uma Assembleia Geral Extraordinária, especialmente 

para eleger Junta Administrativa.  




