
 

 

MANDATO EM TEMPOS DE COVID 
ORDEM DOS PASTORES BATISTAS DO BRASIL 

 

PARECER Nº 01 

Interessado: Ordem dos Pastores Batistas do Brasil (OPBB). 

Assunto: Mandato em tempos do COVID 19 e outros. 

Ementa: Cível; Pessoa Jurídica de Direito Privado; Atos dos Administradores; 

Averbação. 

 

I - RELATÓRIO 

 

Trata-se de solicitação da ORDEM DOS PASTORES BATISTAS DO 

BRASIL, doravante OPBB, através do seu diretor executivo, Pr Daniel Ventura Braga, 

de parecer sobre o mandato de líderes de organizações religiosas e/ou realização de 

reuniões ou assembleias de forma virtual em tempos de COVID 19. 

É notório que em decorrência do COVID 19, foram impostas pelas autoridades 

competentes, restrições à realização de reuniões presenciais. 

Acontece que na vigência destas restrições, o mandato de diretorias de 

algumas organizações religiosas como: igrejas locais, associações, convenções 

estaduais e outras, serão findos e estas ficarão sem os poderes para os atos da 

administração. Ainda muitas delas deverão, no mesmo período, realizar reuniões ou 

assembleias impostas pelo estatuto. 

Diante de tal cenário é preciso encontrar meios, juridicamente válidos, para 

garantir o exercício da administração e da continuidade das organizações religiosas 

em tempos de COVID 19. 

É o relatório. 



 

 

II - FUNDAMENTAÇÃO 

 

Preliminarmente alertamos que a diretoria da organização religiosa, findo 

seu mandato, não deverá mais praticar nenhum ato da administração, sob pena de 

ineficácia dos atos praticados. É o que estabelece o Art. 662 do Código Civil, veja: 

 
Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o 
tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação 
àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. 
 

O que o artigo acima está querendo dizer é que os atos praticados por 

quem não tenha mandato, NÃO TEM VALIDADE. 

No mérito, e em resposta à consulta formulada, apresentamos 04 

(quatro) meios, juridicamente válidos, para garantir o exercício da administração 

das organizações religiosas em tempos de COVID 19, nesta ordem: 

 

1. Informação no Cartório Local 

 

Considerando que o objetivo final da organização religiosa, no que diz 

respeito ao mandato de sua diretoria ou atos praticados pelos administradores, é o 

de obter a averbação da ata de eleição ou de outras providências, recomendamos 

primeiramente a busca de informação no cartório competente, sobre qual 

procedimento ele está adotando neste momento de COVID 19 e se o mesmo tem 

alguma orientação do que devemos fazer ante a iminência da finalização do mandato 

da diretoria e necessidade de realização de reuniões e/ou assembleias deliberativas. 

Há, inclusive, relato de que em razão deste momento de 

excepcionalidades, alguns cartórios estão averbando/aceitando as atas de 

assembleias realizadas de forma virtual. 



 

 

Vale ressaltar, que por falta de previsão estatutária, não há de se falar em 

prorrogação tácita do mandato quando impossibilitado de realizar assembleias. 

Sendo assim, alguma medida que supra tal lacuna precisa ser buscada, não 

justificando a inércia.   

 

2. Ata Notarial 

 

Não há em nosso ordenamento jurídico uma definição de ata notarial. O 

conceito deste instrumento é extraído da doutrina e o melhor que encontramos é o 

que segue: 

 
Ata notarial é um ato notarial por meio do qual o tabelião – a 
pedido de parte interessada – lavra um instrumento público 
formalizado pela narrativa fiel de tudo aquilo que verificou por 
seus próprios sentidos sem emissão de opinião, juízo de valor 
ou conclusão, servindo a mesma de prova pré-constituída para 
utilização nas esferas judicial, extrajudicial e administrativa, de 
modo que a verdade (juris tantum) dos fatos ali constatados, só 
pode ser atacada por incidente de falsidade através de sentença 
transitada em julgado1. 

 

Como se verifica, o objetivo da ata notarial é dar formalidade ao ato, pois 

a participação do tabelião dá fé pública ao mesmo.  

Este instrumento teve seu reconhecimento em âmbito federal com a Lei 

8.935/94, e ganhou destaque com o advento do novo Código de Processo Civil de 

2015, no capítulo que trata das provas, o Art. 384 e seu parágrafo único, que diz: 

 
Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem 
ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, 
mediante ata lavrada por tabelião. 

 
1 https://jus.com.br/artigos/67823/ata-notarial-e-sua-forca-probante 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tabeli%C3%A3o
https://jus.com.br/artigos/67823/ata-notarial-e-sua-forca-probante


 

 

Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som 
gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata 
notarial. [grifo nosso]. 

 

Sendo assim, a utilização de tal instrumento se daria pelo convite ao 

tabelião para participar da reunião ou assembleia virtual, que lavrará uma ata notarial 

onde descreverá quais pessoas participaram e o que decidiram. É certo que este 

deslocamento do tabelião tem um custo a ser suportado pela entidade interessada. 

Sua ata notarial atestaria a veracidade da realização do ato (a reunião ou 

assembleia), bem como a fidelidade do mérito decisório e ainda supriria a ausência 

da assinatura física dos participantes, o que permitiria ao próprio tabelião a 

averbação da ata no ato constitutivo da organização religiosa. 

 

3. Ratificação Posterior dos Atos Praticados 

 

Nesta opção, a organização religiosa realizaria sua assembleia de forma 

virtual e buscaria, posteriormente, a ratificação ou homologação do ato, pela próxima 

assembleia realizada fisicamente. 

Este caminho encontra respaldo legal no Art. 662 do Código Civil e seu 

parágrafo único, veja: 

 
Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o 
tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação 
àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os 
ratificar. 
Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou 
resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato. [grifos 
nosso]. 

 

Já expomos na preliminar o objeto deste artigo, aqui vamos explorar 

a exceção à regra, ou seja, a ratificação posterior dos atos praticados pelo 



 

 

administrador sem mandato ou, em tese, os atos praticados com omissão 

estatutária, como assembleias online. 

Pelo parágrafo único apontado, a “ratificação” deverá ser, “... 

expressa, ou resultar de ato inequívoco, ...”. 

No caso das organizações religiosas, a ratificação, nos moldes 

requerido, poderá ser feita por órgão ou reunião/assembleia realizada 

posteriormente que atenda as regras e formas já previstas no estatuto (ato 

inequívoco), sendo assim, possível de ser adotado a presente sugestão.  

 

4. Administrador Provisório 

 

Em último caso, para não deixar a administração eclesiástica na 

informalidade/ilegalidade, no caso de findo o mandato, a saída seria a nomeação do 

administrador provisório. 

Tal procedimento é aplicável quando a organização religiosa estiver 

desprovida de sua administração estatutária, fato que impede a continuidade de suas 

atividades, bem como compromete a sua própria existência.  

O legislador, atento à situações dessa natureza, facultou a qualquer 

interessado, na hipótese descrita acima, a possibilidade de requerer ao juiz de direito, 

a nomeação de um administrador provisório, inteligência do artigo 49 do Código Civil, 

vejamos:  

 
Art. 49. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, 
a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á 
administrador provisório. 

 

Como se vê, este procedimento é facultativo a qualquer 

interessado.  



 

 

Porém, não existe na legislação processual civil brasileira, 

procedimento específico para a nomeação de administrador provisório à pessoa 

jurídica desprovida de direção e, considerando tratar-se de providência cuja espécie 

é de administração pública de interesse privado e cuja legitimidade para a nomeação 

está a cargo do Poder Judiciário, o processamento do requerimento deverá obedecer 

as disposições previstas nos artigos 719 e seguintes do Código de Processo Civil, que 

disciplina o procedimento de jurisdição voluntária, repare:  

 
Art. 719.  Quando este Código não estabelecer procedimento 
especial, regem os procedimentos de jurisdição voluntária as 
disposições constantes desta Seção. 

 

Sendo assim, tal processo é perfeitamente admissível ao caso de extinção 

de mandato de diretoria de organização religiosa, que não tem a possibilidade de 

realizar assembleia física para eleição de nova diretoria e precisando dar continuidade 

às suas atividades. 

 

III - CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto, o parecer é no sentido de sugerir os caminhos acima 

apontados, e na sequência colocada, a serem adotados pelas organizações 

religiosas, nas realizações de suas reuniões ou assembleias deliberativas, 

carecedoras de averbação cartorária, por considera-los JURIDICAMENTE VÁLIDOS. 

É certo que consideramos tais vias, juridicamente válidas, por estarem 

pautadas na lei, mas o momento permite também nos valer da analogia, dos bons 

costumes e dos princípios gerais do direito para trilharmos outros caminhos, 

porém que nos levem ao mesmo destino, a continuidade da atividade da organização 

religiosa. 



 

 

Recomendamos que só sejam lavadas para averbação aqueles atos 

extremamente necessários de tal formalidade. 

Por fim, recomendamos ainda, que procedam uma reforma do estatuto 

para constar que reuniões e/ou assembleias poderão ser realizadas por meios 

eletrônicos, sugerindo a seguinte redação: 

 

Art. ... A assembleia geral poderá ser realizada por meios 
eletrônicos. 
Parágrafo único. A manifestação de 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. 

 

Este o parecer. 

 

Barretos, 06 de maio de 2020. 

 

Comissão: 

 

Dr. James Pinheiro 

Dr. Marcelo Rateiro 

Dr. Nivaldo Monteiro 

Dr. Osmar Teles Dias 

 
 
 
 
 
 



 

 

MODELO DE CONVOCAÇÃO (ASSEMBLEIA VIRTUAL) 
MODELO OFERECIDO PELA CONVENÇÃO BATISTA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 
 

Enviar esse texto via e-mail para todos os membros com e-mail registrados na igreja, bem 

como postar nas redes sociais da mesma, e disparar via WhatsApp nos grupos oficiais da 

igreja. 

 

Aos 

Membros da Igreja Batista XXXX (nome conforme consta no estatuto e cartão CNPJ).  

 

Ref.: Convocação Assembleia Geral (Ordinária ou Extraordinária) – Modalidade virtual  

 

Prezados Senhores,  

Considerando:  

i. a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional 

pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência 

da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

ii. a Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência 

em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 



 

 

iii. o Decreto Legislativo Federal de nº 6 de 2020, que declara sobre o estado de 

pública calamidade  em saúde em âmbito federal com efeitos até 31 de 

dezembro de 2020; 

iv. o Decreto nº 4593 - R, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre o estado de 

emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo; e 

v. a Lei 14.010, Art. 5º, que dispõe sobre a realização de assembleia por meios 

eletrônicos, até 30.10.2020, independentemente de previsão nos atos 

constitutivos da pessoa jurídica. 

 

Convocamos os membros da Igreja Batista XXXX (nome conforme consta no estatuto e cartão 

CNPJ) para participarem da Assembleia Geral (Ordinária ou Extraordinária) – Modalidade 

virtual, que ocorrerá conforme informações abaixo: 

Data: xx/xx/xxxx 

Início: xx:xx h, em primeira chamada; 

Transmissão: Plataforma Zoom.us (colocar a plataforma ou endereço eletrônico em que 

ocorrerá a assembleia); 

Link de transmissão: xxxxxxxxx (conforme demandado pela plataforma) 

Comissão escrutinadora: xxxxx (nome completo), xxxxx (nome completo), xxxxx (nome 

completo). A comissão escrutinadora estará como anfitrião da assembleia na plataforma; 

PAUTA:  

1) xxxx; 

2) ....... 



 

 

Procedimentos para habilitação dos membros:  

1) Todos os membros deverão se identificar ao entrar no ambiente virtual enviando 

mensagem, via plataforma (ou outra forma que a igreja e sua plataforma permitir), para 

o anfitrião; 

2) a comissão eleitoral (que estará como anfitrião da assembleia) tomará nota do NOME, 

CPF e DATA DE NASCIMENTO dos presentes; 

3) caberá́ ao membro a responsabilidade de prover seu acesso à plataforma; 

4) recomendamos acessarem a ferramenta de transmissão simultânea da assembleia 

com no mínimo 10 minutos de antecedência para ajustes na conexão e registro de 

presença conforme item 1; 

5) é pré-requisito do participante garantir uma estrutura adequada de internet e 

equipamentos que suportem transmissão de áudio e vídeo; 

6) não é recomendado o acesso em trânsito; 

7) as votações serão feitas através da seção de mensagens da plataforma, direcionados 

para o anfitrião, aonde estará à comissão escrutinadora; 

8) a comissão escrutinadora gerará a lista de presença, bem como será o fiel depositário 

dos votos para cada matéria apresentando o resultado da votação à própria 

assembleia. 

 

 

Atenciosamente, 

XXXXXXXXXX 

Presidente 

  



 

 

MODELO DE ATA (ASSEMBLEIA VIRTUAL) 
MODELO OFERECIDO PELA CONVENÇÃO BATISTA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

A ATA será nos mesmos moldes do que já é feito pela igreja. Alterando apenas o cabeçalho 

da ATA, que deverá ser EXATAMENTE igual ao da CONVOCAÇÃO. 

Sugerimos também, para registro nos anais da história e justificação futura, iniciar a ata, com 

os “considerandos” enviados na convocação. 

A ata terá a mesma tratativa da ata de assembleia e presencial e precisará ser impressa e 

assinada pelo secretário e pelo presidente na mesma forma como se faz nas demais 

assembleias. 

Segue abaixo modelo de ata e texto inicial sugerido. 

 
 

 

  



 

 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL (Ordinária ou Extraordinária) – MODALIDADE VIRTUAL 

(Em conformidade com o Art. 5º da Lei 14.010) 

 

Ata da Assembleia Geral (Ordinária ou Extraordinária) – Modalidade virtual, realizada no dia 

XXXXX, ocorrida via MODALIDADE VIRTUAL considerando: a) a Declaração de Emergência 

em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 

de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

b)a Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional - ESPIN, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

coronavírus (2019-nCoV); c) o Decreto Legislativo Federal de nº 6 de 2020, que declara sobre 

o estado de pública calamidade  em saúde em âmbito federal com efeitos até 31 de dezembro 

de 2020; d) o Decreto nº 4593 - R, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre o estado de 

emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo; e) a Lei 14.010, Art. 5º, que 

dispõe sobre a realização de assembleia por meios eletrônicos, até 30.10.2020, 

independentemente de previsão nos atos constitutivos da pessoa jurídica. Isto posto a 

assembleia ocorreu via plataforma XXXXXXX (colocar o nome da plataforma utilizada) no 

seguinte endereço/link eletrônico de transmissão XXXXXXXXX (colocar o link utilizado), 

iniciando-se às XXXXh (horário que começou) em (primeira ou segunda) chamada, em 

conformidade com o edital de convocação enviado no dia XXXX (data do envio do e-mail para 

os membros e postagem nas paginas virtuais da igreja), via e-mail de todos os membros, bem 

como divulgado publicamente nas redes sociais da igreja, nas seguintes páginas e endereços 

virtuais: site xxxx (citar o endereço eletrônico), instagram xxxx (citar o endereço eletrônico), 

facebook xxxx (citar o endereço eletrônico) (informar todos os endereços oficiais em que a 

igreja divulgar a assembleia). O presidente Pr. Xxxxx, da por aberto os trabalhos explicando 

os motivos da assembleia virtual conforme os “considerandos” enviados na convocação e 



 

 

descritos no caput desta ata, momento no qual informa que a diretoria nomeou os irmãos 

XXXX (nomes e sobrenome e XXXX (nomes e sobrenome) (informar todos os nomes da 

comissão escrutinadora) .para formarem a COMISSÃO ESCRUTINADORA, dado a 

necessidade de gerar a lista de presença garantido aceso aos membros e tão somente, bem 

como para contagem/conferencia dos votos, em conformidade com o parágrafo único, do art. 

5º da Lei 14.010/2020. O presidente ainda explica como funcionará o acesso de cada membro 

bem como o sistema de votação conforme orientações enviadas via edital de convocação, a 

saber: 1) Todos os membros deverão se identificar ao entrar no ambiente virtual enviando 

mensagem, via plataforma (ou outra forma que a igreja e sua plataforma permitir), para o 

anfitrião;2) a comissão eleitoral (que estará como anfitrião da assembleia) tomará nota do 

NOME, CPF e DATA DE NASCIMENTO dos presentes; 3) caberá́ ao membro a 

responsabilidade de prover seu acesso à plataforma; 4) foi recomendado acessarem a 

ferramenta de transmissão simultânea da assembleia com no mínimo 10 minutos de 

antecedência para ajustes na conexão e registro de presença conforme item 1; 5) é pré-

requisito do participante garantir uma estrutura adequada de internet e equipamentos que 

suportem transmissão de áudio e vídeo; 6) não é recomendado o acesso em trânsito; 7) as 

votações serão feitas através da seção de mensagens da plataforma, direcionados para o 

anfitrião, aonde estará à comissão escrutinadora; 8) a comissão escrutinadora gerará a lista 

de presença, bem como será o fiel depositário dos votos para cada matéria apresentando o 

resultado da votação à própria assembleia. Ato contínuo o presidente informa a pauta da 

assembleia qual seja:  1) xxxx, 2) xxxx (informar os assuntos enumerando-os).Iniciando-se as 

discussões do primeiro assunto da pauta, 1) xxxx, discutiu-se ................................................  

(dar continuidade à ata conforme discussões e aprovações das matérias da mesma forma 

como já é feito nas atas das assembleias) 

.................................................. Nada mais a tratar, o presidente dá por encerrada a 

assembleia às XXXXX h(horário de término), onde após lida e aprovada esta ata, será 

assinada por mim XXXXXX (nome completo) secretário(a) e pelo presidente. 



 

 

 

xxxxx (nome da cidade da igreja), XX de XXXX de XXXXXXX (data da assembleia) 

 

_____________   _____________ 

XXXXX       XXXXX 

Presidente    Secretário (a) 

  



 

 

MODELO DE LISTA DE PRESENÇA (ASSEMBLEIA VIRTUAL) 
MODELO OFERECIDO PELA CONVENÇÃO BATISTA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

A LISTA DE PRESENÇA será registrada pela COMISSÃO ESCRUTINADORA e assinada 

pelos membros da comissão atestando a veracidade das informações. 

Será necessário imprimi-la e colher assinatura dos membros da comissão. 

Segue abaixo modelo de LISTA DE PRESENÇA sugerido. 

 

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL (Ordinária ou Extraordinária) – 

MODALIDADE VIRTUAL (Em conformidade com o Art. 5º da Lei 14.010), ocorrida em xxx  de 

xx de xxx (data da assembleia). 

NOME CPF DATA DE 

NASCIMENTO 

   

   

A comissão composta dos seguintes irmãos: (citar o nome completo dos membros da 

comissão), constata a presença virtual dos irmãos acima listados. 

 

COMISSÃO ESCRUTINADORA  

 

_____________   _____________ 

XXXXX       XXXXX 


