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Ofício nº 018/2020/PRES/ANPPREV/SINPROPREV 

 

Brasília, 12 de maio de 2020 

 

Ao Senhor  

ANTÔNIO CARLOS BOLZAN BARBOSA 

Presidente do Conselho Fiscal da ANPPREV e SINPROPREV 

ASSUNTO: Resposta ao Ofício nº 004/2020  

 

 

Sr. Presidente do Conselho Fiscal, 

1. Na oportunidade que vos renovamos nossos cumprimentos, e certos de que persiste a 

preocupação com o bom andamento dos trabalhos da ANPPREV, ressaltamos que a Assembleia Geral 

Ordinária convocada para 16/03/2020 foi devidamente instalada, estando revestida de plena 

legalidade a deliberação acerca de seu adiamento, uma vez que a Assembleia não pôde ser realizada 

por conta da pandemia da Covid-19 (ata anexa). 

2. Não ocorreu o suposto vício decorrente do não atendimento ao art. 21, incisos I e II do 

Estatuto da ANPPREV uma vez que, conforme se lê do caput do referido dispositivo, “A Assembleia 

Geral será instalada pelo Presidente do Conselho Executivo, ou sucessivamente, pelo Vice-

Presidente, ou substituto integrante do referido colegiado”. 

3. Conforme se verifica da ata anexa, a instalação da Assembleia Geral se deu nos estritos 

termos do art. 21 do Estatuto, uma vez que instalada pelo Vice-presidente do Conselho Executivo. 

4. É importante lembrar que a eleição do presidente dos trabalhos é ato posterior à 

instalação da Assembleia Geral, ou seja, a Assembleia foi regularmente instalada.  

5. Registre-se, também, que, além da restrição do número de participantes por conta da 

pandemia da Covid-19, não foi possível a eleição do presidente dos trabalhos por conta de quase a 

totalidade dos presentes naquela assentada ocuparem cargos de diretoria, e por isso, estavam 

impedidos de exercer a presidência da Assembleia, como se depreende também do teor da referida 

ata. 
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6. Não é despiciendo mencionar que o adiamento da Assembleia Geral foi aprovado por 

decisão da maioria dos presentes, consubstanciando-se, desse modo, em soberana manifestação de 

vontade da Assembleia Geral então instalada. 

7. Não há dúvidas, destarte, que tanto a instalação da Assembleia Geral Ordinária em 

16/03/2020, como a sua suspensão por 60 (sessenta) dias se deram no mais perfeito cumprimento ao 

Código Civil e ao Estatuto da Entidade. E, ainda, que, existente o vício apontado – o que se sabe não 

existir – tal situação não revelaria causa eficiente à decretação de nulidade da Assembleia uma vez 

que não houve qualquer prejuízo dela decorrente, bem como o fato de a sua suspensão ter se dado por 

decisão da maioria dos presentes, o que atrairia a convalidação daqueles atos, conforme entende 

pacificamente o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 

Atenciosamente, 

  

 

Thelma Suely de Farias Goulart 

Presidente do Conselho Executivo 


