
DISCLAIMER: poderão ser realizadas quantas sessões forem necessárias, desde
que a assembleia seja concluída no prazo de 90 dias.

Assembleia virtual
Requisitos:
    Não existir vedação na convenção do condomínio;
    Preservar direitos de voz, debate e voto;
    O edital de convocação deverá especificar que a assembleia será
realizada por método eletrônico, contendo as devidas instruções
para acesso e procedimentos para votação.

Condomínios podem realizar
assembleias e reuniões virtuais

Acréscimo do artigo 4-A na Lei 13.019/14 com a regulamentação das reuniões
virtuais, desde que seja garantido o direito de voz e voto de todos os participantes.
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No dia 8 de março, entrou em vigor a Lei 14.309/2022 que permite a realização de reuniões e
deliberações virtuais pelas organizações da sociedade civil, assim como pelos condomínios
edilícios, e possibilita as sessões permanentes, promovendo alterações na Lei 13.019/2014 e
no Código Civil.

A nova Lei pretende alinhar as práticas das OSC com a nova
realidade da população, permitindo a realização de reuniões e
deliberações de forma virtual. Mesmo com o retorno das
atividades presenciais, o método virtual traz mais eficiência e
rapidez nos procedimentos burocráticos com datas pré-
determinadas e que demandam pontualidade, sendo opção
para casos excepcionais.

Mais eficiência

Fica determinado que quando a deliberação exigir quórum
especial, a assembleia poderá ser convertida em sessão

permanente, convocando obrigatoriamente as unidades ausentes
e respeitando o prazo de 60 dias para que o quórum seja

cumulativo e os votos registrados em Ata. Estas alterações foram
incluídas nos artigos 1.353 e 1.354-A do Código Civil.

Condomínios edilícios - sessão permanente

A assembleia eletrônica poderá ser realizada de forma híbrida, isto
é, com presença física e virtual, se assim previsto no edital de
convocação;
Quaisquer documentos suplementares também poderão ser
disponibilizados de forma física ou eletrônica;
É regulamentada a possibilidade de normas complementares para
assembleias eletrônicas, desde que previstas no regimento interno
do condomínio, mediante aprovação da maioria simples;
A ata somente poderá ser lavrada divulgando o resultado das
deliberações após a somatória de todos os votos.
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