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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

DIREITO COOPERATIVO REALIZADA NO DIA 06/05/2020, ÀS 

19h. 

 

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, 

com início 19 horas, por meio de sistema de 

videoconferência virtual disponibilizado pela 

Secretaria Geral de Comissões, a Comissão de Direito 

Cooperativo reuniu-se sob a presidência do Dr. Aldo 

Francisco Guedes Leite e com a presença da Vice-

Presidente, Dra. Jucélia Santana Ferreira, do 

Secretário-Geral, Dr. Igor Seixas Miranda Vianna, da 

Secretária-Adjunta, Dra. Felícia Borges Carvalho de 

Faria, dos membros Dra. Cileane Arruda, Dra. Marianna 

Ferraz Teixeira, Dra. Marília Ferraz Teixeira, e da 

convidada Dra. Ana Paula Andrade Ramos Rodrigues. 

Justificaram as ausências em razão de compromissos 

anteriores os seguintes membros convidados da Comissão: 

Dr. Daniel Campos Antunes e Dr. Bruno Batista Lobo 

Guimarães. O Presidente da Comissão, Dr. Aldo Francisco 

Guedes Leite, abriu a reunião agradecendo a presença 

dos participantes e esclarecendo as dificuldades de 

concluir o cronograma de reuniões mensais no mês de 

abril, especialmente em razão do atual cenário de 

pandemia da COVID-19. Na sequência, abriu a palavra 

para que os demais participantes compartilhassem como 
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estão sendo realizados os contatos e a sequencia dos 

trabalhos junto às cooperativas, dado o período de 

isolamento social provocado pela pandemia do COVID-19. 

A Dra. Ana Paula iniciou suas considerações destacando 

que a OCB tem realizado diversos trabalhos em prol das 

cooperativas, com destaque para a prorrogação dos 

prazos para realização das Assembleias Gerais 

Ordinárias do ano de 2020, bem como da alteração 

legislativa que passou a permitir que as cooperativas 

realizem as AGOs por meios virtuais. Informou, ainda, 

que a instituição estará divulgando um manual de 

orientação para as cooperativas, que deverá ser 

divulgado na próxima semana, contando, dentre outros 

itens, com perguntas e respostas e modelos dos 

documentos. Em seguida, a Dra. Cileane passou a relatar 

os acompanhamentos que tem realizado junto às 

cooperativas de crédito, ressaltando que muitas 

cooperativas do ramo já estão realizando ou 

providenciando a realização das AGOs por meios 

virtuais. Relatou, ainda, que surgem diversas dúvidas 

neste momento, em razão da novidade deste sistema de 

AGO virtual, mas que os trabalhos têm fluído sem muitos 

entraves e tem se mostrado como uma medida positiva nos 

retornos recebidos das cooperativas e de seus 

cooperados. Respondendo a uma dúvida da Dra. Jucélia 

sobre aplicação das medidas trabalhistas na prática, a 

Dra. Cileane destacou que a cooperativa onde trabalha 
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adotou diversas das medidas autorizadas, como suspensão 

de contratos de trabalho e adiantamento das férias. A 

Dra. Jucélia destacou que a CNCoop elaborou materiais 

para auxiliar as cooperativas na aplicação das medidas, 

todos disponibilizados no site da instituição. Lembrou, 

também, que o julgamento recente do STF trouxe diversos 

impactos nas alterações das normas trabalhistas, em 

especial no tocante ao reconhecimento do coronavírus 

como doença ocupacional. Dando prosseguimento nos 

relatos, a Dra. Marianna destacou que as principais 

medidas que tem recebido estão relacionadas às 

prorrogações dos pagamentos de tributos e de contratos 

bancários. No ensejo das atualizações, a Dra. Ana Paula 

relatou que, há aproximadamente 15 dias atrás, 

aconteceu a primeira reunião da Comissão de Direito 

Cooperativo do Conselho Federal da OAB, oportunidade em 

que deliberou que seria encaminhado ofícios aos 

Conselhos Seccionais que possuem comissão de 

cooperativismo, para que seja alinhado as demandas que 

estão surgindo nas respectivas regiões. Informou, 

ainda, que foram criados grupos de trabalho para 

definir as manifestações da comissão que serão 

encaminhadas para avaliação da presidência do Conselho 

Federal. Na oportunidade, pediu que os membros desta 

comissão possam contribuir com o envio de propostas e 

no levantamento de informações e materiais que poderão 

ser utilizados como subsídios nos grupos da comissão 
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federal. O Dr. Aldo lembrou que em conversa com a Dra. 

Ronise, Presidente da comissão da OAB/MG, a mesma 

informou que gostaria de propor um projeto de cursos a 

ser adotado em âmbito nacional. Será feito contato com 

ela para avaliar o interesse. Nada mais havendo a ser 

noticiado e tratado o Presidente encerrou a presente 

reunião às 20h15min, renovando os agradecimentos aos 

presentes. Eu, Igor Vianna, secretário da Comissão de 

Direito Cooperativo da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seccional Distrito Federal, lavro a presente ata para 

os devidos registros internos da Comissão. 
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