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Processo nº 08/049108-1.

Cooperativa. Exigências. Reconsideração.
Não ofende o princípio da igualdade entre
os associados (Lei 5.764/71, art. 37) o fato de que a
cooperativa, tendo instituído uma comissão eleitoral
para supervisionar as eleições para seus cargos
diretivos, atribua-lhe a função de divulgar os
currículos e históricos dos eventuais candidatos.

Trata-se de pedido de reconsideração de exigências
opostas ao arquivamento do ato constitutivo da COOPERATIVA
COMUNITÁRIA DE CONSUMO DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO –
COOPER SANTO ANTÔNIO.
Duas as exigências: o arquivamento do estatuto –
apresentado tanto no corpo da ata, quanto em instrumento distinto – em capa
separada; e a retificação do art. 43, V e VI do estatuto, que estaria em
contradição com o art. 37, caput, da Lei 5.764/71.
A requerente alega que ambas
improcedem; e pede, enfim, o deferimento do pedido.

as

exigências

Procedente o pedido.
1. O art. 50 da Res. nº 01/03 da JUCESC determina que
o requerimento para a constituição da cooperativa deve ser instruído com a
ata de constituição e o estatuto, entre outros documentos. Este ‘estatuto’ pode
estar inserido na própria ata; e pode, também, ser arquivado em instrumento
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distinto. No caso, além de constar da ata de constituição, o estatuto foi
apresentado em instrumento separado. Este instrumento não é um novo ‘ato’,
ou um ‘ato’ distinto. São apenas versões do ‘estatuto’ constante da ata.
Segundo o art. 1o, §1o, da citada Resolução, “para cada ato será formulado
um requerimento (capa)” (grifou-se). Se aqueles instrumentos não perfazem
um ato autônomo e diverso, não há porque exigir novo requerimento para
arquivá-los. No caso, incide o item 01.1 do Anexo I da IN 96/03: cada um
dos instrumentos que reproduzem o estatuto deverão ser considerados “vias
adicionais”, dando ensejo aos preços correspondentes.
2. Quanto à suposta infração ao art. 37, caput, da Lei
5.764/71, ela não me parece configurada. Tal dispositivo visa a garantir a
igualdade de direitos entre os associados. Já as disposições supostamente
ofensivas dispõem sobre as atividades da “comissão eleitoral” e, mais
especificamente, sobre a divulgação de dados a respeito dos candidatos aos
cargos de administração da cooperativa. Nesta divulgação, previu-se que a
comissão divulgará os currículos dos candidatos, mencionando inclusive o
histórico de cada um no âmbito da sociedade. Não há nada de errado nisto.
Trata-se de uma regra eleitoral legítima – e, aliás, bastante razoável. Não há
qualquer ofensa à igualdade entre os associados no fato de ser divulgada, a
todo o colégio eleitoral, informações úteis à escolha dos administradores – e
não há dúvida de que o currículo dos candidatos, assim como o histórico de
sua ligação à sociedade, podem ter grande utilidade neste processo.
Ante o exposto, opina-se pela procedência do pedido.

Florianópolis, 26 de fevereiro de 2008.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
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