
 

 

OFC-OCE-011/2021 
Curitiba, 01 de março de 2021. 
 
 
Ao Senhor 
Márcio Lopes de Freitas 
Presidente da OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras 
Brasília - DF 
 
 
Assunto: Prazo de Realização de Assembleias Gerais Digitais e Semipresenciais 
 
 
Prezado Senhor, 
 
 

 Em 2020, considerando o estado de calamidade pública devido ao avanço da Pandemia pela Covid-19, 

por meio da MP 931/2020, posteriormente convertida na Lei 14.030 de 28/07/2020, 

excepcionalmente para aquele ano, foi prorrogado o prazo para realização de Assembleia Geral 

Ordinária pelas cooperativas, por nove meses contando do término do seu exercício social. Esse fato 

trouxe racionalidade, equilíbrio e segurança jurídica para as cooperativas na prestação de contas aos 

seus cooperados, bem como do arquivamento de seus atos na Junta Comercial. 

   Em 2021, esperava-se que o fenômeno da Pandemia da Covid-19 não fosse obstáculo para o 

cumprimento dos prazos previstos art. 44 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971 e do art. 17 da 

Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009, fato que, infelizmente, não se percebe realidade, 

pelo contrário, o Brasil vive, neste momento, um surto igual ou até mais assustador e restritivo que 

em 2020, provocando insegurança na realização de qualquer evento de prestação de contas, eleição 

de Conselheiros de Administração, Fiscal, ou outros membros da governança, ainda que presencial, 

semipresencial ou em meio digital, como é o caso das Assembleias Gerais das sociedades cooperativas. 

O presente pleito se justifica, na medida em que grande parte dos cooperados possuem idade mais 

avançada e não raras vezes, pouca afinidade na operacionalização de aplicativos e softwares de 

videoconferência, ou ainda, aqueles cooperados que residem em localidades sem acesso à internet 

(ou velocidade incompatível com o necessário), acarretando significativa ausência de cooperados nas 

assembleias digitais. 

Do exposto, o Sistema Ocepar vem respeitosamente solicitar que seja encaminhado com urgência ao 

Congresso Nacional, novo pleito para prorrogar até 30 de setembro de 2021 os prazos de que tratam: 

 

a. O art. 44 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971 e do art. 17 da Lei Complementar nº 130, 

de 17 de abril de 2009; 



 

 

b. Os mandatos dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização e dos outros órgãos 

estatutários previstos para se encerrarem antes da realização da assembleia geral ordinária, ficam 

prorrogados até a sua realização; 

c. O art. 36 da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, contado da data em que for realizada a 

Assembleia Geral, conforme constar no edital de convocação. 

Sendo estas as informações do pleito, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos 

adicionais. 

 
 

José Roberto Ricken 
Presidente do Sistema Ocepar 




