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ATA DA 3ª (TERCEIRA) REUNIÃO DELIBERATIVA DA COMISSÃO 
ESPECIAL DO COOPERATIVISMO DA OAB/SP GESTÃO 2022/2024 

Aos 3 (três) dias do mês de outubro de 2022, às 10h00 (dez horas), de 
forma virtual, mediante a ferramenta Zoom, reuniram-se ordinariamente, os 
membros da Comissão Especial do Cooperativismo. A reunião foi aberta 
pelo seu Presidente, o Dr. Costantino Savatore Morello Junior. Também 
compareceram na reunião os seguintes membros: 1. Efetivos: Fernanda 
Aragão Morello, Juliana Oliveira de Lima; Osiris Walicek Dengucho e 
Rogério Mesquita. 2.Efetivos Regionais: Eduardo Garcia de Lima e 
Marcelo de Oliveira Lavezo e Marco Aurélio Bellato Kaluf; 3. Consultores: 
Aramis Moutinho Júnior e Giovanni Pietro Morello Porto; 4. Colaboradores: 
Elizeu de Mesquita Mourão. Além da presença dos seguintes convidados: 
Rafael Braga de Sousa Franco e Viviane Macedo Viteli de Lima. 
Justificaram Juliana Oliveira, Daniela Colloca, Daniel Guiel Marques, Marina 
Lopes. Abrindo os trabalhos, o Sr. Presidente, Dr. Costantino Savatore 
Morello Júnior saudou e agradeceu a presença de todos em especial dos 
membros da Diretoria Executiva da Comissão. 1) Minuto do 
Cooperativismo da ESA – O Sr. Presidente comunicou da parceria com a 
Rádio Justiça para impulsionar o “Minuto do Cooperativismo”, projeto este 
que já vinha sido debatido em reuniões anteriores. Reforçou da importância 
da participação de todos os membros da Comissão e lembrou que os 
interessados devem gravar vídeos curtos na perspectiva de atender ao 
tema “minuto”, sobre os mais variados assuntos de interesse do 
Cooperativismo como um todo. Na sequência, o membro consultor Aramis 
Moutinho Júnior pediu a palavra e sugeriu que se tornasse obrigatório o 
envio por parte de cada membro da Comissão de ao menos um vídeo para 
o “Minuto do Cooperativismo”, no intuito de que a participação não se 
limitasse apenas aos membros da Diretoria Executiva. O Presidente Dr. 
Costantino Savatore agradeceu a sugestão e democraticamente, colocou 
o assunto para deliberação dos presentes, já sinalizando um cronograma 
para gravação de até o dia 1º. de novembro de 2022, ressaltando na 
ocasião que aqueles que não se sentissem à vontade para gravar o vídeo 
relativo ao “Minuto do Cooperativismo” se manifestassem mediante 
justificativa para apreciação na próxima reunião da Comissão. Não havendo 
manifestações contrárias, foi aprovada a sugestão de participação de todos 
com o envio de pelo menos um vídeo para “Minuto do Cooperativismo. Na 
sequência, o membro efetivo Eduardo Garcia de Lima solicitou o seu 
ingresso no grupo de Whatsapp. Em seguida, o membro regional Dr. Marco 
Aurélio Bellato Kaluf pediu maiores esclarecimentos sobre o “Minuto do 
Cooperativismo” no intuito de que se estabelecesse um padrão mínimo para 
as gravações dos vídeos. O Dr. Kaluf também ressaltou que está sendo 
procurado por diversos advogados, membros de escritórios e atuantes nas 
cooperativas de saúde e crédito, que estão manifestando interesse de 
ingressar na Comissão Especial do Cooperativismo, sobretudo com o intuito 

http://www.oabsp.org.br/


 
 

_____________________________________________________________________________________ 
SECRETARIA DAS COMISSÕES – Rua Maria Paula, 35  - Bela Vista, São Paulo - SP, 01319-903 - Tel. 3291-3777  

www.oabsp.org.br      2 
 
  

de debater assuntos importantes a exemplo das questões atualmente em 
discussão e que alcançam as cooperativas operadoras de planos de saúde, 
questões que envolve aspectos associativos, tudo isso porque os trabalhos 
da Comissão estão repercutindo, por fim solicitou orientação de como 
solicitar as nomeações dos interessados na Comissão. O Sr. Presidente Dr. 
Savatore, depois de agradecer as valiosas contribuições do Dr. Kaluf 
sugeriu que os interessados fizessem as solicitações de nomeação pelo 
formulário diretamente no sítio eletrônico https://www.oabsp.org.br 
esclarecendo que solicitação de nomeação dessa forma é importante para a 
Comissão e também para o reconhecimento da sua atuação junto ao Vice-
Presidente da OAB/SP Dr. Leonardo Sica. 2) Livro com Temas do 
Cooperativismo para 2023 – Com a palavra, o 2º Vice- Presidente Dr. 
Fábio Godoy, após saudar a todos, informou que estão inscritos para 
participar do livro 27 autores até o momento, que irão abordar os mais 
variados temas e que abrange todos os ramos do Cooperativismo, elencou 
alguns artigos do Ramo Trabalho, Produção de Bens e Serviços, Crédito, 
Infraestrutura e relacionados ao direito digital contemporâneo. Informou 
também que pediu aos futuros coautores que indicassem a cooperativa ou 
entidade a qual estariam ligadas a fim de demonstrar a amplitude e alcance 
dos trabalhos. Importante frisar que essa vinculação à alguma Cooperativa 
não é condição essencial para ser autor de artigos no livro. As informações 
foram consolidadas em uma planilha e enviadas para o pretenso 
patrocinador. Também reforçou sobre a definição do cronograma já com 
previsão de entrega dos artigos pelos autores para o mês de janeiro/2023, 
com prazo fatal de entrega até fevereiro do referido ano. Comentou sobre a 
revisão do livro, a ideia é formar um comitê editorial externo, para realizar 
uma análise imparcial dos temas. O Dr. Fábio Godoy passou a palavra 
para a Secretária-Geral Dra. Patrícia Cabral que sugeriu fosse convidada, 
por meio de ofício, a Dra. Ana Paula Andrade Ramos Rodrigues (Presidente 
da Comissão de Direito Cooperativo da Seccional da OAB do Distrito 
Federal) para compor o comitê de análise do livro. Ato contínuo, o Sr. 
Presidente Dr. Savatore se manifestou favorável a sugestão de encaminhar 
o ofício formalizando o convite. Em continuidade, o membro Dr. Henrique 
Furquim Paiva agradeceu a sua participação, ressaltou da sua motivação 
em participar da Comissão, logo após perguntou a respeito das regras de 
padronização do artigo. O Dr. Fábio Godoy esclareceu que seguirá as 
regras ABNT, bem como definido que o artigo terá entre 15 a 20 páginas 
por autor. Salientou também sobre a importância de o artigo seguir as 
regras de um artigo científico. O Dr. Savatore sugeriu ao Dr. Fábio Godoy 
criar um modelo padrão (margens, fonte, espaçamento etc.) para envio aos 
autores e solicitou a inclusão do Dr. Eduardo Garcia de Lima, que por um 
lapso não constou da lista dos coautores inscritos. No ensejo, o Presidente 
Dr. Savatore em resposta ao questionamento anterior do Dr. Kaluf 
informou que a respeito do “Minuto do Cooperativismo” tinha recebido uma 
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sugestão formatada da Dra. Fernanda Aragão Morello e que iria verificar 
com ela o envio do modelo padrão do vídeo para todos os membros.                              
3) Relatório gerencial – O Presidente esclareceu e apresentou o relatório 
das atividades que estão sendo desenvolvidas pelas Comissão Especial do 
Cooperativismo, esclarecendo que na medida que as ações e projetos estão 
em andamento se repetem ao longo dos meses. No ensejo, pediu a palavra 
a Dra. Viviane Macedo a fim de entender sobre uma publicação enviada no 
grupo Whatsapp. Logo em seguida, com a palavra a Dra. Patrícia Cabral 
respondeu que se tratava de um livro eletrônico “Aspectos legais do 
Cooperativismo – reflexões Camerino” - publicado somente agora em 
decorrência da COVID-19 - fruto de um intercâmbio do Sistema OCESP 
para Camerino (Itália) no ano de 2019, obra da qual participaram alguns 
autores e integrantes presentes na atual Comissão, servindo de inspiração 
para os demais membros produzir artigos de modo a difundir e divulgar a 
doutrina cooperativista.  Retomando a palavra, o Presidente Dr. Savatore 
aproveitou o ensejo e ressaltou do limite de apenas uma prorrogação para 
entrega do artigo do livro, caso o autor não entregue no prazo fatal, poderá 
ter o artigo excluído da obra, isto em razão da necessidade de cumprimento 
do cronograma junto ao patrocinador. O Dr. Fábio Godoy lembrou que há 
um prazo que é de 4(quatro) meses para a elaboração do artigo e que 
pretende criar um grupo de Whatsapp para tratar do assunto. Retornando 
ao Relatório Gerencial, o Sr. Presidente Dr. Savatore apresentou o 
documento que estará disponível no sitio da OAB/SP, ressaltando alguns 
dos eventos dos quais participaram membros da Comissão: “Encontro das 
Cooperativas de Plataforma de Mobilidade Urbana” – dias 20 e 21/08/2022; 
a participação do Presidente na mesa do evento “A nova lei do Crédito 
Cooperativo (LC 196/2022)” – 29/08/2022, que contou com a presença do 
deputado federal Arnaldo Jardim e deputado Estadual Itamar Borges e a 
Webinar “A nova lei do Crédito Cooperativo” – 30/08/2022 que contou com a 
presença do Presidente Dr. Savatore, além dos membros da Comissão e 
expositores Aramis Moutinho Júnior e do Dr. Kaluf. Entre outras ações do 
relatório rememorou os projetos: (i) Minuto do Cooperativismo; (ii) Evento de 
Imersão do Judiciário que conta com o apoio da Dra. Daniela Coloca;                            
(iii) implantação de um curso da escola da Magistratura; (iv) Livro com 
temas sobre o Cooperativismo para 2023; (v) parceria com a Comissão do 
Empreendedorismo Legal presidida pelo Dr. Afonso Pacileo que não evolui 
ainda por falta da disponibilidade de coordenadores para tocar, assim como 
as demais Comissões a exemplo da Comissão de Direito Sindical. 
Mencionou sobre o almoço com a participação dos membros da Diretoria 
Executiva da Comissão com Superintendente do patrocinador do livro; da 
participação na assembleia da Associação Ibero-Americana de Direito 
Cooperativo, Mútuo e Economia Social e Solidária, cuja sede foi transferida 
da Argentina para o Brasil (cidade do Rio de Janeiro) e que tem como 
presidente o Dr. Ronaldo Gaudio. Comentou ainda que os ofícios do TCM e 
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TCE-SP já foram assinados pelo Dr. Leonardo Sica e que só aguarda 
chegar para envio aos referidos tribunais. O Presidente Dr. Savatore 
comunicou sobre o contato iniciado com a CBN para incluir o “Minuto do 
Cooperativismo” na programação da rádio, sendo ele parabenizado pelos 
participantes por esta iniciativa e pela sua liderança na Comissão. Em 
seguida, O Dr. Fábio Godoy agradeceu o Dr. Kaluf pelo envio do modelo 
do artigo científico para encaminhamento aos membros e autores do livro. 
Prosseguindo, o Presidente Dr. Savatore pediu para constar em ata o seu 
agradecimento especial aos membros da Diretoria Executiva pelo apoio e 
participação. Também informou que a placa de homenagem ao Ministro                 
Dr. Sérgio Pinto Martins ainda não foi entregue porque ele esteve doente e 
ficou afastado do TST. Aberta a palavra aos demais membros, o Dr. Rafael 
Braga agradeceu a todos os colegas da Comissão, justificou a sua 
ausência nas reuniões anteriores por motivo de compromissos de trabalho, 
bem como de que apesar de ter conhecimento do livro não conseguiu se 
inscrever a tempo. O Dr. Rafael resgatou sobre o curso de Cooperativismo 
da ESA realizado nas gestões anteriores, no ensejo o Presidente                          
Dr. Savatore lhe propôs o desafio de assumir essa frente dos trabalhos 
junto com dos demais membros da Diretoria Executiva da Comissão tendo 
ele aceitado. Por fim, após as últimas palavras de agradecimento da 
Diretoria Executiva da Comissão e dos participantes, deu-se por encerrados 
os trabalhos, cuja ata lavrada, segue respectivamente assinada pelo 
Presidente, Dr. Costantino Savatore Morello Júnior e, por mim, Patrícia 
Alves Cabral, Secretária-Geral da Comissão do Cooperativismo da OAB/SP. 
São Paulo, 03 de outubro de 2022. 
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