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MENSAGEM DO SISTEMA OCB/AL

Caros (as) cooperados (as), 

O Sistema OCB Alagoas produziu um Manual de Plano de Contingência com orientações 
jurídicas de como enfrentar as consequências da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Estamos passando por um momento que requer muitos cuidados e atenção em relação à saúde 
e economia do país. Queremos contribuir com orientações para possíveis tomadas de 
decisões. 

No que se refere à saúde, a nossa preocupação é com o trabalhador. Nesse manual vamos 
orientar sobre o que fazer diante dos efeitos que a infecção pela Covid-19 pode causar na 
cooperativa e nos cooperados.

Em Alagoas, o Governo do Estado tomou medidas restritivas como o fechamento do comércio 
por meio de Decreto Estadual e nós, através desse guia, vamos mostrar quais os possíveis 
efeitos com a paralisação das cooperativas.

Diante de tais medidas restritivas não só aqui no Estado, mas em várias cidades do Brasil, a 
economia sofre grande baque, o que gera um enorme prejuízo financeiro, principalmente aos 
trabalhadores de empresas de pequeno e médio porte, incluindo as cooperativas. 

Neste manual você também encontrará orientações de como enfrentar a inevitável crise e 
quais caminhos a seguir com o intuito de minimizar os efeitos. Serão tempos difíceis, mas 
unidos vamos superar o problema. O nosso país vai se reerguer e as cooperativas mostrarão o 
seu empenho. É hora de evidenciar que o cooperativismo é uma força motriz que também 
move o Brasil.

                                                 _________________________
Márcia Túlia Pessôa

Superintendente do Sistema OCB Alagoas
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PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA CRISE NAS 
COOPERATIVAS

O PLANO DE CONTIGÊNCIA DEVE RESPONDER A 
CINCO PERGUNTAS:

O Plano de Contingência é um documento onde estão definidas as responsabilidades 
estabelecidas em uma organização. O plano conterá informações detalhadas sobre a forma de 
atuação da cooperativa em emergência, sendo, portanto, um plano de ação.

Por meio da rápida e ágil atuação em virtude do ganho de tempo, o Plano de Contingência visa 
minimizar os riscos, por meio de treinamento, organização e orientação, facilitando, 
agilizando e uniformizando as ações necessárias às respostas de controle e combate às 
ocorrências anormais, como a disseminação da epidemia de Covid-19.

Nesse sentido, o Sistema OCB/AL apresenta a todas as cooperativas as vantagens da 
elaboração de um plano de contingência estruturado, estendendo ainda as orientações de como 
elaborá-lo.

Assim, pergunta-se: quais as vantagens de se ter um Plano de Contingência? O Sistema 
OCB/AL responde.

a) Gerir e minimizar os impactos da crise na equipe; 

b) Diminuir impactos econômicos nas vendas, compras e produção;

c) Manter o sistema tecnológico da empresa funcionando, de forma a permitir o teletrabalho, 
pois assim podemos ter comunicação clara e necessária com clientes. Pensar no fornecedor e 
no comprador, nas famílias, no consumo das famílias e na razão de existir

 
1) Quais os efeitos que a infecção dos trabalhadores pela Covid-19 pode causar na 
cooperativa? 

2) Quais efeitos que a paralisação da cooperativa pode gerar? 

3) O que preparar para fazer face a um caso de infecção de cooperados e/ou empregados? 

4) O que fazer numa situação em que existe um trabalhador suspeito de infecção na 
cooperativa? 

5) Quais prejuízos econômicos e sociais a cooperativa poderá passar? Há plano para 
prevenção? 

Apresentaremos aqui um Plano de Contingência básico, indicando diretrizes de como 
começar a elaborá-lo.
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PARA O INÍCIO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA, É 
IMPORTANTE A AVALIAÇÃO DE CINCO ÁREAS:

1. Equipe de trabalho – Sem a equipe de trabalho não haverá produto/serviço disponível e, 
automaticamente, a cooperativa irá parar economicamente. A equipe de trabalho é quem 
auxilia a vender, comprar e organizar. Neste momento preocupante que assola nosso país, o 
primeiro papel da cooperativa é conscientizar seus empregados e cooperados em relação às 
formas corretas de evitar contágios e riscos. Se o empregado da cooperativa contrai a doença, 
possivelmente ela ficará sem seu funcionário por duas semanas, no mínimo. 

Sendo assim, é importante que a cooperativa continue em funcionamento, devendo: 

a) Estabelecer procedimentos internos de higienização e prevenção, mostrando aos 
empregados e cooperados a importância de cumprir o que for estabelecido, e que pequenas 
atitudes previnem a transmissão da doença. 

b) Criar formas de divulgação, sem gerar alardes, com responsabilidade e seriedade. 
Importante treinar a equipe não apenas a se prevenir, mas a identificar casos suspeitos no setor 
a fim de encaminhá-los para tratamento e evitar a disseminação no local de trabalho. 

c) Resolver questões imediatas de mobilidade, sendo importante avaliar a necessidade da 
viagem e se os fins serão atendidos. No Sistema OCB/AL todas as viagens foram canceladas, 
visando a preservação da saúde de cada colaborador. 

d) Avaliar estratégias de trabalho remoto ou mudança de local. Estamos vivendo um momento 
de crise, sendo importante fazer sua equipe de trabalho entender o que a cooperativa está 
passando. Envolva os empregados e cooperados em todo processo e diga o que se espera 
deles. Caso opte pelo teletrabalho, busque informações jurídicas. Nosso sistema está de 
prontidão para atendê-lo. Além disso, já deixaremos abaixo informações importantes 
referente à Medida Provisória nº 927/2020. Avaliar quais as atividades da cooperativa que são 
imprescindíveis e que não podem parar; que matérias-primas, fornecimentos e serviços são 
necessários para satisfazer necessidades básicas das cooperativas; quantos trabalhadores são 
necessários garantir para a realização das tarefas que não podem ser suspensas; em caso de 
doença de alguns trabalhadores, que formação é possível dar a outros trabalhadores para que 
os substituam ou avaliar a necessidade de contratação externa e quem são os trabalhadores que 
têm mais risco de contrair uma infecção (atendimento ao público, trabalhadores que viajam 
para cidades com casos de transmissão ativa). 
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2.  Tecnologia da Informação– É preciso conversar com a equipe de trabalho. Optando pela 
modalidade de teletrabalho, qual seria a melhor forma de comunicação? Como a TI agirá? A 
equipe que irá trabalhar pela modalidade de teletrabalho foi orientada sobre a importância da 
segurança da informação, quebra de sigilo e ética nas redes sociais? A cooperativa já sabe o 
aplicativo a ser usado? Já houve treinamento de todos os empregados? Como ficará a relação 
da cooperativa com o cliente? O cliente foi informado do Plano de Contingência? 

Não tem como falar de equipe de trabalho sem falar da sua equipe de Tecnologia da 
Informação. Agora é o momento certo de atualizar e verificar aspectos necessários e pontuais 
de comunicação (quem tem acesso, quem não tem, quem tem senha, quem precisa dela, como 
capacitar a equipe para utilização da tecnologia etc.).

Agora também é o momento de verificar a melhor maneira de se comunicar com o cliente e 
com sua equipe, principalmente de uma forma mais rápida, devendo a cooperativa e sua TI 
descobrirem o que melhor irá atendê-los (comunicação por e-mail, por aplicativo de reunião 
para funcionários etc.). Muitos, ao lerem este tópico, devem se perguntar: É necessário gastar 
em um momento que se precisa economizar? Todavia, há gastos que vão gerar benefício 
econômico, por exemplo: a cooperativa poderá gastar com atualização do seu aplicativo, 
porém será beneficiada, já que conseguirá alcançar seus clientes por meio da plataforma, 
movimentando recursos, gerando lucro e deixando o cliente satisfeito.

3. Cadeia de fornecimentos – Além de deixar a tecnologia alinhada para atender a 
cooperativa no momento de crise, é necessário prestar atenção na cadeia de fornecimento. 
Qual a garantia de que a cooperativa vai continuar tendo matéria-prima? Produto de revenda? 
Logística e prazo? O mercado vai comprar nesse período? Tudo isso faz parte do Plano de 
Contingência. 

Como enfrentar a crise sem ter se planejado? Dá tempo? Sim, e é esse o motivo do presente 
manual. É necessário um plano objetivo que traga resultados, sendo importante o 
acompanhamento do Plano de Contingência. Se a cooperativa não acompanha o plano, não 
reage, não corrige, ele não terá efeito. Sem conscientizar os empregados e cooperados sobre a 
necessidade de um plano de contingência efetivo, haverá um momento em que a cooperativa 
não terá mercadoria para comprar, não saberá se o fornecedor vai produzir, nem se a 
transportadora vai entregar.

É necessário saber se os fornecedores também possuem Plano de Contingência, fazendo um 
planejamento que envolva todos eles. Por exemplo: é importante fazer contato com os bancos, 
pois eles alimentam muito essa cadeia de suprimentos. Mostre ao banco que a cooperativa tem 
débitos mensais que estão prejudicados nesta crise e veja o que ele pode fazer pela 
cooperativa, se pode repactuar. Neste passo, é importante ainda elencar os principais credores 
e fornecedores da organização (matéria-prima, produtos para revenda e serviços), os 
verdadeiros parceiros e por que não criar parcerias com outras cooperativas?
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É o momento de ver quem está disposto a ajudar neste cenário, todos estão no mesmo barco. 
Sendo assim: 

a) Faça um levantamento de estoque mínimo para duração de pelo menos 90 dias das 
principais matérias-primas ou produtos para revenda; 

b) Entre em contato com os principais fornecedores e veja se eles continuarão a atender e 
produzir durante o período de crise de forma a impedir sua descontinuidade; 

c) Se necessário, negocie compras antecipadas de forma a atender o estoque mínimo da 
organização; 
 
d) Certifique-se de que empresas de transporte darão continuidade. Se necessário, contrate 
novas transportadores e por que não cooperativas de transporte? É hora de fazer 
INTERCOOPERAÇÃO!

e) Se possível antecipe manutenções preventivas agendadas em máquinas e equipamentos 
para que ao afastar sua equipe de trabalho, você tenha equipamento funcionando; 

f) Antecipe os serviços, mas refaça a forma de pagamento. Tente entrar em acordo pra pagar 
em 60 ou 90 dias, por exemplo; 

g) Converse sempre com seus fornecedores de forma a se antecipar a quaisquer riscos de 
suspensão do atendimento, seja na compra ou venda, gerando credibilidade com cada um 
deles. 

4. Gestão de finanças – Todos os setores possuem envolvimento com a área financeira. A 
gestão de finanças é importante, pois trará dados essenciais ao Plano de Contingência. É 
necessário saber qual o fluxo de pagamento e de caixa, sendo preciso equilíbrio e preparo 
perante os bancos, bem como diante dos fornecedores para que a cooperativa não deixe de 
pagar em último momento, gerando multas e restrições de créditos. Sendo assim: 

a) Faça um levantamento da necessidade de capital de giro para os próximos 90 dias, 
verificando o histórico de contas a pagar da organização, observando as contas a serem pagas; 

b) Faça um levantamento minucioso de contas a receber e o compare com contas a pagar de 
forma a conhecer o fluxo de caixa da cooperativa; 
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c) Mesmo que as contas a receber estejam superiores, com folga ao contas a pagar, faça um 
levantamento sobre a sua fonte de recursos (banco, aplicações etc.) e o montante necessário 
caso o contas a receber não se realize. Importante incluir nesse levantamento os pagamentos 
com compras futuras e os pagamentos mensais recorrentes (impostos, folha de pagamento, 
despesas administrativas etc.); 

d) Utilize o software de gestão (se disponível) ou em planilha para planejamento, de forma a 
permitir acompanhamento e correções necessárias; 
 
e) Contate o gerente do banco com o qual opera, se atualize antecipadamente sobre o cadastro 
da empresa e verifique os limites e linhas de créditos disponíveis, caso necessária a utilização 
emergencial; 

f) Atualize o sistema de pagamentos e recebimentos fornecidos pelo banco. Se ainda o não faz, 
negocie o pagamento de funcionários por contas salários em bancos; 

g) Negocie novos prazos e condições junto aos fornecedores para novas compras de 
matérias-primas ou produtos para revenda e fornecimentos de serviços. Caso haja necessidade 
de prorrogação da dívida com fornecedores e bancos, antecipe-se e comunique-se 
previamente de modo a manter o crédito em dia e encontrar formas de acomodação. É 
importante que toda negociação e acordo sejam formalizados, por escrito; 

h) Tranquilize seus clientes, informe o Plano de Contingência da cooperativa, traga 
informações de como irá atuar e como tem atuado para minimizar os riscos. Este é o momento 
de ser a diferença do mercado e atuar conforme o mundo está permitindo. 

5. Envolvimento entre a diretoria e os seus cooperados – Toda a diretoria deverá estar 
comprometida com o Plano de Contingência. Neste momento, é essencial que o corpo diretivo 
das organizações dê esse exemplo para sua equipe de trabalho. Assim, os empregados terão 
sensação de pertencimento, bem como os cooperados possuem, de maneira que todos atuarão 
para que a cooperativa volte à normalidade. 

O Plano de Contingência não vai gerar resultados se for elaborado pela base. É necessário 
forte atuação de cooperados que visam o crescimento da cooperativa e de sua diretoria. Se a 
cooperativa não atravessar a crise, o cooperado e todos os colaboradores sofrerão com isso. 
Sendo assim, é dever de todos os cooperados e da diretoria:

a) Se envolver em todo o processo de forma a demonstrar sua preocupação e ação com todo o 
plano elaborado; 
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Caros (as) cooperados (as), 

O Sistema OCB Alagoas produziu um Manual de Plano de Contingência com orientações 
jurídicas de como enfrentar as consequências da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Estamos passando por um momento que requer muitos cuidados e atenção em relação à saúde 
e economia do país. Queremos contribuir com orientações para possíveis tomadas de 
decisões. 

No que se refere à saúde, a nossa preocupação é com o trabalhador. Nesse manual vamos 
orientar sobre o que fazer diante dos efeitos que a infecção pela Covid-19 pode causar na 
cooperativa e nos cooperados.

Em Alagoas, o Governo do Estado tomou medidas restritivas como o fechamento do comércio 
por meio de Decreto Estadual e nós, através desse guia, vamos mostrar quais os possíveis 
efeitos com a paralisação das cooperativas.

Diante de tais medidas restritivas não só aqui no Estado, mas em várias cidades do Brasil, a 
economia sofre grande baque, o que gera um enorme prejuízo financeiro, principalmente aos 
trabalhadores de empresas de pequeno e médio porte, incluindo as cooperativas. 

Neste manual você também encontrará orientações de como enfrentar a inevitável crise e 
quais caminhos a seguir com o intuito de minimizar os efeitos. Serão tempos difíceis, mas 
unidos vamos superar o problema. O nosso país vai se reerguer e as cooperativas mostrarão o 
seu empenho. É hora de evidenciar que o cooperativismo é uma força motriz que também 
move o Brasil.

                                                 _________________________
Márcia Túlia Pessôa

Superintendente do Sistema OCB Alagoas

b) Antecipar os recursos necessários aos seus colaboradores; 

c) Estabelecer medidas de contenção de gastos; 

d) Estabelecer prioridades estratégicas do Plano de Contingência e colocá-las em prática; 

e) Dividir as tarefas do acompanhamento do Plano de Contingência, mantendo 
constantemente o acompanhamento e correções. 

O Sistema OCB/AL acredita que as orientações descritas acima são essenciais e se apresenta 
como uma estratégia em meio à crise. É essencial que a cooperativa compreenda que o 
momento é passageiro e que a cooperativa não está sozinha e, para isso, conte com todo o 
apoio do Sistema OCB/AL.

 DO EIXO JURÍDICO ESTADUAL E OS IMPACTOS NA 
REALIZAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS

Não obstante à edição de Decretos Municipais, os grandes motivadores do isolamento social 
imposto à sociedade alagoana foram os Decretos editados pelo Executivo Estadual.

Até o momento, temos 7 (sete) principais Decretos Estaduais que regulamentam a quarentena, 
a saber: Decretos 69.501 de 13 de março de 2020; 69.529 de 18 de março de 2020; 69.530 de 
18 de março de 2020; 69.541 de 19 de março de 2020; 69.577 de 28 de março de 2020; 69.624 
de 06 de abril de 2020; 69.700 de 20 de abril de 2020, todos publicados no Diário Oficial do 
Estado de Alagoas

Em resumo, os Decretos Estaduais regulamentam, dentre outros assuntos, a suspensão das 
seguintes atividades:

I– bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres;
II – museus, cinemas e outros equipamentos culturais, públicos e privados; 
III – templos, igrejas e demais instituições religiosas, sendo autorizado o funcionamento 
interno;
IV – academias, clubes, centros de ginástica e estabelecimentos similares;
V – lojas ou estabelecimentos que pratiquem o comércio ou prestem serviços de natureza 
privada; 

SistemaOCB/AL
FECOOP SULENE - OCB/AL - SESCOOP/AL

9



VI – shoppings centers, galerias/centros comerciais e estabelecimentos congêneres, salvo 
quanto a supermercados, farmácias e locais que prestem serviços de saúde no interior dos 
referidos estabelecimentos;
VII – eventos e exposições;
VIII - qualquer atividade de comércio nas praias, lagoas, rios e piscinas públicas ou outros 
locais de uso coletivo e que permitam a aglomeração de pessoas;
IX - operação do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, regular e 
complementar, bem como os serviços de receptivos; e 
X - operação do serviço de trens urbanos.

ESTÁ PERMITIDO O FUNCIONAMENTO DE:

I) os órgãos de imprensa e meios de comunicação e telecomunicação em geral; 
II) serviço de call center; 
III) os estabelecimentos médicos e odontológicos, hospitalares, laboratórios de análises 
clínicas, farmacêuticos, clínicas de fisioterapia e de vacinação, psicólogos, terapias 
ocupacionais, fonoaudiólogos, para serviços de emergência ou consulta com hora marcada, e 
as óticas; 
IV) distribuidoras e revendedoras de água e gás;
V) distribuidores de energia elétrica;
VI) serviços de telecomunicações; 
VII) segurança privada; 
VIII) postos de combustíveis; 
IX) funerárias; 
X) estabelecimentos bancários e lotéricas;
XI) clínicas veterinárias, lojas de produtos para animais, lojas de plantas, serviços de 
jardinagem e lojas de defensivos e insumos agrícolas e animais;
XII) lojas de material de construção e prevenção de incêndio; 
XIII) indústrias, bem como os respectivos fornecedores e distribuidores;
XIV) lavanderias, lojas e estabelecimentos de produtos sanitizantes e limpeza, e demais do 
segmento vinculado a área de limpeza e que garantam melhorias na higienização da 
população; 
XV) oficinas mecânicas, lojas de autopeças e estabelecimentos de higienização veicular, com 
hora marcada e sem aglomeração de pessoas;
 XVI) papelarias, bancas de revistas e livrarias; 
XVII) estabelecimento de profissionais liberais (arquitetos, advogados, contadores, corretores 
de imóveis, economistas, administradores, corretores de seguros, publicitários, entre outros), 
desde que ocorra com hora marcada, sem aglomeração de pessoas e disponibilização de álcool 
gel 70% para clientes e funcionários; 
XVIII) concessionárias e revendedoras, de carros e motos, seguindo as normas estabelecidas 
pelo Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AL, por meio de Portaria de seu 
Diretor-Presidente; 
XIX) lojas de tecidos e aviamentos, facilitando a fabricação de máscaras.
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Há que se ressaltar que durante o prazo de suspensão do funcionamento das atividades, 
restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres poderão funcionar por serviços de 
entrega, inclusive por aplicativo, e na modalidade “Pegue e Leve”, sendo expressamente 
proibido o consumo local, tanto de bebidas como de comidas e as lojas e outros 
estabelecimentos comerciais também poderão funcionar por meio de serviços de entrega, 
inclusive por aplicativo, vedado, em qualquer caso, o atendimento presencial de clientes nas 
suas dependências

Desde o dia 21 de março de 2020, a maior parte da atividade comercial está paralisada em todo 
o Estado de Alagoas, pelo menos, até o dia 05 de maio, a fim de forçar o distanciamento e 
isolamento social, e evitar a circulação e aglomeração de pessoas. 

DOS EFEITOS NA ESFERA OBRIGACIONAL 

ESFERA CÍVEL

Como se pode imaginar, os Decretos 69.541/2020, 69.577/2020, 69.624/2020 e 69.700/2020 
não somente limitaram a atividade comercial, mas estabeleceram um ambiente jurídico que 
podemos denominar de “Onerosidade Excessiva”. Tal instituto jurídico, previsto no art. 317 
do Código Civil, desvela importante ponto de atenção para os contratos firmados entre as 
cooperativas e seus fornecedores, bem como as cooperativas e seus contratantes. 

O fato superveniente não previsto pelas partes, como a pandemia de Covid-19, pode tornar a 
obrigação contratual excessivamente onerosa, podendo o juiz corrigir o valor da prestação 
(art. 317) ou, o que mais deve ser ponderado, a parte devedora pode pleitear a resolução do 
contrato, com efeito retroativo à citação. 

Assim, na medida do possível, orientamos as cooperativas que balizem seus contratos, 
prevendo sempre a repactuação perante fornecedores e contratantes (como o Poder Público), 
lembrando sempre que os critérios de uma possível repactuação se dão na aferição de 
desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de fato superveniente, imprevisível e 
extraordinário, que acomete um contrato de execução futura, seja continuada ou diferida. 

Contudo, a negociação direta com os fornecedores e contratantes deverá ser um plano de 
contingência que as cooperativas já devem começar a discutir, realizando as previsões dos 
contratos vigentes, como obrigações a pagar, créditos a receber, considerando a renovação 
contratual no ambiente de paralisação em todos os setores. 

Nesse cenário, como certamente as despesas operacionais serão priorizadas, por garantirem o 
funcionamento da cooperativa, a repactuação contratual bilateral (ou seja, negociada com a 
outra parte) pode ser uma primeira medida preventiva no Plano de Contingência da sociedade 
no período de gestão da crise e pós-crise, evitando ações judiciais e seus respectivos ônus 
(sucumbenciais e contratuais).
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RELAÇÃO SOCIETÁRIA
  

Os Conselhos das Cooperativas devem estar preparados para o impacto que a paralisação de 
certas atividades gerará ao cooperado. O ambiente de “força maior” certamente atingirá a 
média de produção cooperativista de cada um dos cooperados. Ou seja, além de prejuízos 
coletivos, estamos falando também de prejuízos individuais previstos aos cooperados. 

Vale dizer que a sensação de perda se dará, principalmente, nas cooperativas que atuam 
exclusiva ou massivamente em contratos de prestação continuada, mas de pagamento por 
medição. Em tais contratos, a cooperativa necessitará prestar os serviços para que possa 
receber. Nesse cenário, é cristalina a percepção de perdas com manutenção dos custos fixos e 
estruturas (equipamentos, veículos etc.) necessárias à garantia do contrato, além da não 
produção do cooperado no período em que a atividade estiver suspensa pelo Poder Público.

Uma das alternativas atenuantes que se tem é a existência dos fundos legais obrigatórios (art. 
28 da Lei 5.764/71). O Fundo de Reserva que, por lei, deve absorver pelo menos 10% das 
sobras anuais, poderá ser utilizado para absorver as perdas da cooperativa no período, quando 
as contas do ano de 2020 forem aprovadas em sua respectiva AGO (2021), minimizando 
possíveis prejuízos ao patrimônio pessoal dos cooperados. Daí a razão de a lei prever a 
necessidade de um Fundo de Reserva, justamente por oscilações mercadológicas, tendo por 
base as enfrentadas pela economia mundial nas décadas de 20, 40, 70 e 80 do Século XX.

Assim, a correta constituição e destinação anual de sobras ao Fundo de Reserva, já 
considerando o exercício de 2019, somada à repactuação de contratos (visando a sua 
manutenção), serão importantes ferramentas para as cooperativas garantirem a retomada da 
normalidade, minimizando os efeitos aos cooperados, sempre por meio da revisão das 
estratégias e plano de contingência de gastos e ações.

ASSEMBLEIAS GERAIS

A coletânea de Decretos Estaduais e Municipais vem proibindo a aglomeração de pessoas em 
locais públicos e de livre acesso, impactando diretamente na realização das Assembleias 
Gerais das Cooperativas formatadas na Lei 5.764/71 e pela LC 130/09, especialmente a 
realização da Assembleia Geral Ordinária.

Com as proibições de reuniões decretadas, somadas ao prazo descrito no art. 44 da Lei 
5.764/71 (realização de AGO até o terceiro mês após o encerramento do exercício social), 
considerando que quase todas as cooperativas têm seu exercício social coincidindo com o ano 
civil (01 de janeiro a 31 de dezembro), o cancelamento das AGOs, implicaria na perda 
necessária do prazo (ordinário) de realização das Assembleias Gerais Ordinárias. Muitas 
dúvidas surgiram. Fomos questionados dos efeitos e consequências jurídicas da não realização 
da AGO no seu prazo legal, principalmente perante aos órgãos de controle.
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Por meio do trabalho da Unidade Nacional da OCB, em conjunto com a Frente Parlamentar 
do Cooperativismo, o Governo Federal publicou a Medida Provisória 931/2020, de 30 de 
março de 2020, que estabelece em seu Art. 5º o prazo de 7 (sete) meses para a realização das 
Assembleias Gerais Ordinárias das cooperativas, a partir do final do exercício social.

Para a maioria das cooperativas, o término do exercício social finda em 31 de dezembro 
(observar o estatuto social da sua cooperativa). Sendo assim, as cooperativas têm até julho 
para a realização das suas AGOs.

Além disso, a MPV nº 931/2020 prorroga o mandato dos membros dos órgãos estatutários até 
a realização da AGO. Ficam também prorrogados os prazos para arquivamento de atos 
assembleares até a data da retomada do funcionamento das Juntas Comerciais.

Mesmo antes da edição da MPV nº 931/2020, a OCB já vinha trabalhando junto ao Banco 
Central, ANS e DREI para harmonizar a postergação da realização das AGOs das 
cooperativas em virtude da pandemia da Covid-19.

Outra possibilidade é a realização das Assembleis Gerais de modo virtual, conforme previsto 
pelo Art. 43-A da Lei 5.764/71, criado pela Medida Provisória 931/2020.

Sendo assim, o DREI publicou a IN DREI nº 79/2020 que regulamenta os procedimentos que 
devem ser observados pelas cooperativas para a realização das Assembleias Gerais, sejam elas 
ordinárias, extraordinárias e especiais, sem presença física dos cooperados.

Essas assembleias podem ser de dois tipos: (i) semipresenciais, quando o cooperado escolhe 
votar presencialmente ou à distância ou (ii) digitais, quando os associados só puderem votar 
mediante atuação remota.

ESFERA TRABALHISTA

Uma das maiores preocupações da sociedade é o que acontecerá com os empregadores e 
empregados em meio ao caos em que se encontra a sociedade. Existe uma enorme e legítima 
preocupação no que tange as obrigações financeiras e legais dos empregadores. De pronto, já 
destacamos que a paralisação da atividade econômica certamente obrigará a readequação da 
mão de obra contratada pelas cooperativas. 

E o cenário pandêmico abre diversas frentes de ações que podem ser adotadas desde já. 
Precisamos esclarecer que a salvaguarda da vida humana é a principal medida. O afastamento 
do trabalho e o isolamento social, no atual contexto, são medidas inegociáveis, por serem as 
principais profilaxias na prevenção contra a Covid-19. 
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Desde 2017, com o advento da Reforma Trabalhista, muitos pontos da legislação foram 
modernizados justamente para tornar a relação mais próxima da realidade. Nesse sentido, 
algumas medidas em virtude da pandemia foram adotadas:

a) Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2020.

b) Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020; 

Dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19), e dá outras 
providências. 

c) Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020;

Institui o Programa Emergencial de MANUTENÇÃO do Emprego e da Renda e dispõe sobre 
medidas trabalhistas complementares.

Das medidas mencionadas acima, é possível a extração de soluções ou estudos estratégicos 
para elaboração de plano de ação. Tanto a lei quanto a medida provisória prelecionam sobre 
providências e práticas que podem ser adotadas para minimizar ou, quem sabe, proteger os 
empregadores e empregados de danos irreparáveis em sua relação durante o estado de 
calamidade pública. 

Nesse sentido, precisamos destacar as principais medidas a serem adotadas pelas cooperativas 
que figuram como empregadoras: 

a) o teletrabalho; 
b) a antecipação de férias individuais; 
c) a concessão de férias coletivas; 
d) o aproveitamento e a antecipação de feriados; 
e) o banco de horas; 
f) a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho; 
g) o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;
h) o pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda;
i) a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários; e 
j) a suspensão temporária do contrato de trabalho.
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A UTILIZAÇÃO DO BANCO DE HORAS PARA COMPENSAÇÃO 
DE FALTAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS

Como mencionados nos tópicos anteriores, o distanciamento e isolamento social se tornaram 
uma realidade. Com isso, as cooperativas também foram obrigadas a se adequarem a esse 
momento excepcional. De igual forma, o distanciamento e isolamento social reverberam na 
ausência física do empregado e, em muitos casos, sua presença não pode ser suprimida por 
teletrabalho.

Diante disso, a medida provisória também prevê um regime especial de compensação de 
jornada por meio de banco de horas. A medida pode favorecer tanto o empregador quanto o 
empregado, e a compensação deve ocorrer no prazo de até 18 meses após o encerramento do 
estado de calamidade pública, sendo realizada por meio de acordo coletivo ou individual. Essa 
compensação deve ser feita com a prorrogação da jornada em até duas horas, mas nenhum 
trabalhador pode exceder o período de 10 horas diárias. 

O Sistema OCB/AL alerta ao uso do banco de horas em favor das cooperativas. Contudo, 
evidenciamos que, embora possa ser feito por acordo coletivo ou individual, não deixem de 
acionar a equipe jurídica do Sistema OCB/AL para assisti-los durante o processo.

FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA POR ESCALA DE 
REVEZAMENTO

Pode ser observada em duas hipóteses:

A primeira se baseia justamente na informação que consta em linhas anteriores, sendo 
permitida a negociação a respeito da duração da jornada de trabalho. Respeitando a carga 
horária de trabalho para cada cargo da cooperativa, para evitar a aglomeração de pessoas, 
podem ser iniciadas negociações coletivas para o revezamento de trabalhadores, existindo, 
ainda, a possibilidade de redução salarial, não podendo ser superior a 25%, respeitando o 
limite do salário mínimo (art. 503 da CLT).

Uma segunda hipótese seria a adoção de revezamento com a manutenção do salário integral. 
Tendo a integralidade do valor do salário do trabalhador, poderá ser ajustada a alteração 
contratual, provisória, diretamente com os trabalhadores, mas desde que haja mútuo 
consentimento mediante registro por meio de aditivo ao contrato individual de trabalho, 
assinado por ambas as partes, empregado e empregador e com a assinatura de, pelo menos, 
duas testemunhas, para que se comprove a total inexistência de coação. 

Frise-se que por não resultar em prejuízo ao trabalhador, a alteração provisória pode se dar por 
tratativa direita com esse (art. 468, caput, CLT), pois não se vislumbrará a redução de salário 
e, ao mesmo tempo, ainda que trabalhe horas a menos. 
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Importante ressaltar que a MP 927/2020 dispõe que os estabelecimentos de saúde, por meio 
de acordo individual escrito, poderão prorrogar a jornada dos empregados e adotar escalas de 
horas suplementares entre a décima terceira e a vigésima quarta hora do intervalo 
interjornada, inclusive para atividades insalubres.

A compensação dessas horas poderá ser feita dentro de um prazo de 18 meses, contados a 
partir do encerramento do estado de calamidade. Os casos de contaminação pelo coronavírus 
(Covid-19) não serão considerados ocupacionais.

TELETRABALHO OU “HOME OFFICE”

Uma ferramenta que pode ser utilizada para minimizar os impactos do distanciamento e 
isolamento social é a adoção do teletrabalho (home office). Embora seja modalidade já 
conhecida na legislação, considerando sua inserção após o advento da Reforma Trabalhista 
em 2017, com o surgimento da pandemia e a obrigatoriedade do distanciamento e isolamento 
social, a modalidade criou ainda mais força e adeptos. Nesse sentido, orientamos que a 
cooperativa verifique a possibilidade de adotar teletrabalho, principalmente para que não 
ocorra a descontinuidade de seus serviços. 

Sobre as liberalidades e condicionantes impostas pela Medida Provisória 927/2020, fica 
clarividente que o empregador poderá alterar o regime de trabalho presencial para 
teletrabalho, trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância. Sendo que a MP considera 
como teletrabalho, o trabalho remoto ou trabalho à distância na prestação de serviços 
preponderante ou totalmente fora das dependências do empregador (com a utilização de 
tecnologias da informação).

Dessa forma, com maior autonomia, fica autorizado o empregador a realizar tal alteração, bem 
como determinar o retorno ao regime de trabalho presencial (independentemente de acordo 
individual ou coletivo) e sem necessidade de registro prévio da alteração no contrato 
individual de trabalho. Ainda, essas alterações poderão ser aplicadas aos aprendizes e 
estagiários.

De todo modo, caso o empregador opte pela mudança do regime de trabalho, a alteração 
deverá ser notificada ao empregado com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, por 
escrito ou por meio eletrônico.

Chamamos atenção quanto à responsabilidade financeira acerca da obrigatoriedade de arcar 
com a aquisição e fornecimento dos equipamentos para realização de teletrabalho. A 
responsabilidade pela aquisição, pela manutenção ou fornecimento dos equipamentos será 
prevista em contrato escrito, firmado previamente ou no prazo de 30 (trinta) dias, contado da 
data da mudança do regime de trabalho.

SistemaOCB/AL
FECOOP SULENE - OCB/AL - SESCOOP/AL

16



SistemaOCB/AL
FECOOP SULENE - OCB/AL - SESCOOP/AL

Se o empregado não possuir os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura, o empregador 
poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato e pagar por serviços de infraestrutura 
(não possui natureza salarial). Caso não haja possibilidade de fornecimentos dos equipamentos, 
a jornada de trabalho será computada como tempo à disposição do empregador.

Por fim, informamos que a utilização de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada 
de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, salvo se houver previsão em 
acordo.

FÉRIAS COLETIVAS

Já previstas na legislação, a modalidade de férias coletivas pode ser uma excelente alternativa 
para as cooperativas empregadoras. Entretanto, embora já prevista na legislação, a referida 
modalidade sofreu flexibilizações visando tornar o processo mais ágil e atender a demanda que a 
pandemia impõe ao mercado empregador.

Nesse sentido, a medida provisória também autoriza o empregador a conceder férias coletivas, 
desde que haja comunicação com 48 horas de antecedência. Durante o estado de calamidade, as 
empresas ficam desobrigadas de respeitar limites definidos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), que só autoriza a ocorrência das férias coletivas em dois períodos anuais, 
nenhum deles inferior a dez dias corridos. A MP 927/2020 também dispensa a comunicação 
prévia ao Ministério da Economia e aos sindicatos da categoria profissional.

 
 ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

A cooperativa também pode optar por antecipar as férias do trabalhador, que devem ser 
comunicadas com pelo menos 48 horas de antecedência. As férias devem ser superiores a cinco 
dias e podem ser concedidas mesmo que o período aquisitivo não esteja completo. 

As duas partes podem, inclusive, negociar a antecipação de férias de períodos futuros, e a 
prioridade deve ser para funcionários que pertençam ao grupo de risco do coronavírus. No caso 
dos profissionais de saúde, o empregador pode suspender férias ou licenças não remuneradas. 

Sobre as férias concedidas durante o estado de calamidade, o empregador poderá optar por 
efetuar o pagamento do adicional de um terço de férias após a concessão, até a data em que é 
devida a gratificação natalina (20 de dezembro). Já o requerimento de abono pecuniário estará 
sujeito à concordância do empregador e o seu pagamento poderá ocorrer até 20 de dezembro. Por 
fim, o pagamento da remuneração das férias poderá ser efetuado até o quinto dia útil do mês 
subsequente ao início do gozo das férias. 

Caso haja dispensa do empregado, o empregador pagará, juntamente com as verbas rescisórias, 
os valores não pagos relativos às férias. Destaca-se que os empregados que pertençam ao grupo 
de risco serão priorizados para o gozo de férias, individuais ou coletivas.
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RELAÇÃO SOCIETÁRIA
  

Os Conselhos das Cooperativas devem estar preparados para o impacto que a paralisação de 
certas atividades gerará ao cooperado. O ambiente de “força maior” certamente atingirá a 
média de produção cooperativista de cada um dos cooperados. Ou seja, além de prejuízos 
coletivos, estamos falando também de prejuízos individuais previstos aos cooperados. 

Vale dizer que a sensação de perda se dará, principalmente, nas cooperativas que atuam 
exclusiva ou massivamente em contratos de prestação continuada, mas de pagamento por 
medição. Em tais contratos, a cooperativa necessitará prestar os serviços para que possa 
receber. Nesse cenário, é cristalina a percepção de perdas com manutenção dos custos fixos e 
estruturas (equipamentos, veículos etc.) necessárias à garantia do contrato, além da não 
produção do cooperado no período em que a atividade estiver suspensa pelo Poder Público.

Uma das alternativas atenuantes que se tem é a existência dos fundos legais obrigatórios (art. 
28 da Lei 5.764/71). O Fundo de Reserva que, por lei, deve absorver pelo menos 10% das 
sobras anuais, poderá ser utilizado para absorver as perdas da cooperativa no período, quando 
as contas do ano de 2020 forem aprovadas em sua respectiva AGO (2021), minimizando 
possíveis prejuízos ao patrimônio pessoal dos cooperados. Daí a razão de a lei prever a 
necessidade de um Fundo de Reserva, justamente por oscilações mercadológicas, tendo por 
base as enfrentadas pela economia mundial nas décadas de 20, 40, 70 e 80 do Século XX.

Assim, a correta constituição e destinação anual de sobras ao Fundo de Reserva, já 
considerando o exercício de 2019, somada à repactuação de contratos (visando a sua 
manutenção), serão importantes ferramentas para as cooperativas garantirem a retomada da 
normalidade, minimizando os efeitos aos cooperados, sempre por meio da revisão das 
estratégias e plano de contingência de gastos e ações.

ASSEMBLEIAS GERAIS

A coletânea de Decretos Estaduais e Municipais vem proibindo a aglomeração de pessoas em 
locais públicos e de livre acesso, impactando diretamente na realização das Assembleias 
Gerais das Cooperativas formatadas na Lei 5.764/71 e pela LC 130/09, especialmente a 
realização da Assembleia Geral Ordinária.

Com as proibições de reuniões decretadas, somadas ao prazo descrito no art. 44 da Lei 
5.764/71 (realização de AGO até o terceiro mês após o encerramento do exercício social), 
considerando que quase todas as cooperativas têm seu exercício social coincidindo com o ano 
civil (01 de janeiro a 31 de dezembro), o cancelamento das AGOs, implicaria na perda 
necessária do prazo (ordinário) de realização das Assembleias Gerais Ordinárias. Muitas 
dúvidas surgiram. Fomos questionados dos efeitos e consequências jurídicas da não realização 
da AGO no seu prazo legal, principalmente perante aos órgãos de controle.

      DO BENEFÍCIO EMERGENCIAL DE PRESERVAÇÃO DO 
EMPREGO E DA RENDA

O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será custeado com recursos 
da União, a ser pago nas seguintes hipóteses: 

a) Redução proporcional de jornada de trabalho e de salário
b) Suspensão temporária do contrato de trabalho

Para que o empregado tenha direito ao benefício, deverá a cooperativa ou reduzir sua jornada 
de trabalho com a consequente redução do seu salário ou efetuar a suspensão temporária do 
contrato de trabalho.

Deverá a cooperativa observar as formalidades estabelecidas no §2º do Art. 5º da MP nº 936, 
de 1º de abril de 2020.

Quando for adotada a redução da jornada e do salário, o benefício será calculado com base no 
percentual da redução. Na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, o 
benefício terá valor mensal.

Não terão direito ao Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda quem 
esteja:

a) de benefício de prestação continuada do Regime Geral de Previdência Social ou dos 
Regimes Próprios de Previdência Social

b) de seguro-desemprego, em qualquer de suas modalidades

c) de bolsa de qualificação profissional de que trata o art. 2º-A da Lei n° 7.998, de 1990

DA REDUÇÃO PROPORCIONAL DE JORNADA DE TRABALHO E  
SALÁRIO

As cooperativas poderão acordar com seus empregados (mediante acordo escrito) a redução 
das jornadas de trabalho pelo período de até 90 (noventa) dias com a redução proporcional do 
salário.

Deverá a cooperativa observar os seguintes requisitos:

I - preservação do valor do salário-hora de trabalho; 
II - pactuação por acordo individual escrito entre empregador e empregado, que será 
encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias corridos; e
III - redução da jornada de trabalho e de salário, exclusivamente, nos seguintes percentuais: 
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a) 25% 
b) 50%
c) 70%

     DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO DE 
TRABALHO

Durante o período do estado de calamidade, poderão as cooperativas pactuarem com seus 
empregados a suspensão dos contratos de trabalho pelo período máximo de 60 (sessenta) dias, 
que poderá ser fracionado por até dois períodos de 30 (trinta) dias.

MEDIDAS COMPLEMENTARES

Importante frisar que o Sistema OCB/AL buscou elencar e exemplificar as medidas acima, 
mas reitera que mais medidas podem ser editadas e anunciadas nos próximos dias. 

Nesse sentido, caso a cooperativa não se sinta abarcada pelo que consta nas providências 
adotadas pelo Governo, informamos que o Sistema OCB/AL fica à disposição para estudar 
todas as medidas possíveis junto à cooperativa para afastar os prejuízos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como vimos, a situação exige austeridade e medidas de contingência em diversas áreas. 
Orientamos às cooperativas que ainda não tenham feito que conscientizem seus empregados e 
cooperados da importância do distanciamento e isolamento social, bem como das medidas 
profiláticas de higiene, que podem ser achadas no site do Ministério da Saúde e, ainda que ao 
menor sinal dos sintomas de Covid-19, procurem atendimento médico e se mantenham em 
isolamento, evitando a intensificação da proliferação do coronavírus e, consequentemente, o 
aumento da paralisação e isolamento social que hoje vivemos.

Cabe dizer que a OCB/AL é sindicato patronal do cooperativismo alagoano e estará à 
disposição para assessorar todas as cooperativas quanto às negociações sindicais e trabalhistas 
que se fizerem necessárias. Por isso, orientamos a todos que não iniciem negociações diretas 
com sindicatos de categorias profissionais sem, antes, envolver o Sistema OCB/AL, com fito 
direto de garantirmos negociações e flexibilizações trabalhistas que resguardem os interesses 
patronais nesse momento tão delicado.

Por fim, frisamos que o presente material não esgota todas as orientações e situações 
possíveis, sendo pertinente afirmar que o Sistema OCB/AL está totalmente à disposição das 
cooperativas para orientá-las e assessorá-las em todos os temas, situações e assuntos.

Nossos telefones e e-mails estão ativos e à disposição, além dos contatos diretos dos técnicos. 
Dessa forma, cremos que podemos colaborar subsidiando a prospecção de cenários e 
realização de Planos de Contingências das cooperativas alagoanas, a fim de superar a fase 
crítica que estamos atravessando. 

Como dissemos, estamos certos de que a cooperação será a principal ferramenta de reversão 
da crise e da recuperação econômica. Teremos perdas, mas juntos nos reergueremos e 
avançaremos. Esse é o espírito que nos move. 

Contem sempre com o Sistema OCB/AL. O cooperativismo é a nossa razão de ser e existir.

Saudações Cooperativistas! 

Maceió/AL, 24 de abril de 2020.
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atualizado pela Assessoria Jurídica do Sistema OCB/AL.

Presidente: Marcos Antônio Braga da Rocha
Superintendente: Márcia Túlia Pessôa de Sousa

Assessoria Jurídica: João Carlos da R. Ramiro Basto e Ana Mirela Lins

SistemaOCB/AL
FECOOP SULENE - OCB/AL - SESCOOP/AL

20


