
 

Semana: 03 a 07 de julho de 2017       

 

Cooperativismo nos Tribunais retornará após o recesso forense 
dos Tribunais Superiores. 

  

Conforme já divulgado no informativo veiculado na semana passada (03/07), os Tribunais 
Superiores estarão em recesso forense de 2 a 31 de julho, oportunidade em que ficam suspensos 
os prazos processuais e as sessões de julgamento. 

Em razão da suspensão dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), não teremos a veiculação do informativo Cooperativismo nos Tribunais neste 
período, retornando à divulgação semanal a partir de 7 de agosto. 

 

Unidades Estaduais da Região Sul realizarão seminário regional de 
Direito Cooperativo neste mês. 

Aproveitamos para divulgar o “Seminário Jurídico da Região Sul”, evento que se realizará em 
Porto Alegre, no dia 20 de julho. Idealizado pelas Unidades Estaduais do Sistema da OCB da 
Região Sul (OCERGS, OCEPAR e OCESC), em conjunto com a Faculdade de Tecnologia do 
Cooperativismo – ESCOOP, o encontro tem como propósito fomentar o debate e a troca de 
experiências em temas jurídicos de interesse comum e está aberto a participantes de todo o 
País. 

Mario De Conto, coordenador do evento, falou ao informativo sobre a iniciativa de organização 
de um seminário regional e os temas que serão debatidos na oportunidade. A programação 
completa pode se consultada no folder abaixo. 



Comentário: "O Seminário de Direito Cooperativo 
da Região Sul objetiva apresentar temas de 
relevância aos profissionais que atuam na área 
jurídica de Cooperativas. A ideia de um Seminário 
regional nasceu da percepção da existência de 
questões jurídicas comuns às Cooperativas da 
Região Sul, além da ideia de possibilitar maior 
intercâmbio entre os profissionais de Cooperativas 
dos três Estados e entre as próprias Organizações 
Estaduais. A programação construída em conjunto 
pelas OCE’s conta com a palestra magna do Dr. 
Dante Cracogna, sobre os Desafios do Direito 
Cooperativo no Século XXI, prevendo ainda temas 
como “As Cooperativas e o novo Código de Processo 
Civil”, “Contratos de Integração” e “Relações de 
Trabalho e Cooperativas”."  

Mário De Conto 

Gerente Jurídico da OCERGS 
 



  



 

 


