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Classe Procedimento Ordinário/PROC
Autor Euracy de Sousa Bonner e outro
Réu Margareth Zeque de Melo e outros

DECISÃO
Trata-se de Ação declaratória de nulidade, movida por Euracy de Sousa

Bonner e outro em face deMargareth Zeque de Melo e outros, mediante a qual pleiteiam os
demandantes a suspensão da Assembleia Geral Extraordinária marcada para o dia 07.11.2011.

Argumentam os demandantes que, em 19 de outubro do corrente ano, foi
endereçada uma carta à presidente da Cooperativa de Trabalho Médico – UNIMED (primeira
autora), subscrita por 50 médicos cooperados; na qual foi pleiteada a convocação de uma
assembleia geral extraordinária – AGE, visando deliberar sobre: suspensão temporária da
diretoria executiva; constituição de uma comissão administrativa provisória e a manutenção ou
não das deliberações da última AGE. Afirma que foi acatado parcialmente o pleito dos
requeridos, ante a falta de previsão estatutária.

Aduz que fora publicado no dia 27 de outubro deste ano um "edital de
convocação para Assembleia Geral Extraordinária", subscrito por seis médicos associados,
designando referida assembleia para o dia 07 de novembro vindouro.

Afirma os autores que tal convocação não atende ao estatuto da cooperativa, pois
não foi subscrita por, no mínimo, 20% dos associados em pleno gozo de seus direitos; que o
edital de convocação não está assinado pelos cinco primeiros associados que subscreveram o
requerimento de convocação e houve mudança na pauta informada no pedido de informação.

Após discorrer sobre o direito que entende aplicável à espécie, requereu a
antecipação dos efeitos da tutela para que os réus se abstenham de realizar a assembleia geral
extraordinária agendada por meio do edital que ora se impugna ou, alternativamente,
abstenham-se de deliberar sobre o primeiro e segundo itens ali constantes.

Carreou aos autos documentos de fls. 20/97.
É o breve relatório, passo à fundamentação.
Como é cediço, para concessão da antecipação dos efeitos da tutela faz-se mister

a coexistência de dois requisitos: verossimilhança das alegações e fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação. Na espécie, analisando os fatos e a documentação acostada,
entendo presentes os pressupostos autorizadores da medida.

O primeiro dos pressupostos está consubstanciado nas próprias razões dos
autores, notadamente no que concerne aos documentos de fls. 60/65 e 75, os quais, em um
juízo de cognição sumária, declinam em desfavor dos demandados, porquanto demonstram que
a ordem do dia informada no requerimento encaminhado à primeira autora, suspensão da
diretoria executiva, difere da ordem do dia publicada no edital de fl. 75, destituição da diretoria
executiva; denota-se ainda que o edital de convocação está em desconformidade com o §1º do
art. 29, do Estatuto da UNIMED, no que concerne a subscrição do mesmo, porquanto não está
assinado pelos cinco primeiros que requereram a assembleia.
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O segundo pressuposto, periculum in mora, reside no fato de que a ocorrência
da assembleia Geral, notadamente para as finalidades descritas nos itens 1 e 2 do referido
edital, por afrontar as normas estatutárias, os atos deliberados e eventualmente aprovados em
assembleia, acaso ocorram, poderão trazer prejuízos à entidade cooperativa, de difícil ou
improvável reparação.

Por outro lado, não vislumbro prejuízos insanáveis ao demandado e aos seus
filiados decorrentes da suspensão da assembleia marcada para o dia 07 de novembro do
corrente ano, tendo em vista que a sua ocorrência, ante a situação fática das convocações,
poderia, doravante, ensejar anulação dos atos praticados, se restar configurado os vícios
apontados pela demandante.

De mais a mais, os assuntos mencionados nos editais poderão, em outro
momento, ser deliberados em assembleia convocada dentro dos parâmetros da norma
estatutária.

Em caso análogo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu manter a
decisão de suspensão de AGE, nos autos do Agravo de Instrumento nº 70008979544, relator
Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa, cuja ementa foi a seguinte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 526, CPC. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não existindo demonstração de omissão relativamente ao ônus posto ao recorrente,
em art. 526, CPC, melhor solução está em reconhecer do recurso. assembleia
CONDOMINIAL. LIMINAR INIBITÓRIA. VEROSSIMILHANÇA DAS
ILEGALIDADES NA CONVOCAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS
DEMANDAS COM TEMÁTICA E OBJETO SIMILAR. Afigura-se mais que
razoável a decisão liminar que suspende realização de assembleia condominial,
visto que presentes graves indicativos de ilegalidades, a par de temática similar ser
objeto de demandas paralelas.

Nestas condições, nos termos do art. 273 do Código de Processo Civil, por
verificar a presença dos pressupostos ensejadores da medida, defiro a liminar pleiteada pela
demandante e determino que os demandados se abstenham de realizar a Assembleia Geral
Extraordinária da Unimed Rio Branco - Cooperativa de Trabalho Médico, designada para o dia
07/11/2011, sob pena de pagamento de multa no valor de R$10.000,00 pelo descumprimento.

Intimem-se os demandantes acerca da presente decisão.
Citem-se os demandados para contestar, nos termos do art. 297, do CPC,

fazendo-se constar no mandado as advertências dos arts. 285, segunda parte, e 319 do mesmo
diploma legal.

Intimem-se os réus com a devida urgência para imediato cumprimento dessa
decisão.

Rio Branco-AC, 03 de novembro de 2011.

Giordane de Souza Dourado
Juiz de Direito

fls. 2


