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4.2 ORDENAMENTO INTERNO DAS COOPERATIVAS
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• A elaboração do estatuto social deve ser acompanhada por um advogado, que
também deverá dar o seu visto (com carimbo) no final do documento. Da mesma
forma deverá ocorrer com a ata de fundação da cooperativa. Assim, o
profissional corrobora como válidos os documentos, condição necessária para
que os registros da constituição da cooperativa possam ser realizados.

• Todo o associado tem o direito e o dever de conhecer as normas e regras de sua
cooperativa. Facilitar o acesso ao estatuto social é atribuição dos órgãos
administrativos da cooperativa, que tem muito a ganhar com um quadro social
esclarecido sobre o funcionamento da cooperativa, seus direitos e deveres
(Quadro 4.3) e seu papel como associado.
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Algumas termos:

• Auditoria interna: Assessoria exercida por um ou mais funcionários internos da
cooperativa que acompanham e avaliam as operações de todo tipo realizadas pela
administração da cooperativa gerando a partir de suas observações relatórios que
irão auxiliar o CF em seus pareceres.

• Auditoria externa: A diferença da anterior é que a assessoria é independente (de
fora da cooperativa) e exercida por uma ou mais pessoas ou por empresa contratada
para assessorar o CF.

• Demissão: Processo de saída do associado da cooperativa, que se dará a seu pedido,
formalmente dirigido ao CA e que não poderá ser negado. Para mais informações
consulte o Capítulo VIII da Lei nº 5.765/1971.

• Eliminação: Processo de saída do associado da cooperativa em virtude de infração
legal ou estatutária. Para mais informações consulte o Capítulo VIII da Lei nº
5.765/1971.
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Algumas termos:

• Exclusão: Processo de saída do associado da cooperativa em virtude da dissolução da
pessoa jurídica, por morte da pessoa física, por incapacidade civil ou por deixar de
atender aos requisitos constantes no estatuto social de ingresso e permanência na
cooperativa.

• Livros: Uma sociedade cooperativa deve apresentar livro de matrícula, de atas das
assembleias gerais, de atas dos órgãos de administração, de atas do conselho fiscal,
de presença dos associados nas assembleias gerais, entre outros (fiscais e contábeis
obrigatórios). Para mais informações consulte o Capítulo V da Lei nº 5.764/1971.

• Liquidação: Processo que se inicia após a dissolução, ficando suspensas todas as
negociações que vinham sendo mantidas normalmente, dando continuidade apenas
as já iniciadas para serem ultimadas. Ocorre a venda dos bens, o recebimento de
todos os seus direitos e o pagamento de todas as suas obrigações. Para mais
informações consulte o Capítulo XI da Lei nº 5.764/1971.
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4.2.5 Capital social

 O capital social representa o somatório de todas as quotas-parte de todos os
associados da cooperativa. Serve para a formação de um capital para viabilizar
atividades da cooperativa, como investimentos em estrutura física e
tecnologia, por exemplo, tornando possível a manutenção e o
desenvolvimento dos serviços prestados aos associados.

 Assim, é preciso incentivar cada vez mais a capitalização do capital social,
buscando que o associado assuma a condição de dono da sociedade
cooperativa. A capitalização fortalece o capital de giro da cooperativa e evita
que ocorram endividamentos.
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4.2.5 Capital social

Quando da associação, o indivíduo subscreverá (fará a promessa do
pagamento) e posteriormente integralizará (efetivará o pagamento), em seu
nome, certo número de quotas-parte que irão compor o capital social da
cooperativa.

O número de quotas-parte varia muito entre as cooperativas, inclusive seu
valor monetário. Pode ser um real, cem reais ou outro valor, desde que seu
valor unitário não ultrapasse o valor do salário mínimo. Tanto o número
quanto o valor e as formas de pagamento (à vista ou a prazo ou parcelado) são
definidos em assembleia e respaldados pelo estatuto social da cooperativa.
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 Nenhum associado da cooperativa poderá subscrever mais de 1/3 (um
terço) do total das quotas-partes, salvo em sociedades cooperativas em
que a subscrição deva ser diretamente proporcional ao movimento
financeiro do cooperado ou ao quantitativo dos produtos a serem
comercializados. As quotas-partes são restituídas (seu valor é devolvido)
com a demissão do associado.

 É proibido às cooperativas distribuírem qualquer tipo de benefício às
quotas-partes em favor de qualquer associado ou terceiro, com exceção de
juros de até 12 % (doze por cento) ao ano sobre a parte integralizada.
Também é proibida a transferência de quotas-partes a não associados.
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4.2.6 Sociedades cooperativas

Uma sociedade cooperativa é considerada:

Singular: quando constituída por um número mínimo de 20 (vinte) pessoas
físicas, com exceção das de trabalho cujo número mínimo é 7 (sete) pessoas
físicas.

Central ou federação, quando constituída por um número mínimo de (três)
cooperativas singulares.

Confederação, quando constituída por um número mínimo de 3 (três) centrais ou
federações.

Para mais informações sobre o Sociedade Cooperativa, consulte 
o Capítulo III da Lei nº 5.764/1971.
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4.2.6 Sociedades cooperativas

As cooperativas singulares se caracterizam pela prestação direta dos serviços
aos associados.

Já as cooperativas centrais objetivam organizar, em comum e em maior escala,
os serviços econômicos e assistenciais de interesse das filiadas (cooperativas
singulares), integrando e orientando suas atividades, bem como facilitando a
utilização recíproca dos serviços.

E, por fim, as confederações têm por objetivo orientar e coordenar as
atividades das filiadas, principalmente nos casos em que as demandas das
cooperativas superarem a capacidade ou conveniência de atuação das centrais.
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• Você sabe o que é “atos cooperativos”? Atos cooperativos são aqueles praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associadas, para a consecução dos objetivos sociais.

- Uma característica importante do ato cooperativo é que ele não implica uma operação
de mercado, nem contrato de compra e venda de mercadorias. Portanto, não se gera
tributação sobre os produtos, por exemplo, entregues pelos cooperados na cooperativa. Da
mesma forma que existem “atos cooperativos”, também existem “atos não cooperativos”.
Estes são os praticados entre a cooperativa e não associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas com outras organizações não cooperativas. Neste caso, as relações de compra
e venda e de prestação de serviços que se estabelece caracterizam-se como operações de
mercado, incidindo, nesses casos, tributação.
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Exemplo:

- Uma cooperativa de consumo ao adquirir produtos que distribuirá para os seus
associados, pratica atos de natureza mercantil, visto que normalmente, a
aquisição é feita de uma empresa mercantil. Posteriormente, quando da revenda
dos produtos adquiridos para os seus associados, o ato mercantil se
descaracteriza como tal e passa a ser um ato cooperativo.



15

ATIVIDADE COMPLEMENTAR – 10.10.2018

1) Com base no Vídeo exibido na Aula sobre Associação e Cooperativa, conceitue cada
uma:

A) Associação:
B) Cooperativa:

2) Qual a importância da Cooperativa no contexto econômico dos municípios?

3) O que você entende por Capital Social?


