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Mensagem do Presidente

Em outubro de 1990 a Organização das Cooperativas Brasileiras –
OCB publicou o livro “Legislação Cooperativista e Resoluções do
Conselho Nacional de Cooperativismo”, com o apoio do extinto
Departamento de Cooperativismo e Associativismo Rural – Denacoop,
órgão que integrava o então Ministério da Agricultura. Não raro, ainda encontramos alguns dirigentes, lideranças e trabalhadores do
cooperativismo paranaense que possuem a mesma edição já com as
folhas amareladas pela ação do tempo das quase três décadas que
se passaram.
Nesse período, o cooperativismo conquistou muitas vitórias com
a consolidação do modelo de autogestão, após o reconhecimento
constitucional do direito fundamental à não interferência estatal nas
cooperativas, planos e programas de renegociação de dívidas como
o Recoop, a criação do Sescoop, só para citar alguns exemplos entre
tantos outros.
Um reflexo direto da evolução das cooperativas é o grau de regulamentação e exigências legais e administrativas a que estão sujeitas,
sendo oportuna a atualização e reedição desse material para o desenvolvimento e aplicação prática do quinto princípio do cooperativismo, qual seja, da educação, formação e informação.
José Roberto Ricken

Presidente do Sistema Ocepar
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Apresentação

Habemus vade mecum!
Na língua portuguesa adota-se o termo vade-mécum, originário do
latim, que se traduz em “vai comigo”. Em termos semânticos, é o
“livro de uso muito frequente, que o usuário costuma carregar consigo” (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa: 2001; p. 2.821). A
designação é bastante cotidiana aos profissionais da área jurídica,
mas pode soar estranha aos ouvidos do leigo.
A concepção da sistematização de um livro de referências legais levou em consideração os principais normativos de consulta técnica
e de rotina nas cooperativas de diversos ramos, por isso abrange
não só as leis em sentido estrito, mas também a regulamentação de
órgãos da Administração Pública direta e indireta. Além disso, mantém as resoluções do extinto Conselho Nacional de Cooperativismo
– CNC como referência doutrinária e histórica, visto que permanece
relevante para a devida interpretação de diversos dispositivos da Lei
Geral das Sociedades Cooperativas (Lei 5.764/1971).
A “orientação jurídica” é obrigação legal e finalística da Ocepar (arts.
105, “d” e §1º, da Lei 5.764/1971), daí a relevância da publicação
desse vade-mécum cooperativista, idealizado pela Gerência de
Desenvolvimento Técnico – GETEC e sua Coordenação Jurídica.
Que sigamos juntos!
Flavio Enir Turra

Gerente de Desenvolvimento Técnico

Micheli Mayumi Iwasaki
Coordenadora Jurídica
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Cooperativismo na Constituição Federal

TÍTULO I
Dos Princípios Fundamentais
Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de Direito e tem como fundamentos:
(...)
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
(...)
Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades
sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu
funcionamento.
TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento
CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional
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Seção I
Dos Princípios Gerais
Art. 146.Cabe à Lei Complementar:
(...)
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
(...)
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas
TÍTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira
CAPÍTULO I
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
(...)
II
III
IV
V
(...)

-

propriedade privada;
função social da propriedade;
livre concorrência;
defesa do consumidor;

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
(...)
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo
nos casos previstos em lei.
(...)
Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o
setor privado.
(...)
§ 2º. A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.
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§ 3º. O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção
econômico-social dos garimpeiros.
§ 4º. As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei.
CAPÍTULO III
Da Política Agrícola e Fundiária e Da Reforma Agrária
Art. 187. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com
a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente:
(...)
VI - o cooperativismo;
CAPÍTULO IV
Do Sistema Financeiro Nacional
Art. 192.O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõe, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a
participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram.
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
Art. 47. Na liquidação dos débitos, inclusive suas renegociações e composições posteriores, ainda que ajuizados, decorrentes de quaisquer empréstimos concedidos por bancos e por instituições financeiras, não existirá correção monetária desde que o empréstimo tenha sido concedido:
(...)
§ 7º. No caso de repasse a agentes financeiros oficiais ou cooperativas de
crédito, o ônus recairá sobre a fonte de recursos originária.
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Lei Geral das Sociedades Cooperativas

LEI Nº 5.764, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1971
Define a Política Nacional de Cooperativismo,
institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Da Política Nacional de Cooperativismo
Art. 1° Compreende-se como Política Nacional de Cooperativismo a atividade decorrente das iniciativas ligadas ao sistema cooperativo, originárias
de setor público ou privado, isoladas ou coordenadas entre si, desde que
reconhecido seu interesse público.
Art. 2° As atribuições do Governo Federal na coordenação e no estímulo às
atividades de cooperativismo no território nacional serão exercidas na forma
desta Lei e das normas que surgirem em sua decorrência.
Parágrafo único. A ação do Poder Público se exercerá, principalmente, mediante prestação de assistência técnica e de incentivos financeiros e creditórios especiais, necessários à criação, desenvolvimento e integração das
entidades cooperativas.
CAPÍTULO II
Das Sociedades Cooperativas
Art. 3° Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de
uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro.
Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza
jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para
prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características:
I - adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibilidade técnica de prestação de serviços;
II - variabilidade do capital social representado por quotas-partes;
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III - limitação do número de quotas-partes do capital para cada associado, facultado, porém, o estabelecimento de critérios de proporcionalidade, se assim for mais adequado para o cumprimento dos objetivos
sociais;
IV - incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à
sociedade;
V - singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federações
e confederações de cooperativas, com exceção das que exerçam atividade de crédito, optar pelo critério da proporcionalidade;
VI - quorum para o funcionamento e deliberação da Assembléia Geral baseado no número de associados e não no capital;
VII - retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às operações realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário da
Assembléia Geral;
VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistência Técnica Educacional e Social;
IX - neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social;
X - prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa;
XI - área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, controle, operações e prestação de serviços.
CAPÍTULO III
Do Objetivo e Classificação das Sociedades Cooperativas
Art. 5° As sociedades cooperativas poderão adotar por objeto qualquer gênero de serviço, operação ou atividade, assegurando-se-lhes o direito exclusivo e exigindo-se-lhes a obrigação do uso da expressão “cooperativa” em
sua denominação.
Parágrafo único. É vedado às cooperativas o uso da expressão “Banco”.
Art. 6º As sociedades cooperativas são consideradas:
I - singulares, as constituídas pelo número mínimo de 20 (vinte) pessoas
físicas, sendo excepcionalmente permitida a admissão de pessoas
jurídicas que tenham por objeto as mesmas ou correlatas atividades
econômicas das pessoas físicas ou, ainda, aquelas sem fins lucrativos;
II - cooperativas centrais ou federações de cooperativas, as constituídas
de, no mínimo, 3 (três) singulares, podendo, excepcionalmente, admitir associados individuais;
III - confederações de cooperativas, as constituídas, pelo menos, de 3
(três) federações de cooperativas ou cooperativas centrais, da mesma ou de diferentes modalidades.
§ 1º Os associados individuais das cooperativas centrais e federações de co-
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operativas serão inscritos no Livro de Matrícula da sociedade e classificados
em grupos visando à transformação, no futuro, em cooperativas singulares
que a elas se filiarão.
§ 2º A exceção estabelecida no item II, in fine, do caput deste artigo não
se aplica às centrais e federações que exerçam atividades de crédito.
Art. 7º As cooperativas singulares se caracterizam pela prestação direta de
serviços aos associados.
Art. 8° As cooperativas centrais e federações de cooperativas objetivam
organizar, em comum e em maior escala, os serviços econômicos e assistenciais de interesse das filiadas, integrando e orientando suas atividades, bem como facilitando a utilização recíproca dos serviços.
Parágrafo único. Para a prestação de serviços de interesse comum, é permitida a constituição de cooperativas centrais, às quais se associem outras
cooperativas de objetivo e finalidades diversas.
Art. 9° As confederações de cooperativas têm por objetivo orientar e coordenar as atividades das filiadas, nos casos em que o vulto dos empreendimentos transcender o âmbito de capacidade ou conveniência de atuação das
centrais e federações.
Art. 10. As cooperativas se classificam também de acordo com o objeto ou
pela natureza das atividades desenvolvidas por elas ou por seus associados.
§ 1º Além das modalidades de cooperativas já consagradas, caberá ao respectivo órgão controlador apreciar e caracterizar outras que se apresentem.
§ 2º Serão consideradas mistas as cooperativas que apresentarem mais de
um objeto de atividades.
§ 3° (Revogado pela Lei Complementar nº 130, de 2009)
Art. 11. As sociedades cooperativas serão de responsabilidade limitada,
quando a responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade
se limitar ao valor do capital por ele subscrito.
Art. 12. As sociedades cooperativas serão de responsabilidade ilimitada,
quando a responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade
for pessoal, solidária e não tiver limite.
Art. 13. A responsabilidade do associado para com terceiros, como membro
da sociedade, somente poderá ser invocada depois de judicialmente exigida
da cooperativa.
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CAPÍTULO IV
Da Constituição das Sociedades Cooperativas
Art. 14. A sociedade cooperativa constitui-se por deliberação da Assembléia
Geral dos fundadores, constantes da respectiva ata ou por instrumento público.
Art. 15. O ato constitutivo, sob pena de nulidade, deverá declarar:
I - a denominação da entidade, sede e objeto de funcionamento;
II - o nome, nacionalidade, idade, estado civil, profissão e residência dos
associados, fundadores que o assinaram, bem como o valor e número da quota-parte de cada um;
III - aprovação do estatuto da sociedade;
IV - o nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos associados eleitos para os órgãos de administração, fiscalização e outros.
Art. 16. O ato constitutivo da sociedade e os estatutos, quando não transcritos naquele, serão assinados pelos fundadores.
SEÇÃO I
Da Autorização de Funcionamento
Art. 17. A cooperativa constituída na forma da legislação vigente apresentará ao respectivo órgão executivo federal de controle, no Distrito Federal,
Estados ou Territórios, ou ao órgão local para isso credenciado, dentro de 30
(trinta) dias da data da constituição, para fins de autorização, requerimento
acompanhado de 4 (quatro) vias do ato constitutivo, estatuto e lista nominativa, além de outros documentos considerados necessários.
Art. 18. Verificada, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data
de entrada em seu protocolo, pelo respectivo órgão executivo federal de
controle ou órgão local para isso credenciado, a existência de condições de
funcionamento da cooperativa em constituição, bem como a regularidade
da documentação apresentada, o órgão controlador devolverá, devidamente
autenticadas, 2 (duas) vias à cooperativa, acompanhadas de documento dirigido à Junta Comercial do Estado, onde a entidade estiver sediada, comunicando a aprovação do ato constitutivo da requerente.
§ 1° Dentro desse prazo, o órgão controlador, quando julgar conveniente, no
interesse do fortalecimento do sistema, poderá ouvir o Conselho Nacional
de Cooperativismo, caso em que não se verificará a aprovação automática
prevista no parágrafo seguinte.
§ 2º A falta de manifestação do órgão controlador no prazo a que se refere
este artigo implicará a aprovação do ato constitutivo e o seu subseqüente
arquivamento na Junta Comercial respectiva.
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§ 3º Se qualquer das condições citadas neste artigo não for atendida satisfatoriamente, o órgão ao qual compete conceder a autorização dará ciência
ao requerente, indicando as exigências a serem cumpridas no prazo de 60
(sessenta) dias, findos os quais, se não atendidas, o pedido será automaticamente arquivado.
§ 4° À parte é facultado interpor da decisão proferida pelo órgão controlador, nos Estados, Distrito Federal ou Territórios, recurso para a respectiva
administração central, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contado da data do
recebimento da comunicação e, em segunda e última instância, ao Conselho
Nacional de Cooperativismo, também no prazo de 30 (trinta) dias, exceção
feita às cooperativas de crédito, às seções de crédito das cooperativas agrícolas mistas, e às cooperativas habitacionais, hipótese em que o recurso
será apreciado pelo Conselho Monetário Nacional, no tocante às duas primeiras, e pelo Banco Nacional de Habitação em relação às últimas.
§ 5º Cumpridas as exigências, deverá o despacho do deferimento ou indeferimento da autorização ser exarado dentro de 60 (sessenta) dias, findos os
quais, na ausência de decisão, o requerimento será considerado deferido.
Quando a autorização depender de dois ou mais órgãos do Poder Público,
cada um deles terá o prazo de 60 (sessenta) dias para se manifestar.
§ 6º Arquivados os documentos na Junta Comercial e feita a respectiva publicação, a cooperativa adquire personalidade jurídica, tornando-se apta a
funcionar.
§ 7º A autorização caducará, independentemente de qualquer despacho, se a
cooperativa não entrar em atividade dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data em que forem arquivados os documentos na Junta Comercial.
§ 8º Cancelada a autorização, o órgão de controle expedirá comunicação
à respectiva Junta Comercial, que dará baixa nos documentos arquivados.
§ 9° A autorização para funcionamento das cooperativas de habitação,
das de crédito e das seções de crédito das cooperativas agrícolas mistas subordina-se ainda, à política dos respectivos órgãos normativos.
§ 10. (Revogado pela Lei Complementar nº 130, de 2009)
Art. 19. A cooperativa escolar não estará sujeita ao arquivamento dos documentos de constituição, bastando remetê-los ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ou respectivo órgão local de controle, devidamente
autenticados pelo diretor do estabelecimento de ensino ou a maior autoridade escolar do município, quando a cooperativa congregar associações de
mais de um estabelecimento de ensino.
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Art. 20. A reforma de estatutos obedecerá, no que couber, ao disposto nos
artigos anteriores, observadas as prescrições dos órgãos normativos.
SEÇÃO II
Do Estatuto Social
Art. 21. O estatuto da cooperativa, além de atender ao disposto no artigo 4º,
deverá indicar:
I - a denominação, sede, prazo de duração, área de ação, objeto da
sociedade, fixação do exercício social e da data do levantamento do
balanço geral;
II - os direitos e deveres dos associados, natureza de suas responsabilidades e as condições de admissão, demissão, eliminação e exclusão
e as normas para sua representação nas assembléias gerais;
III - o capital mínimo, o valor da quota-parte, o mínimo de quotas-partes
a ser subscrito pelo associado, o modo de integralização das quotas-partes, bem como as condições de sua retirada nos casos de
demissão, eliminação ou de exclusão do associado;
IV - a forma de devolução das sobras registradas aos associados, ou do
rateio das perdas apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura das despesas da sociedade;
V - o modo de administração e fiscalização, estabelecendo os respectivos órgãos, com definição de suas atribuições, poderes e funcionamento, a representação ativa e passiva da sociedade em juízo ou fora
dele, o prazo do mandato, bem como o processo de substituição dos
administradores e conselheiros fiscais;
VI - as formalidades de convocação das assembléias gerais e a maioria
requerida para a sua instalação e validade de suas deliberações, vedado o direito de voto aos que nelas tiverem interesse particular sem
privá-los da participação nos debates;
VII - os casos de dissolução voluntária da sociedade;
VIII - o modo e o processo de alienação ou oneração de bens imóveis da
sociedade;
IX - o modo de reformar o estatuto;
X - o número mínimo de associados;
XI - se a cooperativa tem poder para agir como substituta processual de
seus associados, na forma do art. 88-A desta Lei. (Incluído pela Lei nº
13.806, de 2019).
CAPÍTULO V
Dos Livros
Art. 22. A sociedade cooperativa deverá possuir os seguintes livros:
I - de Matrícula;
II - de Atas das Assembléias Gerais;
III - de Atas dos Órgãos de Administração;
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IV - de Atas do Conselho Fiscal;
V - de presença dos Associados nas Assembléias Gerais;
VI - outros, fiscais e contábeis, obrigatórios.
Parágrafo único. É facultada a adoção de livros de folhas soltas ou fichas.
Art. 23. No Livro de Matrícula, os associados serão inscritos por ordem cronológica de admissão, dele constando:
I - o nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão e residência do
associado;
II - a data de sua admissão e, quando for o caso, de sua demissão a
pedido, eliminação ou exclusão;
III - a conta corrente das respectivas quotas-partes do capital social.
CAPÍTULO VI
Do Capital Social
Art. 24. O capital social será subdividido em quotas-partes, cujo valor unitário
não poderá ser superior ao maior salário mínimo vigente no País.
§ 1º Nenhum associado poderá subscrever mais de 1/3 (um terço) do total
das quotas-partes, salvo nas sociedades em que a subscrição deva ser diretamente proporcional ao movimento financeiro do cooperado ou ao quantitativo dos produtos a serem comercializados, beneficiados ou transformados,
ou ainda, em relação à área cultivada ou ao número de plantas e animais
em exploração.
§ 2º Não estão sujeitas ao limite estabelecido no parágrafo anterior as pessoas jurídicas de direito público que participem de cooperativas de eletrificação, irrigação e telecomunicações.
§ 3° É vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício
às quotas-partes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios,
financeiros ou não, em favor de quaisquer associados ou terceiros excetuando-se os juros até o máximo de 12% (doze por cento) ao ano que incidirão
sobre a parte integralizada.
§ 4º As quotas de que trata o caput deixam de integrar o patrimônio líquido da
cooperativa quando se tornar exigível, na forma prevista no estatuto social e
na legislação vigente, a restituição do capital integralizado pelo associado,
em razão do seu desligamento, por demissão, exclusão ou eliminação. (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)
Art. 25. Para a formação do capital social poder-se-á estipular que o pagamento das quotas-partes seja realizado mediante prestações periódicas,
independentemente de chamada, por meio de contribuições ou outra forma
estabelecida a critério dos respectivos órgãos executivos federais.
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Art. 26. A transferência de quotas-partes será averbada no Livro de Matrícula, mediante termo que conterá as assinaturas do cedente, do cessionário e
do diretor que o estatuto designar.
Art. 27. A integralização das quotas-partes e o aumento do capital social
poderão ser feitos com bens avaliados previamente e após homologação
em Assembléia Geral ou mediante retenção de determinada porcentagem
do valor do movimento financeiro de cada associado.
§ 1º O disposto neste artigo não se aplica às cooperativas de crédito, às
agrícolas mistas com seção de crédito e às habitacionais.
§ 2° Nas sociedades cooperativas em que a subscrição de capital for diretamente proporcional ao movimento ou à expressão econômica de cada
associado, o estatuto deverá prever sua revisão periódica para ajustamento
às condições vigentes.
CAPÍTULO VII
Dos Fundos
Art. 28. As cooperativas são obrigadas a constituir:
I - Fundo de Reserva destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas atividades, constituído com 10% (dez por cento),
pelo menos, das sobras líquidas do exercício;
II - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, destinado a prestação de assistência aos associados, seus familiares e, quando previsto
nos estatutos, aos empregados da cooperativa, constituído de 5% (cinco por cento), pelo menos, das sobras líquidas apuradas no exercício.
§ 1° Além dos previstos neste artigo, a Assembléia Geral poderá criar outros
fundos, inclusive rotativos, com recursos destinados a fins específicos fixando o modo de formação, aplicação e liquidação.
§ 2º Os serviços a serem atendidos pelo Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social poderão ser executados mediante convênio com entidades
públicas e privadas.
CAPÍTULO VIII
Dos Associados
Art. 29. O ingresso nas cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar os
serviços prestados pela sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais
e preencham as condições estabelecidas no estatuto, ressalvado o disposto
no artigo 4º, item I, desta Lei.
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§ 1° A admissão dos associados poderá ser restrita, a critério do órgão normativo respectivo, às pessoas que exerçam determinada atividade ou profissão, ou estejam vinculadas a determinada entidade.
§ 2° Poderão ingressar nas cooperativas de pesca e nas constituídas por
produtores rurais ou extrativistas, as pessoas jurídicas que pratiquem as
mesmas atividades econômicas das pessoas físicas associadas.
§ 3° Nas cooperativas de eletrificação, irrigação e telecomunicações, poderão ingressar as pessoas jurídicas que se localizem na respectiva área de
operações.
§ 4° Não poderão ingressar no quadro das cooperativas os agentes de comércio e empresários que operem no mesmo campo econômico da sociedade.
Art. 30. À exceção das cooperativas de crédito e das agrícolas mistas com
seção de crédito, a admissão de associados, que se efetive mediante aprovação de seu pedido de ingresso pelo órgão de administração, complementa-se com a subscrição das quotas-partes de capital social e a sua assinatura no Livro de Matrícula.
Art. 31. O associado que aceitar e estabelecer relação empregatícia com a
cooperativa, perde o direito de votar e ser votado, até que sejam aprovadas
as contas do exercício em que ele deixou o emprego.
Art. 32. A demissão do associado será unicamente a seu pedido.
Art. 33. A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou
estatutária, ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado
por quem de direito no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram.
Art. 34. A diretoria da cooperativa tem o prazo de 30 (trinta) dias para comunicar ao interessado a sua eliminação.
Parágrafo único. Da eliminação cabe recurso, com efeito suspensivo à primeira Assembléia Geral.
Art. 35. A exclusão do associado será feita:
I - por dissolução da pessoa jurídica;
II - por morte da pessoa física;
III - por incapacidade civil não suprida;
IV - por deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou permanência na cooperativa.
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Art. 36. A responsabilidade do associado perante terceiros, por compromissos da sociedade, perdura para os demitidos, eliminados ou excluídos até
quando aprovadas as contas do exercício em que se deu o desligamento.
Parágrafo único. As obrigações dos associados falecidos, contraídas com
a sociedade, e as oriundas de sua responsabilidade como associado em
face de terceiros, passam aos herdeiros, prescrevendo, porém, após um ano
contado do dia da abertura da sucessão, ressalvados os aspectos peculiares
das cooperativas de eletrificação rural e habitacionais.
Art. 37. A cooperativa assegurará a igualdade de direitos dos associados
sendo-lhe defeso:
I - remunerar a quem agencie novos associados;
II - cobrar prêmios ou ágio pela entrada de novos associados ainda a
título de compensação das reservas;
III - estabelecer restrições de qualquer espécie ao livre exercício dos direitos sociais.
CAPÍTULO IX
Dos Órgãos Sociais
SEÇÃO I
Das Assembléias Gerais
Art. 38. A Assembléia Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes
ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos,
ainda que ausentes ou discordantes.
§ 1º As Assembléias Gerais serão convocadas com antecedência mínima de
10 (dez) dias, em primeira convocação, mediante editais afixados em locais
apropriados das dependências comumente mais freqüentadas pelos associados, publicação em jornal e comunicação aos associados por intermédio
de circulares. Não havendo no horário estabelecido, quorum de instalação,
as assembléias poderão ser realizadas em segunda ou terceira convocações desde que assim permitam os estatutos e conste do respectivo edital,
quando então será observado o intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre a
realização por uma ou outra convocação.
§ 2º A convocação será feita pelo Presidente, ou por qualquer dos órgãos de
administração, pelo Conselho Fiscal, ou após solicitação não atendida, por
1/5 (um quinto) dos associados em pleno gôzo dos seus direitos.
§ 3° As deliberações nas Assembléias Gerais serão tomadas por maioria de
votos dos associados presentes com direito de votar.
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Art. 39. É da competência das Assembléias Gerais, ordinárias ou extraordinárias, a destituição dos membros dos órgãos de administração ou fiscalização.
Parágrafo único. Ocorrendo destituição que possa afetar a regularidade da
administração ou fiscalização da entidade, poderá a Assembléia designar
administradores e conselheiros provisórios, até a posse dos novos, cuja eleição se efetuará no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
Art. 40. Nas Assembléias Gerais o quorum de instalação será o seguinte:
I - 2/3 (dois terços) do número de associados, em primeira convocação;
II - metade mais 1 (um) dos associados em segunda convocação;
III - mínimo de 10 (dez) associados na terceira convocação ressalvado
o caso de cooperativas centrais e federações e confederações de
cooperativas, que se instalarão com qualquer número.
Art. 41. Nas Assembléias Gerais das cooperativas centrais, federações e
confederações de cooperativas, a representação será feita por delegados
indicados na forma dos seus estatutos e credenciados pela diretoria das
respectivas filiadas.
Parágrafo único. Os grupos de associados individuais das cooperativas centrais e federações de cooperativas serão representados por 1 (um) delegado,
escolhida entre seus membros e credenciado pela respectiva administração.
Art. 42. Nas cooperativas singulares, cada associado presente não terá direito a mais de 1 (um) voto, qualquer que seja o número de suas quotas-partes.
(Redação dada pela Lei nº 6.981, de 30/03/82)
§ 1° Não será permitida a representação por meio de mandatário. (Redação
dada pela Lei nº 6.981, de 30/03/82)
§ 2° Quando o número de associados, nas cooperativas singulares exceder
a 3.000 (três mil), pode o estatuto estabelecer que os mesmos sejam representados nas Assembléias Gerais por delegados que tenham a qualidade de
associados no gozo de seus direitos sociais e não exerçam cargos eletivos
na sociedade. (Redação dada pela Lei nº 6.981, de 30/03/82)
§ 3° O estatuto determinará o número de delegados, a época e forma de sua
escolha por grupos seccionais de associados de igual número e o tempo de
duração da delegação. (Redação dada pela Lei nº 6.981, de 30/03/82)
§ 4º Admitir-se-á, também, a delegação definida no parágrafo anterior nas
cooperativas singulares cujo número de associados seja inferior a 3.000
(três mil), desde que haja filiados residindo a mais de 50 km (cinqüenta quilômetros) da sede. (Redação dada pela Lei nº 6.981, de 30/03/82)
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§ 5° Os associados, integrantes de grupos seccionais, que não sejam delegados, poderão comparecer às Assembléias Gerais, privados, contudo, de
voz e voto. (Redação dada pela Lei nº 6.981, de 30/03/82)
§ 6° As Assembléias Gerais compostas por delegados decidem sobre todas
as matérias que, nos termos da lei ou dos estatutos, constituem objeto de
decisão da assembléia geral dos associados. (Redação dada pela Lei nº
6.981, de 30/03/82)
Art. 43. Prescreve em 4 (quatro) anos, a ação para anular as deliberações
da Assembléia Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou simulação, ou tomadas com violação da lei ou do estatuto, contado o prazo da data em que a
Assembléia foi realizada.
SEÇÃO II
Das Assembléias Gerais Ordinárias
Art. 44. A Assembléia Geral Ordinária, que se realizará anualmente nos 3
(três) primeiros meses após o término do exercício social, deliberará sobre
os seguintes assuntos que deverão constar da ordem do dia:
I - prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de
parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
			 a) relatório da gestão;
			 b) balanço;
			 c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal.
II - destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os Fundos
Obrigatórios;
III - eleição dos componentes dos órgãos de administração, do Conselho
Fiscal e de outros, quando for o caso;
IV - quando previsto, a fixação do valor dos honorários, gratificações e
cédula de presença dos membros do Conselho de Administração ou
da Diretoria e do Conselho Fiscal;
V - quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os enumerados no
artigo 46.
§ 1° Os membros dos órgãos de administração e fiscalização não poderão
participar da votação das matérias referidas nos itens I e IV deste artigo.
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§ 2º À exceção das cooperativas de crédito e das agrícolas mistas com seção de crédito, a aprovação do relatório, balanço e contas dos órgãos de administração, desonera seus componentes de responsabilidade, ressalvados
os casos de erro, dolo, fraude ou simulação, bem como a infração da lei ou
do estatuto.
SEÇÃO III
Das Assembléias Gerais Extraordinárias
Art. 45. A Assembléia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que necessário e poderá deliberar sobre qualquer assunto de interesse da sociedade,
desde que mencionado no edital de convocação.
Art. 46. É da competência exclusiva da Assembléia Geral Extraordinária deliberar sobre os seguintes assuntos:
I - reforma do estatuto;
II - fusão, incorporação ou desmembramento;
III - mudança do objeto da sociedade;
IV - dissolução voluntária da sociedade e nomeação de liquidantes;
V - contas do liquidante.
Parágrafo único. São necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos associados presentes, para tornar válidas as deliberações de que trata este artigo.
SEÇÃO IV
Dos Órgãos de Administração
Art. 47. A sociedade será administrada por uma Diretoria ou Conselho de
Administração, composto exclusivamente de associados eleitos pela Assembléia Geral, com mandato nunca superior a 4 (quatro) anos, sendo obrigatória a renovação de, no mínimo, 1/3 (um terço) do Conselho de Administração.
§ 1º O estatuto poderá criar outros órgãos necessários à administração.
§ 2° A posse dos administradores e conselheiros fiscais das cooperativas
de crédito e das agrícolas mistas com seção de crédito e habitacionais fica
sujeita à prévia homologação dos respectivos órgãos normativos.
Art. 48. Os órgãos de administração podem contratar gerentes técnicos ou
comerciais, que não pertençam ao quadro de associados, fixando-lhes as
atribuições e salários.
Art. 49. Ressalvada a legislação específica que rege as cooperativas de crédito, as seções de crédito das cooperativas agrícolas mistas e as de habitação, os administradores eleitos ou contratados não serão pessoalmente
responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome da sociedade, mas
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responderão solidariamente pelos prejuízos resultantes de seus atos, se procederem com culpa ou dolo.
Parágrafo único. A sociedade responderá pelos atos a que se refere a última
parte deste artigo se os houver ratificado ou deles logrado proveito.
Art. 50. Os participantes de ato ou operação social em que se oculte a natureza da sociedade podem ser declarados pessoalmente responsáveis pelas
obrigações em nome dela contraídas, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
Art. 51. São inelegíveis, além das pessoas impedidas por lei, os condenados
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade.
Parágrafo único. Não podem compor uma mesma Diretoria ou Conselho de
Administração, os parentes entre si até 2º (segundo) grau, em linha reta ou
colateral.
Art. 52. O diretor ou associado que, em qualquer operação, tenha interesse
oposto ao da sociedade, não pode participar das deliberações referentes a
essa operação, cumprindo-lhe acusar o seu impedimento.
Art. 53. Os componentes da Administração e do Conselho fiscal, bem como
os liquidantes, equiparam-se aos administradores das sociedades anônimas
para efeito de responsabilidade criminal.
Art. 54. Sem prejuízo da ação que couber ao associado, a sociedade, por
seus diretores, ou representada pelo associado escolhido em Assembléia
Geral, terá direito de ação contra os administradores, para promover sua
responsabilidade.
Art. 55. Os empregados de empresas que sejam eleitos diretores de sociedades cooperativas pelos mesmos criadas, gozarão das garantias asseguradas aos dirigentes sindicais pelo artigo 543 da Consolidação das Leis do
Trabalho (Decreto-Lei n. 5.452, de 1° de maio de 1943).
SEÇÃO V
Do Conselho Fiscal
Art. 56. A administração da sociedade será fiscalizada, assídua e minuciosamente, por um Conselho Fiscal, constituído de 3 (três) membros efetivos e 3
(três) suplentes, todos associados eleitos anualmente pela Assembléia Geral,
sendo permitida apenas a reeleição de 1/3 (um terço) dos seus componentes.
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§ 1º Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, além dos inelegíveis enumerados no artigo 51, os parentes dos diretores até o 2° (segundo) grau, em
linha reta ou colateral, bem como os parentes entre si até esse grau.
§ 2º O associado não pode exercer cumulativamente cargos nos órgãos de
administração e de fiscalização.
CAPÍTULO X
Fusão, Incorporação e Desmembramento
Art. 57. Pela fusão, duas ou mais cooperativas formam nova sociedade.
§ 1° Deliberada a fusão, cada cooperativa interessada indicará nomes para
comporem comissão mista que procederá aos estudos necessários à constituição da nova sociedade, tais como o levantamento patrimonial, balanço
geral, plano de distribuição de quotas-partes, destino dos fundos de reserva
e outros e o projeto de estatuto.
§ 2° Aprovado o relatório da comissão mista e constituída a nova sociedade em Assembléia Geral conjunta os respectivos documentos serão arquivados, para aquisição de personalidade jurídica, na Junta Comercial competente, e duas vias dos mesmos, com a publicação do arquivamento, serão
encaminhadas ao órgão executivo de controle ou ao órgão local credenciado.
§ 3° Exclui-se do disposto no parágrafo anterior a fusão que envolver cooperativas que exerçam atividades de crédito. Nesse caso, aprovado o relatórios
da comissão mista e constituída a nova sociedade em Assembléia Geral
conjunta, a autorização para funcionar e o registro dependerão de prévia
anuência do Banco Central do Brasil.
Art. 58. A fusão determina a extinção das sociedades que se unem para formar a nova sociedade que lhe sucederá nos direitos e obrigações.
Art. 59. Pela incorporação, uma sociedade cooperativa absorve o patrimônio, recebe os associados, assume as obrigações e se investe nos direitos
de outra ou outras cooperativas.
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, serão obedecidas as
mesmas formalidades estabelecidas para a fusão, limitadas as avaliações
ao patrimônio da ou das sociedades incorporandas.
Art. 60. As sociedades cooperativas poderão desmembrar-se em tantas quantas forem necessárias para atender aos interesses dos seus associados, podendo uma das novas entidades ser constituída como cooperativa central ou
federação de cooperativas, cujas autorizações de funcionamento e os arquivamentos serão requeridos conforme o disposto nos artigos 17 e seguintes.
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Art. 61. Deliberado o desmembramento, a Assembléia designará uma comissão para estudar as providências necessárias à efetivação da medida.
§ 1° O relatório apresentado pela comissão, acompanhado dos projetos de
estatutos das novas cooperativas, será apreciado em nova Assembléia especialmente convocada para esse fim.
§ 2º O plano de desmembramento preverá o rateio, entre as novas cooperativas, do ativo e passivo da sociedade desmembrada.
§ 3° No rateio previsto no parágrafo anterior, atribuir-se-á a cada nova cooperativa parte do capital social da sociedade desmembrada em quota correspondente à participação dos associados que passam a integrá-la.
§ 4° Quando uma das cooperativas for constituída como cooperativa central
ou federação de cooperativas, prever-se-á o montante das quotas-partes
que as associadas terão no capital social.
Art. 62. Constituídas as sociedades e observado o disposto nos artigos 17 e
seguintes, proceder-se-á às transferências contábeis e patrimoniais necessárias à concretização das medidas adotadas.
CAPÍTULO XI
Da Dissolução e Liquidação
Art. 63. As sociedades cooperativas se dissolvem de pleno direito:
I - quando assim deliberar a Assembléia Geral, desde que os associados, totalizando o número mínimo exigido por esta Lei, não se disponham a assegurar a sua continuidade;
II - pelo decurso do prazo de duração;
III - pela consecução dos objetivos predeterminados;
IV - devido à alteração de sua forma jurídica;
V - pela redução do número mínimo de associados ou do capital social
mínimo se, até a Assembléia Geral subseqüente, realizada em prazo
não inferior a 6 (seis) meses, eles não forem restabelecidos;
VI - pelo cancelamento da autorização para funcionar;
VII - pela paralisação de suas atividades por mais de 120 (cento e vinte)
dias.
Parágrafo único. A dissolução da sociedade importará no cancelamento da
autorização para funcionar e do registro.
Art. 64. Quando a dissolução da sociedade não for promovida voluntariamente, nas hipóteses previstas no artigo anterior, a medida poderá ser tomada judicialmente a pedido de qualquer associado ou por iniciativa do órgão
executivo federal.
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Art. 65. Quando a dissolução for deliberada pela Assembléia Geral, esta nomeará um liquidante ou mais, e um Conselho Fiscal de 3 (três) membros
para proceder à sua liquidação.
§ 1º O processo de liquidação só poderá ser iniciado após a audiência do
respectivo órgão executivo federal.
§ 2° A Assembléia Geral, nos limites de suas atribuições, poderá, em qualquer época, destituir os liquidantes e os membros do Conselho Fiscal, designando os seus substitutos.
Art. 66. Em todos os atos e operações, os liquidantes deverão usar a
denominação da cooperativa, seguida da expressão: “Em liquidação”.
Art. 67. Os liquidantes terão todos os poderes normais de administração
podendo praticar atos e operações necessários à realização do ativo e pagamento do passivo.
Art. 68. São obrigações dos liquidantes:
I - providenciar o arquivamento, na junta Comercial, da Ata da Assembléia Geral em que foi deliberada a liquidação;
II - comunicar à administração central do respectivo órgão executivo federal e ao Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A., a sua nomeação,
fornecendo cópia da Ata da Assembléia Geral que decidiu a matéria;
III - arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade, onde quer que
estejam;
IV - convocar os credores e devedores e promover o levantamento dos
créditos e débitos da sociedade;
V - proceder nos 15 (quinze) dias seguintes ao de sua investidura e com
a assistência, sempre que possível, dos administradores, ao levantamento do inventário e balanço geral do ativo e passivo;
VI - realizar o ativo social para saldar o passivo e reembolsar os associados de suas quotas-partes, destinando o remanescente, inclusive o
dos fundos indivisíveis, ao Banco Nacional de Crédito Cooperativo
S/A.;
VII - exigir dos associados a integralização das respectivas quotas-partes
do capital social não realizadas, quando o ativo não bastar para solução do passivo;
VIII - fornecer aos credores a relação dos associados, se a sociedade for
de responsabilidade ilimitada e se os recursos apurados forem insuficientes para o pagamento das dívidas;
IX - convocar a Assembléia Geral, cada 6 (seis) meses ou sempre que
necessário, para apresentar relatório e balanço do estado da liquidação e prestar contas dos atos praticados durante o período anterior;
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X - apresentar à Assembléia Geral, finda a liquidação, o respectivo relatório e as contas finais;
XI - averbar, no órgão competente, a Ata da Assembléia Geral que considerar encerrada a liquidação.
Art. 69. As obrigações e as responsabilidades dos liquidantes regem-se pelos preceitos peculiares aos dos administradores da sociedade liquidanda.
Art. 70. Sem autorização da Assembléia não poderá o liquidante gravar de
ônus os móveis e imóveis, contrair empréstimos, salvo quando indispensáveis para o pagamento de obrigações inadiáveis, nem prosseguir, embora
para facilitar a liquidação, na atividade social.
Art. 71. Respeitados os direitos dos credores preferenciais, pagará o liquidante as dívidas sociais proporcionalmente e sem distinção entre vencidas
ou não.
Art. 72. A Assembléia Geral poderá resolver, antes de ultimada a liquidação,
mas depois de pagos os credores, que o liquidante faça rateios por antecipação da partilha, à medida em que se apurem os haveres sociais.
Art. 73. Solucionado o passivo, reembolsados os cooperados até o valor de
suas quotas-partes e encaminhado o remanescente conforme o estatuído,
convocará o liquidante Assembléia Geral para prestação final de contas.
Art. 74. Aprovadas as contas, encerra-se a liquidação e a sociedade se extingue, devendo a ata da Assembléia ser arquivada na Junta Comercial e
publicada.
Parágrafo único. O associado discordante terá o prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da publicação da ata, para promover a ação que couber.
Art. 75. A liquidação extrajudicial das cooperativas poderá ser promovida por
iniciativa do respectivo órgão executivo federal, que designará o liquidante,
e será processada de acordo com a legislação específica e demais disposições regulamentares, desde que a sociedade deixe de oferecer condições
operacionais, principalmente por constatada insolvência.
§ 1° A liquidação extrajudicial, tanto quanto possível, deverá ser precedida
de intervenção na sociedade.
§ 2° Ao interventor, além dos poderes expressamente concedidos no ato de
intervenção, são atribuídas funções, prerrogativas e obrigações dos órgãos
de administração.
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Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da
sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão
executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação
de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano,
sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus
acessórios.
Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado,
no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo,
publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.
Art. 77. Na realização do ativo da sociedade, o liquidante devera:
I - mandar avaliar, por avaliadores judiciais ou de Instituições Financeiras Públicas, os bens de sociedade;
II - proceder à venda dos bens necessários ao pagamento do passivo
da sociedade, observadas, no que couber, as normas constantes dos
artigos 117 e 118 do Decreto-Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.
Art. 78. A liquidação das cooperativas de crédito e da seção de crédito das
cooperativas agrícolas mistas reger-se-á pelas normas próprias legais e regulamentares.
CAPÍTULO XII
Do Sistema Operacional das Cooperativas
SEÇÃO I
Do Ato Cooperativo
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
SEÇÃO II
Das Distribuições de Despesas
Art. 80. As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços.
Parágrafo único. A cooperativa poderá, para melhor atender à equanimidade
de cobertura das despesas da sociedade, estabelecer:
I - rateio, em partes iguais, das despesas gerais da sociedade entre todos os associados, quer tenham ou não, no ano, usufruído dos serviços por ela prestados, conforme definidas no estatuto;
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II - rateio, em razão diretamente proporcional, entre os associados que
tenham usufruído dos serviços durante o ano, das sobras líquidas ou
dos prejuízos verificados no balanço do exercício, excluídas as despesas gerais já atendidas na forma do item anterior.
Art. 81. A cooperativa que tiver adotado o critério de separar as despesas da
sociedade e estabelecido o seu rateio na forma indicada no parágrafo único
do artigo anterior deverá levantar separadamente as despesas gerais.
SEÇÃO III
Das Operações da Cooperativa
Art. 82. A cooperativa que se dedicar a vendas em comum poderá registrar-se como armazém geral, podendo também desenvolver as atividades
previstas na Lei no 9.973, de 29 de maio de 2000, e nessa condição expedir
Conhecimento de Depósito, Warrant, Certificado de Depósito Agropecuário
- CDA e Warrant Agropecuário - WA para os produtos de seus associados
conservados em seus armazéns, próprios ou arrendados, sem prejuízo da
emissão de outros títulos decorrentes de suas atividades normais, aplicando-se, no que couber, a legislação específica. (Redação dada pela Lei nº
11.076, de 2004)
§ 1° Para efeito deste artigo, os armazéns da cooperativa se equiparam aos
“Armazéns Gerais”, com as prerrogativas e obrigações destes, ficando os
componentes do Conselho de Administração ou Diretoria Executiva, emitente do título, responsáveis pessoal e solidariamente, pela boa guarda e
conservação dos produtos vinculados, respondendo criminal e civilmente
pelas declarações constantes do título, como também por qualquer ação ou
omissão que acarrete o desvio, deterioração ou perda dos produtos.
§ 2° Observado o disposto no § 1°, as cooperativas poderão operar unidades
de armazenagem, embalagem e frigorificação, bem como armazéns gerais
alfandegários, nos termos do disposto no Capítulo IV da Lei n. 5.025, de 10
de junho de 1966.
Art. 83. A entrega da produção do associado à sua cooperativa significa a
outorga a esta de plenos poderes para a sua livre disposição, inclusive para
gravá-la e dá-la em garantia de operações de crédito realizadas pela sociedade, salvo se, tendo em vista os usos e costumes relativos à comercialização de determinados produtos, sendo de interesse do produtor, os estatutos
dispuserem de outro modo.
Art. 84. (Revogado pela Lei Complementar nº 130, de 2009)
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Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos
de não associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar
lotes destinados ao cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa
de instalações industriais das cooperativas que as possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados,
desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a presente lei.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei Complementar nº 130, de 2009)
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados,
mencionados nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do “Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social” e serão contabilizados em separado,
de molde a permitir cálculo para incidência de tributos.
Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas
para melhor atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório ou complementar. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.168-40,
de 24 de agosto de 2001)
Art. 88-A. A cooperativa poderá ser dotada de legitimidade extraordinária
autônoma concorrente para agir como substituta processual em defesa dos
direitos coletivos de seus associados quando a causa de pedir versar sobre
atos de interesse direto dos associados que tenham relação com as operações de mercado da cooperativa, desde que isso seja previsto em seu
estatuto e haja, de forma expressa, autorização manifestada individualmente
pelo associado ou por meio de assembleia geral que delibere sobre a propositura da medida judicial. (Incluído pela Lei nº 13.806, de 2019)
SEÇÃO IV
Dos Prejuízos
Art. 89. Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos
com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos,
ressalvada a opção prevista no parágrafo único do artigo 80.
SEÇÃO V
Do Sistema Trabalhista
Art. 90. Qualquer que seja o tipo de cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados.
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Art. 91. As cooperativas igualam-se às demais empresas em relação aos
seus empregados para os fins da legislação trabalhista e previdenciária.
CAPÍTULO XIII
Da Fiscalização e Controle
Art. 92. A fiscalização e o controle das sociedades cooperativas, nos termos
desta lei e dispositivos legais específicos, serão exercidos, de acordo com o
objeto de funcionamento, da seguinte forma:
I - as de crédito e as seções de crédito das agrícolas mistas pelo Banco
Central do Brasil;
II - as de habitação pelo Banco Nacional de Habitação;
III - as demais pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
§ 1º Mediante autorização do Conselho Nacional de Cooperativismo, os órgãos controladores federais, poderão solicitar, quando julgarem necessário,
a colaboração de outros órgãos administrativos, na execução das atribuições previstas neste artigo.
§ 2º As sociedades cooperativas permitirão quaisquer verificações determinadas pelos respectivos órgãos de controle, prestando os esclarecimentos
que lhes forem solicitados, além de serem obrigadas a remeter-lhes anualmente a relação dos associados admitidos, demitidos, eliminados e excluídos no período, cópias de atas, de balanços e dos relatórios do exercício
social e parecer do Conselho Fiscal.
Art. 93. O Poder Público, por intermédio da administração central dos órgãos
executivos federais competentes, por iniciativa própria ou solicitação da Assembléia Geral ou do Conselho Fiscal, intervirá nas cooperativas quando
ocorrer um dos seguintes casos:
I - violação contumaz das disposições legais;
II - ameaça de insolvência em virtude de má administração da sociedade;
III - paralisação das atividades sociais por mais de 120 (cento e vinte)
dias consecutivos;
IV - inobservância do artigo 56, § 2º.
Parágrafo único. Aplica-se, no que couber, às cooperativas habitacionais, o
disposto neste artigo.
Art. 94. Observar-se-á, no processo de intervenção, a disposição constante
do § 2º do artigo 75.
CAPÍTULO XIV
Do Conselho Nacional de Cooperativismo
Art. 95. A orientação geral da política cooperativista nacional caberá ao Con-
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selho Nacional de Cooperativismo - CNC, que passará a funcionar junto ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, com plena autonomia administrativa e financeira, na forma do artigo 172 do Decreto-Lei n.
200, de 25 de fevereiro de 1967, sob a presidência do Ministro da Agricultura
e composto de 8 (oito) membros indicados pelos seguintes representados:
I - Ministério do Planejamento e Coordenação Geral;
II - Ministério da Fazenda, por intermédio do Banco Central do Brasil;
III - Ministério do Interior, por intermédio do Banco Nacional da Habitação;
IV - Ministério da Agricultura, por intermédio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, e do Banco Nacional de Crédito
Cooperativo S/A.;
V - Organização das Cooperativas Brasileiras.
Parágrafo único. A entidade referida no inciso V deste artigo contará com 3
(três) elementos para fazer-se representar no Conselho.
Art. 96. O Conselho, que deverá reunir-se ordinariamente uma vez por mês,
será presidido pelo Ministro da Agricultura, a quem caberá o voto de qualidade, sendo suas resoluções votadas por maioria simples, com a presença,
no mínimo de 3 (três) representantes dos órgãos oficiais mencionados nos
itens I a IV do artigo anterior.
Parágrafo único. Nos seus impedimentos eventuais, o substituto do Presidente será o Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária.
Art. 97. Ao Conselho Nacional de Cooperativismo compete:
I - editar atos normativos para a atividade cooperativista nacional;
II - baixar normas regulamentadoras, complementares e interpretativas,
da legislação cooperativista;
III - organizar e manter atualizado o cadastro geral das cooperativas nacionais;
IV - decidir, em última instância, os recursos originários de decisões do
respectivo órgão executivo federal;
V - apreciar os anteprojetos que objetivam a revisão da legislação cooperativista;
VI - estabelecer condições para o exercício de quaisquer cargos eletivos
de administração ou fiscalização de cooperativas;
VII - definir as condições de funcionamento do empreendimento cooperativo, a que se refere o artigo 18;
VIII - votar o seu próprio regimento;
IX - autorizar, onde houver condições, a criação de Conselhos Regionais
de Cooperativismo, definindo-lhes as atribuições;
X - decidir sobre a aplicação do Fundo Nacional de Cooperativismo, nos
termos do artigo 102 desta Lei;
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XI - estabelecer em ato normativo ou de caso a caso, conforme julgar
necessário, o limite a ser observado nas operações com não associados a que se referem os artigos 85 e 86.
Parágrafo único. As atribuições do Conselho Nacional de Cooperativismo
não se estendem às cooperativas de habitação, às de crédito e às seções
de crédito das cooperativas agrícolas mistas, no que forem regidas por legislação própria.
Art. 98. O Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC contará com uma
Secretaria Executiva que se incumbirá de seus encargos administrativos,
podendo seu Secretário Executivo requisitar funcionários de qualquer órgão
da Administração Pública.
§ 1º O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Cooperativismo será o
Diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, devendo o Departamento referido
incumbir-se dos encargos administrativos do Conselho Nacional de Cooperativismo.
§ 2° Para os impedimentos eventuais do Secretário Executivo, este indicará
à apreciação do Conselho seu substituto.
Art. 99. Compete ao Presidente do Conselho Nacional de Cooperativismo:
I - presidir as reuniões;
II - convocar as reuniões extraordinárias;
III - proferir o voto de qualidade.
Art. 100. Compete à Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Cooperativismo:
I - dar execução às resoluções do Conselho;
II - comunicar as decisões do Conselho ao respectivo órgão executivo
federal;
III - manter relações com os órgãos executivos federais, bem assim com
quaisquer outros órgãos públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros, que possam influir no aperfeiçoamento do cooperativismo;
IV - transmitir aos órgãos executivos federais e entidade superior do movimento cooperativista nacional todas as informações relacionadas
com a doutrina e práticas cooperativistas de seu interesse;
V - organizar e manter atualizado o cadastro geral das cooperativas nacionais e expedir as respectivas certidões;
VI - apresentar ao Conselho, em tempo hábil, a proposta orçamentária do
órgão, bem como o relatório anual de suas atividades;
VII - providenciar todos os meios que assegurem o regular funcionamento
do Conselho;
VIII - executar quaisquer outras atividades necessárias ao pleno exercício
das atribuições do Conselho.
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Art. 101. O Ministério da Agricultura incluirá, em sua proposta orçamentária
anual, os recursos financeiros solicitados pelo Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC, para custear seu funcionamento.
Parágrafo único. As contas do Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC,
serão prestadas por intermédio do Ministério da Agricultura, observada a
legislação específica que regula a matéria.
Art. 102. Fica mantido, junto ao Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A.,
o “Fundo Nacional de Cooperativismo”, criado pelo Decreto-Lei n. 59, de 21
de novembro de 1966, destinado a prover recursos de apoio ao movimento
cooperativista nacional.
§ 1º O Fundo de que trata este artigo será, suprido por:
I - dotação incluída no orçamento do Ministério da Agricultura para o fim
específico de incentivos às atividades cooperativas;
II - juros e amortizações dos financiamentos realizados com seus recursos;
III - doações, legados e outras rendas eventuais;
IV - dotações consignadas pelo Fundo Federal Agropecuário e pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
§ 2° Os recursos do Fundo, deduzido o necessário ao custeio de sua administração, serão aplicados pelo Banco Nacional de Crédito Cooperativo
S/A., obrigatoriamente, em financiamento de atividades que interessem de
maneira relevante o abastecimento das populações, a critério do Conselho
Nacional de Cooperativismo.
§ 3º O Conselho Nacional de Cooperativismo poderá, por conta do Fundo,
autorizar a concessão de estímulos ou auxílios para execução de atividades
que, pela sua relevância sócio-econômica, concorram para o desenvolvimento do sistema cooperativista nacional.
CAPÍTULO XV
Dos Órgãos Governamentais
Art. 103. As cooperativas permanecerão subordinadas, na parte normativa,
ao Conselho Nacional de Cooperativismo, com exceção das de crédito, das
seções de crédito das agrícolas mistas e das de habitação, cujas normas
continuarão a ser baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, relativamente
às duas primeiras, e Banco Nacional de Habitação, com relação à última,
observado o disposto no artigo 92 desta Lei.
Parágrafo único. Os órgãos executivos federais, visando à execução descentralizada de seus serviços, poderão delegar sua competência, total ou
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parcialmente, a órgãos e entidades da administração estadual e municipal,
bem como, excepcionalmente, a outros órgãos e entidades da administração
federal.
Art. 104. Os órgãos executivos federais comunicarão todas as alterações
havidas nas cooperativas sob a sua jurisdição ao Conselho Nacional de Cooperativismo, para fins de atualização do cadastro geral das cooperativas
nacionais.
CAPÍTULO XVI
Da Representação do Sistema Cooperativista
Art. 105. A representação do sistema cooperativista nacional cabe à Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB, sociedade civil, com sede na Capital Federal, órgão técnico-consultivo do Governo, estruturada nos termos
desta Lei, sem finalidade lucrativa, competindo-lhe precipuamente:
		 a) manter neutralidade política e indiscriminação racial, religiosa e social;
		 b) integrar todos os ramos das atividades cooperativistas;
		 c) manter registro de todas as sociedades cooperativas que, para todos os efeitos, integram a Organização das Cooperativas Brasileiras
- OCB;
		 d) manter serviços de assistência geral ao sistema cooperativista, seja
quanto à estrutura social, seja quanto aos métodos operacionais e
orientação jurídica, mediante pareceres e recomendações, sujeitas,
quando for o caso, à aprovação do Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC;
		 e) denunciar ao Conselho Nacional de Cooperativismo práticas nocivas
ao desenvolvimento cooperativista;
		 f) opinar nos processos que lhe sejam encaminhados pelo Conselho
Nacional de Cooperativismo;
		 g) dispor de setores consultivos especializados, de acordo com os ramos de cooperativismo;
		 h) fixar a política da organização com base nas proposições emanadas
de seus órgãos técnicos;
		 i) exercer outras atividades inerentes à sua condição de órgão de representação e defesa do sistema cooperativista;
		 j) manter relações de integração com as entidades congêneres do exterior e suas cooperativas.
§ 1º A Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB, será constituída de
entidades, uma para cada Estado, Território e Distrito Federal, criadas com
as mesmas características da organização nacional.
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§ 2º As Assembléias Gerais do órgão central serão formadas pelos Representantes credenciados das filiadas, 1 (um) por entidade, admitindo-se proporcionalidade de voto.
§ 3° A proporcionalidade de voto, estabelecida no parágrafo anterior, ficará a
critério da OCB, baseando-se no número de associados - pessoas físicas e as
exceções previstas nesta Lei - que compõem o quadro das cooperativas filiadas.
§ 4º A composição da Diretoria da Organização das Cooperativas Brasileiras
- OCB será estabelecida em seus estatutos sociais.
§ 5° Para o exercício de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, as eleições
se processarão por escrutínio secreto, permitida a reeleição para mais um
mandato consecutivo.
Art. 106. A atual Organização das Cooperativas Brasileiras e as suas filiadas
ficam investidas das atribuições e prerrogativas conferidas nesta Lei, devendo, no prazo de 1 (um) ano, promover a adaptação de seus estatutos e a
transferência da sede nacional.
Art. 107. As cooperativas são obrigadas, para seu funcionamento, a registrar-se na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver, mediante apresentação dos estatutos sociais e suas alterações posteriores.
Parágrafo único. Por ocasião do registro, a cooperativa pagará 10% (dez
por cento) do maior salário mínimo vigente, se a soma do respectivo capital
integralizado e fundos não exceder de 250 (duzentos e cinqüenta) salários
mínimos, e 50% (cinqüenta por cento) se aquele montante for superior.
Art. 108. Fica instituída, além do pagamento previsto no parágrafo único do
artigo anterior, a Contribuição Cooperativista, que será recolhida anualmente
pela cooperativa após o encerramento de seu exercício social, a favor da Organização das Cooperativas Brasileiras de que trata o artigo 105 desta Lei.
§ 1º A Contribuição Cooperativista constituir-se-á de importância correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do capital integralizado e
fundos da sociedade cooperativa, no exercício social do ano anterior, sendo
o respectivo montante distribuído, por metade, a suas filiadas, quando constituídas.
§ 2º No caso das cooperativas centrais ou federações, a Contribuição de
que trata o parágrafo anterior será calculada sobre os fundos e reservas
existentes.
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§ 3° A Organização das Cooperativas Brasileiras poderá estabelecer um teto
à Contribuição Cooperativista, com base em estudos elaborados pelo seu
corpo técnico.
CAPÍTULO XVII
Dos Estímulos Creditícios
Art. 109. Caberá ao Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A., estimular e
apoiar as cooperativas, mediante concessão de financiamentos necessários
ao seu desenvolvimento.
§ 1° Poderá o Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A., receber depósitos das cooperativas de crédito e das seções de crédito das cooperativas
agrícolas mistas.
§ 2° Poderá o Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A., operar com pessoas físicas ou jurídicas, estranhas ao quadro social cooperativo, desde que
haja benefício para as cooperativas e estas figurem na operação bancária.
§ 3° O Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A., manterá linhas de crédito específicas para as cooperativas, de acordo com o objeto e a natureza de
suas atividades, a juros módicos e prazos adequados inclusive com sistema
de garantias ajustado às peculiaridades das cooperativas a que se destinam.
§ 4º O Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A., manterá linha especial
de crédito para financiamento de quotas-partes de capital.
Art. 110. Fica extinta a contribuição de que trata o artigo 13 do Decreto-Lei
n. 60, de 21 de novembro de 1966, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.
668, de 3 de julho de 1969.
CAPÍTULO XVIII
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos
obtidos pelas cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e
88 desta Lei.
Art. 112. O Balanço Geral e o Relatório do exercício social que as cooperativas deverão encaminhar anualmente aos órgãos de controle serão acompanhados, a juízo destes, de parecer emitido por um serviço independente de
auditoria credenciado pela Organização das Cooperativas Brasileiras.
Parágrafo único. Em casos especiais, tendo em vista a sede da Cooperativa,
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o volume de suas operações e outras circunstâncias dignas de consideração, a exigência da apresentação do parecer pode ser dispensada.
Art. 113. Atendidas as deduções determinadas pela legislação específica,
às sociedades cooperativas ficará assegurada primeira prioridade para o recebimento de seus créditos de pessoas jurídicas que efetuem descontos na
folha de pagamento de seus empregados, associados de cooperativas.
Art. 114. Fica estabelecido o prazo de 36 (trinta e seis) meses para que as
cooperativas atualmente registradas nos órgãos competentes reformulem os
seus estatutos, no que for cabível, adaptando-os ao disposto na presente
Lei.
Art. 115. As Cooperativas dos Estados, Territórios ou do Distrito Federal,
enquanto não constituírem seus órgãos de representação, serão convocadas às Assembléias da OCB, como vogais, com 60 (sessenta) dias de antecedência, mediante editais publicados 3 (três) vezes em jornal de grande
circulação local.
Art. 116. A presente Lei não altera o disposto nos sistemas próprios instituídos para as cooperativas de habitação e cooperativas de crédito, aplicando-se ainda, no que couber, o regime instituído para essas últimas às seções
de crédito das agrícolas mistas.
Art. 117. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário e especificamente o Decreto-Lei n. 59, de 21 de
novembro de 1966, bem como o Decreto n. 60.597, de 19 de abril de 1967.
Brasília, 16 de dezembro de 1971; 150º da Independência e 83º da República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
L. F. Cirne Lima
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti
Este texto não substitui o publicado no DOU de 16.12.1971
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Cooperativismo no Código Civil

LEI Nº. 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
TÍTULO II
Da Sociedade
CAPÍTULO ÚNICO
Disposições Gerais
Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente
se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade
econômica e a partilha, entre si, dos resultados.
Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais
negócios determinados.
Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito
a registro (art. 967); e, simples, as demais.
Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e, simples, a cooperativa.
Art. 983. A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos
regulados nos arts. 1.039 a 1.092; a sociedade simples pode constituir-se
de conformidade com um desses tipos, e, não o fazendo, subordina-se às
normas que lhe são próprias.
Parágrafo único. Ressalvam-se as disposições concernentes à sociedade
em conta de participação e à cooperativa, bem como as constantes de leis
especiais que, para o exercício de certas atividades, imponham a constituição da sociedade segundo determinado tipo.
(...)
CAPÍTULO VII
Da Sociedade Cooperativa
Art. 1.093. A sociedade cooperativa reger-se-á pelo disposto no presente
Capítulo, ressalvada a legislação especial.
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Art. 1.094. São características da sociedade cooperativa:
I - variabilidade, ou dispensa do capital social;
II - concurso de sócios em número mínimo necessário a compor a administração da sociedade, sem limitação de número máximo;
III - limitação do valor da soma de quotas do capital social que cada sócio
poderá tomar;
IV - intransferibilidade das quotas do capital a terceiros estranhos à sociedade, ainda que por herança;
V - quórum, para a assembleia geral funcionar e deliberar, fundado no
número de sócios presentes à reunião, e não no capital social representado;
VI - direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha ou não
capital a sociedade, e qualquer que seja o valor de sua participação;
VII - distribuição dos resultados, proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído
juro fixo ao capital realizado;
VIII - indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em
caso de dissolução da sociedade.
Art. 1.095. Na sociedade cooperativa, a responsabilidade dos sócios pode
ser limitada ou ilimitada.
§ 1º. É limitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde
somente pelo valor de suas quotas e pelo prejuízo verificado nas operações
sociais, guardada a proporção de sua participação nas mesmas operações.
§ 2º. É ilimitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde
solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais.
Art. 1.096. No que a lei for omissa, aplicam-se as disposições referentes
à sociedade simples, resguardadas as características estabelecidas no art.
1.094
(...)
CAPÍTULO II
Do Nome Empresarial
Art. 1.159. A sociedade cooperativa funciona sob denominação integrada
pelo vocábulo “cooperativa”.
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Sistema Nacional de Crédito Cooperativo

LEI COMPLEMENTAR Nº 130, DE 17 DE ABRIL DE 2009
Dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito
Cooperativo e revoga dispositivos das Leis nos
4.595, de 31 de dezembro de 1964, e 5.764, de
16 de dezembro de 1971.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º As instituições financeiras constituídas sob a forma de cooperativas
de crédito submetem-se a esta Lei Complementar, bem como à legislação do
Sistema Financeiro Nacional - SFN e das sociedades cooperativas.
§ 1º As competências legais do Conselho Monetário Nacional - CMN e do
Banco Central do Brasil em relação às instituições financeiras aplicam-se às
cooperativas de crédito.
§ 2º É vedada a constituição de cooperativa mista com seção de crédito.
Art. 2º As cooperativas de crédito destinam-se, precipuamente, a prover, por
meio da mutualidade, a prestação de serviços financeiros a seus associados,
sendo-lhes assegurado o acesso aos instrumentos do mercado financeiro.
§ 1º A captação de recursos e a concessão de créditos e garantias devem
ser restritas aos associados, ressalvados a captação de recursos dos Municípios, de seus órgãos ou entidades e das empresas por eles controladas,
as operações realizadas com outras instituições financeiras e os recursos
obtidos de pessoas jurídicas, em caráter eventual, a taxas favorecidas ou
isentos de remuneração. (Redação dada pela Lei Complementar nº 161, de
2018)
§ 2º Ressalvado o disposto no § 1º deste artigo, é permitida a prestação de
outros serviços de natureza financeira e afins a associados e a não associados.
§ 3º A concessão de créditos e garantias a integrantes de órgãos estatutários, assim como a pessoas físicas ou jurídicas que com eles mantenham
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relações de parentesco ou negócio, deve observar procedimentos de aprovação e controle idênticos aos dispensados às demais operações de crédito.
§ 4º A critério da assembléia geral, os procedimentos a que se refere o § 3º
deste artigo podem ser mais rigorosos, cabendo-lhe, nesse caso, a definição
dos tipos de relacionamento a serem considerados para aplicação dos referidos procedimentos.
§ 5º As cooperativas de crédito, nos termos da legislação específica, poderão ter acesso a recursos oficiais para o financiamento das atividades de
seus associados.
§ 6º A captação de recursos dos Municípios, prevista no § 1º deste artigo,
que supere o limite assegurado pelos fundos garantidores referidos no inciso IV do caput do art. 12 desta Lei, obedecerá aos requisitos prudenciais
estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional. (Incluído pela Lei Complementar nº 161, de 2018)
§ 7º Caso a cooperativa não atenda ao disposto no § 6º deste artigo, incorrerá nas sanções previstas na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986. (Incluído
pela Lei Complementar nº 161, de 2018)
§ 8º Além das hipóteses ressalvadas no § 1º deste artigo, as instituições
referidas nesta Lei e os bancos por elas controlados, direta ou indiretamente, ficam autorizados a realizar a gestão das disponibilidades financeiras do
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. (Incluído pela Lei
Complementar nº 161, de 2018)
§ 9º As operações previstas no § 1º deste artigo, correspondentes aos depósitos de governos municipais, de seus órgãos ou entidades e das empresas
por eles controladas, somente poderão ser realizadas em Município que esteja na área de atuação da referida cooperativa de crédito. (Incluído pela Lei
Complementar nº 161, de 2018)
Art. 3º As cooperativas de crédito podem atuar em nome e por conta de
outras instituições, com vistas à prestação de serviços financeiros e afins a
associados e a não associados.
Art. 4º O quadro social das cooperativas de crédito, composto de pessoas
físicas e jurídicas, é definido pela assembléia geral, com previsão no estatuto
social.
Parágrafo único. Não serão admitidas no quadro social da sociedade coo-
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perativa de crédito pessoas jurídicas que possam exercer concorrência com
a própria sociedade cooperativa, nem a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios bem como suas respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.
Art. 5º As cooperativas de crédito com conselho de administração podem
criar diretoria executiva a ele subordinada, na qualidade de órgão estatutário composto por pessoas físicas associadas ou não, indicadas por aquele
conselho.
Art. 6º O mandato dos membros do conselho fiscal das cooperativas de crédito terá duração de até 3 (três) anos, observada a renovação de, ao menos,
2 (dois) membros a cada eleição, sendo 1 (um) efetivo e 1 (um) suplente.
Art. 7º É vedado distribuir qualquer espécie de benefício às quotas-parte do capital, excetuando-se remuneração anual limitada ao valor da taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic para títulos federais.
Art. 8º Compete à assembléia geral das cooperativas de crédito estabelecer
a fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de
perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas
durante o exercício, observado o disposto no art. 7º desta Lei Complementar.
Art. 9º É facultado às cooperativas de crédito, mediante decisão da assembléia geral, compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes, o saldo
remanescente das perdas verificadas no exercício findo.
Parágrafo único. Para o exercício da faculdade de que trata o caput deste artigo, a cooperativa deve manter-se ajustada aos limites de patrimônio
exigíveis na forma da regulamentação vigente, conservando o controle da
parcela correspondente a cada associado no saldo das perdas retidas.
Art. 10. A restituição de quotas de capital depende, inclusive, da observância dos limites de patrimônio exigíveis na forma da regulamentação vigente,
sendo a devolução parcial condicionada, ainda, à autorização específica do
conselho de administração ou, na sua ausência, da diretoria.
Art. 11. As cooperativas centrais de crédito e suas confederações podem
adotar, quanto ao poder de voto das filiadas, critério de proporcionalidade
em relação ao número de associados indiretamente representados na assembléia geral, conforme regras estabelecidas no estatuto.
Art. 12. O CMN, no exercício das competências que lhe são atribuídas pela
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legislação que rege o SFN, poderá dispor, inclusive, sobre as seguintes matérias:
I - requisitos a serem atendidos previamente à constituição ou transformação das cooperativas de crédito, com vistas ao respectivo processo de autorização a cargo do Banco Central do Brasil;
II - condições a serem observadas na formação do quadro de associados e na celebração de contratos com outras instituições;
III - tipos de atividades a serem desenvolvidas e de instrumentos financeiros passíveis de utilização;
IV - fundos garantidores, inclusive a vinculação de cooperativas de crédito a tais fundos;
V - atividades realizadas por entidades de qualquer natureza, que tenham por objeto exercer, com relação a um grupo de cooperativas de
crédito, supervisão, controle, auditoria, gestão ou execução em maior
escala de suas funções operacionais;
VI - vinculação a entidades que exerçam, na forma da regulamentação,
atividades de supervisão, controle e auditoria de cooperativas de crédito;
VII - condições de participação societária em outras entidades, inclusive
de natureza não cooperativa, com vistas ao atendimento de propósitos complementares, no interesse do quadro social;
VIII - requisitos adicionais ao exercício da faculdade de que trata o art. 9º
desta Lei Complementar.
§ 1º O exercício das atividades a que se refere o inciso V do caput deste artigo, regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, está sujeito
à fiscalização do Banco Central do Brasil, sendo aplicáveis às respectivas
entidades e a seus administradores as mesmas sanções previstas na legislação em relação às instituições financeiras.
§ 2º O Banco Central do Brasil, no exercício de sua competência de fiscalização das cooperativas de crédito, assim como a entidade que realizar, nos
termos da regulamentação do CMN, atividades de supervisão local podem
convocar assembléia geral extraordinária de instituição supervisionada, à
qual poderão enviar representantes com direito a voz.
Art. 13. Não constitui violação do dever de sigilo de que trata a legislação
em vigor o acesso a informações pertencentes a cooperativas de crédito
por parte de cooperativas centrais de crédito, confederações de centrais
e demais entidades constituídas por esse segmento financeiro, desde que
se dê exclusivamente no desempenho de atribuições de supervisão, audi-
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toria, controle e de execução de funções operacionais das cooperativas de
crédito.
Parágrafo único. As entidades mencionadas no caput deste artigo devem
observar sigilo em relação às informações que obtiverem no exercício de
suas atribuições, bem como comunicar às autoridades competentes indícios
de prática de ilícitos penais ou administrativos ou de operações envolvendo
recursos provenientes de qualquer prática criminosa.
Art. 14. As cooperativas singulares de crédito poderão constituir cooperativas centrais de crédito com o objetivo de organizar, em comum acordo e
em maior escala, os serviços econômicos e assistenciais de interesse das
filiadas, integrando e orientando suas atividades, bem como facilitando a
utilização recíproca dos serviços.
Parágrafo único. As atividades de que trata o caput deste artigo, respeitada
a competência do Conselho Monetário Nacional e preservadas as responsabilidades envolvidas, poderão ser delegadas às confederações constituídas
pelas cooperativas centrais de crédito.
Art. 15. As confederações constituídas de cooperativas centrais de crédito
têm por objetivo orientar, coordenar e executar atividades destas, nos casos
em que o vulto dos empreendimentos e a natureza das atividades transcenderem o âmbito de capacidade ou a conveniência de atuação das associadas.
Art. 16. As cooperativas de crédito podem ser assistidas, em caráter temporário, mediante administração em regime de cogestão, pela respectiva
cooperativa central ou confederação de centrais para sanar irregularidades
ou em caso de risco para a solidez da própria sociedade, devendo ser observadas as seguintes condições:
I - existência de cláusula específica no estatuto da cooperativa assistida, contendo previsão da possibilidade de implantação desse regime
e da celebração do convênio de que trata o inciso II do caput deste
artigo;
II - celebração de convênio entre a cooperativa a ser assistida e a eventual cogestora, a ser referendado pela assembléia geral, estabelecendo, pelo menos, a caracterização das situações consideradas de
risco que justifiquem a implantação do regime de cogestão, o rito dessa implantação por iniciativa da entidade cogestora e o regimento a
ser observado durante a cogestão; e
III - realização, no prazo de até 1 (um) ano da implantação da cogestão, de assembléia geral extraordinária para deliberar sobre a ma-
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nutenção desse regime e da adoção de outras medidas julgadas necessárias.
Art. 17. A assembléia geral ordinária das cooperativas de crédito realizar-se-á anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses do exercício social.
Art. 18. Ficam revogados os arts. 40 e 41 da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e o § 3º do art. 10, o § 10 do art. 18, o parágrafo único do art.
86 e o art. 84 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
Art. 19. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de abril de 2009; 188º da Independência e 121º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Reinhold Stephanes
Carlos Lupi
Este texto não substitui o publicado no DOU de 17.4.2009 - Edição extra
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RESOLUÇÃO BCB Nº 4.434, DE 5 DE AGOSTO DE 2015
Dispõe sobre a constituição, a autorização para
funcionamento, o funcionamento, as alterações
estatutárias e o cancelamento de autorização
para funcionamento das cooperativas de crédito
e dá outras providências.
O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de
31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional,
em sessão realizada em 23 de julho de 2015, com base nos arts. 4º, incisos
VI, VIII, XI, da referida Lei, 1º, § 1º, e 12 da Lei Complementar nº 130, de 17
de abril de 2009,
RESOLVEU:
CAPÍTULO I
Do Objeto E Do Âmbito De Aplicação
Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre a constituição, a autorização para funcionamento, o funcionamento, as alterações estatutárias, a mudança de categoria e o cancelamento de autorização para funcionamento de cooperativas de crédito.
CAPÍTULO II
Da Constituição, da Autorização para
Funcionamento e das Demais Autorizações
Art. 2º Os pedidos envolvendo a constituição, a autorização para funcionamento, a alteração estatutária, a mudança de categoria na qual a cooperativa se enquadra e as demais autorizações e aprovações previstas na regulamentação aplicável às cooperativas de crédito devem ser submetidos à
aprovação do Banco Central do Brasil (BCB), nos termos da legislação em
vigor.
Art. 3º O funcionamento de cooperativa de crédito pressupõe a constituição
na forma da legislação e da regulamentação em vigor e a autorização para
funcionamento.
Art. 4º Os interessados na constituição de cooperativa de crédito devem indicar responsável tecnicamente capacitado para acompanhamento do processo junto ao BCB.
Art. 5º A autorização para constituição de cooperativa de crédito singular que
não pretender se filiar a cooperativa central está condicionada, previamente
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ao atendimento do que dispõe o art. 6º, à apresentação ao BCB de sumário
executivo do plano de negócios, de que trata o inciso IV do art. 6º, cujo conteúdo mínimo será definido pelo BCB.
§ 1º O BCB poderá convocar o grupo de fundadores da cooperativa para
entrevista técnica, a fim de que apresente a proposta do empreendimento
contida no sumário executivo.
§ 2º Se o BCB julgar inadequada a proposta do empreendimento, comunicará essa decisão aos interessados, podendo convocá-los para uma nova entrevista técnica, caso reapresentem a proposta com os ajustes necessários.
§ 3º Se, após a segunda entrevista técnica, o BCB mantiver seu entendimento desfavorável à proposta do empreendimento, comunicará a decisão aos
interessados.
§ 4º Os interessados na constituição de cooperativa de crédito singular de
que trata o caput devem, no prazo de sessenta dias contados da manifestação favorável do BCB à proposta do empreendimento, instruir o processo de
constituição na forma do art. 6º.
Art. 6º A autorização para constituição das cooperativas de crédito está condicionada à apresentação de:
I - documentos aptos à comprovação das possibilidades de reunião dos
associados, de controle, de realização de operações e de prestação
de serviços na área de atuação pretendida, bem como de manifestação da respectiva cooperativa central ou confederação, na hipótese
de existência de compromisso de filiação;
II - identificação dos integrantes do grupo de fundadores e, quando for o
caso, das entidades fornecedoras de apoio técnico e/ou financeiro;
III - declarações e documentos que demonstrem que pelo menos um dos
integrantes do grupo de fundadores detém conhecimento sobre o
ramo de negócio e sobre o segmento no qual a cooperativa de crédito
pretende operar, inclusive sobre os aspectos relacionados à dinâmica
de mercado, às fontes de recursos operacionais, ao gerenciamento e
aos riscos associados às operações;
IV - plano de negócios, abrangendo o período mínimo de cinco anos, contendo:
			 a) plano financeiro, que deve demonstrar a viabilidade econômico-financeira do projeto, do qual devem constar:
				 1. premissas econômicas;
				 2. premissas do projeto;
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			 3. metodologia utilizada para avaliação do negócio; e
			 4. projeção, elaborada em periodicidade mensal, das demonstra
ções contábeis e do fluxo de caixa;
		 b) plano mercadológico, que deve contemplar os seguintes tópicos:
			 1. objetivos estratégicos do empreendimento;
			 2. condições estatutárias de associação e área de atuação pretendida;
			 3. estimativa do número de pessoas que preenchem as condições
de associação e do crescimento esperado do quadro, indicando
as formas de divulgação que visem a atrair novos associados;
			 4. medidas que visem a promover a efetiva participação dos associados nas assembleias;
			 5. formas de divulgação aos associados das deliberações
adotadas nas assembleias, dos demonstrativos contábeis, dos
relatórios de auditoria e dos atos da administração;
			 6. principais produtos e serviços a serem ofertados;
			 7. descrição das operações que pretende realizar, com vistas à classificação da cooperativa de crédito nos termos do art. 15;
			 8. motivações e propósitos que levaram à decisão de constituir a
cooperativa;
			 9. demanda de serviços financeiros apresentada pelo segmento social a ser potencialmente filiado, atendimento existente por instituições concorrentes e projeção de atendimento pela cooperativa
pleiteante;
			 10. demanda de serviços financeiros apresentada pelas cooperativas
de crédito a serem potencialmente filiadas e projeção de atendimento pela cooperativa pleiteante, no caso de cooperativas centrais de crédito; e
			 11. perfil econômico dos associados, levando em conta os aspectos
de exposição ao risco, capacidade de pagamento e atenção aos
limites regulamentares; e
		 c) plano operacional, detalhando os seguintes aspectos:
			 1. definição dos padrões de governança corporativa a serem observados, incluindo o detalhamento da estrutura de incentivos e da
política de remuneração dos administradores e a estrutura de gerenciamento do negócio;
			 2. organograma da instituição, com determinação das responsabilidades atribuídas aos diversos níveis da instituição, e a política de
pessoal;
			 3. estrutura física;
			 4. tecnologias a serem utilizadas na operação, gerenciamento e colocação dos produtos e dimensionamento da estrutura de atendimento;
			 5. estrutura dos controles internos, com mecanismos que garantam
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adequada supervisão por parte da administração e a efetiva utilização de auditoria interna e externa como instrumentos de controle;
6. estrutura a ser utilizada no gerenciamento de riscos e os planos
de contingência a serem adotados;
7. ações relacionadas com a capacitação do quadro de dirigentes;
8. indicação dos sistemas, procedimentos e controles a serem utilizados para a detecção e a prevenção de operações cujas características possam evidenciar indícios dos crimes tipificados na Lei
nº 9.613, de 3 de março de 1998;
9. estrutura prevista para atender às exigências do BCB quanto ao
fornecimento de informações para fins estatísticos e de supervisão e à divulgação de demonstrações contábeis nos padrões estabelecidos;
10. definição de prazo máximo para início das atividades após a concessão, pelo BCB, da autorização para funcionamento;
11. indicação da cooperativa central de crédito a que será filiada ou,
na hipótese de não filiação, os motivos que determinaram essa
decisão, evidenciando, nesse caso, como a cooperativa pretende
suprir os serviços prestados pelas centrais; e
12. participação em fundo exclusivo do sistema a que pertença, se
houver; e

V - minutas dos atos societários de constituição da cooperativa de
crédito.
§ 1º O BCB pode adequar o atendimento dos requisitos estabelecidos no
inciso IV à natureza e ao porte da cooperativa de crédito e à extensão do
pleito apresentado a exame.
§ 2º O plano de negócios a ser apresentado com vistas à constituição de cooperativa central de crédito ou de confederação de centrais deve contemplar,
ainda, em função dos objetivos da cooperativa:
I - a identificação de cada uma das cooperativas pleiteantes, com indicação do respectivo nome, número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), Município sede, área de atuação,
tipos de serviços prestados, número de associados e sua variação
nos últimos três anos;
II - a identificação, quando for o caso, das entidades fornecedoras de
apoio técnico ou financeiro para constituição da cooperativa central
ou confederação de centrais;
III - a previsão de participação societária da nova cooperativa em outras
entidades;
IV - as condições estatutárias de associação, o número de cooperativas
não filiadas a cooperativas centrais ou a confederações que preencham essas condições de associação e a previsão de eventual ampliação da área de atuação;
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V - as políticas de constituição de novas cooperativas singulares ou centrais de crédito, de reestruturação das cooperativas existentes, inclusive por meio de fusões e incorporações, de promoção de novas
filiações e estimativa do crescimento do quadro de filiadas;
VI - os requisitos exigidos dos ocupantes de cargos com funções de supervisão em filiadas;
VII - o dimensionamento e a evolução das áreas responsáveis pelo cumprimento das atribuições estabelecidas no Capítulo VIII, destacando
a eventual contratação de serviços de outras centrais, confederações
e de outras entidades, com os objetivos de suprir ou complementar os
quadros próprios e de obter apoio para a formação de equipe técnica;
VIII - as medidas a serem adotadas para tornar efetiva a implementação dos
sistemas de controles internos das filiadas, o desenvolvimento ou a
adoção de manual padronizado de controles internos e a realização das
auditorias internas requeridas pela regulamentação, abordando a possível contratação de serviços de outras entidades visando a esses fins;
IX - as diretrizes a serem adotadas para captação, aplicação e remuneração de recursos com vistas à prestação de serviço de aplicação
centralizada de recursos de filiadas, deveres e obrigações da confederação, da central e das filiadas no tocante ao sistema de garantias
recíprocas, recomposição de liquidez e operações de saneamento;
X - os serviços visando a proporcionar às filiadas acesso ao sistema de
compensação de cheques e de transferência de recursos entre instituições financeiras, respectivo controle de riscos, fluxos operacionais
e relacionamento com bancos conveniados;
XI - o planejamento das atividades de capacitação de administradores,
gerentes e associados de cooperativas filiadas, destacando as entidades especializadas em treinamento a serem eventualmente contratadas;
XII - a descrição de outros serviços relevantes para o funcionamento das
cooperativas filiadas, especialmente consultoria técnica e jurídica,
desenvolvimento e padronização de sistemas de informática e sistemas administrativos e de atendimento a associados; e
XIII - o estudo econômico-financeiro demonstrando as economias de escala a serem obtidas pelas cooperativas filiadas, a capacidade para arcar com os custos operacionais e o orçamento de receitas e despesas.
Art. 7º No prazo de noventa dias a contar do recebimento da manifestação
favorável do BCB a respeito do processo de constituição, os interessados deverão formalizar os atos societários de constituição da cooperativa de crédito.
§ 1º O prazo de que trata o caput poderá ser prorrogado por até noventa
dias, justificadamente, a critério do BCB.
§ 2º Os atos societários, após a aprovação do BCB, devem ser levados a
arquivamento no órgão de registro competente.
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Art. 8º O BCB, após a manifestação favorável sobre o projeto de constituição, poderá realizar inspeção prévia na cooperativa em constituição, a fim
de avaliar a compatibilidade entre a estrutura organizacional implementada
e aquela prevista no plano de negócios.
§ 1º A decisão sobre a inspeção prévia mencionada no caput levará em consideração o porte da instituição, a complexidade e o risco das operações
pretendidas e a ausência de participação da pleiteante em sistema cooperativo organizado.
§ 2º Determinada a realização de inspeção prévia, os interessados, no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias, devem:
I - formalizar e submeter ao BCB os atos societários de constituição da
cooperativa a ser objeto da autorização para funcionamento, contemplando a eleição para os cargos estatutários e a aprovação, pela assembleia geral, de estatuto social contendo cláusula estabelecendo
expressamente que, até a expedição da autorização para funcionamento da instituição, é vedada a realização de qualquer atividade,
especialmente as operações privativas de que trata o Capítulo IV,
permitidas somente aquelas necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo;
II - levar os atos societários, após aprovação do BCB, a arquivamento no
órgão de registro competente;
III - implementar a estrutura organizacional, contemplando as estruturas
de governança corporativa, de gerenciamento do negócio, de controles internos e de gerenciamento de riscos, a contratação dos sistemas eletrônicos e da mão de obra, a aquisição de equipamentos
e a adoção de todas as demais providências previstas no plano de
negócios necessárias às atividades da cooperativa; e
IV - apresentar ao BCB requerimento solicitando a realização de inspeção a fim de inspecionar a estrutura organizacional implementada.
§ 3º O prazo de que trata o § 2º poderá ser prorrogado por até noventa dias,
justificadamente, a critério do BCB.
§ 4º Constatada incompatibilidade entre a estrutura organizacional existente
e a prevista no plano de negócios, o BCB poderá determinar prazo para
correção, após o qual, em caso de desatendimento, indeferirá o pedido de
autorização para funcionamento.
Art. 9º O acolhimento e a aprovação de pedidos de constituição, de autorização
para funcionamento, de alterações estatutárias e de mudança de categoria na
qual a cooperativa de crédito se enquadra sujeitam-se às seguintes condições:
I - cumprimento da legislação e da regulamentação em vigor, inclusive
quanto a limites operacionais, atribuições específicas estabelecidas
por esta Resolução e obrigações perante o BCB;
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II - ausência de irregularidade e de restrição em sistemas públicos ou privados de cadastro e informações que contenham dados pertinentes à
autorização pretendida, por parte da cooperativa pleiteante e de seus
administradores; e
III - aderência às diretrizes de atuação sistêmica estabelecidas pela respectiva confederação ou, na falta desta, pela cooperativa central de
crédito, para as cooperativas integrantes de sistemas cooperativos.
§ 1º O BCB, na análise dos processos de que trata este artigo, considerando
as circunstâncias de cada caso concreto e o contexto dos fatos, especialmente o limitado impacto do pleito para o funcionamento da cooperativa requerente, poderá dispensar, excepcionalmente e diante de interesse público
devidamente justificado, o cumprimento das condições especificadas nos
incisos I a III do caput.
§ 2º O BCB, com o objetivo de adequar a análise dos pedidos à abrangência
e à complexidade do pleito em exame, poderá adotar, nos termos da legislação em vigor, medidas complementares julgadas pertinentes, inclusive:
I - exigir da respectiva cooperativa central, como também da confederação, no caso de pedidos de cooperativas integrantes de sistemas
cooperativos:
			 a) o cumprimento das disposições dos incisos I a III do caput; e
			 b) a apresentação de relatório de conformidade com o pleito em análise;
II - considerar, para fins de análise do cumprimento dos limites operacionais de que trata o inciso I do caput, eventual plano de regularização
apresentado na forma da regulamentação em vigor; e
III - dar continuidade ao exame do pedido nos casos em que se verifique
desatendimento não considerado grave do disposto nos incisos I a III
do caput.
Art. 10. Verificado pelo BCB o atendimento dos dispositivos previstos nos
arts. 4º a 9º, será expedida autorização para funcionamento da cooperativa
de crédito.
§ 1º O início de atividades da cooperativa de crédito deve observar o prazo
previsto no respectivo plano de negócios, podendo o BCB conceder prorrogação do prazo, mediante requisição fundamentada, firmada pelos administradores da cooperativa, bem como solicitar novos documentos e declarações visando à atualização do processo de autorização.
§ 2º Na hipótese de existência de compromisso de filiação a cooperativa
central, ou a confederação, definido em plano de negócios, o início das atividades da cooperativa de crédito fica condicionado à formalização dessa
filiação.
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§ 3º Expedida a autorização referida no caput, a instituição será considerada
em funcionamento, para efeitos de aplicação e observância da regulamentação em vigor.
Art. 11. O BCB, no curso da análise dos processos de interesse de cooperativas de crédito poderá, nos termos da legislação em vigor:
I - solicitar documentos e informações adicionais que julgar necessários
à decisão do pleito;
II - convocar para entrevista os associados fundadores e administradores da cooperativa de crédito singular e administradores da cooperativa central de crédito e da confederação;
III - interromper o exame de processos de autorização ou de alteração
estatutária, caso verificada a inobservância das condições de que
trata o art. 9º, mantendo-se a referida interrupção até a solução das
pendências ou a apresentação de fundamentadas justificativas;
IV - conceder prazo para que sejam sanadas irregularidades eventualmente verificadas ou, se for o caso, para apresentação da correspondente justificativa; e
V - indeferir os pedidos em relação aos quais for apurada falsidade nas
declarações ou nos documentos apresentados na instrução do processo.
Art. 12. A cooperativa de crédito deve, durante o período estabelecido no
art. 6º, inciso IV, evidenciar, no relatório de administração que acompanha
as demonstrações contábeis relativas à data-base de 31 de dezembro, a
adequação das operações realizadas com os objetivos estratégicos estabelecidos no plano de negócios.
Parágrafo único. Verificada, durante o período mencionado no caput, a inadequação das operações com o plano de negócios, a cooperativa de crédito
deve apresentar razões fundamentadas, as quais serão objeto de exame por
parte do BCB, que poderá estabelecer condições adicionais para o funcionamento da instituição, fixando prazo para seu atendimento.
Art. 13. A cooperativa de crédito, na constituição de entidade não financeira
de qualquer natureza destinada a prestar serviços a cooperativas de crédito,
deve comunicar o fato ao BCB, nos termos da legislação em vigor, mantendo
à sua disposição os respectivos estatutos ou contrato social, podendo essa
autarquia requerer as alterações julgadas necessárias em vista do desempenho de suas atribuições legais, conforme art. 12, inciso V e § 1º, da Lei
Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009.
Art. 14. Os pedidos de mudança da categoria em que a cooperativa de crédito se enquadra e de alteração estatutária envolvendo modificação nas condições de admissão de associados e da área de atuação, fusão, incorporação
ou desmembramento podem ser submetidos, a critério do BCB, às condições estabelecidas no art. 6º.
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CAPÍTULO III
Da Classificação das Cooperativas de Crédito e das
Condições Estatutárias de Admissão de Associados
Art. 15. A cooperativa de crédito singular, de acordo com as operações praticadas, se classifica nas seguintes categorias:
I - cooperativa de crédito plena: a autorizada a realizar as operações
previstas no art. 17;
II - cooperativa de crédito clássica: a autorizada a realizar as operações
previstas no art. 17, observadas as restrições contidas no art. 18; e
III - cooperativa de crédito de capital e empréstimo: a autorizada a realizar as operações previstas no art. 17, exceto as previstas em seu
inciso I, observadas as restrições contidas no art. 18.
Art. 16. As condições de admissão de associados e área de atuação, conforme definido pela assembleia geral, devem constar no estatuto social da
cooperativa de crédito.
CAPÍTULO IV
Das Operações
Art. 17. A cooperativa de crédito pode realizar as seguintes operações e
atividades, além de outras estabelecidas na regulamentação em vigor:
I - captar, exclusivamente de associados, recursos e depósitos sem
emissão de certificado, ressalvada a captação de recursos dos Municípios, de seus órgãos ou entidades e das empresas por eles controladas, nos termos do art. 2º da Lei Complementar nº 130, de 2009;
(Redação dada pela Resolução nº 4.659, de 26/4/2018.)
II - obter empréstimos e repasses de instituições financeiras nacionais
ou estrangeiras, inclusive por meio de depósitos interfinanceiros;
III - receber recursos oriundos de fundos oficiais e, em caráter eventual,
recursos isentos de remuneração ou a taxas favorecidas, de qualquer
entidade, na forma de doações, empréstimos ou repasses;
IV - conceder créditos e prestar garantias, somente a associados, inclusive em operações realizadas ao amparo da regulamentação do crédito rural em favor de associados produtores rurais;
V - aplicar recursos no mercado financeiro, inclusive em depósitos à vista
e depósitos interfinanceiros, observadas as restrições legais e regulamentares específicas de cada aplicação;
VI - proceder à contratação de serviços com o objetivo de viabilizar a
compensação de cheques e as transferências de recursos no sistema
financeiro, de prover necessidades de funcionamento da instituição
ou de complementar os serviços prestados pela cooperativa aos associados;
VII - prestar, no caso de cooperativa central de crédito e de confederação
de centrais:
			 a) a cooperativas filiadas ou não, serviços de caráter técnico, inclusive os referentes às atribuições tratadas no Capítulo VIII;
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			 b) a cooperativas filiadas, serviço de administração de recursos de
terceiros, na realização de aplicações por conta e ordem da cooperativa titular dos recursos, observadas a legislação e as normas
aplicáveis a essa atividade; e
			 c) a cooperativas filiadas, serviço de aplicação centralizada de recursos, subordinado a política própria, aprovada pelo conselho de
administração, contendo diretrizes relativas à captação, aplicação
e remuneração dos recursos transferidos pelas filiadas, observada, na remuneração, proporcionalidade em relação à participação
de cada filiada no montante total aplicado; e
VIII - prestar os seguintes serviços, visando ao atendimento a associados
e a não associados:
			 a) cobrança, custódia e serviços de recebimentos e pagamentos por
conta de terceiros a pessoas físicas e entidades de qualquer natureza, inclusive as pertencentes aos poderes públicos das esferas
federal, estadual e municipal e respectivas autarquias e empresas;
			 b) correspondente no País, nos termos da regulamentação em vigor;
			 c) colocação de produtos e serviços oferecidos por bancos cooperativos, inclusive os relativos a operações de câmbio, bem como
por demais entidades controladas por instituições integrantes do
sistema cooperativo a que pertença, em nome e por conta da entidade contratante, observada a regulamentação específica;
			 d) distribuição de recursos de financiamento do crédito rural e outros
sujeitos a legislação ou regulamentação específicas, ou envolvendo equalização de taxas de juros pelo Tesouro Nacional, compreendendo formalização, concessão e liquidação de operações de
crédito celebradas com os tomadores finais dos recursos, em operações realizadas em nome e por conta da instituição contratante; e
			 e) distribuição de cotas de fundos de investimento administrados por
instituições autorizadas, observada a regulamentação aplicável
editada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
§ 1º Os contratos celebrados com vistas à prestação dos serviços referidos
nas alíneas “c” e “d” do inciso VIII do caput devem conter cláusulas estabelecendo:
I - assunção de responsabilidade, para todos os efeitos legais, por parte
da instituição financeira contratante, pelos serviços prestados em seu
nome e por sua conta pela cooperativa contratada;
II - adoção, pela contratada, de manual de operações, atendimento e
controle definido pela contratante e previsão de realização de inspeções operacionais por parte dessa última;
III - manutenção, por ambas as partes, de controles segregados das operações realizadas sob contrato, imediatamente verificáveis pela fiscalização dos órgãos competentes;
IV - realização de acertos financeiros entre as partes, no máximo, a cada
dois dias úteis;
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V - vedação ao substabelecimento; e
VI - divulgação pela contratada, em local e forma visível ao público usuário,
de sua condição de prestadora de serviços à instituição contratante,
em relação aos produtos e serviços oferecidos em nome dessa última.
§ 2º A cooperativa de crédito deve manter à disposição do BCB os contratos
firmados com terceiros para a prestação dos serviços de que trata o inciso
VIII do caput, pelo prazo de cinco anos, contado a partir do término da vigência do contrato.
Art. 18. Às cooperativas de crédito enquadradas nas categorias previstas
nos incisos II e III do art. 15 é vedada a prática de:
I - operações nas quais assumam exposição vendida ou comprada em
ouro, em moeda estrangeira, em operações sujeitas à variação cambial, à variação no preço de mercadorias (commodities), à variação
no preço de ações, ou em instrumentos financeiros derivativos, ressalvado o investimento em ações registrado no ativo permanente;
II - aplicação em títulos de securitização de créditos, salvo os emitidos
pelo Tesouro Nacional;
III - operações de empréstimo de ativos;
IV - operações compromissadas, exceto:
			 a) operações de venda com compromisso de recompra com ativos
próprios; ou
			 b) operações de compra com compromisso de revenda com títulos
públicos federais prefixados, indexados à taxa de juros ou a índice
de preços; e
V - aplicação em cotas de fundos de investimento, exceto em fundos que
atendam aos seguintes requisitos:
			 a) observem as restrições estabelecidas nos incisos I a IV;
			 b) não mantenham exposições oriundas de operações de crédito; e
			 c) sejam classificados, nos termos da regulamentação da CVM,
como Fundo de Curto Prazo, Fundo de Renda Fixa, Fundo Referenciado cujo indicador de desempenho seja a taxa de Depósitos
Interfinanceiros (DI) ou Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento classificado como uma das três modalidades
mencionadas nesta alínea.
CAPÍTULO V
Do Capital E do Patrimônio
Art. 19. A cooperativa de crédito deve observar os seguintes limites mínimos,
em relação ao capital integralizado e ao Patrimônio Líquido (PL):
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I - cooperativa central de crédito e confederação de centrais: integralização inicial de capital de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e PL de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
II - cooperativa de crédito de capital e empréstimo, classificada nos
termos do inciso III do art. 15: integralização inicial de capital de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) e PL de R$100.000,00 (cem mil reais);
III - cooperativa de crédito clássica, classificada nos termos do inciso II
do art. 15, filiada a cooperativa central: integralização inicial de capital
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e PL de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais);
IV - cooperativa de crédito clássica, classificada nos termos do inciso II
do art. 15, não filiada a cooperativa central: integralização inicial de
capital de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e PL de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
V - cooperativa de crédito plena, classificada nos termos do inciso I do
art. 15, filiada a cooperativa central: integralização inicial de capital
de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) e PL de
R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais); e
VI - cooperativa de crédito plena, classificada nos termos do inciso
I do art. 15, não filiada a cooperativa central: integralização inicial
de capital de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e PL de
R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).
§ 1º O capital social da cooperativa de crédito deve ser integralizado exclusivamente em moeda corrente.
§ 2º Os limites de PL de que trata o caput devem ser observados a partir do
quinto ano contado da data de autorização para funcionamento da cooperativa de crédito, sendo que, até o terceiro ano, o PL deve representar, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos respectivos limites.
Art. 20. Para efeito de verificação do atendimento dos limites mínimos de
capital integralizado e de PL das cooperativas de crédito, devem ser deduzidos os valores correspondentes ao patrimônio líquido mínimo fixado para
as instituições financeiras de que participe, ajustados proporcionalmente ao
nível de cada participação.
Art. 21. A cooperativa de crédito deve atender aos requerimentos mínimos
de Patrimônio de Referência (PR), de Nível I e de Capital Principal, de acordo com normas específicas editadas pelo Conselho Monetário Nacional
(CMN) e pelo BCB.
Art. 22. São vedados à cooperativa de crédito:
I - a integralização de quotas-partes mediante a concessão de crédito
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ou retenção de parte do seu valor, bem como a concessão de garantia ou assunção de coobrigação em operação de crédito com essas
finalidades, exceto quando realizada mediante a concessão de crédito com recursos oriundos de programas oficiais para capitalização de
cooperativas de crédito;
II - o rateio de perdas de exercícios anteriores mediante concessão de
crédito ou retenção de parte do seu valor, bem como concessão de
garantia ou assunção de coobrigação em operação de crédito com
essas finalidades; e
III - a adoção de capital rotativo, assim caracterizado o registro, em contas de patrimônio líquido, de recursos captados em condições semelhantes às de depósitos à vista ou a prazo.
Parágrafo único. O estatuto social pode estabelecer regras relativas a resgates eventuais de quotas de capital, quando de iniciativa do associado,
desde que preservado, além do número mínimo de quotas, o cumprimento
dos limites estabelecidos pela regulamentação em vigor e a integridade e
inexigibilidade do capital e PL, cujos recursos devem permanecer por prazo
suficiente para refletir a estabilidade inerente à sua natureza de capital fixo
da instituição.
CAPÍTULO VI
Dos Limites de Exposição por Cliente
Art. 23. A cooperativa de crédito deve observar os seguintes limites de exposição por cliente:
I - nas aplicações em depósitos e títulos e valores mobiliários de responsabilidade ou de emissão de uma mesma entidade, empresas coligadas e controladora e suas controladas: 25% (vinte e cinco por cento)
do PR; e
II - nas operações de crédito e de concessão de garantias em favor de
um mesmo cliente, bem como nos créditos decorrentes de operações
com derivativos:
			 a) por parte de cooperativa singular: 15% (quinze por cento) do PR,
caso seja filiada a cooperativa central de crédito, e 10% (dez por
cento) do PR, caso não seja filiada a central; e
			 b) por parte de confederação e de central: 20% (vinte por cento) do
PR.
§ 1º Considera-se cliente, para os fins previstos neste artigo, qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas agindo isoladamente ou em
conjunto, representando interesse econômico comum, excetuado o vínculo
decorrente exclusivamente da associação a uma mesma cooperativa.
§ 2º Não estão sujeitos aos limites de exposição por cliente:
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I - depósitos e aplicações efetuados na respectiva cooperativa central
ou confederação de centrais, ou no banco cooperativo pertencente
ao sistema cooperativo;
II - aplicações em títulos públicos federais; e
III - aplicações em quotas de fundos de investimento.
§ 3º No caso de aplicação em quotas de fundo de investimento em que
a cooperativa seja a única quotista, devem ser computadas as aplicações
realizadas pelo fundo para fins de cálculo dos limites referidos neste artigo.
§ 4º Para efeito de verificação dos limites de exposição por cliente, deve ser
deduzido do PR o montante das participações no capital social de outras
instituições financeiras, exceto de cooperativa de crédito à qual é filiada.
§ 5º Na hipótese de o associado e a entidade emitente de títulos ou valores mobiliários configurarem uma mesma pessoa jurídica, ou representarem
interesse econômico comum, devem ser observados, simultaneamente, os
limites referidos nos incisos I e II do caput e, no somatório das operações, o
maior dos limites a elas aplicáveis.
Art. 24. A cooperativa central de crédito que, juntamente com a adoção de
sistema de garantias recíprocas entre as cooperativas singulares filiadas,
realize a centralização financeira das disponibilidades líquidas dessas filiadas pode valer-se do limite de exposição por cliente de 10% (dez por cento)
da soma do PR total das filiadas, limitado ao PR da central, nas seguintes
operações:
I - depósitos e títulos e valores mobiliários de responsabilidade ou de
emissão de uma mesma instituição financeira, empresas coligadas e
controladora e suas controladas, observado o disposto no § 2º do art.
23; e
II - concessão de créditos e garantias a filiadas, em operações previamente aprovadas pelo conselho de administração da cooperativa
central, quando não forem utilizados os recursos referidos no § 1º
deste artigo.
§ 1º Não estão sujeitas ao limite de exposição por cliente as operações de
crédito na forma de repasses e garantias a filiadas, envolvendo recursos
captados ao amparo das normas do crédito rural e outras linhas de crédito
ou programas de equalização de taxas de juros sujeitos a legislação específica, destinados à concessão de financiamentos a associados, observadas,
adicionalmente, as seguintes condições:
I - adoção, nos contratos firmados entre a cooperativa central e a cooperativa singular e entre a cooperativa singular e o associado, de
cláusulas estabelecendo prerrogativa em favor da cooperativa cen-
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tral, passível de ser acionada a qualquer tempo e de forma independente, que permita realizar a cobrança, diretamente dos associados,
das parcelas vincendas dos financiamentos individuais, na forma de
endosso do título de crédito ou de outro ato jurídico cujos efeitos possibilitem a referida cobrança;
II - assunção de coobrigação contratual por parte das cooperativas filiadas, na qualidade de fiadoras mutuamente solidárias, obrigando-se a
cobrir imediatamente, em favor da cooperativa central, na proporção
dos respectivos PRs, a falta de pagamento de parcelas relativas à
liquidação do repasse devido por qualquer das coobrigadas; e
III - adoção de sistemática de pagamentos das cooperativas singulares
para a cooperativa central, relativamente à quitação dos recursos a
elas repassados, que limite a cinco dias úteis a permanência, em
cada singular, dos recursos pagos pelos associados a título de liquidação dos financiamentos individuais, inclusive no caso de liquidação
antecipada.
§ 2º A concessão de créditos e garantias ao amparo deste artigo deve observar normas próprias, aprovadas pela assembleia geral da cooperativa central, relativas aos limites de crédito, garantias a serem observadas e outros
aspectos julgados relevantes para o controle dos riscos decorrentes dessas
operações.
§ 3º Para o cálculo do montante admissível de operações de crédito e de
garantia em favor de determinada filiada, realizadas ao amparo do limite
estabelecido no caput, devem ser deduzidas as operações em aberto, devidas por essa filiada, realizadas segundo o limite de exposição por cliente
estabelecido no art. 23, inciso II, alínea “b”.
Art. 25. Nos dois anos seguintes à data de início de funcionamento, a cooperativa singular filiada a central de crédito pode adotar os seguintes limites de
exposição por cliente, para concessão de créditos a um mesmo associado
com recursos sujeitos à legislação específica ou envolvendo equalização de
taxas de juros pelo Tesouro Nacional, deduzido do limite o saldo das operações sujeitas ao limite geral estabelecido no art. 23, inciso II, alínea “a”,
realizadas em favor do associado com recursos de outras fontes:
I - no primeiro ano: 25% (vinte e cinco por cento) do PR; e
II - no segundo ano: 20% (vinte por cento) do PR.
CAPÍTULO VII
Da Governança Corporativa
Art. 26. As cooperativas de crédito devem observar política de governan-
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ça corporativa aprovada pela assembleia geral, que aborde os aspectos de
representatividade e participação, direção estratégica, gestão executiva e
fiscalização e controle, e que contemple a aplicação dos princípios de segregação de funções na administração, remuneração dos membros dos órgãos
estatutários, transparência, equidade, ética, educação cooperativista, responsabilidade corporativa e prestação de contas.
Art. 27. A cooperativa de crédito clássica que detiver média dos ativos totais,
nos três últimos exercícios sociais, igual ou superior a R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais) e a cooperativa de crédito plena devem adotar
estrutura administrativa integrada por conselho de administração e por diretoria executiva a ele subordinada.
§ 1º Os membros da diretoria executiva devem ser indicados pelo conselho
de administração entre pessoas naturais associadas ou não associadas, nos
termos do art. 5º da Lei Complementar nº 130, de 2009, sendo vedado o
exercício simultâneo de cargos no conselho de administração e na diretoria
executiva.
§ 2º O BCB pode determinar, para outros conjuntos definidos de cooperativas de crédito, a adoção da estrutura administrativa referida neste artigo.
Art. 28. Compete ao conselho de administração, como órgão de deliberação
colegiada, no caso de cooperativas de crédito que adotem estrutura administrativa segregada nos termos do art. 27, entre outras funções estratégicas:
I - fixar a orientação geral dos negócios da cooperativa de crédito;
II - indicar e destituir os diretores e fixar-lhes as atribuições, observadas
as disposições contidas no estatuto;
III - fiscalizar a gestão dos diretores;
IV - examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da cooperativa de
crédito;
V - solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
VI - convocar a assembleia geral;
VII - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;
VIII - manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o estatuto assim o exigir;
IX - autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário, a alienação de
bens do ativo não circulante e a constituição de ônus reais; e
X - escolher e destituir os auditores externos.
Art. 29. O estatuto da cooperativa de crédito que adotar estrutura administrativa segregada nos termos do art. 27 deve estabelecer:
I - o número de diretores, ou o máximo e o mínimo permitidos;
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II - o modo de designação e destituição;
III - o prazo de mandato, que não será superior a quatro anos, permitida
a reeleição;
IV - as atribuições e poderes de cada diretor; e
V - a forma de tomada de decisões.
Art. 30. O estatuto deve estabelecer as atribuições e os poderes de cada
diretor ou membro do conselho de administração com função executiva, podendo estabelecer que determinadas decisões sejam tomadas em reunião
colegiada.
Art. 31. Compete ao conselho fiscal, entre outras atribuições estabelecidas
no estatuto social:
I - fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
II - opinar sobre as propostas dos órgãos de administração, a serem submetidas à assembleia geral, relativas à incorporação, à fusão ou ao
desmembramento da cooperativa;
III - analisar as demonstrações contábeis elaboradas periodicamente
pela cooperativa;
IV - opinar sobre a regularidade das contas da administração e as demonstrações contábeis do exercício social, elaborando o respectivo
parecer, que conterá, se for o caso, os votos dissidentes;
V - convocar os auditores internos e externos, sempre que preciso, para
prestar informações necessárias ao desempenho de suas funções;
VI - convocar assembleia geral, por deliberação da maioria de seus membros, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes; e
VII - comunicar, por meio qualquer de seus membros, aos órgãos de administração, à assembleia geral e ao BCB, os erros materiais, fraudes
ou crimes de que tomarem ciência, bem como a negativa da administração em fornecer-lhes informação ou documento.
CAPÍTULO VIII
Das Atribuições Especiais das Cooperativas Centrais
de Crédito e das Confederações de Centrais
Art. 32. A cooperativa central de crédito deve prever, em seu estatuto e normas operacionais, dispositivos que possibilitem prevenir e corrigir situações
que possam configurar infrações a normas legais ou regulamentares ou
acarretar risco para a solidez das cooperativas filiadas e do sistema cooperativo.
Parágrafo único. As atribuições das centrais em relação às singulares filiadas e as correspondentes obrigações de que trata este capítulo podem ser
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delegadas total ou parcialmente à confederação constituída por essas centrais, mediante disposições nos respectivos estatutos que espelhem a distribuição de atividades e correspondentes responsabilidades perante o BCB.
Art. 33. A confederação constituída por cooperativas centrais de crédito pode
incumbir-se, em relação a suas próprias filiadas, das atribuições e correspondentes obrigações de que trata este capítulo, mediante disposições específicas nos estatutos das entidades envolvidas.
Art. 34. O sistema cooperativo deve estabelecer, por ato da respectiva confederação, ou, na sua ausência, da respectiva central de crédito, diretrizes de
atuação sistêmica com vistas à observância dos princípios da eficiência, da
economicidade, da utilidade e dos demais princípios cooperativistas.
Art. 35. Para o cumprimento das atribuições de que trata este capítulo, a
cooperativa central de crédito, ou a confederação, deve desempenhar as
seguintes funções, com relação às cooperativas filiadas, conforme as disposições estatutárias adotadas em função dos arts. 32 e 33:
I - supervisionar o funcionamento, verificando o cumprimento da legislação e regulamentação em vigor e das normas próprias do sistema
cooperativo;
II - adotar medidas para assegurar o cumprimento das normas em vigor
referentes à implementação de sistemas de controles internos e à
certificação de empregados;
III - promover a formação e a capacitação permanente dos membros de
órgãos estatutários, gerentes e associados, bem como dos integrantes da equipe técnica da cooperativa central e da confederação; e
IV - recomendar e adotar medidas visando ao restabelecimento da normalidade do funcionamento, em face de situações de inobservância
da regulamentação aplicável ou que acarretem risco imediato ou futuro.
§ 1º As funções definidas nos incisos I e IV do caput devem ser exercidas
conjuntamente pela confederação, na hipótese de exercício da faculdade
prevista no parágrafo único do art. 32.
§ 2º O BCB poderá estabelecer funções complementares ou ações específicas para as centrais e as confederações de centrais, tendo em vista o
desempenho de suas atribuições legais referentes à autorização e à fiscalização das cooperativas de crédito.
Art. 36. A cooperativa central ou a confederação, conforme o caso, deve
comunicar ao BCB:
I - requisitos e critérios adotados para admitir a filiação e proceder à
desfiliação de cooperativas, abordando a estratégia de viabilização
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da filiação de cooperativas recém- constituídas que ainda não atendam a possíveis requisitos relativos a porte patrimonial e estrutura organizacional, para o provimento dos serviços tratados neste capítulo;
II - irregularidades ou situações de exposição anormal a riscos, identificadas em decorrência do desempenho das atribuições de que trata
este capítulo, inclusive medidas tomadas ou recomendadas e eventuais obstáculos para sua implementação, destacando as ocorrências
que indiquem possibilidade de futuro desligamento;
III - indeferimento de pedido de filiação de cooperativa de crédito em funcionamento ou em constituição, abordando as razões que levaram a
essa decisão; e
IV - deliberação de admissão de cooperativa de crédito, com apresentação de relatório de auditoria externa realizada nos três meses anteriores à data da comunicação.
Art. 37. A cooperativa central deve designar administrador responsável perante o BCB pelas atividades tratadas neste capítulo, bem como por parte de
confederação, visando ao exercício da faculdade estabelecida no art. 32 e
das funções referidas no § 1º do art. 35.
Art. 38. Constatado o não atendimento de qualquer disposição deste capítulo, por parte de cooperativa central de crédito ou de confederação, conforme
o caso, o BCB, no desempenho de suas atribuições de fiscalização, pode
adotar as seguintes medidas:
I - exigir plano de adequação, inclusive quanto à formação e capacitação de equipe técnica própria, à implantação de novos procedimentos de supervisão e controle e medidas afins;
II - aplicar às cooperativas singulares do sistema cooperativo os limites
operacionais e outros requisitos relativos às cooperativas singulares
não filiadas a centrais, mediante estabelecimento de cronograma de
adequação; e
III - determinar a suspensão da filiação de novas cooperativas até que
sejam sanadas as irregularidades.
Art. 39. O BCB, tendo em vista o cumprimento das disposições deste capítulo, poderá estabelecer requisitos em relação a:
I - frequências, padrões, procedimentos e outros aspectos a serem
adotados para inspeção, avaliação, elaboração de relatórios e envio
de comunicações à referida autarquia, inclusive definição de procedimentos específicos com relação a determinadas cooperativas de
crédito filiadas; e
II - prazos de adequação aos requisitos estabelecidos, bem como outras
condições operacionais julgadas necessárias à observância das presentes disposições.
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CAPÍTULO IX
Da Desfiliação da Cooperativa de Crédito Singular
Art. 40. A cooperativa de crédito singular que pretender se desfiliar de cooperativa central de crédito, para passar a atuar de forma independente, deve
apresentar ao BCB, previamente ao ato de desfiliação:
I - relatório informando a motivação para a desfiliação, os meios pelos
quais serão supridos os serviços e produtos fornecidos pela cooperativa central, incluindo políticas e procedimentos, sistemas operacionais e canais de acesso ao sistema financeiro;
II - ata da assembleia geral deliberando sobre o relatório mencionado no
inciso I e aprovando o pedido de desfiliação, na ausência de previsão
estatutária; e
III - parecer do conselho fiscal sobre o relatório de que trata o inciso I.
Art. 41. No caso da desfiliação de cooperativa de crédito singular prevista no
art. 40, a cooperativa central de crédito da qual a cooperativa pretende se
desfiliar deve encaminhar ao BCB avaliação da situação da cooperativa de
crédito filiada, abordando eventuais deficiências e irregularidades existentes
e perspectivas após a desfiliação.
Art. 42. No caso de desfiliação de cooperativa de crédito singular por iniciativa da cooperativa central de crédito, esta deve encaminhar ao BCB, previamente à adoção da medida, relatório circunstanciado informando:
I - a infração legal ou estatutária, ou fato especial previsto no estatuto,
que justifique a desfiliação; e
II - avaliação da situação da cooperativa de crédito filiada, abordando as
deficiências e irregularidades apuradas e perspectivas após a desfiliação.
CAPÍTULO X
Da Auditoria Externa
Art. 43. As cooperativas de crédito, na contratação de serviços de auditoria
de demonstrações contábeis, devem certificar-se da observância da regulamentação em vigor sobre auditoria independente, especialmente da Resolução nº 3.198, de 27 de maio de 2004, no que não conflitar com esta
Resolução.
§ 1º A auditoria a que se refere este artigo pode ser realizada por auditor independente ou por entidade de auditoria cooperativa destinada à prestação
de serviços de auditoria externa, constituída e integrada por cooperativas
centrais de crédito e/ou por suas confederações.
§ 2º Constatada a inobservância dos requisitos estabelecidos neste capítulo,
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os serviços de auditoria serão considerados sem efeito para o atendimento
às normas emanadas do CMN e do BCB.
§ 3º Ficam as cooperativas de crédito de capital e empréstimo dispensadas
da contratação dos serviços de auditoria de que trata este artigo. (Incluído
pela Resolução nº 4.454, de 17/12/2015.)
Art. 44. Aplicam-se à realização de auditoria externa pela entidade de auditoria cooperativa referida no art. 43, § 1º, as seguintes disposições:
I - não é necessário o registro da entidade de auditoria cooperativa na
CVM;
II - não representa impedimento à realização de auditoria a existência
de vínculo societário entre a entidade de auditoria cooperativa e a
cooperativa auditada;
III - não se aplica o limite do percentual de faturamento anual de que trata
o inciso V do art. 6º do Regulamento anexo à Resolução nº 3.198, de
2004; e
IV - não deve haver vinculação entre membro de órgão estatutário, empregado ou prestador de serviço da cooperativa auditada e a entidade de auditoria.
§ 1º O responsável técnico, diretor, gerente, supervisor ou qualquer outro
integrante, com função de gerência, da equipe envolvida nos trabalhos de
auditoria devem ser substituídos com a mesma periodicidade e condições
estabelecidas na Resolução nº 3.198, de 2004.
§ 2º É vedada a participação de associado de cooperativa singular de crédito
nos trabalhos de auditoria realizados na respectiva cooperativa.
§ 3º Caso seja observado qualquer fato que implique suspeição quanto à
independência da entidade de auditoria cooperativa na realização do serviço de auditoria de demonstrações contábeis, o BCB poderá determinar a
revisão dessa auditoria por outra entidade que não possua vínculo societário
com o sistema cooperativo auditado.
§ 4º Adotada a providência prevista no § 3º, se o problema persistir, o BCB
poderá determinar que a entidade de auditoria cooperativa se abstenha de
realizar auditoria de demonstrações contábeis das cooperativas com as
quais apresente vínculo societário direto.
Art. 45. A auditoria de que trata este capítulo deve ter por objeto:
I - as demonstrações contábeis das confederações de crédito e das
centrais de crédito relativas às datas-bases de 30 de junho e 31 de
dezembro;
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II - as demonstrações das cooperativas de crédito singulares relativas à
data-base de 31 de dezembro; e
III - o Balanço Combinado do Sistema Cooperativo, de que trata o art. 5º
da Resolução nº 4.151, de 30 de outubro de 2012, quando divulgado.
Art. 46. As demonstrações contábeis de encerramento de exercício, acompanhadas do respectivo relatório de auditoria, devem ser divulgadas pela
cooperativa com antecedência mínima de dez dias da data de realização da
respectiva assembleia geral ordinária.
Parágrafo único. Os demais relatórios resultantes da auditoria externa devem ser mantidos à disposição dos associados que os demandarem.
CAPÍTULO XI
Do Cancelamento da Autorização para Funcionamento
Art. 47. A dissolução da cooperativa de crédito implica o cancelamento da
respectiva autorização para funcionamento.
Art. 48. São requisitos indispensáveis para o cancelamento, a pedido, da
autorização para funcionamento da cooperativa de crédito:
I - deliberação em assembleia geral; e
II - instrução do respectivo processo junto ao BCB nos termos e condições por ele estabelecidos.
Art. 49. O BCB poderá cancelar a autorização para funcionamento da cooperativa de crédito quando constatada, a qualquer tempo, uma ou mais das
seguintes situações:
I - falta de prática habitual de operações consideradas essenciais, nos
termos das normas aplicáveis;
II - inatividade operacional, sem justa causa;
III - não localização da instituição no endereço informado;
IV - interrupção, por mais de quatro meses, sem justa causa, do envio de
demonstrações contábeis e demais informações exigidas pela regulamentação em vigor;
V - não cumprimento do prazo para início de funcionamento previsto no
processo de autorização, observado o disposto no § 1º do art. 10;
VI - não cumprimento do compromisso de filiação previsto no plano de
negócios; e
VII - não cumprimento das condições adicionais estabelecidas no parágrafo único do art. 12.
§ 1º O BCB, previamente ao cancelamento de que trata o caput, deverá:
I - considerar os riscos do cancelamento para a estabilidade do Sistema
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Financeiro Nacional, para a poupança popular e para os credores
operacionais da instituição;
II - instaurar processo administrativo, notificando a instituição no endereço fornecido ao BCB para manifestação sobre a intenção de cancelamento; e
III - divulgar ao público, pelo meio que julgar mais adequado, a intenção
de cancelar a autorização de que se trata, com vistas à eventual apresentação de objeções no prazo de trinta dias.
§ 2º Na hipótese do inciso III do caput, ou não sendo encontrado o interessado,
a notificação de que trata o inciso II do § 1º será realizada por meio de edital.
§ 3º Efetivado o cancelamento de que trata o caput, o BCB o comunicará ao
órgão de registro competente.
CAPÍTULO XII
Das Disposições Complementares
Art. 50. Constada, a qualquer tempo, falsidade nas declarações ou nos documentos apresentados na instrução dos processos previstos nesta Resolução
e considerando a relevância dos fatos omitidos ou distorcidos, tendo por
base as circunstâncias de cada caso e o interesse público, o BCB poderá:
I - no caso de processos de autorização para constituição e funcionamento, rever a decisão que autorizou o funcionamento da instituição;
II - no caso de reorganização societária, determinar a regularização do
ato; e
III - no caso de eleição ou nomeação para o exercício de cargo em órgão
estatutário ou contratual da instituição, rever a decisão que aprovou a
eleição ou nomeação.
§ 1º Nas hipóteses descritas no caput, o BCB deverá instaurar processo
administrativo, notificando o interessado para se manifestar sobre a irregularidade apurada.
§ 2º O interessado será notificado por edital, caso não seja encontrado no
endereço fornecido ao BCB.
§ 3º O órgão de registro competente será comunicado da medida adotada
pelo BCB.
§ 4º As medidas previstas neste artigo poderão também ser adotadas caso
sejam constatadas, a qualquer tempo, circunstâncias preexistentes ou posteriores à eleição ou à nomeação que possam afetar a reputação dos eleitos
ou dos nomeados para os cargos estatutários ou contratuais.
Art. 51. O BCB poderá arquivar os pedidos relacionados com os assuntos de
que trata esta Resolução quando:
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I - houver descumprimento de quaisquer dos prazos previstos nesta Resolução;
II - não forem atendidas solicitações de apresentação de documentos
adicionais, de prestação de informações, de comparecimento para a
realização de entrevistas técnicas ou outras solicitações relacionadas
ao processo, no prazo assinalado; ou
III - houver protelação de solução das pendências apontadas além do
prazo determinado, sem apresentação de justificativas consideradas
suficientes.
Art. 52. O BCB, no exercício de suas atribuições de fiscalização, caso constate deficiências na estrutura de controles internos e de gerenciamento de
riscos ou insuficiência na estrutura física e tecnológica utilizadas na operação, gerenciamento e colocação de produtos de cooperativa de crédito
singular, pode determinar a suspensão da admissão de novos associados
pela cooperativa de crédito singular, enquanto não sanadas as deficiências.
Parágrafo único. A suspensão da admissão de novos associados referida no
caput poderá se dar também com fundamento nas informações encaminhadas ao BCB nos termos dos arts. 40 a 42, no caso de desfiliação de cooperativa de crédito singular da respectiva cooperativa central.
Art. 53. A cooperativa singular de crédito não filiada à cooperativa central de
crédito pode contratar serviços de cooperativa central e de confederação de
centrais visando à implementação de sistemas de controles internos exigidos pelas disposições regulamentares em vigor.
Art. 54. Respeitadas a legislação e a regulamentação em vigor, a cooperativa de crédito somente pode participar do capital de:
I - cooperativa central de crédito ou confederação de centrais constituídas, respectivamente, por cooperativas singulares ou por cooperativas centrais;
II - instituições financeiras controladas por cooperativas de crédito, de
acordo com a regulamentação específica;
III - cooperativas ou empresas controladas por cooperativa central ou por
confederação que atuem majoritariamente na prestação de serviços
e fornecimento de bens a instituições do setor cooperativo de crédito,
desde que necessários ao seu funcionamento ou complementares
aos serviços e produtos oferecidos aos associados; e
IV - entidades de representação institucional, de cooperação técnica ou
de fins educacionais.
§ 1º A cooperativa de crédito, sempre que solicitada pelo BCB, deve fornecer
quaisquer documentos ou informações sobre a entidade não financeira de
cujo capital participe direta ou indiretamente.
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§ 2º A participação societária detida por cooperativa de crédito nos termos
dos incisos I e II do caput não deve ser computada para efeito de observância do limite de imobilização estabelecido na regulamentação em vigor.
§ 3º As participações previstas nos incisos I a IV do caput não dependem de
prévia autorização do BCB.
Art. 55. É vedado aos membros de órgãos estatutários e aos ocupantes de
funções de gerência de cooperativa de crédito participar da administração
ou deter 5% (cinco por cento) ou mais do capital de outras instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BCB, bem como
de empresas de fomento mercantil, excetuadas as cooperativas de crédito.
Parágrafo único. A vedação de que trata o caput não se aplica à participação
de membros de órgãos estatutários de cooperativas de crédito no conselho
de administração ou colegiado equivalente de instituições financeiras e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pelas referidas cooperativas, desde que não assumidas funções executivas nessas controladas.
Art. 56. A cooperativa singular de crédito deve manter em suas dependências, em local acessível e visível, publicação impressa ou quadro informativo
dos direitos e deveres dos associados, contendo exposição sobre a forma de
distribuição das sobras e rateio das perdas.
Art. 57. As infrações aos dispositivos da legislação em vigor e desta Resolução, bem como a prática de atos contrários aos princípios cooperativistas,
sujeitam os diretores e os membros de conselhos administrativos, fiscais e
semelhantes de cooperativas de crédito às penalidades previstas na Lei nº
4.595, de 31 de dezembro de 1964, sem prejuízo de outras estabelecidas na
legislação em vigor.
Art. 58. A implementação de plano para a solução da situação que ensejou
a adoção das medidas prudenciais preventivas, em vista de uma das situações previstas no art. 2º da Resolução nº 4.019, de 29 de setembro de 2011,
deverá ser objeto de acompanhamento por parte de cooperativa central de
crédito ou confederação, que remeterá relatórios ao BCB, mensalmente, ou
na frequência por ele determinada.
Art. 59. O BCB, no prazo de até noventa dias a contar da data de vigência
desta Resolução, indicará, com base nas operações praticadas, o enquadramento prévio de cada cooperativa de crédito singular em funcionamento na
data de entrada em vigor desta Resolução nas categorias previstas no art. 15.
Parágrafo único. No prazo de até noventa dias a contar da data da indicação
de que trata o caput, a cooperativa de crédito singular deve:
I - manifestar concordância com a indicação, na forma definida pelo
BCB; ou
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II - solicitar a mudança da categoria indicada, conforme dispõe o art. 14.
Art. 60. A cooperativa de crédito singular, a partir da data da manifestação
ou da solicitação de alteração da sua classificação, nos termos do parágrafo
único do art. 59, deverá observar o disposto nesta Resolução, sendo que:
I - a cooperativa de crédito singular que apresentar PL inferior ao limite
estabelecido no art. 19 deverá se adequar a esse limite no prazo
máximo de três anos, contados a partir da entrada em vigor desta
Resolução; e
II - a cooperativa de crédito singular sujeita à exigência de adoção de
estrutura administrativa integrada por conselho de administração e
por diretoria executiva, nos termos do art. 27, deve implementar essa
estrutura na primeira eleição de administradores realizada a partir de
2017, ou antes, a critério da assembleia.
Art. 61. A cooperativa central de crédito e a confederação de centrais que
apresentarem PL inferior ao limite estabelecido no art. 19 deverão se adequar a esse limite no prazo máximo de três anos contados a partir da entrada
em vigor desta Resolução.
Art. 62. Fica o BCB autorizado a:
I - baixar as normas e a adotar as medidas julgadas necessárias à execução do disposto nesta Resolução; e
II - definir procedimentos relativos ao processo de autorização
para funcionamento.
Art. 63. O art. 1º da Resolução nº 4.150, de 30 de outubro de 2012, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º As cooperativas singulares de crédito, autorizadas a captar, exclusivamente de seus associados, recursos e depósitos sem emissão de certificado, deverão associar-se a fundo garantidor de créditos, o qual deverá
possuir os seguintes requisitos e características mínimas:
......................................................................................................” (NR)
Art. 64. O art. 5º da Resolução nº 4.151, de 2012, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 5º ....................................................................................................
§ 1º O Balanço Combinado do Sistema Cooperativo deve ser auditado por
auditor independente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
ou por entidade de auditoria cooperativa, que devem emitir opinião sobre
os valores apresentados, a representação adequada da posição econômico-financeira do sistema cooperativo, bem como sobre a observância dos
procedimentos de eliminação previstos na regulamentação em vigor.
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§ 2º A contratação de serviços de auditoria, quando realizados por auditor
independente, deve observar o disposto na Resolução nº 3.198, de 27 de
maio de 2004, notadamente no que se refere ao registro, à certificação e aos
critérios de independência do auditor.
................................................................................................................
§ 5º Caso seja observado qualquer fato que implique suspeição quanto à
independência da entidade de auditoria cooperativa na realização do serviço
de auditoria do Balanço Combinado do Sistema Cooperativo, o Banco Central do Brasil poderá determinar a revisão dessa auditoria por outra entidade
que não possua vínculo societário com o sistema cooperativo auditado.
§ 6º Adotada a providência prevista no § 5º, se o problema persistir, o Banco
Central do Brasil poderá determinar que a entidade de auditoria cooperativa
se abstenha de continuar realizando auditoria do Balanço Combinado do
Sistema Cooperativo ao qual pertença.” (NR)
Art. 65. O art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de
agosto de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º Deve ser publicada declaração de propósitos, com vistas ao exercício de cargos de conselheiro de administração, de diretor ou de sócio- administrador das instituições de que trata o Anexo I desta Resolução e das
cooperativas de crédito plenas, em relação aos eleitos ou aos nomeados,
cujos nomes não tenham sido anteriormente aprovados pelo Banco Central
do Brasil para o exercício de tais cargos nas referidas instituições.”
....................................................................................................... (NR)
Art. 66. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 67. Ficam revogados:
I - o art. 18 e os incisos II a VI do caput do art. 31 da Resolução nº 3.859,
de 27 de maio de 2010, a partir de 180 (cento e oitenta) dias a contar
da entrada em vigor desta Resolução; e
II - os demais artigos da Resolução nº 3.859, de 2010, e as Resoluções
ns. 4.020, de 29 de setembro de 2011, e 4.243, de 28 de junho de
2013, na data de entrada em vigor desta Resolução.
Alexandre Antonio Tombini
Presidente do Banco Central do Brasil
Este texto não substitui o publicado no DOU de 6/8/2015, Seção 1, p. 15-19,
e no Sisbacen.
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Cooperativas de Trabalho

LEI Nº 12.690, DE 19 DE JULHO DE 2012
Dispõe sobre a organização e o funcionamento
das Cooperativas de Trabalho; institui o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de
Trabalho - PRONACOOP; e revoga o parágrafo
único do art. 442 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 1º de maio de 1943.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Das Cooperativas de Trabalho
Art. 1º A Cooperativa de Trabalho é regulada por esta Lei e, no que com ela
não colidir, pelas Leis nos 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e 10.406, de
10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
Parágrafo único. Estão excluídas do âmbito desta Lei:
I - as cooperativas de assistência à saúde na forma da legislação de
saúde suplementar;
II - as cooperativas que atuam no setor de transporte regulamentado
pelo poder público e que detenham, por si ou por seus sócios, a qualquer título, os meios de trabalho;
III - as cooperativas de profissionais liberais cujos sócios exerçam as atividades em seus próprios estabelecimentos; e
IV - as cooperativas de médicos cujos honorários sejam pagos por procedimento.
Art. 2º Considera-se Cooperativa de Trabalho a sociedade constituída por
trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais com proveito comum, autonomia e autogestão para obterem melhor
qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho.
§ 1º A autonomia de que trata o caput deste artigo deve ser exercida de
forma coletiva e coordenada, mediante a fixação, em Assembleia Geral, das
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regras de funcionamento da cooperativa e da forma de execução dos trabalhos, nos termos desta Lei.
§ 2º Considera-se autogestão o processo democrático no qual a Assembleia
Geral define as diretrizes para o funcionamento e as operações da cooperativa, e os sócios decidem sobre a forma de execução dos trabalhos, nos
termos da lei.
Art. 3º
lores:
I II III IV V VI VII VIII -

A Cooperativa de Trabalho rege-se pelos seguintes princípios e va-

adesão voluntária e livre;
gestão democrática;
participação econômica dos membros;
autonomia e independência;
educação, formação e informação;
intercooperação;
interesse pela comunidade;
preservação dos direitos sociais, do valor social do trabalho e da livre
iniciativa;
IX - não precarização do trabalho;
X - respeito às decisões de asssembleia, observado o disposto nesta Lei;
XI - participação na gestão em todos os níveis de decisão de acordo com
o previsto em lei e no Estatuto Social.

Art. 4º A Cooperativa de Trabalho pode ser:
I - de produção, quando constituída por sócios que contribuem com trabalho para a produção em comum de bens e a cooperativa detém, a
qualquer título, os meios de produção; e
II - de serviço, quando constituída por sócios para a prestação de serviços especializados a terceiros, sem a presença dos pressupostos da
relação de emprego.
Parágrafo único. (VETADO).
Art. 5º A Cooperativa de Trabalho não pode ser utilizada para intermediação
de mão de obra subordinada.
Parágrafo único. (VETADO).
Art. 6º A Cooperativa de Trabalho poderá ser constituída com número mínimo de 7 (sete) sócios.
Art. 7º A Cooperativa de Trabalho deve garantir aos sócios os seguintes direitos, além de outros que a Assembleia Geral venha a instituir:
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I - retiradas não inferiores ao piso da categoria profissional e, na ausência deste, não inferiores ao salário mínimo, calculadas de forma
proporcional às horas trabalhadas ou às atividades desenvolvidas;
II - duração do trabalho normal não superior a 8 (oito) horas diárias e 44
(quarenta e quatro) horas semanais, exceto quando a atividade, por
sua natureza, demandar a prestação de trabalho por meio de plantões ou escalas, facultada a compensação de horários;
III - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
IV - repouso anual remunerado;
V - retirada para o trabalho noturno superior à do diurno;
VI - adicional sobre a retirada para as atividades insalubres ou perigosas;
VII - seguro de acidente de trabalho.
§ 1º Não se aplica o disposto nos incisos III e IV do caput deste artigo nos
casos em que as operações entre o sócio e a cooperativa sejam eventuais,
salvo decisão assemblear em contrário.
§ 2º A Cooperativa de Trabalho buscará meios, inclusive mediante provisionamento de recursos, com base em critérios que devem ser aprovados em
Assembleia Geral, para assegurar os direitos previstos nos incisos I, III, IV,
V, VI e VII do caput deste artigo e outros que a Assembleia Geral venha a
instituir.
§ 3º A Cooperativa de Trabalho, além dos fundos obrigatórios previstos em
lei, poderá criar, em Assembleia Geral, outros fundos, inclusive rotativos,
com recursos destinados a fins específicos, fixando o modo de formação,
custeio, aplicação e liquidação.
§ 4º (VETADO).
§ 5º A Cooperativa de Trabalho constituída nos termos do inciso I do caput
do art. 4º desta Lei poderá, em Assembleia Geral Extraordinária, estabelecer
carência na fruição dos direitos previstos nos incisos I e VII do caput deste
artigo.
§ 6º As atividades identificadas com o objeto social da Cooperativa de Trabalho prevista no inciso II do caput do art. 4º desta Lei, quando prestadas
fora do estabelecimento da cooperativa, deverão ser submetidas a uma coordenação com mandato nunca superior a 1 (um) ano ou ao prazo estipulado para a realização dessas atividades, eleita em reunião específica pelos
sócios que se disponham a realizá-las, em que serão expostos os requisitos
para sua consecução, os valores contratados e a retribuição pecuniária de
cada sócio partícipe.
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Art. 8º As Cooperativas de Trabalho devem observar as normas de saúde e
segurança do trabalho previstas na legislação em vigor e em atos normativos
expedidos pelas autoridades competentes.
Art. 9º O contratante da Cooperativa de Trabalho prevista no inciso II do
caput do art. 4º desta Lei responde solidariamente pelo cumprimento das
normas de saúde e segurança do trabalho quando os serviços forem prestados no seu estabelecimento ou em local por ele determinado.
CAPÍTULO II
Do Funcionamento das Cooperativas de Trabalho
Art. 10. A Cooperativa de Trabalho poderá adotar por objeto social qualquer
gênero de serviço, operação ou atividade, desde que previsto no seu Estatuto Social.
§ 1º É obrigatório o uso da expressão “Cooperativa de Trabalho” na denominação social da cooperativa.
§ 2º A Cooperativa de Trabalho não poderá ser impedida de participar de procedimentos de licitação pública que tenham por escopo os mesmos serviços,
operações e atividades previstas em seu objeto social.
§ 3º A admissão de sócios na cooperativa estará limitada consoante as possibilidades de reunião, abrangência das operações, controle e prestação de
serviços e congruente com o objeto estatuído.
§ 4º Para o cumprimento dos seus objetivos sociais, o sócio poderá exercer qualquer atividade da cooperativa, conforme deliberado em Assembleia
Geral.
Art. 11. Além da realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberar nos termos dos e sobre os assuntos previstos na Lei no
5.764, de 16 de dezembro de 1971, e no Estatuto Social, a Cooperativa
de Trabalho deverá realizar anualmente, no mínimo, mais uma Assembleia
Geral Especial para deliberar, entre outros assuntos especificados no edital
de convocação, sobre gestão da cooperativa, disciplina, direitos e deveres
dos sócios, planejamento e resultado econômico dos projetos e contratos
firmados e organização do trabalho.
§ 1º O destino das sobras líquidas ou o rateio dos prejuízos será decidido em
Assembleia Geral Ordinária.
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§ 2º As Cooperativas de Trabalho deverão estabelecer, em Estatuto Social
ou Regimento Interno, incentivos à participação efetiva dos sócios na Assembleia Geral e eventuais sanções em caso de ausências injustificadas.
§ 3º O quorum mínimo de instalação das Assembleias Gerais será de:
I - 2/3 (dois terços) do número de sócios, em primeira convocação;
II - metade mais 1 (um) dos sócios, em segunda convocação;
III - 50 (cinquenta) sócios ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total
de sócios, prevalecendo o menor número, em terceira convocação,
exigida a presença de, no mínimo, 4 (quatro) sócios para as cooperativas que possuam até 19 (dezenove) sócios matriculados.
§ 4º As decisões das assembleias serão consideradas válidas quando contarem com a aprovação da maioria absoluta dos sócios presentes.
§ 5º Comprovada fraude ou vício nas decisões das assembleias, serão elas
nulas de pleno direito, aplicando-se, conforme o caso, a legislação civil e
penal.
§ 6º A Assembleia Geral Especial de que trata este artigo deverá ser realizada no segundo semestre do ano.
Art. 12. A notificação dos sócios para participação das assembleias será
pessoal e ocorrerá com antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização.
§ 1º Na impossibilidade de notificação pessoal, a notificação dar-se-á por via
postal, respeitada a antecedência prevista no caput deste artigo.
§ 2º Na impossibilidade de realização das notificações pessoal e postal, os
sócios serão notificados mediante edital afixado na sede e em outros locais
previstos nos estatutos e publicado em jornal de grande circulação na região
da sede da cooperativa ou na região onde ela exerça suas atividades, respeitada a antecedência prevista no caput deste artigo.
Art. 13. É vedado à Cooperativa de Trabalho distribuir verbas de qualquer
natureza entre os sócios, exceto a retirada devida em razão do exercício de
sua atividade como sócio ou retribuição por conta de reembolso de despesas
comprovadamente realizadas em proveito da Cooperativa.
Art. 14. A Cooperativa de Trabalho deverá deliberar, anualmente, na Assembleia Geral Ordinária, sobre a adoção ou não de diferentes faixas de retirada
dos sócios.
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Parágrafo único. No caso de fixação de faixas de retirada, a diferença entre
as de maior e as de menor valor deverá ser fixada na Assembleia.
Art. 15. O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 3
(três) sócios, eleitos pela Assembleia Geral, para um prazo de gestão não
superior a 4 (quatro) anos, sendo obrigatória a renovação de, no mínimo, 1/3
(um terço) do colegiado, ressalvada a hipótese do art. 16 desta Lei.
Art. 16. A Cooperativa de Trabalho constituída por até 19 (dezenove) sócios
poderá estabelecer, em Estatuto Social, composição para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal distinta da prevista nesta Lei e no art.
56 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, assegurados, no mínimo, 3
(três) conselheiros fiscais.
CAPÍTULO III
Da Fiscalização e das Penalidades
Art. 17. Cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego, no âmbito de sua competência, a fiscalização do cumprimento do disposto nesta Lei.
§ 1º A Cooperativa de Trabalho que intermediar mão de obra subordinada
e os contratantes de seus serviços estarão sujeitos à multa de R$ 500,00
(quinhentos reais) por trabalhador prejudicado, dobrada na reincidência, a
ser revertida em favor do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.
§ 2º Presumir-se-á intermediação de mão de obra subordinada a relação
contratual estabelecida entre a empresa contratante e as Cooperativas de
Trabalho que não cumprirem o disposto no § 6º do art. 7º desta Lei.
§ 3º As penalidades serão aplicadas pela autoridade competente do Ministério do Trabalho e Emprego, de acordo com o estabelecido no Título VII
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 1º de maio de 1943.
Art. 18. A constituição ou utilização de Cooperativa de Trabalho para fraudar
deliberadamente a legislação trabalhista, previdenciária e o disposto nesta
Lei acarretará aos responsáveis as sanções penais, cíveis e administrativas
cabíveis, sem prejuízo da ação judicial visando à dissolução da Cooperativa.
§ 1º (VETADO).
§ 2º Fica inelegível para qualquer cargo em Cooperativa de Trabalho, pelo
período de até 5 (cinco) anos, contado a partir da sentença transitada em
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julgado, o sócio, dirigente ou o administrador condenado pela prática das
fraudes elencadas no caput deste artigo.
CAPÍTULO IV
Do Programa Nacional de Fomento
às Cooperativas de Trabalho - PRONACOOP
Art. 19. É instituído, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho - PRONACOOP,
com a finalidade de promover o desenvolvimento e a melhoria do desempenho econômico e social da Cooperativa de Trabalho.
Parágrafo único. O Pronacoop tem como finalidade apoiar:
I - a produção de diagnóstico e plano de desenvolvimento institucional
para as Cooperativas de Trabalho dele participantes;
II - a realização de acompanhamento técnico visando ao fortalecimento
financeiro, de gestão, de organização do processo produtivo ou de
trabalho, bem como à qualificação dos recursos humanos;
III - a viabilização de linhas de crédito;
IV - o acesso a mercados e à comercialização da produção;
V - o fortalecimento institucional, a educação cooperativista e a constituição de cooperativas centrais, federações e confederações de cooperativas;
VI - outras ações que venham a ser definidas por seu Comitê Gestor no
cumprimento da finalidade estabelecida no caput deste artigo.
Art. 20. É criado o Comitê Gestor do Pronacoop, com as seguintes atribuições:
I - acompanhar a implementação das ações previstas nesta Lei;
II - estabelecer as diretrizes e metas para o Pronacoop;
III - definir as normas operacionais para o Pronacoop;
IV - propor o orçamento anual do Pronacoop;
V - (VETADO);
VI - (VETADO).
§ 1º O Comitê Gestor terá composição paritária entre o governo e entidades
representativas do cooperativismo de trabalho.
§ 2º O número de membros, a organização e o funcionamento do Comitê
Gestor serão estabelecidos em regulamento.
Art. 21. O Ministério do Trabalho e Emprego poderá celebrar convênios,
acordos, ajustes e outros instrumentos que objetivem a cooperação técnico-
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-científica com órgãos do setor público e entidades privadas sem fins lucrativos, no âmbito do Pronacoop.
Art. 22. As despesas decorrentes da implementação do Pronacoop correrão
à conta das dotações orçamentárias consignadas anualmente ao Ministério
do Trabalho e Emprego.
Art. 23. Os recursos destinados às linhas de crédito do Pronacoop serão
provenientes:
I - do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT;
II - de recursos orçamentários da União; e
III - de outros recursos que venham a ser alocados pelo poder público.
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT definirá as diretrizes para a aplicação, no âmbito do Pronacoop, dos recursos oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.
Art. 24. As instituições financeiras autorizadas a operar com os recursos do
Pronacoop poderão realizar operações de crédito destinadas a empreendimentos inscritos no Programa sem a exigência de garantias reais, que poderão ser substituídas por garantias alternativas, observadas as condições
estabelecidas em regulamento.
Parágrafo único. (VETADO).
Art. 25. (VETADO).
CAPÍTULO V
Disposições Finais
Art. 26. É instituída a Relação Anual de Informações das Cooperativas de
Trabalho - RAICT, a ser preenchida pelas Cooperativas de Trabalho, anualmente, com informações relativas ao ano-base anterior.
Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará o modelo de formulário
da RAICT, os critérios para entrega das informações e as responsabilidades
institucionais sobre a coleta, processamento, acesso e divulgação das informações.
Art. 27. A Cooperativa de Trabalho constituída antes da vigência desta Lei
terá prazo de 12 (doze) meses, contado de sua publicação, para adequar
seus estatutos às disposições nela previstas.
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Art. 28. A Cooperativa de Trabalho prevista no inciso II do caput do art. 4º
desta Lei constituída antes da vigência desta Lei terá prazo de 12 (doze)
meses, contado de sua publicação, para assegurar aos sócios as garantias
previstas nos incisos I, IV, V, VI e VII do caput do art. 7º desta Lei, conforme
deliberado em Assembleia Geral.
Art. 29. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30. (VETADO).
Brasília, 19 de julho de 2012; 191º da Independência e 124º da República.
DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Nelson Henrique Barbosa Filho
Carlos Daudt Brizola
Miriam Belchior
Luís Inácio Lucena Adams
Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.7.2012
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Cooperativas Sociais

LEI Nº 9.867, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1999
Dispõe sobre a criação e o funcionamento de
Cooperativas Sociais, visando à integração
social dos cidadãos, conforme especifica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º As Cooperativas Sociais, constituídas com a finalidade de inserir as
pessoas em desvantagem no mercado econômico, por meio do trabalho,
fundamentam-se no interesse geral da comunidade em promover a pessoa
humana e a integração social dos cidadãos, e incluem entre suas atividades:
I - a organização e gestão de serviços sociossanitários e educativos; e
II - o desenvolvimento de atividades agrícolas, industriais, comerciais e de
serviços.
Art. 2º Na denominação e razão social das entidades a que se refere o artigo
anterior, é obrigatório o uso da expressão “Cooperativa Social”, aplicando-se-lhes todas as normas relativas ao setor em que operarem, desde que
compatíveis com os objetivos desta Lei.
Art. 3º Consideram-se pessoas em desvantagem, para os efeitos desta Lei:
I - os deficientes físicos e sensoriais;
II - os deficientes psíquicos e mentais, as pessoas dependentes de
acompanhamento psiquiátrico permanente, e os egressos de hospitais psiquiátricos;
III - os dependentes químicos;
IV - os egressos de prisões;
V - (VETADO)
VI - os condenados a penas alternativas à detenção;
VII - os adolescentes em idade adequada ao trabalho e situação familiar
difícil do ponto de vista econômico, social ou afetivo.
§ 1º (VETADO)
§ 2º As Cooperativas Sociais organizarão seu trabalho, especialmente no
que diz respeito a instalações, horários e jornadas, de maneira a levar em
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conta e minimizar as dificuldades gerais e individuais das pessoas em desvantagem que nelas trabalharem, e desenvolverão e executarão programas
especiais de treinamento com o objetivo de aumentar-lhes a produtividade e
a independência econômica e social.
§ 3º A condição de pessoa em desvantagem deve ser atestada por documentação proveniente de órgãos da administração pública, ressalvando-se
o direito à privacidade.
Art. 4º O estatuto da Cooperativa Social poderá prever uma ou mais categorias de sócios voluntários, que lhe prestem serviços gratuitamente, e não
estejam incluídos na definição de pessoas em desvantagem.
Art. 5º (VETADO)
Parágrafo único. (VETADO)
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de novembro de 1999; 178º da Independência e 111º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Carlos Dias
Francisco Dornelles
Waldeck Ornelas
Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.11.1999
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PRONACOOP SOCIAL
DECRETO Nº 8.163, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013
Institui o Programa Nacional de Apoio ao
Associativismo e Cooperativismo Social Pronacoop Social, e dá outras providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 84, caput, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional de Apoio ao Associativismo e
ao Cooperativismo Social - Pronacoop Social, com a finalidade de planejar,
coordenar, executar e monitorar as ações voltadas ao desenvolvimento das
cooperativas sociais e dos empreendimentos econômicos solidários sociais.
Parágrafo único. O Pronacoop Social será desenvolvido pela União em
parceria com Estados, Distrito Federal e Municípios, a iniciativa privada, e
pessoas em situação de desvantagem, seus familiares e entidades de representação.
Art. 2º Para os fins deste Decreto, consideram-se:
I - cooperativas sociais - cooperativas cujo objetivo é promover a inserção social, laboral e econômica de pessoas em desvantagem, nos
termos do art. 3º da Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; e
II - empreendimentos econômicos solidários sociais - organizações de
caráter associativo que realizam atividades econômicas, cujos participantes sejam pessoas em desvantagem, nos termos do art. 3º da
Lei nº 9.867, de 1999, e exerçam democraticamente a gestão das
atividades e a alocação dos resultados.
Art. 3º São princípios do Pronacoop Social:
I - respeito à dignidade e independência da pessoa, inclusive a autonomia individual e coletiva;
II - não discriminação e promoção de igualdade de oportunidades;
III - participação e inclusão de pessoas em desvantagem na sociedade e
respeito pela diferença como parte da diversidade humana;
IV - geração de trabalho e renda a partir da organização do trabalho com
foco na autonomia e autogestão;
V - articulação e integração de políticas públicas para a promoção do
desenvolvimento local e regional; e
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VI - coordenação de ações dos órgãos que desenvolvem políticas de geração de trabalho e renda para as pessoas em desvantagem.
Art. 4º São objetivos do Pronacoop Social:
I - incentivar a formalização dos empreendimentos econômicos solidários sociais em cooperativas sociais;
II - promover o fortalecimento institucional das cooperativas sociais e
dos empreendimentos econômicos solidários sociais, e a qualificação
e formação dos cooperados e associados;
III - promover o acesso ao crédito;
IV - promover o acesso a mercados e à comercialização da produção das
cooperativas sociais e dos empreendimentos econômicos solidários
sociais;
V - incentivar a formação de redes e cadeias produtivas constituídas por
cooperativas sociais e empreendimentos econômicos solidários sociais; e
VI - monitorar e avaliar os resultados e alcances sociais e econômicos
das políticas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo social.
Art. 5º Serão utilizados os seguintes instrumentos para o cumprimento dos
objetivos do Pronacoop Social:
I - programas de formação continuada que atendam às necessidades
dos trabalhadores das cooperativas sociais e dos empreendimentos
econômicos solidários sociais;
II - oferta de padrões tecnológicos e gerenciais para a condução de suas
atividades;
III - capacitação tecnológica e gerencial de pessoas em situação de desvantagem que desejem ingressar ou formar cooperativas sociais e
empreendimentos econômicos solidários sociais;
IV - linhas de crédito existentes ou a serem criadas, nos termos da lei;
V - abertura de canais de comercialização dos produtos e serviços, que
possibilitem o acesso das cooperativas sociais e empreendimentos
econômicos solidários sociais às compras públicas; e
VI - transferência de recursos, nos termos da legislação vigente.
Parágrafo único. O acesso dos empreendimentos econômicos solidários sociais aos instrumentos previstos nos incisos IV, V e VI do caput depende de
sua constituição como pessoa jurídica.
Art. 6º O Pronacoop Social será coordenado por um Comitê Gestor, que terá
as seguintes atribuições:
I - coordenar e acompanhar a implementação das ações previstas neste
Decreto;

DECRETO Nº 8.163, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013

93

II - propor metas e normas operacionais para o Programa;
III - promover estratégias de articulação de programas, projetos e atividades voltadas ao desenvolvimento do cooperativismo e do associativismo social;
IV - propor ações de formação e capacitação em cooperativismo e associativismo social para técnicos e gestores que atuem junto às pessoas em situação de desvantagem;
V - propor critérios para aprovação de projetos, aplicação de recursos e
avaliação dos resultados das cooperativas sociais e dos empreendimentos econômicos solidários sociais, observada a legislação em
vigor;
VI - propor iniciativas para o acesso ao crédito;
VII - manter banco de dados atualizado do cooperativismo e do associativismo social no Brasil; e
VIII - propor adequações e aperfeiçoamentos ao marco legal das cooperativas sociais.
Art. 7º O Comitê Gestor do Pronacoop Social será composto por um representante, titular e suplente, dos seguintes órgãos:
I - Ministério do Trabalho e Emprego;
II - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
III - Ministério da Saúde;
IV - Ministério da Justiça;
V - Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República; e
VI - Secretaria-Geral da Presidência da República.
§ 1º Serão convidados a compor o Comitê Gestor seis representantes de
entidades da sociedade civil, de caráter nacional, a serem selecionadas segundo critérios objetivos previamente definidos em ato conjunto dos órgãos
previstos nos incisos I a VI do caput.
§ 2º O Comitê Gestor será coordenado pela Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego.
§ 3º O regimento interno do Comitê Gestor disporá sobre sua organização e
funcionamento, e será aprovado pela maioria absoluta de seus membros e
publicado por portaria do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego.
§ 4º O Comitê Gestor poderá convidar representantes de outros órgãos e
entidades públicas ou instituições da sociedade civil para participar das reuniões.
§ 5º Os membros a que se referem os incisos I a VI do caput e seus su-
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plentes serão indicados pelos titulares dos órgãos e designados por ato do
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego.
§ 6º Os membros a que se refere o § 1º e seus suplentes serão indicados
pelos titulares das entidades e designados por ato do Ministro de Estado do
Trabalho e Emprego.
§ 7º A participação dos membros do Comitê Gestor é considerada prestação
de serviço público relevante e não será remunerada.
Art. 8º As despesas decorrentes da execução das ações e projetos do Pronacoop Social serão custeadas pelas dotações orçamentárias da União,
consignadas anualmente nos orçamentos dos órgãos e entidades envolvidos no Programa, observados os limites de movimentação, de empenho e
de pagamento da programação orçamentária e financeira anual.
Parágrafo único. As despesas necessárias ao funcionamento do Comitê
Gestor serão custeadas por dotações orçamentárias consignadas no orçamento do Ministério do Trabalho e Emprego.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data da de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 2013; 192º da Independência e 125º da República.
DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Manoel Dias
Alexandre Rocha Santos Padilha
Tereza Campello
Gilberto Carvalho
Maria do Rosário Nunes
Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.12.2013 - Edição extra
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Sescoop

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.168-40, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Dispõe sobre o Programa de Revitalização
de Cooperativas de Produção Agropecuária RECOOP, autoriza a criação do Serviço
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo SESCOOP, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a implementar o Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária - RECOOP, observadas as disposições desta Medida Provisória.
Art. 2º As operações de crédito sob o amparo do RECOOP obedecerão às
condições previstas no Anexo a esta Medida Provisória.
§ 1º As operações de crédito de que trata este artigo terão como limite, após
a negociação de descontos com os respectivos credores, o saldo devedor
de obrigações bancárias existentes em 30 de junho de 1997, ainda em ser,
acrescido dos recursos necessários para pagamento de dívidas, existentes
em 30 de junho de 1997 e ainda não pagas:
I - provenientes de aquisição de insumos agropecuários;
II - com cooperados;
III - trabalhistas e provenientes de obrigações fiscais e sociais.
§ 2º Ao montante apurado na forma do § 1º e de acordo com o plano de
revitalização da cooperativa, serão acrescidos os valores destinados para
capital de giro e investimentos essenciais e os recebíveis de cooperados,
originários de créditos constituídos até 30 de junho de 1997.
§ 3º O saldo devedor de obrigações bancárias e os recebíveis de cooperados, a que se referem, respectivamente, os §§ 1º e 2º deste artigo, serão
atualizados na forma a seguir:
I - até 30 de junho de 1998, pelos encargos financeiros pactuados para
situação de normalidade;
II - a partir de 1º de julho de 1998, até a data da efetiva formalização dos
novos instrumentos de crédito:
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			 a) os recebíveis de cooperados, pelos encargos pactuados para situação de normalidade ou por juros de até doze por cento ao ano
mais a Taxa Referencial - TR, o menor desses dois parâmetros;
			 b) no caso de obrigações bancárias, de acordo com os critérios abaixo especificados por fonte dos recursos envolvidos:
				 1. recursos de captação externa: variação cambial mais juros de
até doze por cento ao ano, ou taxa pactuada no contrato se inferior;
				 2. repasses do BNDES: encargos financeiros pactuados para situação de normalidade;
				 3. recursos próprios ou outras fontes não explicitadas nos incisos anteriores: encargos financeiros pactuados para situação de
normalidade, ou juros de até doze por cento ao ano mais a Taxa
Referencial - TR, prevalecendo o que for menor.
§ 4º São passíveis de enquadramento nas operações ao amparo do
RECOOP as dívidas bancárias existentes em 30 de junho de 1997, reconhecidas no parecer de auditoria independente previsto no art. 3º, que, por
qualquer motivo, tenham mudado de classificação contábil ou de instituição
financeira credora, aplicando-se o disposto no § 3º para fins de atualização.
§ 5º As operações de crédito de que trata este artigo terão carência de vinte
e quatro meses para a parcela de capital acrescida da variação do Índice
Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundação
Getúlio Vargas, e de seis meses para a parcela de juros, quando se tratar
de recursos para quitação de dívidas com o sistema financeiro, com cooperados e oriundas da aquisição de insumos agropecuários, de tributos e de
encargos sociais e trabalhistas, bem como para financiamento de valores
recebíveis de cooperados.
§ 6º Quando se tratar de crédito para investimentos sob a égide do
RECOOP, a operação terá carência de prazo equivalente ao de maturação
do empreendimento previsto no projeto, aplicável a capital e encargos financeiros.
§ 7º As operações de crédito sob o amparo do RECOOP são consideradas
como de crédito rural para todos os efeitos, cabendo ao Conselho Monetário
Nacional disciplinar as condições e os procedimentos complementares que
se mostrarem necessários.
Art. 3º Para habilitação às operações de crédito classificadas como de
RECOOP, atendida à condição preliminar constante da parte final do art. 5º,
caput, exigir-se-á parecer de auditoria independente sobre a procedência
dos valores relacionados a dívidas existentes e de recebíveis de cooperados, bem como a apresentação do plano de desenvolvimento da cooperativa, aprovado em assembléia geral extraordinária pela maioria dos cooperados, contemplando:
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I - projeto de reestruturação demonstrando a viabilidade técnica e econômico-financeira da cooperativa, com direcionamento das atividades para o foco principal de atuação de uma cooperativa de produção
agropecuária e desimobilizações de ativos não relacionados com o
objeto principal da sociedade, dentre outros aspectos;
II - projeto de capitalização;
III - projeto de profissionalização da gestão cooperativa;
IV - projeto de organização e profissionalização dos cooperados;
V - projeto de monitoramento do plano de desenvolvimento cooperativo.
Art. 4º A cooperativa interessada em financiamentos do RECOOP deverá
comprovar a aprovação, pela assembléia geral, de reforma estatutária, com
a previsão das seguintes matérias:
I - fusão, desmembramento, incorporação ou parceria, quando necessário e conforme o caso;
II - auditoria independente sobre os balanços e demonstrações de resultados de cada exercício;
III - garantia de acesso de técnicos designados pelo Governo Federal a
dados e informações relacionados com a execução do plano de desenvolvimento da cooperativa;
IV - mandato do conselho de administração não superior a quatro anos,
sendo obrigatória a renovação de, no mínimo, um terço dos membros;
V - inelegibilidade, para o conselho de administração e para o conselho
fiscal:
			 a) do associado que estabelecer relação empregatícia com a cooperativa, do agente de comércio ou administrador de pessoa jurídica
que opere em um dos campos econômicos ou que exerça uma
das atividades da sociedade, de seus respectivos cônjuges, bem
como das pessoas impedidas por lei ou pelo estatuto social, além
dos condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, a fé
pública ou a propriedade;
			 b) do cônjuge, ascendentes, descendentes ou colaterais até o segundo grau, por consangüinidade ou afinidade, dos integrantes
dos órgãos estatutários da cooperativa;
VI - inelegibilidade, para o conselho de administração, dos membros do
conselho fiscal em exercício nos seis meses anteriores à data da assembléia de eleição;
VII - vedação aos administradores, assim entendidos os integrantes do
conselho de administração e da diretoria executiva, de:
			 a) praticar ato de liberalidade à custa da cooperativa;
			 b) tomar por empréstimo recursos ou bens da sociedade, ou usar,
em proveito próprio ou de terceiros, seus bens, serviços ou crédito, salvo em decorrência de atos cooperativos praticados entre
eles e a cooperativa;
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			 c) receber de associados ou de terceiros qualquer benefício direta
ou indiretamente em função do exercício de seu cargo;
			 d) participar ou influir em deliberação sobre assuntos de interesse
pessoal, cumprindo-lhes declarar os motivos de seu impedimento;
			 e) operar em qualquer um dos campos econômicos da cooperativa
ou exercer atividade por ela desempenhada;
			 f) fornecer, sob qualquer pretexto, ainda que mediante tomada de
preços ou concorrência, bens ou serviços à sociedade, exceto
aqueles referentes aos atos cooperativos praticados entre eles
e a cooperativa, estendendo-se tal proibição aos cônjuges, ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau, por
consangüinidade ou afinidade;
VIII - responsabilidade pessoal do administrador pelos prejuízos que causar à cooperativa, inclusive com exigência de devolução dos valores
recebidos, acrescidos de encargos compensatórios, quando proceder:
			 a) com violação da lei ou do estatuto;
			 b) dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo;
IX - responsabilidade dos membros do conselho fiscal pelos danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e violação da lei
ou do estatuto e pelos atos praticados com culpa ou dolo;
X - proibição de participação conjunta, nos órgãos de administração e no
conselho fiscal, do cônjuge, ascendentes, descendentes e colaterais
até o segundo grau, por consangüinidade ou afinidade, dos administradores ou membros do conselho fiscal.
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir linha de crédito, até o limite
de R$ 2.100.000.000,00 (dois bilhões e cem milhões de reais), destinada
a financiar itens do RECOOP de interesse das cooperativas cuja consulta
prévia tenha sido acolhida, até 31 de julho de 1998, pelo Comitê Executivo
instituído mediante ato do Poder Executivo, de 23 de janeiro de 1998.
§ 1º As operações de crédito do RECOOP de que trata esta Medida Provisória e consoante discriminação constante do seu Anexo serão realizadas:
I - com recursos da linha de crédito de que trata o caput deste artigo,
exceto para as situações enquadradas no inciso II subseqüente e no
§ 3º deste artigo;
II - com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste ou do Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO), no caso de
cooperativas dessas regiões e conforme a sua localização, excluídas
as parcelas destinadas a novos investimentos e respeitado o disposto
nos §§ 3º e 4º deste artigo;
III - sob risco da instituição financeira, incumbindo-se esta de comprovar
a capacidade de pagamento e de exigir as garantias necessárias,
em consonância com as disposições do crédito rural, com exceção
da parcela destinada ao pagamento de dívidas junto ao Instituto Na-
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cional do Seguro Social - INSS, cujo risco será atribuído ao Tesouro
Nacional.
§ 2º O ônus fiscal dos empréstimos ao amparo do RECOOP, ressalvados os
realizados pelos Fundos mencionados no § 3º, será coberto mediante anulação de despesas destinadas a outros programas incluídos no Orçamento
Geral da União.
§ 3º Os contratos de repasse do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira
(FUNCAFÉ) e dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do
Nordeste e do Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO), quando estiverem lastreando operações de crédito ao abrigo do RECOOP, terão seus prazos de
retorno e encargos financeiros devidamente ajustados a estas operações,
correndo o ônus à conta do respectivo Fundo.
§ 4º No caso de cooperativas das regiões amparadas pelos mencionados
Fundos Constitucionais, aplicam-se às operações de crédito, exceto sobre
as parcelas destinadas a novos investimentos e sobre os valores da securitização, os encargos financeiros usualmente por eles praticados ou, à escolha
das cooperativas no ato da assinatura do instrumento de crédito, em caráter
definitivo, aqueles fixados no Anexo desta Medida Provisória.
Art. 6º Fica a União autorizada, a seu exclusivo critério e nos termos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda, a assumir parcialmente os
riscos das operações de financiamento de investimentos e de capital de giro
de que trata esta Medida Provisória, até o montante de R$ 300.000.000,00
(trezentos milhões de reais).
Art. 7º Os retornos das operações de crédito, de que trata esta Medida Provisória, quando lastreadas por recursos repassados pelo Tesouro Nacional,
serão destinados ao abatimento da dívida pública.
Art. 8º Fica autorizada a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo - SESCOOP, com personalidade jurídica de direito privado,
composto por entidades vinculadas ao sistema sindical, sem prejuízo da fiscalização da aplicação de seus recursos pelo Tribunal de Contas da União,
com o objetivo de organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino de formação profissional, desenvolvimento e promoção social
do trabalhador em cooperativa e dos cooperados.
Parágrafo único. Para o desenvolvimento de suas atividades, o SESCOOP
contará com centros próprios ou atuará sob a forma de cooperação com
órgãos públicos ou privados.
Art. 9º O SESCOOP será dirigido por um Conselho Nacional, com a seguinte
composição:
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I
II
III
IV
V
VI

-

um representante do Ministério do Trabalho e Emprego;
um representante do Ministério da Previdência e Assistência Social;
um representante do Ministério da Fazenda;
um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
um representante do Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
cinco representantes da Organização das Cooperativas Brasileiras OCB, inclusive seu Presidente;
VII - um representante dos trabalhadores em sociedades cooperativas.
§ 1º O SESCOOP será presidido pelo Presidente da OCB, o qual terá direito
nas deliberações somente a voto de qualidade.
§ 2º Poderão ser criados conselhos regionais, na forma que vier a ser estabelecida no regimento do SESCOOP.
Art. 10. Constituem receitas do SESCOOP:
I - contribuição mensal compulsória, a ser recolhida, a partir de 1º de
janeiro de 1999, pela Previdência Social, de dois vírgula cinco por
cento sobre o montante da remuneração paga a todos os empregados pelas cooperativas;
II - doações e legados;
III - subvenções voluntárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios;
IV - rendas oriundas de prestação de serviços, da alienação ou da locação de seus bens;
V - receitas operacionais;
VI - penas pecuniárias.
§ 1º A contribuição referida no inciso I deste artigo será recolhida pela Previdência Social, aplicando-se-lhe as mesmas condições, prazos, sanções e
privilégios, inclusive no que se refere à cobrança judicial, aplicáveis às contribuições para a Seguridade Social, sendo o seu produto posto à disposição
do SESCOOP.
§ 2º A referida contribuição é instituída em substituição às contribuições, de
mesma espécie, devidas e recolhidas pelas sociedades cooperativas e, até
31 de dezembro de 1998, destinadas ao:
I - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI;
II - Serviço Social da Indústria - SESI;
III - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC;
IV - Serviço Social do Comércio - SESC;
V - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT;
VI - Serviço Social do Transporte - SEST;
VII - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR.
§ 3º A partir de 1º de janeiro de 1999, as cooperativas ficam desobrigadas de
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recolhimento de contribuições às entidades mencionadas no § 2º, excetuadas aquelas de competência até o mês de dezembro de 1998 e os respectivos encargos, multas e juros.
Art. 11. O Poder Executivo, no prazo de até cento e oitenta dias, estabelecerá condições para:
I - desenvolver sistemas de monitoramento, supervisão, auditoria e controle da aplicação de recursos públicos no sistema cooperativo;
II - avaliar o modelo de sistema cooperativo brasileiro, formulando medidas tendentes ao seu aperfeiçoamento.
Art. 12. A organização e o funcionamento do SESCOOP constará de regimento, que será aprovado em ato do Poder Executivo.
Art. 13. O art. 88 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas para melhor atendimento dos próprios objetivos e de outros
de caráter acessório ou complementar.” (NR)
Art. 14. O art. 2º da Lei no 9.138, de 29 de novembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º Para as operações de crédito rural contratadas a partir da publicação desta Lei e até 31 de julho de 2003, não se aplica o disposto
no § 2º do art. 16 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.” (NR)
Art. 15. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Medida Provisória.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória no 2.168-39, de 27 de julho de 2001.
Art. 17. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 18. Ficam revogados o art. 1º da Lei no 9.848, de 26 de outubro de 1999,
e o art. 7º da Lei no 10.186, de 12 de fevereiro de 2001.
Brasília, 24 de agosto de 2001; 1800 da Independência e 113º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no DOU de 27.8.2001
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ANEXO
I - Condições para Refinanciamento de
Dívidas com o Sistema Financeiro
Espécie

Prazo

Encargos financeiros (*)

Cotas-partes

Até 15 anos

IGP-DI + 4% a.a.

Securitização

Ampliação,
para 10 anos,
dos prazos
das operações
securitizadas

Variação dos preços
mínimos + 3% a.a.

Outras dívidas
(após negociação
de descontos e
troca de funding)

Até 15 anos

IGP-DI + 4% a.a.

II - Condições para Refinanciamento de Dívidas com
Cooperados e Oriundas de Aquisição de Insumos Agropecuários
e de Tributos e Encargos Sociais
Espécie

Prazo

Encargos financeiros (*)

Dívidas com cooperados
e outras oriundas de
aquisição de insumos
agropecuários (após
negociação de descontos)

Até 15 anos

IGP-DI + 4% a.a.

Tributos e encargos sociais e trabalhistas (após
negociação de descontos)

Até 15 anos

IGP-DI + 4% a.a.

III - Condições para Financiamento de Recebíveis de Cooperados
Espécie

Prazo

Encargos financeiros (*)

Valores a receber
de cooperados

Até 15 anos

IGP-DI + 4% a.a.
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IV - Condições para Financiamento de Investimentos e Capital De Giro
Espécie

Prazo

Encargos financeiros (*)

Investimentos (inclusive
capital de giro para início
de atividade decorrente
destes investimentos)

Até 15 anos

IGP-DI + 4% a.a.

Capital de Giro

Até 2 anos

8,75% a. a.

(*) Inclui-se aí o spread bancário de até três por cento ao ano.
NOTA: No caso de cooperativas das regiões amparadas por Fundos Constitucionais (FNO, FNE e FCO), aplicam-se às operações de crédito, exceto
sobre as parcelas destinadas a novos investimentos e sobre os valores da
securitização, os encargos financeiros usualmente por eles praticados ou
estes aqui estabelecidos, conforme escolha dessas cooperativas no ato da
assinatura do instrumento de crédito, em caráter definitivo.
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DECRETO Nº 3.017, DE 6 DE ABRIL DE 1999
Aprova o Regimento do Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 11 da
Medida Provisória no 1.781-7, de 11 de março de 1999,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo - SESCOOP, constante do Anexo.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de abril de 1999; 178º da Independência e 111º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Sérgio Turra
Pedro Pullen Parente
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 7.4.1999.
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REGIMENTO DO SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO - SESCOOP
CAPÍTULO I
Da Denominação, Sede, Duração e Finalidade
Art. 1º O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP,
criado pela Medida Provisória no 1.781-7, de 11 de março de 1999, com personalidade jurídica de direito privado, composto por entidades vinculadas ao
sistema sindical, tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal.
Art. 2º Constituem objetivos do SESCOOP:
I - organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional e
a promoção social dos trabalhadores e dos cooperados das cooperativas em todo o território nacional;
II - operacionalizar o monitoramento, a supervisão, a auditoria e o controle em cooperativas, conforme sistema desenvolvido e aprovado
em Assembléia Geral da Organização das Cooperativas Brasileiras
- OCB;
III - para o desenvolvimento de suas atividades, o SESCOOP contará
com centros próprios ou atuará sob a forma de cooperação com órgãos públicos ou privados.
CAPÍTULO II
Da Organização e Administração
Art. 3º O SESCOOP é composto pelo Conselho Nacional e pelos Conselhos
Regionais e organizado conforme regimento interno aprovado em reunião do
Conselho Nacional.
Art. 4º O SESCOOP é presidido pelo Presidente da OCB e tem, como órgãos
de direção, de execução e de fiscalização:
I - o Conselho Nacional;
II - a Diretoria Executiva;
III - o Conselho Fiscal; e
IV - os Conselhos Regionais.
Art. 5º O Conselho Nacional é composto pelos seguintes membros:
I - o Presidente da OCB, que será o seu Presidente nato;
II - um representante do Ministério do Trabalho e Emprego;
III - um representante do Ministério da Previdência Social; (Redação
dada pelo Decreto nº 5.315, de 2004)
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IV - um representante do Ministério da Fazenda;
V - um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; (Redação dada pelo Decreto nº 5.315, de 2004)
VI - um representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; (Redação dada pelo Decreto nº 5.315, de 2004)
VII - quatro representantes da OCB; (Redação dada pelo Decreto nº
5.315, de 2004)
VIII - um representante dos trabalhadores em sociedades cooperativas.
§ 1º Os membros do Conselho Nacional terão mandato de quatro anos, coincidente com o mandato dos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria Executiva da OCB, permitida a recondução para igual período. (Redação dada pelo Decreto nº 5.315, de 2004)
§ 2º Os membros titulares do Conselho Nacional serão indicados juntamente
com seus respectivos suplentes, vedada a substituição dos membros por
procuradores, prepostos ou mandatários.
§ 3º Cada Conselheiro terá direito a um voto em plenário, cabendo ao Presidente apenas o voto de qualidade. (Redação dada pelo Decreto nº 5.315,
de 2004)
Art. 6º Ao Conselho Nacional compete exercer a direção superior e a normatização das atividades do SESCOOP, notadamente no que se refere ao planejamento, ao estabelecimento de diretrizes, à organização, à coordenação,
ao controle e à avaliação e, especialmente:
I - definir a política de atuação da entidade e estabelecer as normas
operacionais que regerão suas atividades, bem como as diretrizes
gerais a serem adotadas pelos Conselhos Regionais integrantes do
Sistema;
II - aprovar o regimento interno do SESCOOP, no qual deverão constar o
detalhamento deste Regimento, a estrutura organizacional e as funções dos órgãos que o compõem;
III - aprovar os planos anuais e plurianuais de trabalho e os respectivos
orçamentos;
IV - aprovar o balanço geral, as demais demonstrações financeiras, o parecer do Conselho Fiscal e o relatório anual das atividades e encaminhá-los ao Tribunal de Contas da União;
V - aprovar as normas para contratação de pessoal do quadro de provimento efetivo, o plano de cargos, salários e benefícios, o quadro de
pessoal e a tabela de remuneração correspondente;
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VI - autorizar a aquisição, a alienação, a cessão ou o gravame de bens
imóveis;
VII - aprovar o regulamento de licitações para aquisição ou venda de bens
e serviços;
VIII - autorizar a assinatura de convênios, contratos e ajustes ou outros
instrumentos jurídicos;
IX - autorizar a assinatura de convênios com as Organizações de Cooperativas Estaduais - OCEs, delegando-lhes atribuições executivas das
atividades do SESCOOP nos Estados em complemento à atuação
dos Conselhos Regionais;
X - estabelecer outras atribuições do Presidente do Conselho Nacional,
além daquelas fixadas no art. 7º;
XI - estabelecer outras atribuições do Superintendente, além daquelas fixadas no art. 9º;
XII - estipular o valor das diárias e da ajuda de custo para os membros do
Conselho Fiscal;
XIII - estipular a verba da representação do Presidente do Conselho Nacional e o valor da ajuda de custo e das diárias de seus membros;
XIV - estabelecer o limite máximo de remuneração do Superintendente;
XV - estabelecer para o próprio Conselho Nacional outras atribuições de
acordo com a legislação vigente;
XVI - solucionar os casos omissos no presente Regimento e no regimento
interno.
Art. 7º Compete ao Presidente do Conselho Nacional:
I - representar o SESCOOP em juízo ou fora dele;
II - assinar convênios, contratos, ajustes e outros instrumentos jurídicos;
III - assinar, em conjunto com o Superintendente, os cheques e os documentos de abertura e movimentação de contas bancárias, ou com
servidor especialmente designado, na forma do disposto no regimento interno;
IV - escolher e nomear o Superintendente e estabelecer a sua remuneração;
V - dar posse aos membros do Conselho Nacional e do Conselho Fiscal;
VI - desempenhar outras atribuições que lhe forem confiadas pelo Conselho Nacional.
Parágrafo único. O Presidente do Conselho Nacional poderá constituir procuradores ou delegar os poderes que lhe forem atribuídos, de acordo com o
estabelecido no regimento interno.
Art. 8º A Diretoria Executiva, organizada segundo o disposto no regimento
interno, será o órgão de execução da administração do SESCOOP.
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Art. 9º Ao Superintendente compete:
I - praticar os atos normais de gestão, coordenação e controle administrativo;
II - assinar, juntamente com o Presidente do Conselho Nacional ou com
servidor especialmente designado na forma do disposto no regimento
interno, os cheques e documentos de abertura e movimentação de
contas bancárias;
III - encaminhar ao Conselho Nacional as propostas dos orçamentos anuais e plurianuais, o balanço geral, as demais demonstrações financeiras, o parecer do Conselho Fiscal e o relatório anual de atividades;
IV - secretariar as reuniões do Conselho Nacional;
V - executar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Conselho
Nacional, conforme estabelecido no regimento interno.
Art. 10. O Conselho Fiscal será composto por seis membros efetivos e por
igual número de suplentes, cabendo ao Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, ao Ministério da Previdência Social, ao Ministério da Fazenda e à entidade representativa dos trabalhadores em sociedades cooperativas indicar, cada um, um membro titular e respectivo suplente, e à
Organização das Cooperativas Brasileiras indicar dois membros titulares e
respectivos suplentes, para mandato de quatro anos, coincidente com o do
Conselho Nacional, sendo vedada a recondução para o período imediato.
(Redação dada pelo Decreto nº 5.315, de 2004)
Art. 11. Compete ao Conselho Fiscal:
I - acompanhar e fiscalizar a execução financeira e orçamentária;
II - examinar e emitir pareceres sobre as propostas de orçamentos anuais e plurianuais, o balanço geral e as demais demonstrações financeiras;
III - elaborar seu regimento interno e submetê-lo à homologação do Conselho Nacional.
CAPÍTULO III
Dos Recursos
Art. 12. Constituem receitas do SESCOOP:
I - contribuição mensal compulsória, a ser recolhida, a partir de 1º de janeiro de 1999, pela Previdência Social, de dois vírgula cinco por cento sobre o montante da remuneração paga a todos os empregados
pelas cooperativas. Referida contribuição é instituída em substituição
às contribuições, de mesma espécie, recolhidas pelas cooperativas
e destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI; Serviço Social da Indústria - SESI; Serviço Nacional de Apren-
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II III IV V VI -

dizagem Comercial - SENAC; Serviço Social do Comércio - SESC;
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT; Serviço
Social do Transporte - SEST e Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural - SENAR;
doações e legados;
subvenções voluntárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios;
rendas oriundas de prestação de serviços, da alienação ou da locação de seus bens;
receitas operacionais;
penas pecuniárias.

Art. 13. A distribuição e forma de utilização dos recursos aludidos neste
Capítulo serão definidas no regimento interno.
CAPÍTULO IV
Do Pessoal
Art. 14. O regime jurídico do pessoal do SESCOOP será o da Consolidação
das Leis do Trabalho e respectiva legislação complementar.
Parágrafo único. A admissão de pessoal em cargo de provimento efetivo
dar-se-á em observação às normas específicas editadas pelo Conselho Nacional.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 15. O primeiro mandato dos membros do Conselho Nacional e do Conselho Fiscal será inferior aos três anos fixados nos arts. 5º e 10, de forma a
se ajustar à vigência do mandato da atual direção da OCB.
Art. 16. O regimento interno do SESCOOP deverá ser votado pelo Conselho
Nacional dentro do prazo de noventa dias da publicação deste Regimento.
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Junta Comercial: Normas para arquivamentos
de atos societários de cooperativas

Instrução Normativa DREI nº. 38 de 02.03.2017, Anexo IV
Alterado pela Instrução Normativa DREI nº 40, de 28 de abril de 2017. Alterado pela Instrução Normativa DREI nº 50, de 11 de outubro de 2018.
APRESENTAÇÃO
Este Manual estabelece normas que devem ser observadas pelas Juntas
Comerciais e respectivos usuários dos serviços prestados pelas mesmas
na prática de atos no Registro de Empresas referentes a COOPERATIVAS.
Além de orientar as Juntas Comerciais visando à prática uniforme dos serviços de registro mercantil, no âmbito do Sistema Nacional de Registro de
Empresas Mercantis, a observância do disposto neste Manual facilitará a
compreensão dos requisitos exigidos para o arquivamento de atos, reduzindo assim o prazo de processamento dos serviços solicitados, e evitando exigências, diminuindo custos decorrentes de retrabalho, tanto para o cidadão
quanto para as Juntas Comerciais.
A FIM DE MAIOR RAPIDEZ E SEGURANÇA AO REGISTRO, AS JUNTAS COMERCIAIS PODERÃO ADOTAR O RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR ESTE MANUAL POR MEIO ELETRÔNICO,
UTILIZANDO-SE DE ASSINATURA DIGITAL, EMITIDA POR ENTIDADE
CREDENCIADA PELA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA (ICP-BRASIL).

CONRADO VITOR LOPES FERNANDES
Diretor do Departamento de Registro Empresarial e Integração
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1. CONSTITUIÇÃO
1.1

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA CONSTITUIÇÃO POR ASSEMBLEIA GERAL OU INSTRUMENTO PÚBLICO
Nos termos do parágrafo único do art. 37 da Lei nº 8.934/94, nenhum
outro documento será exigido, além dos abaixo especificados:
Requerimento assinado pelo presidente, procurador, com poderes gerais
ou específicos, ou por cooperado interessado devidamente identificado
com nome completo, identidade e CPF (art. 1.151 do Código Civil).
Original ou cópia autenticada de procuração, com poderes específicos e
se por instrumento particular, com firma reconhecida, quando o requerimento for assinado por procurador em processo separado. Se o outorgante for analfabeto, a procuração deverá ser passada por instrumento
público.
Obs.: as procurações poderão, a critério do interessado, apenas instruir
o requerimento ou ser arquivadas em processo separado. Nesta última
hipótese, com pagamento do preço do serviço devido.
Certidão ou cópia autenticada da Ata da assembleia geral de constituição
ou instrumento público de constituição (1)
- Caso a Junta Comercial esteja utilizando o sistema da via única de
arquivamento, seguir as orientações contidas na Instrução Normativa
DREI nº 03/2013.
- Fica mantido o sistema convencional de autenticação de documentos
até a adequação da Junta Comercial que não estiver apta a utilizar a via
única.
Estatuto social, salvo se transcrito na ata da assembleia geral de constituição ou no instrumento público de constituição.
Declaração de desimpedimento para o exercício do cargo dos cooperados
eleitos dos órgãos de administração e fiscalização, salvo se constar na ata.
Cópia autenticada da identidade (2) dos administradores (conselheiros de
administração ou diretores).
Aprovação prévia do órgão governamental competente, quando for o
caso. (3)
Ficha de Cadastro Nacional – FCN, que poderá ser exclusivamente eletrônica. (4)
Original do documento de consulta de viabilidade deferida em 01 (uma)
via ou Pesquisa de Nome Empresarial (busca prévia) até que a Junta Comercial passe a utilizar o sistema de viabilize a integração. (4)
DBE - Documento Básico de Entrada da Receita Federal do Brasil. (4)
Comprovantes de pagamento: (5)
- Guia de Recolhimento/Junta Comercial; e
- DARF/Cadastro Nacional de Empresas (código 6621).
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Observações:
(1) Para fins de registro, deverá ser apresentada cópia/certidão da ata autenticada pelos presidente e secretário da assembleia, facultada a assinatura dos demais associados presentes.
O estatuto, quando não transcrito na ata, deverá conter a assinatura de todos os
fundadores, identificados com o nome por extenso, devendo as demais folhas ser
rubricadas, contendo o visto de advogado, com a indicação do nome e número de
inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.
Os anexos à Ata poderão, a critério do interessado, apenas instruir o requerimento
ou ser arquivados em processo separado, exceto o estatuto quando não transcrito
na Ata, que deverá necessariamente ser arquivado em processo separado, com
tramitação vinculada.
(2) Documentos admitidos: Os previstos no art. 2º da Lei nº 12.037, de 1º de outubro de
2009.
Caso a cópia não seja autenticada por cartório, a autenticação poderá ser efetuada
pelo servidor, no ato da apresentação da documentação, à vista do documento original.
Se a pessoa for estrangeira, é exigida identidade com a prova de visto permanente
e dentro do período de sua validade ou documento fornecido pelo Departamento de
Polícia Federal, com a indicação do número do registro.
A revalidação da identidade é dispensada para estrangeiros portadores de visto
permanente que tenham participado de recadastramento anterior desde que: (a) tenham completado sessenta anos de idade, até a data do vencimento do documento
de identidade, ou (b) que sejam portadores de deficiência física. Na oportunidade,
será necessária a prova da participação no recadastramento e, se for o caso, da
condição de pessoa portadora de deficiência física. (Lei nº 9.505, de 15/10/1997).
(3) Vide Instrução Normativa DREI nº 14/2013.
(4) Caso a Junta Comercial utilize sistema de integração entre os órgãos de registro e
legalização de empresas, que permita transmissão eletrônica dos dados, fica dispensada a apresentação destes documentos.
(5) No DF, o recolhimento deve ser efetuado em um único DARF sob o código 6621.

1.2 		 ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS
1.2.1 ASPECTOS CONCEITUAIS
			 As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza
jurídica própria e, independentemente de seu objeto, a Lei (parágrafo
único do art. 982 do Código Civil) as classifica como sociedade simples, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos
associados (art. 4º da Lei nº 5764/1971).
			 As cooperativas têm as seguintes características (art. 1.093 do Código Civil e art. 4º da Lei nº 5.764/1971):
			 a) variabilidade, ou dispensa do capital social;
			 b) concurso de sócios em número mínimo necessário a compor a
administração da sociedade, sem limitação de número máximo;
			 b) limitação do valor da soma de quotas do capital social que cada
sócio poderá tomar;
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			 c) intransferibilidade das quotas do capital a terceiros estranhos à
sociedade, ainda que por herança;
			 d) “quorum”, para a assembleia geral funcionar e deliberar, fundado
no número de sócios presentes à reunião, e não no capital social
representado;
			 e) direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha ou não
capital a sociedade, e qualquer que seja o valor de sua participação;
			 f) distribuição dos resultados, proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital realizado; e
			 g) indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em
caso de dissolução da sociedade.
1.2.2 NÚMERO MÍNIMO DE ASSOCIADOS
			 Para constituição de uma cooperativa singular é necessário o mínimo
de 20 (vinte) pessoas físicas, sendo, excepcionalmente, permitida a
admissão de pessoas jurídicas; 3 (três) cooperativas singulares para
formar uma cooperativa central ou federação, podendo admitir, excepcionalmente, associados individuais; e, no mínimo, 3 (três) cooperativas centrais ou federações de cooperativas, da mesma ou de
diferentes modalidades, para formarem uma confederação de cooperativas (art. 6º da Lei nº 5.764/1971).
			 No caso das cooperativas de trabalho, o número mínimo necessário
para sua constituição será de 7 (sete) associados. (art. 6º da Lei nº
12.690/2012)
1.2.3 ASSOCIADOS
1.2.3.1 Pessoa Física
			 O ingresso nas cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar
dos serviços prestados pela sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais e preencham as condições estabelecidas no estatuto. O número de associados é ilimitado, salvo impossibilidade técnica de prestação de serviços (art. 6º do inciso I, e art. 29 da Lei nº
5.764/1971).

1.2.3.2 Pessoa Jurídica
			 A admissão de pessoas jurídicas será excepcionalmente permitida,
desde que: a) As pessoas jurídicas tenham por objeto as mesmas ou
correlatas atividades econômicas das pessoas físicas; ou b) Sejam
constituídas sem fins lucrativos;
			 As pessoas jurídicas que forem admitidas deverão ser sediadas na
respectiva área de operações da Sociedade Cooperativa.
			 Não poderão ser admitidas as pessoas jurídicas que operem no mes-
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mo campo econômico da Sociedade Cooperativa, exceto aquelas
que pratiquem as mesmas atividades econômicas das pessoas físicas associadas às cooperativas de pesca e nas constituídas por produtores rurais ou extrativistas, bem como de eletrificação, irrigação e
telecomunicação, nestes últimos casos, desde que sediadas na área
de operações da Sociedade Cooperativa (§§ 2º, 3º e 4º do art. 29 da
Lei nº 5.764/1971).
			 Para o exercício do direito da pessoa jurídica de votar e ser votada,
a Sociedade Cooperativa deverá observar em seu Estatuto Social
o disposto no item 1.2.4.3, ou regras congêneres com a legislação
pertinente.
1.2.4 REPRESENTAÇÃO NAS ASSEMBLEIAS
1.2.4.1 Por mandato
			 Não será permitida a representação por meio de mandatário (§ 1º do
art. 42 da Lei nº 5.764/71).

1.2.4.2 Por delegados
			 Nas cooperativas singulares pode o estatuto estabelecer que os sócios sejam representados nas Assembleias por delegados que tenham a qualidade de associados no gozo de seus direitos sociais e
não exerçam cargos eletivos na sociedade, somente nos seguintes
casos:
			 a) quando o número de associados exceder a 3.000 (três mil) (§ 2º
do art. 42 da Lei nº 5.764/71, com redação dada pela Lei nº 6.931,
de 30 de março de 1982).
			 b) quando existir filiados residindo a mais de 50 Km (cinquenta quilômetros) da sede (§ 4º do art. 42 da Lei nº 5.764/1971).
			
			 O estatuto deve determinar o número de delegados, a época e forma
de sua escolha por grupos seccionais de associados de igual número
e o tempo de duração da delegação. Os demais associados poderão
comparecer à assembleia, contudo privados de voz e voto (§§ 3º e 5º
do art. 42 da Lei nº 5.764/1971).
			 As assembleias gerais compostas por delegados decidem sobre todas as matérias que, nos termos da lei ou do estatuto, constituem
objeto de decisão da assembleia geral dos associados (§ 6º do art.42
da Lei nº 5.764/1971).

1.2.4.3 Cooperativas Centrais, Federações e Confederações
			 Nas Assembleias Gerais das centrais, federações e confederações, a
representação será feita por delegados indicados na forma dos seus
estatutos e credenciadas pela diretoria das respectivas filiadas (art.
41 da Lei nº 5.764/71).
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1.2.5 CAPACIDADE PARA SER ASSOCIADO
			 Conforme art. 1.690 do Código Civil compete aos pais, e na falta de
um deles ao outro, com exclusividade, representar os associados menores de 16 (dezesseis) anos, bem como assisti-los até completarem
a maioridade.
			 Quando o associado for representado ou assistido, deverá ser indicada a condição e qualificação desses, em seguida à qualificação do associado, incluindo: nome civil, nacionalidade, estado civil, profissão,
nº e órgão expedidor da RG, nº do CPF e endereço completo (alínea
“d” do inc. III do art. 53 do Decreto nº 1.800, 30 de janeiro de 1996).
1.2.6 EMANCIPAÇÃO
			 A prova da emancipação averbada no Registro Civil deve instruir o
processo ou ser arquivada em separado, simultaneamente ao instrumento.
1.2.7 ASPECTOS FORMAIS
			 A ata não poderá conter emendas, rasuras e entrelinhas.
			 Os instrumentos particulares serão grafados na cor preta, obedecidos
os padrões técnicos de indelebilidade e nitidez para permitir sua reprografia, microfilmagem e/ou digitalização.
			 Para efeito de autenticação, quando for o caso, o verso poderá ser
utilizado.
			 As cópias de documentos que constituem atos levados a arquivamento, devem ser autenticadas.
1.3 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
			 A ata da assembleia, lavrada em livro próprio, deve indicar (art. 15 da
Lei nº 5.764/1971):
			 a) local, hora, dia, mês e ano de sua realização;
			 b) composição da mesa: nome completo do presidente e secretário;
			 c) nome, nacionalidade, idade, estado civil (se união estável, informar o estado civil), documento de identidade, seu número e órgão
expedidor, nº do CPF, profissão, domicílio e residência dos associados;
			 d) valor e número de quotas-parte de cada cooperado, forma e prazo
de integralização;
			 e) aprovação do estatuto social;
			 f) declaração de constituição da sociedade, indicando a denominação, o endereço completo da sede e o objeto de funcionamento;
			 g) nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço

116

JUNTA COMERCIAL

dos associados eleitos para os órgãos de administração, fiscalização e outros; e
			 h) fecho da ata, assinatura identificada de todos os fundadores.
			
			 Para fins do registro na Junta Comercial, a ausência de rubricas nas
folhas não assinadas não será causa de formulação de exigência.
(REVOGADO – Aplica-se o disposto no art. 4º da Instrução Normativa
DREI nº 40/2017) Poderão ser adotados livros de folhas soltas ou fichas, conforme dispõe o parágrafo único do art. 22 da Lei 5.764/1971.
1.3.1 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
			 A ata de assembleia que aprovar incorporação de bens imóveis deverá conter sua descrição, identificação, área, dados relativos a sua
titulação, bem como o número de sua matrícula no registro imobiliário, e quando for o caso, a anuência do cônjuge (alíneas “a” e “b” do
inciso VII do art. 35 da Lei nº 8.934/94).
1.4 		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

			
			
			

			

ESTATUTO SOCIAL
O estatuto social deverá indicar (art. 21 da Lei nº 5.764/1971):
a) denominação social (Vide Instrução Normativa DREI nº 15/2013);
b) endereço completo da sede;
c) prazo de duração;
d) área geográfica de ação da sociedade;
e) objeto social, compreendendo o objeto de funcionamento e o operacional, definidos de modo preciso e detalhado;
f) fixação do exercício social;
g) data do levantamento do balanço geral;
h) capital social mínimo expresso em moeda corrente nacional;
i) natureza da responsabilidade dos associados;
j) direitos e deveres dos associados;
k) condições de admissão, demissão, eliminação e exclusão dos
associados e normas para a representação de associados nas
assembleias gerais;
l) o capital social mínimo, valor da quota-parte, o mínimo de quotas-partes a ser subscrito pelo associado e a forma e prazo de
integralização, bem como as condições de sua retirada nos casos
de demissão, eliminação ou exclusão de associado;
m) fundos obrigatórios e demais fundos que porventura forem criados;
n) forma de devolução das sobras ou do rateio das perdas;
o) modo de administração e fiscalização, estabelecendo os respectivos órgãos, com definição de suas atribuições, poderes e funcionamento, a representação ativa da sociedade em juízo ou fora
dele, o prazo de mandato, bem como o processo de substituição
dos administradores e conselheiros fiscais;
p) formalidades de convocação das assembleias gerais e a maioria
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			 q)
			 r)
			 s)
			 t)

requerida para a sua instalação e validade de suas deliberações,
vedado o direito de voto aos que nelas tiveram interesse particular
sem privá-los da participação dos debates;
casos de dissolução voluntária da sociedade;
modo e processo de alienação ou oneração de bens imóveis da
sociedade;
modo de reforma do estatuto; e
número mínimo de associados, nas cooperativas singulares;

			 A Cooperativa de Trabalho deve garantir aos sócios os seguintes direitos, além de outros que a Assembleia Geral venha a instituir:
			 a) retiradas não inferiores ao piso da categoria profissional e, na ausência deste, não inferiores ao salário mínimo, calculadas de forma
proporcional às horas trabalhadas ou às atividades desenvolvidas;
			 b) duração do trabalho normal não superior a 8 (oito) horas diárias e
44 (quarenta e quatro) horas semanais, exceto quando a atividade, por sua natureza, demandar a prestação de trabalho por meio
de plantões ou escalas, facultada a compensação de horários;
			 c) repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
			 d) repouso anual remunerado;
			 e) retirada para o trabalho noturno superior à do diurno;
			 f) adicional sobre a retirada para as atividades insalubres ou perigosas; e
			 g) seguro de acidente de trabalho.
			 O estatuto da Cooperativa Social poderá prever uma ou mais categorias de sócios voluntários, que lhe prestem serviços gratuitamente, e
não estejam incluídos na definição de pessoas em desvantagem (art.
4º da Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999).
1.4.1 DENOMINAÇÃO SOCIAL
			 A denominação sempre deve ser acompanhada da expressão “Cooperativa”, não podendo conter o termo “Banco” na formação de sua
denominação social (art. 5º da Lei nº 5.764/71). Quando se tratar de
cooperativa regulamentada pela Lei nº 12.690/12, a denominação
social deverá conter a expressão “Cooperativa de Trabalho” (art. 10,
§1º da Lei nº 12.690/2012). Quando se tratar de cooperativa regulamentada pela Lei nº 9.867/1999, a denominação social deverá conter
a expressão “Cooperativa Social” (art. 2º da Lei nº 9.867/1999).
			 Vide Instrução Normativa DREI nº 15/2013.
1.4.2 RESPONSABILIDADE DOS ASSOCIADOS
			 a) as sociedades cooperativas serão de responsabilidade limitada,
quando a responsabilidade do associado pelos compromissos da
sociedade se limitar ao valor do capital por ele subscrito (art. 11
da Lei nº 5.764/1971);

118

JUNTA COMERCIAL

			 b) as sociedades cooperativas serão de responsabilidade ilimitada,
quando a responsabilidade do associado pelos compromissos da
sociedade for pessoal, solidária e não tiver limite (art. 12 da Lei nº
5.764/1971); e
			 c) a responsabilidade do associado para com terceiros, como membro da sociedade, somente poderá ser invocada depois de Judicialmente exigida da cooperativa (art. 13 da Lei nº 5.764/71).
1.4.3 OBJETO SOCIAL
			 A cooperativa deverá delimitar de forma clara e precisa seu objetivo,
isto é, quais os serviços diretos que serão prestados aos associados,
bem como os objetos de funcionamento e operacional, realizados
com fins à consecução do objetivo delineado, informando as atividades desenvolvidas. (art. 4º, 5º e 7º da Lei nº 5.764/1971).
			 O objetivo de toda Sociedade Cooperativa será sempre a prestação direta de serviços aos associados, na forma do art. 7º da Lei nº
5.764/1971. Os objetos são as atividades que a sociedade irá desenvolver para atingir seu objetivo.
1.4.4 CAPITAL SOCIAL
			 O capital social da cooperativa é variável, podendo ser integralizado
em moeda ou bens, com estipulação de seu valor mínimo e expresso
seu montante em moeda corrente nacional. O capital social será subdividido em quotas-partes, cujo valor unitário não poderá ser superior
ao maior salário mínimo vigente no País. Nenhum associado poderá
subscrever mais de 1/3 (um terço) do total das quotas-partes, salvo
nas sociedades em que a subscrição deva ser diretamente proporcional ao movimento financeiro do cooperado, ou ao quantitativo dos
produtos a serem comercializados, beneficiados ou transportados, ou
ainda, em relação à área cultivada ou ao número de plantas e animais
em exploração (art. 24 da Lei nº 5.764/1971).
1.4.5 FUNDOS
			 O estatuto deverá estabelecer, obrigatoriamente, a constituição do
Fundo de Reserva e do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e
Social, sendo-lhes cabível o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e 5% (cinco por cento), respectivamente, sobre as sobras líquidas
do exercício (art. 28 da Lei nº 5.764/1971).
			 A Assembleia Geral poderá criar outros fundos, inclusive rotativos,
com recursos destinados a fins específicos fixando o modo de formação, aplicação e liquidação.
1.4.6 ASSINATURA DOS ASSOCIADOS
			 O estatuto, quando não transcrito na ata, conterá a assinatura e identificação dos fundadores.
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1.4.7 VISTO DE ADVOGADO
O estatuto deverá conter o visto do advogado, com indicação do
nome completo e número de inscrição na respectiva seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.
1.5

PARTICIPAÇÃO DE ESTRANGEIRO
Vide Instrução Normativa DREI nº 34/2017.

1.6

MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Somente a cooperativa de consumo pode ser enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, quando cumpridos os requisitos estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 2006.
Nesta hipótese, para o enquadramento, reenquadramento ou desenquadramento, deve ser verificado o procedimento previsto na Instrução Normativa DREI nº 36/2017.

2. ASSEMBLEIA GERAL
2.1

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
Nos termos do parágrafo único do art. 37 da Lei nº 8.934/94, nenhum
outro documento será exigido, além dos abaixo especificados:
Requerimento assinado pelo presidente, procurador, com poderes gerais
ou específicos, ou por cooperado interessado devidamente identificado
com nome completo, identidade e CPF (art. 1.151 do Código Civil).
Original ou cópia autenticada de procuração, com poderes específicos e
se por instrumento particular, com firma reconhecida, quando o requerimento for assinado por procurador. Se o outorgante for analfabeto, a
procuração deverá ser passada por instrumento público.
Obs.: as procurações poderão, a critério do interessado, apenas instruir
o requerimento ou ser arquivadas em processo separado. Nesta última
hipótese, com pagamento do preço do serviço devido.
Certidão ou cópia autêntica da ata da assembleia geral ordinária ou extraordinária. (1)
- Caso a Junta Comercial esteja utilizando o sistema da via única de
arquivamento, seguir as orientações contidas na Instrução Normativa
DREI nº 03/2013.
- Fica mantido o sistema convencional de autenticação de documentos
até a adequação da Junta Comercial que não estiver apta a utilizar a via
única.
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Declaração de desimpedimento para o exercício do cargo dos associados
eleitos dos órgãos de administração e fiscalização, salvo se constar na
ata.
Cópia autenticada da identidade (2) dos administradores, quando houver
eleição.
Folha do jornal que publicou o edital de convocação. (3)
Cópia dos editais de convocação afixados em locais apropriados em dependências comumente mais frequentadas pelos associados.
Cópia da comunicação aos associados por intermédio de circulares, sendo dispensada a sua apresentação quando a ata consignar que esse procedimento foi observado.
Aprovação prévia do órgão governamental competente, quando for o
caso. (4)
Ficha de Cadastro Nacional – FCN, que poderá ser exclusivamente eletrônica. (5)
DBE - Documento Básico de Entrada da Secretaria Receita Federal do
Brasil. (5)
Comprovantes de pagamento: (6)
- Guia de Recolhimento/Junta Comercial e DARF/Cadastro Nacional de
Empresas (código 6621).
Observações:
(1) A certidão ou cópia da ata deve conter, no fecho, a indicação que é cópia fiel do livro
e folhas em que a ata foi lavrada e uma declaração informando quantos cooperados
estiveram presentes e que suas assinaturas constam no Livro de Presenças dos
Associados nas Assembleias Gerais, devendo ser assinada pelo presidente ou secretário da assembleia ou administradores.
(2) Documentos admitidos: Os previstos no art. 2º da Lei nº 12.037, de 1º de outubro de
2009.
Caso a cópia não seja autenticada por cartório, a autenticação poderá ser efetuada
pelo servidor, no ato da apresentação da documentação, à vista do documento original.
Se a pessoa for estrangeira, é exigida identidade com a prova de visto permanente
e dentro do período de sua validade ou documento fornecido pelo Departamento de
Polícia Federal, com a indicação do número do registro.
A revalidação da identidade é dispensada para estrangeiros portadores de visto
permanente que tenham participado de recadastramento anterior desde que: (a) tenham completado sessenta anos de idade, até a data do vencimento do documento
de identidade, ou (b) que sejam portadores de deficiência física. Na oportunidade,
será necessária a prova da participação no recadastramento e, se for o caso, da
condição de pessoa portadora de deficiência física. (Lei nº 9.505, de 15 de outubro
de 1997).
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Caso a cópia não seja autenticada por cartório, a autenticação poderá ser efetuada
pelo servidor, no ato da apresentação da documentação, à vista do documento original.
(3) A publicação do edital de convocação será feita, por uma vez, em jornal de circulação regular e geral, editado ou não no município da sede da cooperativa (não
serão aceitas, portanto, publicações em jornais ou informativos de cooperativas de
produção, prefeituras municipais, clubes, associações, etc. ou publicado em folha
sem identificação do jornal ou sem determinação precisa da data de publicação),
na sede da cooperativa ou região onde ela exercer suas atividades. É dispensada a
apresentação de folhas de jornais, quando a ata consignar os nomes dos mesmos,
respectivas datas e nº de folhas onde foram feitas as publicações do aviso.
(4) Vide Instrução Normativa DREI nº 14/2013.
(5) Caso a Junta Comercial utilize sistema de integração entre os órgãos de registro e
legalização de empresas, que permita transmissão eletrônica dos dados, fica dispensada a apresentação destes documentos.
6)

No DF, o recolhimento deve ser efetuado em um único DARF sob o código 6621.

2.2 		 ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS
2.2.1 CONVOCAÇÃO
			 A convocação da assembleia geral ordinária ou extraordinária deverá
ser feita com antecedência mínima de 10 (dez) dias da realização da
assembleia, mediante afixação do edital nas dependências da sede,
publicação em jornal e comunicação aos cooperados por cartas circulares (art. 38 da Lei nº 5.764/1971).
			 O comparecimento da totalidade dos associados, expresso na ata,
sana as irregularidades de convocação.
			 A assembleia poderá ser realizada em segunda ou terceira convocações desde que assim permitam os estatutos e conste do respectivo
edital, observado o intervalo mínimo de uma hora entre a realização
por uma ou outra convocação (art. 38 da Lei nº 5.764/1971).
			 A convocação para participação em Assembleias Gerais das cooperativas abrangidas pela Lei nº 12.690/12 será realizado mediante notificação pessoal do associado e ocorrerá com antecedência mínima de 10
(dez) dias de sua realização. Na impossibilidade de notificação pessoal,
a notificação dar-se-á por via postal, respeitada a antecedência mínima.
			 Na impossibilidade de realização das notificações pessoal e postal,
os sócios serão notificados mediante edital afixado na sede e em
outros locais previstos nos estatutos e publicado em jornal de grande circulação na região da sede da cooperativa ou na região onde
ela exerça suas atividades, respeitada a antecedência mínima de 10
(dez) dias da realização da Assembleia Geral.
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2.2.2 “QUORUM” DE INSTALAÇÃO
			 O “quorum” para instalação da Assembleia Geral é de 2/3 (dois terços) do número de associados, em primeira convocação; de metade
mais 1 (um) dos associados, em segunda convocação; e de no mínimo de 10 (dez) associados na terceira convocação, ressalvado o
caso de cooperativas centrais, federações e confederações que se
instalarão com qualquer número (art. 40 da Lei nº 5.764/1971).
			 Para as cooperativas de trabalho, regidas pela Lei nº 12.690/2012, o
quórum mínimo de instalação das Assembleias Gerais será de: 2/3
(dois terços) do número de associados, em primeira convocação;
metade mais 1 (um) dos associados, em segunda convocação; 50
(cinquenta) sócios ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de
associados, prevalecendo o menor número, em terceira convocação,
exigida a presença de, no mínimo, 4 (quatro) sócios para as cooperativas que possuam até 19 (dezenove) associados matriculados
(inciso III do § 3º do art. 11 da Lei nº 12.690/2012).
2.2.3
			
			
			
			

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
A ata da assembleia geral, lavrada em livro próprio, deve indicar:
a) denominação completa da cooperativa; NIRE e CNPJ;
b) local, hora, dia, mês e ano de sua realização;
c) composição da mesa diretora dos trabalhos: nome do presidente
e do secretário;
			 d) “quórum” de instalação (número de presentes e em qual convocação se iniciou os trabalhos);
			 e) convocação: mencionar as formalidades adotadas:
				 - por edital, citar o jornal em que foi publicado;
				 - por edital afixado em locais apropriados. A menção, ainda, da
data e dos locais onde foram afixados dispensará a apresentação do mesmo à Junta Comercial; e
				 - por comunicação aos associados por intermédio de circular. A
menção, ainda, da data e número da circular dispensará a apresentação da mesma à Junta Comercial.
				 - por jornal, a menção, ainda, da data e da(s) página(s) onde foram publicados dispensará a apresentação do mesmo à Junta
Comercial.
			 f) registrar a ordem do dia;
			 g) registrar os fatos ocorridos e deliberações, em conformidade com
a ordem do dia transcrita, inclusive dissidências ou protestos; e
			 h) no fecho, mencionar o encerramento dos trabalhos, com as assinaturas do presidente e secretário da assembleia, seguidas das
assinaturas dos presentes, quantos bastem para aprovação das
matérias deliberadas. Poderão ser adotados livros de folhas soltas ou fichas, conforme dispõe o parágrafo único do art. 22 da Lei
5.764/1971.
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2.2.4 DELIBERAÇÕES
			 As deliberações da assembleia geral ordinária ou extraordinária deverão estar previstas na ordem do dia do edital de convocação. Em
assuntos gerais não será aceito nenhum tipo de deliberação (caput
dos arts. 44 e 45 da Lei nº 5.764/1971).
			 A ata da Assembleia deve indicar os fatos ocorridos e as deliberações: O registro dos fatos ocorridos, inclusive dissidências ou protestos, pode ser lavrado na forma de inteiro teor, sumária ou reduzida,
devendo as deliberações tomadas estar transcritas, expressando as
modificações introduzidas.
2.2.5 ASPECTOS FORMAIS
			 Para o arquivamento, extrair-se-á traslado certificando tratar-se de
cópia autêntica da ata original, ou processada por meio eletrônico,
lavrada no livro próprio, atestada pelo presidente, secretário ou pelas
pessoas indicadas pelo estatuto ou pela própria assembleia, com a
declaração, sob as penas da lei, de que os presentes são aqueles
que assinaram e identificaram-se no livro de presenças. Poderão ser
adotados livros de folhas soltas ou fichas, conforme dispõe o parágrafo único do art. 22 da Lei 5.764/1971.
			 A ata não poderá conter emendas, rasuras e entrelinhas.
			 Os instrumentos particulares serão grafados na cor preta, obedecidos
os padrões técnicos de indelebilidade e nitidez para permitir sua reprografia, microfilmagem e/ou digitalização.
			 Para efeito de autenticação, quando for o caso, o verso poderá ser
utilizado.
2.3 		 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
2.3.1 PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA
			 A assembleia geral ordinária deverá ser realizada anualmente nos
três 3 (três) primeiros meses após o término do exercício social (art.
44 da Lei nº 5.764/1971), salvo nos casos das cooperativas de crédito
que poderão ser realizadas nos 4 (quatro) primeiros meses do exercício social (art. 17 da LC nº 130/2009). Passado este período será
realizada Assembleia Geral Extraordinária.
2.3.2 COMPETÊNCIA
			 É da competência da assembleia geral ordinária (art. 44 da Lei nº
5.764/1971):
			 I. prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada
de parecer do conselho fiscal, compreendendo:
				 a) relatório da gestão;
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b) balanço;
c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes
da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas
da cooperativa e o parecer do Conselho Fiscal;
II. destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
III. eleição dos componentes do Conselho de Administração ou
Diretoria e do Conselho Fiscal e de outros, quando for o caso;
IV. quando previsto, fixação do valor dos honorários, gratificações
e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração ou da Diretoria e do Conselho Fiscal;
V. quaisquer outros assuntos de interesse social, que não sejam
de competência exclusiva da assembleia geral extraordinária.
(art. 44 da Lei nº 5.764/1971).

2.3.2.1 Destituição dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização
			 É da competência das assembleias gerais, ordinárias ou extraordinárias, a destituição dos membros dos órgãos de administração ou
fiscalização.
2.3.3 “QUORUM” DE DELIBERAÇÃO
			 As deliberações da AGO serão tomadas por maioria de votos dos
associados presentes com direito de votar (§ 3º do art. 38 da Lei nº
5.764/1971).

2.3.3.1 Impedimento de votação dos órgãos de administração e do conselho
fiscal
			 Os membros dos órgãos de administração e do Conselho Fiscal não
poderão participar da votação da prestação de contas e da fixação
do valor de honorários, gratificações e cédulas de presença. (§ 10
do art. 44 da Lei nº 5.764/71), além dos casos em que tenha interesse oposto ao da cooperativa, segundo disciplina o art. 52 da Lei nº
5.764/1971.
2.3.4 DESTINAÇÃO DAS SOBRAS OU RATEIO DAS PERDAS
			 A destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes
da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da
sociedade deve constar expressamente na ata. No caso de haver
sobras, a sua destinação somente poderá ocorrer depois de ter sido
descontado o percentual legal ou estatutário dos fundos obrigatórios,
que também deverá constar na ata.

2.3.4.1 Qualificação dos membros eleitos
			 Quando houver eleição dos órgãos da administração e fiscalização
ou outros, é necessário nominar e qualificar completamente os elei-
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tos (nome, nacionalidade, estado civil, documento de identidade, seu
número e órgão expedidor, nº do CPF, profissão, domicílio e residência), bem como mencionar a duração do mandato dos Diretores ou
Conselheiros de Administração e do Conselho Fiscal.
2.4			 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
2.4.1		 PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA
			 A assembleia geral extraordinária poderá ser realizada a qualquer
momento.
2.4.2 COMPETÊNCIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
			 É da competência da Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre
qualquer assunto de interesse da sociedade, desde que mencionado
no edital de convocação, sendo de sua competência exclusiva (art.
46 da Lei nº 5.764/1971):
			 a) reforma do estatuto social;
			 b) fusão, incorporação ou desmembramento;
			 c) mudança do objeto da cooperativa;
			 d) dissolução voluntária da cooperativa e nomeação de liquidante;
			 e) contas do liquidante.
			 Na falta da realização de Assembleia Geral Ordinária no período legal, poderá a Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre os assuntos da AGO, nos termos do art. 45 da Lei nº 5.764/1971.
			 No caso da Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre reforma
estatutária, o Estatuto Social aprovado deverá ser arquivado em processo separado, com o pagamento do preço devido, desde que não
transcrito na integra no corpo da ata, seguido das respectivas assinaturas.
2.4.3 “QUORUM” DE DELIBERAÇÃO
			 O “quorum” de deliberação das matérias arroladas no item 2.4.2 acima, em assembleia geral extraordinária, é de 2/3 (dois terços) dos
associados presentes. As demais deliberações serão tomadas por
maioria de votos dos associados presentes (parágrafo único do art.
46 da Lei nº 5.764/71) (§ 3º do art. 38 da Lei nº 5.764/1971).
2.5 		 ASSEMBLEIA GERAL DE RERRATIFICAÇÃO
			 A assembleia geral extraordinária pode rerratificar matéria de
assembleia geral de constituição, de assembleia geral ordinária
ou de assembleia geral extraordinária, ou de assembleia geral especial.
			 É necessário que conste expresso da ordem do dia do edital de con-
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vocação o que pretendem rerratificar; no caso de erro de convocação
de assembleia ou de edital de convocação, deverá constar da ordem
do dia da assembleia de rerratificação, a data da assembleia que
pretendem ratificar, incluindo a respectiva ordem do dia.
			 A fim de facilitar o arquivamento, a ata objeto de deliberação deverá
estar transcrita após a aprovação da rerratificação.
			 Tratando-se de ratificação, é suficiente a referência aos assuntos ratificados, para sua convalidação.
			 No caso de retificação, é necessário dar nova redação ao texto modificado, fazendo-se necessário o arquivamento da nova ata.
2.6 		 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
			 A assembleia geral ordinária e a assembleia geral extraordinária poderão ser, cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora e instrumentadas em ata única.
			 A documentação a ser apresentada à Junta Comercial para arquivamento da ata obedecerá à especificação determinada nos capítulos
deste Manual, próprios de cada assembleia.
			 Os requisitos de convocação, instalação, ordem do dia e quórum devem ser observados, de forma individualizada, em relação a cada
assembleia.
			 A ata não precisa registrar, separadamente, as deliberações de cada
assembleia.
2.7 		 ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL
			 Além da realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
para deliberar nos termos dos e sobre os assuntos previstos na Lei
nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e no Estatuto Social, a Cooperativa de Trabalho deverá realizar anualmente, no mínimo, mais uma
Assembleia Geral Especial para deliberar, entre outros assuntos especificados no edital de convocação, sobre gestão da cooperativa, disciplina, direitos e deveres dos sócios, planejamento e resultado econômico dos projetos e contratos firmados e organização do trabalho.
2.8 		 PARTICIPACAO DE ESTRANGEIRO
			 Vide Instrução Normativa DREI nº 34/2016.
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3. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO
A cooperativa será administrada por uma Diretoria ou por um Conselho de
Administração (art. 47 da Lei nº 5.764/1971).
3.1 		 FORMAÇÃO DOS ÓRGÃOS
			 O Conselho de Administração, que terá função precipuamente deliberativa, deve ser formado exclusivamente por associados. Entretanto,
nada impede que estes possam contratar gerentes técnicos ou comerciais (arts. 47 e 48 da Lei nº 5.764/1971), podendo nesse caso,
ser criada uma DIRETORIA PROFISSIONALIZADA, ocupada por associados ou por gestores contratados, com função meramente executiva. A Diretoria ficará subordinada ao Conselho de Administração.
			 Não poderão compor os Órgãos de Administração, além das pessoas
impedidas por lei, os condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita, ou suborno, concussão, peculato, ou contra
a economia popular, fé pública ou a propriedade e os parentes entre
si até o segundo grau, em linha reta ou colateral (art. 51 da Lei nº
5.764/1971).
			 Não pode o associado exercer cumulativamente cargos nos órgãos
de administração e fiscalização (§ 2º do art. 56 da Lei nº 5.764/1971).
			 O associado menor de 18 (dezoito) anos não pode exercer funções
de administração na cooperativa, salvo emancipado.
			 Excepcionalmente, quando a Cooperativa não tiver um Conselho de
Administração, mas apenas uma Diretoria, essa incorporará as características e atribuições do Conselho (função executiva e função
deliberativa).
			 As cooperativas de crédito com conselho de administração podem
criar diretoria executiva a ele subordinada, na qualidade de órgão estatutário composto por pessoas físicas associadas ou não, indicadas
por aquele conselho (art. 5º da Lei Complementar nº 130, de 17 de
abril de 2009).
3.2 MANDATO
			 O mandato dos membros da Diretoria ou do Conselho de Administração não poderá, em hipótese alguma, ser superior a 4 (quatro), anos
(art. 47 da Lei nº 5.764/1971).
3.3 RENOVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
			 O Conselho de Administração deve, obrigatoriamente, renovar a
composição de, no mínimo, 1/3 (um terço) dos membros, a cada elei-
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ção (art. 47 da Lei nº 5.764/71) e declarar que não estão incursos nas
vedações do art. 51 da Lei nº 5.764/1971.
			 Compete à assembleia geral, quando a lei estabelecer certos requisitos para a investidura do cargo, bem como outras condições de
elegibilidade (inexistência de impedimentos), exigir a exibição dos
comprovantes respectivos.

4. CONSELHO FISCAL
4.1 		 OBJETIVO
			 O Conselho Fiscal terá o objetivo de fiscalizar assídua e
minuciosamente a administração da sociedade, sendo composto
por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes (art. 56 da Lei nº
5.764/1971).
4.2 		 COMPOSIÇÃO
			 Os membros do Conselho Fiscal devem, obrigatoriamente, ser cooperados e serão eleitos anualmente em assembleia geral, exceto
para cooperativas de crédito, cujo mandato poderá ser de até 3 (três)
anos (art. 6º da Lei Complementar nº 130/2009).
			 Não poderão compor o Conselho fiscal, além das pessoas indicadas
no item 3.1, os parentes dos diretores até o 2° (segundo) grau, em
linha reta ou colateral, bem como os parentes entre si até esse grau
(art. 51 e § 1º do art. 56 da Lei nº 5.764/1971).
			 Não pode o associado exercer cumulativamente cargos nos órgãos
de administração e fiscalização.
			 O associado menor de 18 anos não poderá ser membro do Conselho
Fiscal, salvo emancipado.
			 Compete à assembleia geral, quando a lei estabelecer certos requisitos para a investidura do cargo, bem como outras condições de
elegibilidade (inexistência de impedimentos), exigir a exibição dos
comprovantes respectivos.
4.3 		 MANDATO
			 O mandato do conselheiro fiscal é de um exercício ou de 1 (um) ano
(art. 56 da Lei nº 5.764/1971), exceto para as cooperativas de crédito, cujo mandato poderá ser de até 3 (três) anos (art. 6º da LC nº
130/2009).
4.4 		 REELEIÇÃO
			 A reeleição é permitida apenas para 1/3 (um terço) de seus com-
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ponentes (art. 56 da Lei nº 5.764/1971), salvo para as cooperativas
de crédito que deverá observar a renovação de, ao menos, 2 (dois)
membros a cada eleição, sendo 1 (um) efetivo e 1 (um) suplente (art.
6º da LC nº 130/2009).

5. FILIAL NA UNIDADE DA FEDERAÇÃO DA SEDE
5.1

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
Para ABERTURA, ALTERAÇÃO e EXTINÇÃO DE FILIAL NA UF DA
SEDE
Incorporar ao processo de arquivamento do ato que contiver a abertura, alteração ou extinção de filial (ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL, ATA DE
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO OU DE DIRETORIA,
ou ATO DE ADMINISTRADOR, observado o disposto no estatuto social),
os seguintes documentos, conforme o caso:
a) ABERTURA:
• Aprovação prévia do órgão governamental competente, quando for o
caso (1)
• Ficha de Cadastro Nacional – FCN (fl. 1) (2)
• Comprovantes de pagamento: (3)
- DARF/Cadastro Nacional de Empresas (código 6621)
b) ALTERAÇÃO OU EXTINÇÃO:
• Aprovação prévia de órgão governamental, quando for o caso (1)
• Ficha de Cadastro Nacional – FCN (fl. 1) (2)
Obs.: as procurações deverão ser arquivadas em processo, com pagamento do preço do serviço devido.
Observações:
(1) Vide Instrução Normativa DREI nº 14/2013.
(2) Para cada filial aberta, alterada ou extinta deverá ser apresentada a FCN correspondente.
(3) O valor do CNE é devido em relação a cada filial aberta, cumulativamente com o valor referente ao ato que contiver a deliberação de abertura, se em relação a esse for
devido. No DF, o recolhimento deve ser efetuado em um único DARF sob o código
6621.

5.2
ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS
5.2.1 ASPECTO FORMAL
A abertura de filial pode constar em ata da assembleia; ou em certidão de inteiro teor da ata da assembleia, quando revestir a forma
pública; ou em ata de reunião do Conselho de Administração ou de
Diretoria, ou em ato de diretor, observado o disposto no estatuto social quanto à competência para deliberação, bem como quanto à área
de ação da cooperativa.
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			 Em qualquer hipótese, deve ser indicado o endereço completo da
filial e, nos casos de alteração ou extinção, também o seu NIRE e
CNPJ.
			 ATOS E EVENTOS A SEREM UTILIZADOS
			 No preenchimento do requerimento constante da Capa de Processo
deverá constar o ATO correspondente ao documento que está sendo
arquivado e os eventos a seguir, conforme o caso:
			 • 023 – Abertura de filial na UF da sede
			 • 024 – Alteração de filial na UF da sede
			 • 025 – Extinção de filial na UF da sede
5.2.2 FICHA DE CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS - FCN
			 Para cada ato de abertura, alteração ou extinção de filial deverá ser
apresentada uma FCN, assim como deverá ser apresentada uma FCN
individualizada para a sede quando do ato que contiver a deliberação
relativa à filial constar dados que sejam objeto de cadastramento.
5.2.3 DADOS OBRIGATÓRIOS
			 Para ABERTURA:
			 É obrigatória, em relação a filial aberta, a indicação do endereço completo (tipo e nome do logradouro, número, complemento, bairro/distrito, município, unidade da federação e CEP).
5.2.4 DADOS FACULTATIVOS
			 A indicação de destaque de capital para a filial é facultativa. Se indicado algum valor, a soma dos destaques de capital para as filiais deverá
ser inferior ao capital da cooperativa.
			 Quando houver mais de um estabelecimento, é facultativa a indicação de objeto para a sede ou para a filial, porém, quando efetuada,
deverá reproduzir os termos do texto do objeto da cooperativa, integral ou parcialmente. (Redação dada pela Instrução Normativa DREI
nº 50, de 11 de outubro de 2018)
			 Nota 1: Não há obrigatoriedade de as atividades elencadas para as
filiais constarem das atividades que forem elencadas para o endereço da sede. (Incluído pela Instrução Normativa DREI nº 50, de 11 de
outubro de 2018)
			 Nota 2: A cooperativa ou a sociedade empresária poderá indicar em
seus atos constitutivos que serão exercidas exclusivamente atividades de administração no(s) endereço(s) de algum(ns) dos estabelecimentos, independentemente de ser sede ou filial. (Incluído pela
Instrução Normativa DREI nº 50, de 11 de outubro de 2018)
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Nota 3: Atividades de administração são aquelas de apoio ou relacionadas à gestão dos negócios da cooperativa, sem constituir a realização de alguma das atividades econômicas contidas no objeto social.
(Incluído pela Instrução Normativa DREI nº 50, de 11 de outubro de
2018)
5.2.5 SOCIEDADES CUJOS ATOS DE ABERTURA, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DE FILIAL NO ESTADO, PARA ARQUIVAMENTO, DEPENDEM DE APROVAÇÃO PRÉVIA POR ÓRGÃO GOVERNAMENTAL
Vide Instrução Normativa DREI nº 14/2013.

6. FILIAL EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO
Para ABERTURA, ALTERAÇÃO, TRANSFERÊNCIA e EXTINÇÃO de filial
em outra unidade da federação são necessárias providências nas Juntas
Comerciais das Unidades da Federação onde se localiza a sede, onde se
localizar a filial e de destino da filial, conforme o caso.
6.1

SOLICITAÇÃO À JUNTA DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO ONDE SE
LOCALIZA A SEDE

6.1.1 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
Incorporar ao processo de arquivamento do ato que contiver a abertura, alteração, transferência ou extinção de filial (ATA DE ASSEMBLÉIA
GERAL, ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO OU
DE DIRETORIA, ou ATO DE DIRETOR, observado o disposto no estatuto
social), os seguintes documentos, conforme o caso:
a) ABERTURA:
• Aprovação prévia do órgão governamental competente, quando for o
caso (1)
• Ficha de Cadastro Nacional – FCN (fl. 1) (2)
b) ALTERAÇÃO OU EXTINÇÃO:
• Aprovação prévia de órgão governamental, quando for o caso (1)
• Ficha de Cadastro Nacional – FCN (fl. 1) (2)
Obs.: as procurações deverão ser arquivadas em processo, com pagamento do preço do serviço devido.
Observações:
(1) Empresas de serviços aéreos; instituições financeiras ou assemelhadas, públicas ou
privadas; empresa de radiodifusão (Vide Instrução Normativa DREI nº 14/2013).
(2) Para cada filial aberta, alterada, transferida ou extinta deverá ser apresentada a FCN
correspondente.
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6.1.2 			 ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS
6.1.2.1			 Procedimentos preliminares à abertura da filial
6.1.2.1.1 		 Solicitação de proteção ou de pesquisa prévia de nome empresarial
					 Antes de dar entrada na Junta Comercial da UF da sede, nos casos de ABERTURA de primeira filial, ALTERAÇÃO, quando houver alteração de nome empresarial e de TRANSFERÊNCIA para
UF é recomendável promover a proteção do nome empresarial da
cooperativa ou solicitar a pesquisa deste à Junta Comercial da UF
onde será aberta, alterada ou transferida a filial para evitar sustação do registro naquela Junta, por colidência de nome empresarial.
					 Havendo colidência, será necessário alterar o nome da cooperativa na Junta do Estado onde se localiza a sede.

6.1.2.1.2 		 Solicitação de Certidão Simplificada à Junta da sede
					 Quando se tratar de abertura, alteração, transferência e extinção
de filial em outra UF, deverá ser requerida à Junta da sede uma
Certidão Simplificada onde conste o endereço da filial aberta ou
transferida para compor o processo a ser apresentado à Junta
Comercial de destino.
6.1.2.2 		 Aspecto formal
					 A abertura, alteração, transferência ou extinção de filial pode
constar em ata da assembleia; ou em certidão de inteiro teor da
ata da assembleia, quando revestir a forma pública; ou em ata
de reunião do Conselho de Administração ou de Diretoria, ou em
ato de diretor, observado o disposto no estatuto social, quanto à
competência para deliberação, bem como quanto à área de ação
da cooperativa.
					Em qualquer hipótese, deve ser indicado o endereço completo
da filial e, nos casos de alteração ou extinção, também o seu
NIRE e CNPJ.

6.1.2.3 		 Atos e Eventos a serem utilizados
					 No preenchimento do requerimento constante da Capa de Processo deverá constar:
					 ATO: 310 OUTROS DOCUMENTOS e os eventos a seguir, conforme o caso: a) Abertura, alteração e extinção de filial em outra UF:
					 1.
						
						
						

Na Junta Comercial da sede:
026 – Abertura de filial em outra UF;
027 – Alteração de filial em outra UF;
028 – Extinção de filial em outra UF;
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					 2.
						
						
						

Na Junta Comercial da Filial:
029 – Abertura de filial com sede em outra UF;
030 – Alteração de filial com sede em outra UF;
031 – Extinção de filial com sede em outra UF;

					 b) Transferência de filial da UF da sede para outra UF ou de uma
UF para outra UF:
						 036 – Transferência de filial para outra UF;
					
					 c) Inscrição de transferência de filial de outra UF para a UF da
sede: 037 – Inscrição de transferência de filial de outra UF.

6.1.2.4 		 Ficha de Cadastro Nacional de Empresas - FCN
					 Para cada ato de abertura, alteração ou extinção de filial deverá
ser apresentada uma FCN, assim como deverá ser apresentada
uma FCN individualizada para a sede quando do ato que contiver a deliberação relativa à filial constar dados que sejam objeto
de cadastramento.
6.1.2.5 		 Dados obrigatórios
					 Para ABERTURA:
					 É obrigatória, em relação à filial aberta, alterada, transferida ou
extinta, a indicação do endereço completo (tipo e nome do logradouro, número, complemento, bairro/distrito, município, unidade
da federação e CEP).
6.1.2.6 		 Dados facultativos
					 A indicação de destaque de capital para a filial é facultativa. Se
indicado algum valor, a soma dos destaques de capital para as
filiais deverá ser inferior ao capital da cooperativa.
					 Quando houver mais de um estabelecimento, é facultativa a indicação de objeto para a sede ou para a filial, porém, quando
efetuada, deverá reproduzir os termos do texto do objeto da cooperativa, integral ou parcialmente. (Redação dada pela Instrução
Normativa DREI nº 50, de 11 de outubro de 2018)
					Nota 1: Não há obrigatoriedade de as atividades elencadas para
as filiais constarem das atividades que forem elencadas para o
endereço da sede. (Incluído pela Instrução Normativa DREI nº
50, de 11 de outubro de 2018)
					Nota 2: A cooperativa ou a sociedade empresária poderá indicar
em seus atos constitutivos que serão exercidas exclusivamente
atividades de administração no(s) endereço(s) de algum(ns) dos
estabelecimentos, independentemente de ser sede ou filial. (In-
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cluído pela Instrução Normativa DREI nº 50, de 11 de outubro de
2018)
Nota 3: Atividades de administração são aquelas de apoio ou relacionadas à gestão dos negócios da cooperativa, sem constituir
a realização de alguma das atividades econômicas contidas no
objeto social. (Incluído pela Instrução Normativa DREI nº 50, de
11 de outubro de 2018)

6.1.2.7

Sociedades cujos atos de abertura, alteração, transferência e cancelamento de filial em outro estado da federação, para arquivamento, dependem de aprovação prévia por órgão governamental
Vide Instrução Normativa DREI nº 14/2013.
Observação: comprovação de autorização prévia deverá ser
apresentada à Junta Comercial de origem.

6.2

SOLICITAÇÃO À JUNTA COMERCIAL DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO
a) de destino, nos casos de abertura, alteração e extinção de filial
(com sede em outra UF);
b) de destino, nos casos de inscrição de transferência de filial (da UF
da sede para outra UF) (de uma UF – que não a da sede – para
outra UF); e
c) de origem, no caso de transferência de filial (para a UF da sede)
(para outra UF).

6.2.1 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
Requerimento (Capa de Processo) com assinatura do administrador, procurador, com poderes específicos, ou terceiro interessado (art. 1.151 do
Código Civil). Vide tabela de atos e eventos para preenchimento do requerimento). (1)
Original ou cópia autenticada (2) de procuração, com poderes específicos
e se por instrumento particular, com firma reconhecida, quando o requerimento for assinado por procurador. Se o outorgante for analfabeto, a
procuração deverá ser passada por instrumento público.
Obs.: as procurações deverão ser arquivadas em processo, com pagamento do preço do serviço devido.
Cópia autenticada (2) da identidade (3) do signatário do requerimento
Ficha de Cadastro Nacional – FCN (fl. 1).
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Comprovantes de pagamento (4):
- Guia de Recolhimento/Junta Comercial e DARF/Cadastro Nacional de
Empresas (código 6621), exclusivamente no caso de abertura de filial
(evento 029).
Documentação complementar, para arquivamento de filial na Junta Comercial de DESTINO, nos casos de: ABERTURA, ALTERAÇÃO, TRANSFERÊNCIA E EXTINÇÃO. (5)
Certidão Simplificada contendo o endereço de instalação, ou novo endereço da filial aberta, alterada, transferida ou extinta emitida pela Junta
Comercial da UF da sede (6). Cópia do ato que contiver a deliberação
sobre o estabelecimento filial, devidamente arquivado na Junta Comercial
da sede, ou, via autenticada pela Junta da Sede ou Certidão de Inteiro
Teor da ata de assembleia geral de constituição, quando nela constar a
abertura de filial.
Obs.: se o ato que deliberou sobre a abertura, alteração, transferência
ou extinção da filial, contiver o estatuto consolidado, fica dispensada a
apresentação da Certidão Simplificada.
Comprovante de assentimento prévio, quando se tratar de Faixa de Fronteira.
Caso a Junta Comercial estiver utilizando o sistema da via única de arquivamento, seguir as orientações contidas na Instrução Normativa DREI
nº 03/2013.
Fica mantido o sistema convencional de autenticação de documentos até
a adequação da Junta Comercial que não estiver apta a utilizar a via única.
Original do documento de consulta de viabilidade deferida em 01 (uma)
via ou Pesquisa de Nome Empresarial (busca prévia) até que a Junta
Comercial passe a utilizar o sistema da viabilidade. (6)
Apresentar DBE - Documento Básico de Entrada em 01 (uma) via, com
assinatura do representante legal. (7)
Observações:
(1) Requerimento assinado por administrador ou procurador com poderes específicos
mediante procuração, com firma reconhecida.
(2) Caso a cópia não seja autenticada por cartório, a autenticação poderá ser efetuada
pelo servidor, no ato da apresentação da documentação, à vista do documento original.
(3) Documentos admitidos: cédula de identidade, certificado de reservista, carteira de
identidade profissional, Carteira de Trabalho e Previdência Social ou carteira nacional de habilitação (modelo com base na Lei nº 9.503, de 23/9/97). Se a pessoa for
estrangeira, é exigida identidade com a prova de visto permanente e dentro do período de sua validade ou documento fornecido pelo Departamento de Polícia Federal,
com a indicação do número do registro.
(4) No DF, o recolhimento deve ser efetuado em um único DARF sob o código 6621.
(5) Vide Instrução Normativa DREI nº 03/2013.
(6) A consulta de viabilidade (pesquisa de nome empresarial e/ou endereço) no portal
de serviços da Junta Comercial.
(7) A Junta Comercial manterá convênio com a RFB para emissão de CNPJ.
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6.2.1.1
6.2.1.1.1

Orientações e procedimentos
Alteração de Nome Empresarial
No caso de alteração do nome empresarial, deverá ser arquivada, na Junta Comercial da filial, cópia do ato que o alterou,
arquivado na Junta da sede ou certidão específica contendo a
mudança de nome. (Vide item 6.1.2.1.1)

6.2.1.1.2

Comunicação de NIRE à Junta Comercial do Estado onde se
localiza a sede
Procedido o arquivamento de abertura de filial ou de inscrição
de transferência de filial, a Junta Comercial informará à Junta
Comercial da unidade da federação onde se localiza a sede da
cooperativa o NIRE atribuído.

7. TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA
OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO
Para transferir a sede da cooperativa para outra unidade da federação, são
necessárias providências na Junta Comercial da UF onde se localiza a sede
e na Junta Comercial da UF para onde será transferida.
7.1

SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA
DA SEDE À JUNTA COMERCIAL DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO
ONDE ESTA SE LOCALIZAVA
7.1.1 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA
ARQUIVAMENTO NA JUNTA COMERCIAL DE ORIGEM
Requerimento (Capa de Processo) com assinatura do administrador,
procurador, com poderes específicos, ou terceiro interessado (art. 1.151
Código Civil). (Vide tabela de atos e eventos para preenchimento do requerimento)
Original ou cópia autenticada de procuração, com poderes específicos e
se por instrumento particular, com firma reconhecida, quando o requerimento for assinado por procurador. Se o outorgante for analfabeto, a
procuração deverá ser passada por instrumento público.
Obs.: as procurações deverão ser arquivadas em processo, com pagamento do preço do serviço devido.
Cópia autêntica da ata da AGE, com indicação do novo endereço da sede
social, quando revestir a forma particular. (1)
- Caso a Junta Comercial estiver utilizando o sistema da via única de
arquivamento, seguir as orientações contidas na Instrução Normativa
DREI nº 03/2013.
- Fica mantido o sistema convencional de autenticação de documentos
até a adequação da Junta Comercial que não estiver apta a utilizar a via
única.
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Cópia autenticada da identidade (2) do signatário do requerimento.
Aprovação prévia do órgão governamental competente, quando for o caso
(3).
Ficha de Cadastro Nacional - FCN (fl. 1)
Comprovantes de pagamento (3):
- Guia de Recolhimento/Junta Comercial e DARF/Cadastro Nacional de
Empresas (código 6621).
Observações:
(1) Vide Instrução Normativa DREI nº 03/2013.
(2) Documentos admitidos: cédula de identidade, certificado de reservista, carteira de
identidade profissional, Carteira de Trabalho e Previdência Social ou carteira nacional
de habilitação (modelo com base na Lei nº 9.503, de 23 de novembro de 1997). Se a pessoa for estrangeira, é exigida identidade com a prova de visto permanente e dentro do
período de sua validade ou documento fornecido pelo Departamento de Polícia Federal, com a indicação do número do registro, Vide Instrução Normativa DREI nº 14/2013.
Caso a cópia não seja autenticada por cartório, a autenticação poderá ser efetuada
pelo servidor, no ato da apresentação da documentação, à vista do documento original.
(3) No DF, o recolhimento deve ser efetuado em um único DARF sob o código 6621.

7.1.2
7.1.2.1

ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS
Busca prévia do nome empresarial (Consulta de viabilidade)
Antes de dar entrada na documentação, é recomendável, preferencialmente, promover a proteção do nome empresarial da
cooperativa ou solicitar a pesquisa deste à Junta Comercial da
unidade da federação para onde ela será transferida, para evitar
sustação do registro naquela Junta por colidência (por identidade
ou semelhança) com outro nome anteriormente nela registrado.
Havendo colidência, será necessário mudar o nome da cooperativa na Junta em que está registrada, podendo essa mudança ser
efetuada no instrumento que deliberar a transferência da sede.
Não sendo feita a proteção ou a busca prévia e havendo colidência de nome na Junta Comercial da outra unidade da federação,
deverão ser apresentados para arquivamento dois processos,
sendo um correspondente à transferência da sede e outro referente a AGE procedendo a mudança do nome empresarial.
Nota: A proteção ao nome empresarial é assegurada nos limites
da Unidade Federativa em cuja Junta Comercial ele está registrado.
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7.1.2.2

Transferência de prontuário
O prontuário da cooperativa (certidão de inteiro teor), que transferir sua sede para outro Estado, será remetido para a Junta Comercial da nova sede, mediante solicitação desta.

7.1.2.3

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
A ata da assembleia geral extraordinária, que deliberar sobre a
mudança da sede, deverá consolidar o estatuto social.

7.1.2.4

Sociedades cujos atos de transferência de sede para outra unidade da federação, para arquivamento, dependem de aprovação
prévia por órgão governamental
Vide Instrução Normativa DREI nº 14/2013.

7.2

SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA SEDE À
JUNTA COMERCIAL DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO DE DESTINO
7.2.1 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ARQUIVAMENTO
NA JUNTA COMERCIAL DE ORIGEM
Requerimento (Capa de Processo) com assinatura do administrador,
procurador, com poderes específicos, ou terceiro interessado (art. 1.151
CÓDIGO CIVIL). (Vide tabela de atos e eventos para preenchimento do
requerimento).
Original ou cópia autenticada de procuração, com poderes específicos e
se por instrumento particular, com firma reconhecida, quando o requerimento for assinado por procurador. Se o outorgante for analfabeto, a
procuração deverá ser passada por instrumento público.
Obs.: as procurações deverão ser arquivadas em processo, com pagamento do preço do serviço devido.
Documento referente à transferência da sede, arquivado na Junta Comercial da unidade da federação onde essa se localizava:
a) cópia da ata de assembleia geral extraordinária, quando revestir a forma particular, ou certidão de inteiro teor, com consolidação do estatuto,
quando revestir a forma pública (1);
- Caso a Junta Comercial estiver utilizando o sistema da via única de
arquivamento, seguir as orientações contidas na Instrução Normativa
DREI nº 03 /2013.
- Fica mantido o sistema convencional de autenticação de documentos
até a adequação da Junta Comercial que não estiver apta a utilizar a via
única.
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b) comprovante de aprovação prévia de órgão governamental competente, quando for o caso, quando não constar do instrumento que deliberou
pela transferência; ou Certidão de Inteiro Teor do documento indicado
acima, emitida pela Junta Comercial juntamente com o comprovante de
aprovação governamental também supracitado.
Cópia autenticada da identidade (2) do signatário do requerimento.
Ficha de Cadastro Nacional - FCN (fls. 1 e 2).
Comprovantes de pagamento (3):
Guia de Recolhimento/Junta Comercial e DARF/Cadastro Nacional de
Empresas (código 6621).
Consulta de viabilidade já aprovada do nome e endereço. (4)
Apresentar DBE - Documento Básico de Entrada em 01 (uma) via, com
assinatura do representante legal, se for o caso. (5)
Observações:
(1) Vide Instrução Normativa DREI nº 03/2013.
(2) Documentos admitidos: cédula de identidade, certificado de reservista, carteira de
identidade profissional, Carteira de Trabalho e Previdência Social ou carteira nacional de habilitação (modelo com base na Lei nº 9.503/1997). Se a pessoa for estrangeira, é exigida identidade com a prova de visto permanente e dentro do período de
sua validade ou documento fornecido pelo Departamento de Polícia Federal, com a
indicação do número do registro.
Caso a cópia não seja autenticada por cartório, a autenticação poderá ser efetuada
pelo servidor, no ato da apresentação da documentação, à vista do documento original.
(3) No DF, o recolhimento deve ser efetuado em um único DARF sob o código 6621.
(4) A consulta de viabilidade (pesquisa de nome empresarial e/ou endereço) no portal
de serviços da Junta Comercial.
(5) A Junta Comercial manterá convênio com a RFB para emissão de CNPJ.

8. PROTEÇÃO, ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO
DE PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
Para ARQUIVAMENTO, ALTERAÇÃO e CANCELAMENTO de Proteção de
Nome Empresarial são necessárias providências na Junta Comercial da unidade da federação onde se localiza a sede e na Junta Comercial da unidade
da federação onde se pretende seja protegido o nome empresarial.
8.1

SOLICITAÇÃO À JUNTA DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO ONDE SE
LOCALIZA A SEDE
8.1.1 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
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Nº de Vias
Requerimento de Certidão Simplificada dirigido
à Junta Comercial.

1

Comprovante de pagamento:
- Guia de Recolhimento / Junta Comercial (1).
Observações:
(1) Vide Instrução Normativa DREI nº 03/2013.

8.2
SOLICITAÇÃO À JUNTA DA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO
8.2.1 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
Nº de Vias
Capa de Processo (preencher todos os campos do requerimento, dispensada a assinatura).
Original ou cópia autenticada de procuração, com poderes
específicos e se por instrumento particular, com firma reconhecida, quando o requerimento for assinado por procurador. Se o outorgante for analfabeto, a procuração deverá ser
passada por instrumento público.

1

1

Obs.: as procurações deverão ser arquivadas em processo,
com pagamento do preço do serviço devido.
• Proteção de nome empresarial
Certidão Simplificada, expedida pela Junta Comercial da
sede da cooperativa. (1)
• Alteração da proteção
Certidão Simplificada, expedida pela Junta Comercial da
sede da cooperativa.
Ou uma via do instrumento que modificou o nome empresarial, arquivado na Junta da sede; (1) ou Certidão de
Inteiro Teor ou cópia autenticada desse documento. (1)
- Caso a Junta Comercial estiver utilizando o sistema da
via única de arquivamento,seguir as orientações contidas
na Instrução Normativa DREI nº 03/2013.
- Fica mantido o sistema convencional de autenticação
de documentos até a adequação da Junta Comercial que
não estiver apta a utilizar a via única.

1
3

Comprovantes de pagamento (2):
- Guia de Recolhimento / Junta Comercial e DARF / Cadastro Nacional de Empresas (nos casos de registro da
proteção e de sua alteração) (código 6621).
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Nº de Vias
Original do documento de consulta de viabilidade deferida
em 01 (uma) via ou Pesquisa de Nome Empresarial (busca
prévia) até que a Junta Comercial passe a utilizar o sistema
da viabilidade. (3)
Observações:
(1) Vide Instrução Normativa DREI nº 03/2013.
(2) No DF, o recolhimento deve ser efetuado em um único DARF sob o código 6621.
(3) A consulta de viabilidade (pesquisa de nome empresarial e/ou endereço) no portal
de serviços da Junta Comercial.

8.3
ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS
8.3.1 COMUNICAÇÃO À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO ONDE SE LOCALIZA A SEDE
Procedido ao arquivamento, a Junta Comercial comunicará o ato praticado à Junta Comercial da unidade da federação onde se localiza a
sede da cooperativa.
8.3.2 ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
Ocorrendo o arquivamento de instrumento que altere o nome empresarial na Junta da sede da cooperativa, cabe à sociedade promover,
nas Juntas Comerciais das outras unidades da federação em que
haja proteção do nome empresarial da cooperativa, a modificação
da proteção existente mediante o arquivamento de documento que
comprove a alteração do nome empresarial.

9. FUSÃO, INCORPORAÇÃO E DESMEMBRAMENTO
9.1

FUSÃO
Para ocorrer a fusão serão realizadas: Assembleias para deliberar
a fusão e Assembleia Geral conjunta para aprovar a constituição da
nova sociedade. A Ata da assembleia que deliberar pela fusão, deverá conter os nomes indicados para compor a comissão mista que
procederá os estudos para a constituição da nova sociedade.
A Assembleia Geral conjunta apreciará o relatório da comissão mista,
devendo anexar ao mesmo a Ata, os relatórios patrimoniais, o balanço geral, o plano de distribuição das quotas, a destinação dos fundos
e o novo estatuto.
Deverá estar expresso na Ata da Assembleia Geral conjunta a criação
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da nova cooperativa, bem como, a extinção das sociedades que se
unem.
			 No caso das cooperativas que dependem de autorização de órgão
governamental, o registro dependerá da anuência deste. (IN DREI nº
14/2013)
9.2 		 INCORPORAÇÃO
			 Na hipótese de incorporação, serão observados os mesmos procedimentos adotados para a fusão, limitando-se as avaliações ao patrimônio da cooperativa a ser incorporada.
9.3 		 DESMEMBRAMENTO
			 Para ocorrer o desmembramento são necessárias duas Assembleias
Gerais. A Assembleia que deliberar pelo desmembramento deverá
designar uma comissão para elaborar os estudos necessários. Estas providências, as quais deverão conter plano de rateio do ativo e
passivo da sociedade desmembrada, atribuição do capital social da
sociedade desmembrada a cada nova cooperativa e montante das
quotas-partes no caso de constituição de central ou federação, cujos
relatórios deverão ser apreciados em nova Assembleia, convocada
especialmente para este fim.
9.4 		 REGIME DE DECISÃO
			 As operações de que trata este Capítulo estão sujeitas ao regime
de decisão colegiada previsto no art. 41 da Lei nº 8.934, de 18 de
novembro de 1994.
9.5 		 TRANSFORMAÇÃO
			 A alteração da forma jurídica implica na dissolução de pleno direito
da cooperativa (art. 63, IV da Lei 5764, de 1971). Dissolvida a cooperativa, promove-se a liquidação, observado o disposto no art. 68, VI,
quanto ao reembolso dos associados e destinação do remanescente.
			 A ata da Assembleia Geral Extraordinária que deliberar pela alteração
da forma jurídica da cooperativa será tratada, para o fim de arquivamento na Junta Comercial, como ata de dissolução, conforme descrito no capítulo 10 deste Manual. O arquivamento dependerá de que da
respectiva Ata conste o cumprimento dos requisitos a que se refere o
item 10.2.1 deste Manual.

10. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO
10.1 		 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
			 Nos termos do parágrafo único do art. 37 da Lei 8.934/94, nenhum
outro documento será exigido, além dos abaixo especificados:
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Requerimento assinado pelo presidente, procurador, com poderes gerais
ou específicos, ou por cooperado interessado devidamente identificado
com nome completo, identidade e CPF (art. 1.151 do Código Civil).
Original ou cópia autenticada de procuração, com poderes específicos e
se por instrumento particular, com firma reconhecida, quando o requerimento for assinado por procurador. Se o outorgante for analfabeto, a
procuração deverá ser passada por instrumento público.
Obs.: as procurações poderão, a critério do interessado, apenas instruir
o requerimento ou ser arquivadas em processo separado. Nesta última
hipótese, com pagamento do preço do serviço devido.
Cópia autenticada da identidade (1) dos liquidantes eleitos.
Certidão ou cópia autêntica da ata de assembleia geral extraordinária
(2) que deliberou a dissolução da cooperativa, com a declaração expressa de que não há 20 (vinte) cooperados que se disponham a assegurar sua continuidade (art. 63, I). A Ata deverá esclarecer os motivos
da dissolução.
ou
Sentença judicial, com a indicação do liquidante, no caso de dissolução
judicial.
ou
Decisão da autoridade administrativa competente, no caso de dissolução extrajudicial.
- Caso a Junta Comercial estiver utilizando o sistema da via única de
arquivamento, seguir as orientações contidas na Instrução Normativa
DREI nº 03 /2013.
- Fica mantido o sistema convencional de autenticação de documentos
até a adequação da Junta Comercial que não estiver apta a utilizar a via
única.
Declaração de desimpedimento para o exercício do cargo dos associados
eleitos dos órgãos de administração e fiscalização, salvo se constar na
ata.
Aprovação prévia do órgão governamental competente, quando for o
caso. (3)
Ficha de Cadastro Nacional – FCN, que poderá ser exclusivamente eletrônica. (4)
DBE - Documento Básico de Entrada da Receita Federal do Brasil. (4)
Comprovantes de pagamento: (5)
- Guia de Recolhimento/Junta Comercial; e
- DARF/Cadastro Nacional de Empresas (código 6621).
Observações:
(1) Documentos admitidos: Os previstos no art. 2º da Lei 12.037, de 1º de outubro de
2009.
Caso a cópia não seja autenticada por cartório, a autenticação poderá ser efetuada
pelo servidor, no ato da apresentação da documentação, à vista do documento original.
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Se a pessoa for estrangeira, é exigida identidade com a prova de visto permanente
e dentro do período de sua validade ou documento fornecido pelo Departamento
de Polícia Federal, com a indicação do número do registro.
A revalidação da identidade é dispensada para estrangeiros portadores de visto
permanente que tenham participado de recadastramento anterior desde que: (a)
tenham completado sessenta anos de idade, até a data do vencimento do documento de identidade, ou (b) que sejam portadores de deficiência física. Na oportunidade, será necessária a prova da participação no recadastramento e, se for
o caso, da condição de pessoa portadora de deficiência física. (Lei nº 9.505, de
15/10/1997).
(2) A certidão ou cópia da ata deve conter, no fecho, a indicação que é cópia fiel do livro e folhas em que a ata foi lavrada e uma declaração informando quantos cooperados estiveram presentes e que suas assinaturas constam no Livro de Presenças
dos Associados nas Assembleias Gerais, devendo ser assinada pelo presidente ou
secretário da assembleia ou administradores.
(3) Vide Instrução Normativa DREI nº 14/2013.
(4) Caso a Junta Comercial utilize sistema de integração entre os órgãos de registro
e legalização de empresas, que permita transmissão eletrônica dos dados, fica
dispensada a apresentação destes documentos.
(5) No DF, o recolhimento deve ser efetuado em um único DARF sob o código 6621.

10.2 			
				

ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS
As orientações e procedimentos gerais pertinentes à ata de assembleia geral extraordinária devem ser vistos no capítulo relativo
à mesma e os específicos, no presente caso, nos tópicos próprios
deste título.

10.2.1 		
				
				
				

DISSOLUÇÃO
Dissolve-se a cooperativa (art. 63 da Lei nº 5764/1971):
a) de pleno direito:
I - quando assim deliberar a Assembléia Geral, desde que os
associados, totalizando o número mínimo exigido por esta
Lei, não se disponham a assegurar a sua continuidade;
II - pelo decurso do prazo de duração;
III - pela consecução dos objetivos predeterminados;
IV - devido à alteração de sua forma jurídica;
V - pela redução do número mínimo de associados ou do capital social mínimo se, até a Assembléia Geral subseqüente,
realizada em prazo não inferior a 6 (seis) meses, eles não
forem restabelecidos;
VI - pelo cancelamento da autorização para funcionar;
VII - pela paralisação de suas atividades por mais de 120 (cento
e vinte) dias.
b) por decisão judicial;
c) por decisão de autoridade administrativa competente.
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Dissolvida a cooperativa, promove-se a liquidação, observado o
disposto no art. 68, VI, quanto ao reembolso dos associados e
destinação do remanescente.
10.2.2

DISSOLUÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL
Quando a Assembleia Geral deliberar pela dissolução, esta nomeará um ou mais liquidante e um conselho fiscal de três membros
para proceder a sua liquidação (art. 65 da Lei nº 5.764/1971).

10.2.3

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A ata da assembleia geral extraordinária, que deliberar sobre a
dissolução, deverá registrar as decisões tomadas e, especificamente:
a) a nomeação do liquidante, qualificando-o (nome, nacionalidade, idade, estado civil, documento de identidade, seu número
e órgão expedidor, nº do CPF, profissão e endereço completo);
b) a eleição do conselho fiscal, qualificando os seus membros; e
c) o acréscimo à denominação da expressão “Em liquidação”.

10.2.4

OBRIGAÇÕES DO LIQUIDANTE QUANTO A ARQUIVAMENTO
DE ATOS
Cabe ao liquidante providenciar o arquivamento, na Junta Comercial, da ata da assembleia geral em que foi deliberada a dissolução e liquidação (inc. I do art. 68 da Lei nº 5.764/1971).

11. EXTINÇÃO
11.1

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
Nos termos do parágrafo único do art. 37 da Lei 8.934/94, nenhum
outro documento será exigido, além dos abaixo especificados:
Requerimento assinado pelo presidente, procurador, com poderes gerais
ou específicos, ou por cooperado interessado devidamente identificado
com nome completo, identidade e CPF (art. 1.151 do Código Civil).
Original ou cópia autenticada de procuração, com poderes específicos e
se por instrumento particular, com firma reconhecida, quando o requerimento for assinado por procurador. Se o outorgante for analfabeto, a
procuração deverá ser passada por instrumento público.
Obs.: as procurações poderão, a critério do interessado, apenas instruir
o requerimento ou ser arquivadas em processo separado. Nesta última
hipótese, com pagamento do preço do serviço devido.
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Certidão ou cópia da ata da assembleia geral extraordinária (1), que
declarou encerrada a liquidação e declarou a extinção da cooperativa,
com a aprovação prévia do órgão governamental competente, quando
for o caso; ou
Cópia autêntica da decisão judicial de extinção, com prova de trânsito
em julgado, caso em que são dispensadas as certidões a seguir;
Caso a Junta Comercial estiver utilizando o sistema da via única de arquivamento, seguir as orientações contidas na Instrução Normativa DREI
nº 03 /2013.
Fica mantido o sistema convencional de autenticação de documentos até
a adequação da Junta Comercial que não estiver apta a utilizar a via única
Aprovação prévia do órgão governamental competente, quando for o
caso. (2)
Ficha de Cadastro Nacional – FCN, que poderá ser exclusivamente eletrônica. (3)
Comprovante de pagamento: (4)
- Guia de Recolhimento/Junta Comercial e DARF / Cadastro Nacional de
Empresas (código 6621)

Observações:
(1) A certidão ou cópia da ata deve conter, no fecho, a indicação que é cópia
fiel do livro e folhas em que a ata foi lavrada e uma declaração informando quantos cooperados estiveram presentes e que suas assinaturas
constam no Livro de Presenças dos Associados nas Assembleias Gerais,
devendo ser assinada pelo presidente ou secretário da assembleia ou
administradores
(2) Vide Instrução Normativa DREI nº 14/2013.
(3) Caso a Junta Comercial utilize sistema de integração entre os órgãos de
registro e legalização de empresas, que permita transmissão eletrônica
dos dados, fica dispensada a apresentação destes documentos.
(4) No DF, o recolhimento deve ser efetuado em um único DARF sob o código
6621.

11.2

ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS
As orientações e procedimentos gerais, relativos à ata de assembleia
geral extraordinária, devem ser vistas no tópico próprio.

11.2.1 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A ata de assembleia geral extraordinária deverá conter deliberações
sobre (art. 74 da Lei nº 5.764/1971):
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a) prestação de contas do liquidante; e
b) se aprovadas as contas, declaração do encerramento da liquidação e a declaração da extinção da cooperativa.
O arquivamento que deliberou a extinção da sede, que contêm filiais
na unidade da federação da sede e/ou fora da unidade da federação
da sede, considerar-se-á extinta quando da aprovação do ato.
11.2.2 OBRIGAÇÕES DO LIQUIDANTE QUANTO A ARQUIVAMENTO DE
ATOS
Cabe ao liquidante providenciar o arquivamento, na Junta Comercial,
da ata da assembleia geral em que foi declarada a extinção da cooperativa (inc. XI do art. 68 da Lei nº 5.764/1971).
11.2.3 EXTINÇÃO DA SOCIEDADE POR SENTENÇA JUDICIAL
A extinção de cooperativa determinada por decisão de autoridade judicial obedecerá ao nela contido, devendo a sentença ser arquivada
na Junta Comercial, em processo separado, com o pagamento do
preço do serviço devido.

12. OUTROS ARQUIVAMENTOS
12.1

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
Nos termos do parágrafo único do art. 37 da Lei 8.934/94, nenhum
outro documento será exigido, além dos abaixo especificados:
Requerimento assinado pelo presidente, procurador, com poderes gerais
ou específicos, ou por cooperado interessado devidamente identificado
com nome completo, identidade e CPF (art. 1.151 do Código Civil).
Instrumento ou ato a ser arquivado.
- Caso a Junta Comercial estiver utilizando o sistema da via única de
arquivamento, seguir as orientações contidas na Instrução Normativa
DREI nº 03/2013.
- Fica mantido o sistema convencional de autenticação de documentos
até a adequação da Junta Comercial que não estiver apta a utilizar a via
única.
Original ou cópia autenticada de procuração, com poderes específicos e
se por instrumento particular, com firma reconhecida, quando o instrumento ou documento for assinado por procurador. Se o outorgante for analfabeto, a procuração deverá ser passada por instrumento público.
Obs.: as procurações poderão, a critério do interessado, apenas instruir
o requerimento ou ser arquivadas em processo separado. Nesta última
hipótese, com pagamento do preço do serviço devido.
Comprovante de pagamento: (1)
- Guia de Recolhimento/Junta Comercial.
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Observação:
(1) No DF, o recolhimento deve ser efetuado em um único DARF sob o código 6621.

12.2 		 ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS
			 Além dos atos descritos nos capítulos anteriores, poderão ser arquivados atos ou documentos que, por determinação legal, sejam atribuídos ao Registro Público de Empresas ou que possam interessar à
sociedade cooperativa, tais como os constantes dos subitens seguintes:
12.2.1 EMPRESAS JORNALÍSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
			 Os documentos das empresas jornalísticas e as concessionárias e
permissionárias de radiodifusão, apresentados para arquivamento na
Junta Comercial em virtude do disposto nos artigos 4º e 7º da Lei nº
10.610, de 2002, deverão atender os seguintes requisitos, cumulativamente:
			 a) o ato contendo a composição de seu capital social, incluindo a
nomeação dos brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez
anos titulares direta ou indiretamente, de pelo menos setenta por
cento do capital votante, deverá ser formalmente instruído e protocolado na Junta Comercial; e
			 b) estando as informações em desacordo ou desatualizadas no Registro do Comércio, relativamente ao capital social, os interessados deverão arquivar documento hábil para atualização desses
dados.
12.2.2 PREPOSTO – ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO
			 Somente é obrigatório o arquivamento de procuração nomeando preposto quando houver limitações contidas na outorga de poderes, para
serem opostas a terceiros, salvo se provado serem conhecidas da
pessoa que tratou com o gerente (art. 1.174 do Código Civil).
			 A modificação ou revogação do mandato deve, também, ser arquivada, para o mesmo efeito e com idêntica ressalva (Parágrafo único do
art. 1.174 do Código Civil).
12.2.3 CONTRATO DE ALIENAÇÃO, USUFRUTO OU ARRENDAMENTO
DE ESTABELECIMENTO
			 O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento de estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros
depois de arquivado na Junta Comercial e de publicado, pela cooperativa, na imprensa oficial. A publicação poderá ser em forma de
extrato, desde que expressamente autorizada no contrato.
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12.2.4 CARTA DE EXCLUSIVIDADE
			 O documento apresentado para arquivamento na Junta Comercial e
que tenha por finalidade fazer prova que o interessado detém a exclusividade sobre algum produto ou serviço, deverá atender os seguintes requisitos:
			 O documento deverá ser produzido pelo agente concedente da exclusividade sobre o produto ou serviço, na forma de “Carta de Exclusividade”, ou; documento que ateste ser o interessado o único fornecedor de determinado produto ou serviço, emitido pelo Sindicato,
Federação ou Confederação Patronal pertinente à categoria;
			 Pelo menos uma via do documento deverá ser original. Documento
oriundo do exterior, além de atender aos parágrafos anteriores, deverá conter o visto do Consulado Brasileiro no País de origem e ser
acompanhado da tradução, feita por tradutor público juramentado.

13. COOPERATIVAS DE TRABALHO
13.1 		 CONCEITO
			 Considera-se Cooperativa de Trabalho as organizações constituídas
por trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou
profissionais com proveito comum, autonomia e autogestão para obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho.
13.1.1 EXCEÇÕES
			 O disposto neste item do Manual não se aplica (parágrafo único do
art. 1º da Lei nº 12.690/2012):
			 I - as cooperativas de assistência à saúde na forma da legislação de saúde suplementar;
			 II - as cooperativas que atuam no setor de transporte regulamentado pelo poder público e que detenham, por si ou por seus
sócios, a qualquer título, os meios de trabalho;
			 III - as cooperativas de profissionais liberais cujos sócios exerçam
as atividades em seus próprios estabelecimentos; e
			 IV - as cooperativas de médicos cujos honorários sejam pagos por
procedimento.
13.2 		 ESPÉCIES
			 As Cooperativas de Trabalho se classificam em: (art. 4º da Lei nº
12.690/2012)
			 I - de produção, quando constituída por sócios que contribuem
com trabalho para a produção em comum de bens e a cooperativa detém, a qualquer título, os meios de produção; e
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			 II

-

de serviço, quando constituída por sócios para a prestação
de serviços especializados a terceiros, sem a presença dos
pressupostos da relação de emprego.

13.3 		 CONSTITUIÇÃO
			 A Cooperativa de Trabalho deverá ser constituída com número mínimo de 7 (sete) sócios (art. 6º da Lei nº 12.690/2012).
13.3.1 ESTATUTO SOCIAL (art. 7º da Lei nº 12.690/2012)
			 O estatuto social da Cooperativa de Trabalho deverá indicar relativamente aos sócios/cooperados os seguintes direitos, além de outros
que a Assembleia Geral venha a instituir:
			 I - retiradas não inferiores ao piso da categoria profissional e, na
ausência deste, não inferiores ao salário mínimo, calculadas
de forma proporcional às horas trabalhadas ou às atividades
desenvolvidas;
			 II - duração do trabalho normal não superior a 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais, exceto quando
a atividade, por sua natureza, demandar a prestação de trabalho por meio de plantões ou escalas, facultada a compensação de horários;
			 III - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
			 IV - repouso anual remunerado;
			 V - retirada para o trabalho noturno superior à do diurno;
			 VI - adicional sobre a retirada para as atividades insalubres ou perigosas; e
			 VII - seguro de acidente de trabalho.
13.3.2 OBJETO
			 A Cooperativa de Trabalho poderá adotar por objeto social qualquer
gênero de serviço, operação ou atividade, desde que previsto no seu
Estatuto Social. (art. 10 da Lei nº 12.690/2012)
			 Para o cumprimento dos seus objetivos sociais, o sócio poderá exercer qualquer atividade da cooperativa, conforme deliberado em Assembleia Geral. (§ 4º do art. 10 da Lei nº 12.690/2012)

13.3.2.1Objeto sujeito a coordenação especial quanto ao local de prestação
			 As atividades identificadas com o objeto social da Cooperativa de
Trabalho, prevista no caput e inciso II do art. 4º da Lei nº 12.690/2012,
quando prestadas fora do estabelecimento da cooperativa, deverão
ser submetidas a uma coordenação com mandato nunca superior a 1
(um) ano ou ao prazo estipulado para a realização dessas atividades,
eleita em reunião específica pelos sócios que se disponham a realizá-las, onde serão expostos os requisitos para sua consecução, os
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valores contratados e a retribuição pecuniária de cada sócio partícipe
(§ 6º do art. 7º da Lei nº 12.690/2012).
13.3.3 DENOMINAÇÃO
			 É obrigatório o uso da expressão “Cooperativa de Trabalho” na denominação social da cooperativa (§1º do art. 10 da Lei nº 12.690/2012)
13.4 		 DA ADMISSÃO DE SÓCIO (§ 3º art. 10 da Lei nº 12.690/2012)
			 A admissão de sócios na cooperativa de trabalho deverá observar os
seguintes fatores:
			 a) possibilidades de reunião;
			 b) abrangência das operações da cooperativa;
			 c) controle e prestação de serviços; e
			 d) congruência com o objeto estatuído.
13.5 		 ASSEMBLEIA GERAL/ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
13.5.1 ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL
			 Além da realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
para deliberar nos termos dos e sobre os assuntos previstos na Lei
nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e no Estatuto Social, a Cooperativa de Trabalho deverá realizar anualmente, no mínimo, mais uma
Assembleia Geral Especial para deliberar, entre outros assuntos especificados no edital de convocação, sobre gestão da cooperativa, disciplina, direitos e deveres dos sócios, planejamento e resultado econômico dos projetos e contratos firmados e organização do trabalho.
			 A referida Assembleia Geral Especial deverá ser realizada no segundo semestre do ano. (§ 6º do art. 11 da Lei nº 12.690/2012).
13.5.2
			
			
			
			

“QUORUM” DE INSTALAÇÃO
O “quorum” mínimo de instalação das Assembleias Gerais será de:
I - 2/3 (dois terços) do número de sócios, em primeira convocação;
II - metade mais 1 (um) dos sócios, em segunda convocação; e
III - 50 (cinquenta) sócios ou, no mínimo, 20% (vinte por cento)
do total de sócios, prevalecendo o menor número, em terceira convocação, exigida a presença de, no mínimo, 4 (quatro)
sócios para as cooperativas que possuam até 19 (dezenove)
sócios matriculados.

13.5.3 CONVOCAÇÃO (art. 12, da Lei 12.690/2012)
			 A notificação dos sócios para participação das assembleias será pessoal e ocorrerá com antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua
realização.
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			 Na impossibilidade de notificação pessoal, a notificação dar-se-á por
via postal, respeitada a antecedência prevista no caput deste artigo.
			 Na impossibilidade de realização das notificações pessoal e postal,
os sócios serão notificados mediante edital afixado na sede e em
outros locais previstos nos estatutos e publicado em jornal de grande
circulação na região da sede da cooperativa ou na região onde ela
exerça suas atividades, respeitada a antecedência prevista no caput
deste artigo.
			 Além das matérias previstas no art. 44 da Lei nº 5.764/1971 devem
ainda a Cooperativa de Trabalho deliberar, anualmente, em Assembleia Geral Ordinária, sobre a adoção ou não de diferentes faixas de
retirada dos sócios. (art. 14 da Lei nº 12.690/2012).
			 No caso de fixação de faixas de retirada, a diferença entre as de
maior e as de menor valor deverá ser fixada na Assembleia.
13.6 		 ORGÃOS SOCIAIS
13.6.1 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
			 O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 3 (três)
sócios, eleitos pela Assembleia Geral, para um prazo de gestão não
superior a 4 (quatro) anos, sendo obrigatória a renovação de, no mínimo, 1/3 (um terço) do colegiado. (art. 15 da Lei nº 12.690/2012).
13.6.2 EXCEÇÕES À COMPOSIÇÃO
			 A Cooperativa de Trabalho constituída por até 19 (dezenove) sócios
poderá estabelecer, em Estatuto Social, composição para o Conselho
de Administração e para o Conselho Fiscal distinta da prevista na Lei
nº 12.690/2012 e no art. 56 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de
1971, assegurados, no mínimo, 3 (três) conselheiros fiscais.
13.7 		 DO PRAZO DE ADEQUAÇÃO DOS ESTATUTOS
			 A Cooperativa de Trabalho constituída antes da vigência da Lei nº
12.690/2012, que durante o prazo de 12 (doze) meses nela estipulado, contados da publicação e vencido em julho/2013, ainda não
procederam à adequação de seus estatutos às disposições nela previstas, deverão fazê-lo na primeira alteração estatutária requerida na
vigência desta Instrução Normativa DREI nº 38/2013.
13.8 		 ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL
			 As Cooperativas de Trabalho, cujo objeto, seja prestado fora do es-
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tabelecimento da cooperativa deverão ser submetidas a uma coordenação com mandato nunca superior a 1 (um) ano, ou, ao prazo
estipulado para a realização dessas atividades, eleita em reunião específica pelos cooperados que se disponham a realizá-las, em que
serão expostos os requisitos para sua consecução, os valores contratados e a retribuição pecuniária de cada sócio partícipe.

14. COOPERATIVAS SOCIAIS
14.1 		 CONCEITO
			 Considera-se Cooperativa Social as organizações constituídas com a
finalidade de inserir as pessoas em desvantagem no mercado econômico, por meio do trabalho.
			 Fundamentam-se no interesse geral da comunidade em promover
a pessoa humana e a integração social, laboral e econômica dos
cidadãos considerados pessoas em desvantagem (art. 1º da Lei nº
9.867, de 10 de novembro de 1999 e art. 2º, inciso I do Decreto nº
8.163/2013).
14.1.1 PESSOAS EM DESVANTAGEM
			Consideram-se pessoas em desvantagem (art. 3º da Lei nº
9.867/1999):
			 a)		 os deficientes físicos e sensoriais;
			 b) 		 os deficientes psíquicos e mentais, as pessoas dependentes
de acompanhamento psiquiátrico permanente e os egressos de
hospitais psiquiátricos;
			 c) 		 os dependentes químicos;
			 d) 		 os egressos de prisões;
			 e) 		 os condenados a penas alternativas à detenção; e
			 f) 		 os adolescentes em idade adequada ao trabalho e situação familiar difícil do ponto de vista econômico, social ou afetivo.
14.2 		 COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESSOAS EM DESVANTAGEM
			 A condição de pessoa em desvantagem deve ser atestada por meio
de documentação proveniente de órgãos da administração pública, ressalvando-se o direito à privacidade (art. 3º, § 3º da Lei nº
9.867/1999).
14.3 		 ATIVIDADES
			 As Cooperativas Sociais incluem entre suas atividades (art. 1º da Lei
nº 9.867/1999):
			 I -		 a organização e gestão de serviços sociossanitários e educativos; e
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-

o desenvolvimento de atividades agrícolas, industriais, comerciais e de serviços.

14.4 		 ESTATUTO SOCIAL
			 O estatuto da Cooperativa Social poderá prever uma ou mais categorias de sócios voluntários, que lhe prestem serviços gratuitamente, e
não estejam incluídos na definição de pessoas em desvantagem (art.
4º da Lei nº 9.867/1999).
14.4.1 DENOMINAÇÃO SOCIAL
			 Na denominação das Cooperativas Sociais, é obrigatório o uso da
expressão “Cooperativa Social” (art. 2º da Lei nº 9.867/1999).
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Normas Contábeis para Cooperativas

ITG 2004, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017
Aprova a ITG 2004 – Entidade Cooperativa.
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições legais e regimentais e com fundamento no disposto na alínea “f”
do Art. 6º do Decreto-Lei n.º 9.295/1946, alterado pela Lei n.º 12.249/2010,
faz saber que foi aprovada em seu Plenário a seguinte Norma Brasileira de
Contabilidade (NBC):
ITG 2004 – ENTIDADE COOPERATIVA
Objetivo
1. Esta interpretação estabelece critérios e procedimentos específicos de
registro das variações patrimoniais e de estrutura das demonstrações
contábeis, de avaliação e informações mínimas a serem incluídas em
notas explicativas para a entidade cooperativa.
Alcance
2. 		Aplica-se à entidade cooperativa esta interpretação. Aplica-se também
a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas ou
as normas completas (NBCs TG) naqueles aspectos não abordados por
esta interpretação.
3. 		Entidade cooperativa é aquela que exerce as atividades na forma de lei
específica, por meio de atos cooperativos, que se traduzem na prestação
de serviços aos seus associados, sem objetivo de lucro, para obterem
em comum melhores resultados para cada um deles em particular. Identificam-se de acordo com o objeto e pela natureza das atividades desenvolvidas por seus associados.
4. 		As determinações contidas nesta interpretação se aplicam a todo o tipo
de cooperativa, no que não for conflitante com as determinações de órgãos reguladores (exemplos: Banco Central do Brasil (BCB), Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)).
Definições
5. As seguintes expressões usadas nesta interpretação têm os significados:
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Movimentação econômico-financeira decorrente de ato cooperativo é definida contabilmente como ingressos (receitas por conta de cooperados)
e dispêndios (custos e despesas por conta de cooperados) e aquela originada de ato não cooperativo corresponde a receitas, custos e despesas.
Ato cooperativo é aquele de interesse econômico do cooperado conforme definido em legislação própria.
Fundos constituídos de sobras líquidas, previstos na legislação ou no
estatuto social, nesta interpretação, são denominados Reservas.
Demonstração do Resultado é denominada de Demonstração de Sobras
ou Perdas.
Registro contábil
6. A escrituração contábil é obrigatória e deve ser realizada de forma segregada em ato cooperativo e não cooperativo, por atividade, produto ou
serviço.
7. A movimentação econômico-financeira compõe a Demonstração de Sobras ou Perdas, que deve evidenciar, separadamente, a composição do
resultado do período, demonstrado segregadamente em ato cooperativo
e ato não cooperativo, devendo ainda apresentar segregado por atividade, produto ou serviço desenvolvido pela entidade cooperativa.
8. O investimento em outra entidade cooperativa de qualquer grau deve ser
avaliado pelo custo de aquisição e seus resultados contabilizados, de
acordo com o regime de Competência, em conta de ingresso ou dispêndio.
9. O investimento em outra entidade não cooperativa, destinado a complementar a atividade do ato cooperativo, deve ser mensurado na forma
estabelecida pela NBC TG 18 – Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto e pela NBC TG 19
– Negócios em Conjunto.
10. Os resultados decorrentes das aplicações financeiras por investimento da sociedade cooperativa em outras sociedades cooperativas, não
cooperativas ou em instituições financeiras devem ser reconhecidos no
resultado do período e suas destinações devem ser tratadas de acordo
com norma estatutária ou deliberação da assembleia geral.
11. Os resultados decorrentes da equivalência patrimonial e investimentos
avaliados pelo custo de aquisição por investimentos da sociedade cooperativa em sociedades não cooperativas devem ser reconhecidos no
resultado do período e suas destinações devem ser tratadas de acordo
com a norma estatutária ou deliberação da assembleia geral.
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12. Os dispêndios de assistência técnica, educacional e social devem ser registrados em contas de resultado, respeitando o regime de competência,
e podem ser absorvidos pela Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social (Rates).
13. Os ajustes de períodos anteriores seguem a regra da NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro ou a seção
10 da NBC TG 1000 e, para fins de deliberação a ser tomada em assembleia, devem ser apresentados em conta destacada no Patrimônio Líquido.
14. Os saldos de estoque, contas a receber e contas a pagar decorrentes
das operações realizadas com os associados devem ser apresentados
em contas individualizadas que os identifiquem, podendo ser utilizados
registros auxiliares.
15. Os produtos recebidos dos associados com preço a fixar devem ser registrados contabilmente em conta própria de estoque, individualizada, desde que atenda a definição de ativo do item 4.4 da NBC TG ESTRUTURA
CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de
Relatório Contábil-Financeiro, e sua contrapartida em conta de passivo,
mensurados ao valor justo, podendo ser utilizados registros auxiliares.
16. Se os produtos recebidos dos associados com preço a fixar forem industrializados, consumidos ou vendidos antes da fixação de seu preço pelo
cooperado, o custo deve ser imediatamente reconhecido em conta de estoque de produtos acabados quando industrializado e em conta de resultado
quando consumido ou vendido, e a obrigação deve ser mantida no passivo.
17. Os ajustes decorrentes de variação de preço, após a baixa dos estoques,
devem ser classificados como ingresso ou dispêndio operacional.
Patrimônio líquido
18. O capital social da entidade cooperativa é formado por quotas-partes,
que devem ser registradas de forma individualizada, no Patrimônio Líquido, podendo ser utilizados registros auxiliares.
19. Os valores a restituir aos associados demitidos, eliminados e excluídos
devem ser transferidos para contas passivas de capital social a restituir,
assim que a entidade cooperativa receber o pedido de demissão ou deliberar pela eliminação ou exclusão do cooperado, conforme disposto no
§ 4º do Art. 24 da Lei n.º 5.764/1971.
20. A conta de Sobras ou Perdas à disposição da Assembleia Geral é uma
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conta de trânsito do resultado líquido do período, classificada no Patrimônio Líquido da cooperativa.
21. Havendo disposição estatutária para a distribuição total ou parcial das
sobras, o valor deve ser registrado no passivo, no encerramento do exercício social.
22. O registro do rateio de perdas entre os associados deve ser feito individualmente em contas do Ativo, podendo ser utilizados registros auxiliares.
Demonstrações contábeis
23. As Demonstrações Contábeis devem ser elaboradas, segundo a NBC
TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis ou a NBC TG
1000, adotando as contas e nomenclaturas (terminologias) próprias das
entidades cooperativas definidas nesta interpretação.
24. As notas explicativas devem conter, além das previstas nas Normas Brasileiras de Contabilidade, as seguintes informações:
(a) se não discriminados nas demonstrações próprias, devem ser elaborados quadros com a composição dos saldos (ativos e passivos)
e transações (ingressos e receitas, repasse aos associados, dispêndios, custos e despesas) com partes relacionadas, associados e não
associados, desdobrados conforme a natureza das operações;
(b) discriminação dos fundos e reservas, detalhando sua natureza, finalidade e forma de utilização;
(c) composição, forma e prazo de realização das perdas registradas no
Ativo; e
(d) informações dos juros sobre as quotas do capital integralizado, conforme previsão estatutária.
Vigência
Esta interpretação entra em vigor em 1º de janeiro de 2018, quando
serão revogadas as Resoluções n.os 920/2001, 944/2002, 958/2003,
959/2003, 1.013/2005, 1.324/2011 e 1.516/2016, publicadas no DOU,
Seção 1, de 9/1/2002, 10/9/2002, 22/4/2003, 22/4/2003, 25/1/2005,
22/2/2011 e 5/12/2016, respectivamente.
Brasília (DF), 24 de novembro de 2017.
Contador José Martonio Alves Coelho
Presidente
Ata CFC n.º 1.035.
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Legislação no Paraná

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ
Art. 148. O Estado apoiará e estimulará o cooperativismo. (vide Lei 17.142
de 07/05/2012)
Parágrafo único. É assegurada a participação do cooperativismo, através do
seu órgão de representação, nos colegiados de âmbito estadual dos quais a
iniciativa privada faça parte e que tratem de assuntos relacionados com as
atividades desenvolvidas pelas cooperativas.
LEI ESTADUAL Nº. 17.142 DE 07 DE MAIO DE 2012
Súmula: Estabelece a Política Estadual de
Apoio ao Cooperativismo.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ decretou e
eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. A Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo terá como finalidade o conjunto de atividades exercidas pelo Poder Público e Privado, que
venham a beneficiar direta ou indiretamente todos os ramos do setor cooperativista na promoção do desenvolvimento social, econômico e cultural,
reconhecido seu interesse público, nos termos do art. 148 da Constituição
do Estado do Paraná.
Parágrafo único. Como agente normativo e regulador da atividade econômica,
o Estado do Paraná exercerá, na forma da lei, as funções de incentivo e planejamento, apoiando e estimulando o cooperativismo e desenvolvendo mecanismos para facilitar a criação, manutenção e desenvolvimento das cooperativas.
Art. 2º. São objetivos da Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo:
I - apoiar técnica, financeira e operacionalmente o cooperativismo no
Estado do Paraná, promovendo, quando couber, parceria operacional para o desenvolvimento do sistema cooperativista, com destaque
para apoio às ações que promovam aprimoramento dos modelos organizacionais, principalmente em ações de inclusão social e desenvolvimento com bases sustentáveis e autônomas para os diversos
setores da sociedade, com constituição de Departamento ou Coordenação de Cooperativismo nas Secretarias pertinentes do Governo;
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II - estimular a forma cooperativa de organização social, econômica e
cultural nos diversos ramos de atuação, com base nos princípios gerais do cooperativismo e da legislação vigente;
III - estimular a inclusão do estudo do cooperativismo nas escolas, visando à mudança de parâmetros de organização de todos os ramos do
cooperativismo, especialmente da produção, do consumo, do trabalho, da saúde e do crédito;
IV - divulgar as políticas governamentais para o setor, articulando processos que permitam debate e construção de estratégias, através da
constituição de Conselho Estadual do Cooperativismo, com presença
das organizações cooperativistas do modelo tradicional, solidário e
Secretarias do Governo;
V - propiciar maior capacitação dos cidadãos pretendentes ou já associados nas cooperativas, apoiando a elaboração e constituição do
programa estadual de apoio ao cooperativismo, fundamentado nos
debates do Conselho Estadual do Cooperativismo e em estratégias
que permitam ações de formação e aprimoramento deste modelo de
organização;
VI - fomentar o desenvolvimento e autogestão de todos os ramos das cooperativas, especialmente do ramo do trabalho, legalmente constituídas, nos termos de sua legislação vigente;
VII - estimular a formação de cooperativas de servidores públicos municipais, apoiando técnica e operacionalmente sua formação e seu desenvolvimento, especialmente cooperativas de crédito e de consumo;
VIII - estabelecer tratamento tributário adequado ao ato cooperativo, que não
pode resultar em tributação mais gravosa aos cooperados, pessoas físicas ou jurídicas, do que aquela decorrente das atividades ou operações realizadas por conta própria sem interveniência da cooperativa;
IX - estimular a criação, manutenção e desenvolvimento das cooperativas, regulamentando as obrigações legais, de modo que não resulte
tratamento mais gravoso aos cooperados, pessoas físicas ou jurídicas, do que aquele decorrente das atividades ou operações realizadas por conta própria sem interveniência da cooperativa;
X - ...Vetado...;
XI - considerar as especificidades do regime próprio nos registros e demonstrações contábeis das sociedades cooperativas, disciplinadas
pela legislação de regência dessas sociedades, quanto ao ato cooperativo e não cooperativo;
XII - firmar, quando recomendável, convênios com cooperativas.
§ 1º. O desenvolvimento da presente política, não implicará em intervenção
estadual, mas em fortalecimento das cooperativas e na manutenção de sua
autonomia.
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§ 2º. Os objetivos das cooperativas serão definidos em seus respectivos
estatutos e sua estruturação legal segue integralmente a legislação federal
pertinente.
§ 3º. Incentivo à criação e manutenção das cooperativas do ramo infraestrutura, especialmente desenvolvendo políticas de geração de energia, inclusive sustentáveis, vedando a criação de ônus ao seu funcionamento.
§ 4º. As políticas priorizarão as ações técnicas voltadas à agropecuária realizada através de associações e cooperativas e deverão contemplar demandas
a serem desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura e do Abastecimento.
§ 5º. O Estado do Paraná desenvolverá programas, através da Agência de
Fomento, com a finalidade de capitalizar as cooperativas.
Art. 3º. ...Vetado...
Art. 3º-A O Sistema Estadual de Ensino incentivará o cooperativismo por
meio:
I - da discussão de temas e exemplos de cooperativismo nos assuntos
da grade curricular nas escolas da rede estadual de ensino;
II - do exercício de práticas cooperativistas para fins pedagógicos;
III - da criação e desenvolvimento de cooperativas-escola constituídas de
alunos de instituições estaduais de ensino agrícolas;
IV - da criação e desenvolvimento de cooperativas escolares constituídas
de alunos do ensino fundamental de instituições estaduais de ensino,
nos termos do art. 19 da Lei Federal nº 5.764, de 16 de dezembro de
1971;
V - da realização nas escolas de eventos em comum com as sociedades
cooperativas para promover o ensino-aprendizagem dos princípios e
práticas cooperativistas.”
Art. 4º. Nas licitações promovidas pelo Poder Público do Estado do Paraná,
para prestação de serviços, obras, compras, publicidade, alienações e locações, participarão as cooperativas legalmente constituídas.
Art. 5º. ...Vetado...
Art. 6º. ...Vetado...
Art. 6º. A O Poder Público estadual poderá realizar convênios ou contratos
com cooperativas de crédito, na forma da lei, para o recolhimento de tributos, pagamentos de vencimentos, soldos e outros proventos aos servidores
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públicos civis e militares, ativos e inativos, e pensionistas da Administração
direta e indireta, para a concessão de empréstimos para servidores públicos
com débito em conta e para outros serviços atinentes às instituições financeiras de interesse do Estado.
Art. 7º. ...Vetado...
Art. 8º. Fica considerada sociedade cooperativa, para efeitos desta Lei,
aquela devidamente registrada na Junta Comercial, nos órgãos públicos e
entidades previstas nas legislações federal e estadual pertinentes.
Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 07 de maio de 2012.
Carlos Alberto Richa
Governador do Estado
Norberto Anacleto Ortigara
Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento
Durval Amaral
Chefe da Casa Civil
Pedro Lupion
Deputado Estadual
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado
Publicado no Diário Oficial nº. 8709 de 9 de Maio de 2012
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Cooperativas do Mercosul 1

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº- 1.395, DE 21 DE JUNHO DE 20172
O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único,
inciso II, da Constituição, tendo em vista o disposto no Decreto nº 8.701, de
31 de março de 2016, no Decreto Legislativo nº 188, de 15 de dezembro de
1995, no Decreto nº 1.901, de 9 de maio de 1996, e o que consta do Processo Eletrônico nº 21000.006733/2016-01, resolve:
Art. 1º Ficam incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro as disposições
relativas às “Cooperativas do MERCOSUL”, aprovadas pela Decisão MERCOSUL/CMC/DEC. No- 54/2015, anexa à presente Portaria, que deverá ser
inteiramente cumprida.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BLAIRO MAGGI

Esta norma foi incorporada ao ordenamento jurídico do Uruguai e Brasil, tendo plena vigência
nestes países. Paraguai e Argentina ainda não promoveram o ato da respectiva internalização. A
Venezuela possui a condição de Estado Parte, mas atualmente se encontra suspensa do bloco.
2
Publicado no Diário Oficial da União, Seção 01, nº. 123, de 29.06.2017. p. 04.
1
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ANEXO
COOPERATIVAS DO MERCOSUL
Conceito
Artigo 1º - São “Cooperativas do MERCOSUL” aquelas que estão conformadas por associados com domicilio legal nos Estados Partes. Os associados domiciliados devem representar mais de cinquenta por cento (50%)
da totalidade dos sócios e do capital subscrito. Quando deixarem de contar
com esse porcentual durante um período superior a seis (6) meses deverão
comunicá-lo à autoridade nacional encarregada do Registro de Cooperativas no Estado Parte de domicílio e perderão a condição de “Cooperativa do
MERCOSUL”.
Associados
Artigo 2º - Todos os associados, independentemente de seu domicílio, terão
os mesmos direitos e obrigações societárias, devendo o respectivo estatuto
de constituição da cooperativa prever o regime de participação nas atividades da cooperativa dos domiciliados em outros Estados Partes sobre a base
de igualdade jurídica.
Denominação. Regime
Artigo 3º - A denominação social destas cooperativas deverá integrar-se com
a expressão “Cooperativa do MERCOSUL” e estarão sujeitas às disposições
que regem as cooperativas do Estado Parte onde tenham sido registradas,
quanto à sua constituição, registro, funcionamento, monitoramento, dissolução e liquidação, com as adequações que em razão de sua natureza vierem
a resultar da presente Decisão e forem pertinentes a sua organização e funcionamento.
Constituição
Artigo 4º - As “Cooperativas do MERCOSUL” poderão constituir-se como tais
ou surgir a partir de uma cooperativa já existente. Neste último caso, será
necessária a decisão da assembleia conforme as maiorias que estabeleça
a legislação do Estado Parte onde se encontre registrada a cooperativa e
deverá ser modificado o respectivo estatuto.
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Cooperativas de segundo grau
Artigo 5º - Nas mesmas condições estabelecidas nos artigos ut supra, as cooperativas de segundo grau (federações, uniões ou centrais) poderão constituir-se em “Cooperativas do MERCOSUL” incorporando como associadas as
cooperativas singulares sediadas em outros Estados Partes.
Solução de conflitos
Artigo 6º - Para a solução de conflitos que vierem a surgir entre as “Cooperativas do MERCOSUL” e seus associados será competente a autoridade administrativa e/ou judiciária do local da sede da cooperativa, conforme couber.
Reconhecimento
Artigo 7º - As “Cooperativas do MERCOSUL” constituídas em outros Estados Partes serão reconhecidas de pleno direito depois de comprovada sua
constituição legal.
Regulamentação
Artigo 8º - A presente Decisão será regulamentada pelo GMC, em especial
com relação aos âmbitos jurisdicionais para a solução de conflitos previstos
no Artigo 6º.
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MERCOSUL/CMC/DEC. N° 54/15
COOPERATIVAS DO MERCOSUL
TENDO EM VISTA: O Tratado de Assunção, o Protocolo de Ouro Preto e a
Resolução N° 35/01 do Grupo Mercado Comum.
CONSIDERANDO:
Que a Reunião Especializada de Cooperativas do MERCOSUL (RECM)
tem como um de seus objetivos promover a harmonização de aspectos legislativos, a complementação de atividades produtivas e/ou de serviços, a
harmonização de políticas públicas do setor cooperativo e a promoção de
instalação de cooperativas da região.
Que a RECM considerou de especial importância contemplar a possibilidade
de constituir cooperativas de primeiro e segundo grau que admitam associados domiciliados em mais de um Estado Parte.
Que, com o objetivo de dispor de um regime dessa classe específica
de cooperativas, é conveniente estabelecer as Cooperativas do MERCOSUL.
O CONSELHO DO MERCADO COMUM decide:
Art. 1º - Aprovar as disposições relativas às “Cooperativas do MERCOSUL”,
que constam como Anexo e fazem parte da presente Decisão.
Art. 2º - Esta Decisão deverá ser incorporada ao ordenamento jurídico dos
Estados Partes antes de 30/VI/2016.
XLIX CMC - Assunção, 20/XII/15
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Resoluções do Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC

Resolução CNC Nº 01 - de 04 de setembro de 19723
Dispõe sobre as operações das Cooperativas
com não-associados, nos termos dos artigos 85
e 86 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
O CONSELHO NACIONAL DE COOPERATIVISMO, em sessão realizada
em 4 de setembro de 1972, com base no que dispõem os artigos 95 e 97,
item XI, da Lei nº 5.764, de 16.12.71,
RESOLVEU:
I-

II -

III -

IV -

A Cooperativa interessada na execução das operações previstas nos
artigos 85 e 86 da Lei nº 5.764, de 16.12.71, deverá optar entre realizá-las em bases que não superem 30% (trinta por cento) ou 100%
(cem por cento) do maior montante das transações realizadas nos
três últimos exercícios.
Na primeira hipótese, a opção deverá ser comunicada à Secretaria
Executiva do Conselho Nacional de Cooperativismo, juntando-se, na
oportunidade, a seguinte documentação:
a) cópia da Ata da Assembléia Geral em que foi tomada a decisão ou
cópia do Estatuto, caso nele já haja a necessária autorização;
b) declaração fornecida pela Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB, de que a Cooperativa está registrada no seu quadro
associativo4;
c) cópia da comunicação expedida à Delegacia da Receita Federal,
assinalando a decisão de operar com terceiros, nos termos da Lei
nº 5.764/71 e desta Resolução.
Na segunda hipótese, a Cooperativa, para pôr em prática a opção,
deverá obter prévia e expressa autorização da Secretaria Executiva
do Conselho Nacional de Cooperativismo, que examinará o requerimento com vistas às normas legais e regulamentares vigentes.
O requerimento a que se refere o item anterior, além dos documentos
mencionados no item II, supra, deverá conter prova da existência de

Publicada no D.O.U de 15.9.72, Seção I.
Redação dada pela Resolução CNC nº 05, de 13 de fevereiro de 1973, publicada no D.O de 25
do mesmo mês e ano, Seção I, Parte I.

3
4
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V -

VI -

VII -

VIII -

capacidade ociosa das instalações da Cooperativa ou necessidade
de cumprimento de contratos (artigo 85 na Lei nº 5.764/71) ou prova
de que as operações em mira contribuirão para o atendimento dos
seus objetivos sociais (artigo 86 da mesma Lei).
Cumpre à Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Cooperativismo levar ao imediato conhecimento dos órgãos Fazendários competentes e à Cooperativa interessada o documento comprobatório do
recebimento da comunicação ou da concessão da autorização previstas nos itens I e III desta Resolução.
Fica dispensada do disposto nesta Resolução a cooperativa cujas
operações com não associados decorrerem de transação com órgão
oficial de abastecimento, de solicitação governamental ou forem efetuadas com entidade governamental ou empresa concessionária de
serviço de utilidade pública5.
Nos termos do parágrafo único do artigo 86, da Lei nº 5.764/71, o
oferecimento de bens e serviços a não associados, nos casos de
Cooperativas de Crédito e das Seções de Crédito das Cooperativas
Agrícolas Mistas e das Cooperativas Habitacionais, constitui matéria
que não se submete à disciplina traçada nesta Resolução e que será
regida pelas normas que vierem a ser baixadas pelo órgão Normativo
competente.
Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Walter Ramos da Costa Porto
Presidente em exercício

Redação dada pela Resolução nº 32, de 22.11.86, publicada no D.O. de 27.11.86, Seção I, pág.
17.809.

5
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Resolução CNC Nº 02 - de 04 de novembro de 19726
Dispõe sobre os grupos seccionais de associados, nos termos do artigo 42, parágrafos 3º e 6º,
da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
O CONSELHO NACIONAL DE COOPERATIVISMO, em sessão realizada
em 04 de novembro de 1972, com base no que dispõe o artigo 42, parágrafos 3º e 6º da Lei nº 5.764, de 16.12.71,
RESOLVEU:
I-

II -

III IV -

Os grupos seccionais de associados a que se refere. 0 § 3º do artigo
42, da Lei nº 5.764/71, serão sempre de igual número, mas os delegados, nas assembléias gerais, representarão apenas os associados
que tomaram parte nas reuniões dos respectivos grupos que os escolheram, com exclusão dos que, posteriormente foram demitidos,
excluídos ou eliminados da Cooperativa.
O disposto no § 6º do artigo 42 da Lei nº 5.764/71 deve ser entendido no sentido de que os associados, integrantes de grupos seccionais, que não sejam delegados, quer tenham comparecido, ou não, à
reunião de seu grupo seccional, que procedeu à escolha de seu representante, poderão comparecer às Assembléias Gerais, privados,
contudo, de voz e voto.
É lícito ao estatuto dispor a respeito de suplente de delegado.
Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Walter Ramos da Costa Porto
Presidente em exercício

6

Publicada no D.O. de 24.01.73, Seção I, Parte I.
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Resolução CNC Nº 04 - de 16 de janeiro de 19737
Dispõe sobre a participação de Cooperativas
em sociedades não- cooperativas, nos termos
do artigo 88, da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
O CONSELHO NACIONAL DE COOPERATIVISMO, em sessão realizada
em 16 de janeiro de 1973, com base no que dispõe o artigo 88 da Lei nº
5.764, de 16.12.71,
RESOLVEU:
I - As Cooperativas interessadas em participar de sociedade não cooperativas, para atendimento de objetivos acessórios ou complementares, deverão requerer prévia e expressa autorização ao Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA8.
II - O requerimento deve ser acompanhado dos seguintes documentos:
a) cópia da Ata da Assembléia Geral da Cooperativa, que autoriza a
participação;
b) exposição de motivos que demonstre atender essa participação a
objetivos acessórios ou complementares;
c) estatuto da sociedade não cooperativa, balanço patrimonial e demonstrativo das contas de Lucros e Perdas, dos três (3) últimos
exercícios, se houver, e balancetes dos dois (2) últimos meses;
d) certidão negativa de títulos protestados da empresa não cooperativa e seus diretores;
e) certidão de que a Cooperativa está registrada na Organização
das Cooperativas Brasileiras - OCB.
III - Dependerá, também, de prévia e expressa autorização do respectivo
órgão executivo federal, a constituição de sociedade não cooperativa, por grupo de cooperativas, com ou sem a participação de outros
sócios.
IV - Independe de autorização prévia e expressa a participação de cooperativas em empresas que explorem serviços de necessidade ou
utilidade pública, por obrigação legal ou como condição para usufruir
os seus serviços.
V - A autorização será negada quando:
a) a sociedade não cooperativa for de responsabilidade ilimitada,
qualquer que seja tipo, natureza ou forma jurídica;
Publicada no D.O. de 24.01.73, Seção I, Parte I.
Atualmente, a autorização é da competência da Secretaria Nacional de Cooperativismo SENACOOP (Lei 7.231, de 23.10.84 a Decreto 90.393, de 30.10.84).
7
8
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VI -

VII -

VIII -

IX -

X -

b) suprimida pela Resolução nº 19, de 22.02.79, publicada no D.O.
de 15.03.79;
c) a participação da cooperativa implicar na transferência de todas
as suas funções específicas para a empresa de que participar;
d) a participação visar apenas a obter dividendo sobre o capital empregado;
e) a participação em sociedade sem fins lucrativos se faça apenas
por benemerência e não para usufruir serviços desta;
f) existir, na localidade, cooperativa que possa atender aos mesmos
objetivos acessórios e complementares;
g) a cooperativa estiver com sua situação irregular perante o órgão
executivo federal, Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA9.
A participação das cooperativas nas sociedades não cooperativas,
públicas ou privadas, deve ser, preferencialmente, através de subscrição de ações ordinárias.
As inversões decorrentes dessa participação serão contabilizadas
em títulos específicos e seus eventuais resultados positivos levados
à conta do FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E
SOCIAL – FATES.
A falta de pronunciamento do Instituto Nacional de Colonização e reforma Agrária - INCRA, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da
data da entrada do requerimento, importará na autorização solicitada.
Na hipótese em sejam formuladas exigências, por parte do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, o prazo aqui
fixado somente começará a ser contado quando do atendimento, pela
cooperativa, das novas exigências10.
Do indeferimento caberá recurso ao Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do
recebimento da notificação da decisão.
Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Walter Ramos da Costa Porto
Presidente em exercício

9

Em lugar do INCRA, a SENACOOP (Lei 7.231/84 e Decreto 90.393/84).
Em lugar do INCRA, a SENACOOP (Lei 7.231/84 e Decreto 90.393/84).

10
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Resolução CNC Nº 07 - de 03 de abril de 197311
Dispõe sobre a dissolução e liquidação das
Cooperativas.
O CONSELHO NACIONAL DE COOPERATIVISMO, em sessão realizada
em 03 de abril de 1973, com base no que dispõe o artigo 97, item II, da Lei
nº 5.764, de 16.12.71.
RESOLVEU:
III -

A dissolução da sociedade em todos os casos enumerados no artigo
63, da Lei nº 5.764/71, será sempre complementada pela liquidação.
Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Walter Ramos da Costa Porto
Presidente em exercício

11

Publicado no D.O. de 05.04.73, Seção I, Parte II.
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Resolução CNC Nº 10 - de 22 de janeiro de 197412
Dispõe sobre a criação do capital rotativo nas
Cooperativas.
O CONSELHO NACIONAL DE COOPERATIVISMO, em sessão realizada
em 22 de janeiro de 1974, com base no que dispõe o artigo 97, item II, da
Lei nº 5.764, de 16.12.71.
RESOLVEU:
I - Os estatutos da Cooperativa poderão admitir a criação do capital rotativo, fixando o modo de sua formação e as condições de sua retirada no prazo estabelecido ou nos casos de demissão, eliminação ou
exclusão do associado;
II - A Assembléia Geral, desde que o assunto conste expressamente do
edital de convocação, poderá criar o capital rotativo, observado o disposto no item anterior;
III - No que couber, aplica-se ao capital rotativo as disposições legais referentes ao capital, notadamente as que se referem à manutenção do
capital mínimo;
IV - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Walter Costa Porto
Presidente em exercício

12

Publicada no D.O. de 04.02.74, Seção I, Parte II.
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Resolução CNC Nº 11 - de 05 de março de 197413
Dispõe sobre a organização e funcionamento
das Cooperativas Escolares, nos termos do artigo 19 da Lei 5.764, de 16.12.71.
O CONSELHO NACIONAL DE COOPERATIVISMO, em sessão realizada
em 05.03.74, com base no que dispõem os artigos 95 e 97, item XI, da Lei
5.764, de 16.12.71,
RESOLVE:
I - A Cooperativa Escolar, para efeito de autorização de funcionamento,
deverá encaminhar ao INCRA14 ou respectivo órgão local de controle:
a) requerimento acompanhado de 4 (quatro) vias do ato constitutivo,
estatuto e lista nominativa, devidamente autenticados pelo Diretor
do estabelecimento de ensino ou a maior autoridade escolar do
município, quando a cooperativa congregar associados de mais
de um estabelecimento de ensino;
b) a remessa dos documentos referidos no item anterior deverá ser
feita até 30 (trinta) dias da data de constituição da cooperativa.
II - O órgão executivo federal de controle ou órgão local para isso credenciado, dentro no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de
entrada em seu protocolo, uma vez constatada a existência de condições de funcionamento e regularidade da documentação apresentada, devolverá, devidamente autenticadas, (duas) vias da documentação à cooperativa, acompanhadas do certificado de autorização para
funcionamento.
III - A falta de manifestação do órgão controlador, no prazo a que se refere o item anterior, implicará na aprovação do ato constitutivo.
IV - Se qualquer das condições mencionadas nesta Resolução não for
atendida satisfatoriamente, o órgão controlador dará ciência ao requerente, indicando as exigências a serem cumpridas no prazo de
60 (sessenta) dias, findos os quais, se não atendidas, o pedido será
automaticamente arquivado.
V - À cooperativa escolar constituída é facultado interpor da decisão proferida pelo órgão controlador recurso para a respectiva administração
central, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da comunicação e, em segunda e última instância, ao
CNC, também no prazo de 30 (trinta) dias, após a manifestação do
órgão central.
VI - Cumpridas as exigências estabelecidas no item IV, deverá o despa13
14

Publicada no D.O. de 13.03.74, Seção I, Parte II.
Em lugar do INCRA, a SENACOOP (Lei 7.231/84 e Decreto 90.393/84).
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cho de deferimento ou indeferimento da autorização ser exarado dentro de 60 (sessenta) dias, findos os quais, na ausência de decisão, o
requerimento será considerado deferido.
A cooperativa escolar deverá entrar em atividade dentro do prazo de
90 (noventa) dias, contados da data do recebimento dos documentos
mencionados no item II.
No caso de cooperativa escolar constituída por mais de um estabelecimento de ensino, poderão os estatutos determinar o número de
delegados, a época e a forma de sua escolha, por estabelecimento
de ensino, e o tempo de duração da delegação, cujo máximo será de
1 (um) ano:
a) as cooperativas deverão organizar assembléias seccionais que
escolherão os respectivos delegados, os quais terão tantos votos
quantos os dos associados que os escolheram, com exclusão dos
que, posteriormente, forem demitidos, excluídos ou eliminados da
cooperativa;
b) os estatutos poderão dispor a respeito de suplente de delegado;
c) os associados integrantes dos estabelecimentos de ensino poderão comparecer às Assembléias Gerais, privados, contudo, de voz
e voto;
d) as Assembléias Gerais compostas de delegados decidem sobre
todas as matérias que, nos termos da Lei 5.764, de 16.12.71 e
dos estatutos sociais, constituem objeto de decisão da Assembléia Geral dos associados.
O ingresso na cooperativa escolar é livre aos alunos do 1º grau.
A orientação dos trabalhos da cooperativa compete:
a) ao Diretor do estabelecimento de ensino a que a cooperativa pertencer;
b) à mais alta autoridade do ensino no município, quando a cooperativa congregar alunos de mais de um estabelecimento;
c) à pessoa maior de idade, designada por essas autoridades.
O orientador deverá ainda receber do Tesouro numerário pertencente
à cooperativa e responder por ela perante terceiros, assumindo compromissos de compra e pagamentos.
Aplicam-se às cooperativas escolares, no que couber, os dispositivos
da legislação vigente.
Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Jorge Antonio Cavalcante da Silva
Presidente em exercício
Odair Zanatta
Secretário Executivo do CNC
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Resolução CNC Nº 12 - de 23 de abril de 197415
Dispõe sobre a administração da sociedade
cooperativa.
O CONSELHO NACIONAL DE COOPERATIVISMO, em sessão realizada
em 23 de abril de 1974, com base no que dispõe o artigo 97, item II, da Lei
nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971,
RESOLVEU:
I - Nos termos do artigo 47 da Lei nº 5.764, de 16.12.71, a SOCIEDADE
COOPERATIVA será administrada por um dos seguintes órgãos:
a) Diretoria;
b) Conselho de Administração, em que todos os componentes tenham funções de direção;
c) Conselho de Administração constituído por uma Diretoria Executiva e por membros vogais.
II - A renovação obrigatória, referida no artigo 47 da Lei nº 5.764, de
16.12.71, só se aplica aos Membros do Conselho de Administração.
III - No caso previsto na alínea “c” do item I, o terço obrigatório renovável
será computado sobre o total dos Membros do Conselho, mas todos
os Diretores poderão ser reeleitos.
IV - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Alysson Paulinelli
Presidente
Renato Pimentel
Secretário Executivo-Substituto

15

Publicado no D.O. de 23.04.74, Seção I, Parte II.
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Resolução CNC Nº 15 - de 27 de outubro de 197616
Regulamenta os artigos 17,18, 20 e 97, item IV,
da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
O CONSELHO NACIONAL DE COOPERATIVISMO - CNC, em sessão realizada em 27 de outubro de 1976, com base no que dispõe o artigo 97, item
II, da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
RESOLVEU:
I - A Cooperativa constituída na forma da legislação vigente apresentará, na respectiva Unidade da Federação, à Coordenadoria Regional,
Divisão Estadual ou Divisão Territorial Técnica do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária - INCRA dentro de 30 (trinta) dias
da data da constituição, para fins de autorização, requerimento acompanhado de 04 (quatro) vias do ato constitutivo, estatutos, lista nominativa e outros documentos considerados necessários pelas Resoluções do Conselho Nacional de Cooperativismo.
Parágrafo único – Enquanto os órgãos do INCRA17, referidos neste
artigo, não estiverem autorizados pela administração central para a
aprovação dos atos constitutivos das Cooperativas, a documentação
será por eles remetida ao Departamento de Desenvolvimento Rural
da Autarquia, já devidamente autuada e com prévio parecer.
II - Verificada, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data
da entrega dos documentos pela Cooperativa, a existência de condições de funcionamento, bem como a regularidade da documentação
apresentada, o Departamento de Desenvolvimento Rural no INCRA,
por intermédio do respectivo órgão remetente, devolverá, devidamente autenticadas, duas vias à Cooperativa, acompanhadas do documento dirigido à Junta Comercial da Unidade Federativa, onde a entidade estiver sediada, comunicando a aprovação do ato constitutivo
da requerente.
III - Dentro do prazo mencionado no item anterior, o Departamento de
Desenvolvimento Rural do INCRA, quando julgar conveniente, no
interesse do fortalecimento do sistema, poderá ouvir o Conselho Nacional de Cooperativismo, caso em que não de verificará a aprovação
automática prevista no item seguinte.
Parágrafo único – A consulta ao Conselho Nacional de Cooperati-

16
17

Publicada no D.O.U. de 26.01.77.
Em lugar do INCRA, a SENACOOP (Lei 7.231/84 e Decreto 90.393/84).
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IV -

V -

VI -

VII -

VIII -

18
19

vismo sera encaminhada por ofício e redigida em termos genéricos,
não contendo o número do processo, nem o nome da Cooperativa
interessada.
A falta de manifestação do órgão controlador no prazo a que se r e fere o item II implicará na aprovação do ato constitutivo e no seu subsequente arquivamento na Junta Comercial da respectiva Unidade da
Federação.
Se qualquer das condições citadas nesta Resolução não for atendida satisfatoriamente, o Departamento de Desenvolvimento Rural do
INCRA18, por intermédio do órgão regional remetente, dará ciência à
requerente, mediante Aviso de Recepção (AR) ou outro comprovante
de recebimento emitido pela interessada, indicando as exigências a
serem cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da comunicação pela interessada, findo os quais, se não
atendidas, o pedido será automaticamente arquivado.
§ 1º A Cooperativa receberá cópia de todo documento que, juntado
aos autos de seu requerimento, possa influir na decisão final, sobre
o mesmo se manifestando dentro do prazo improrrogável de 10 (dez)
dias, contados na forma da parte final do item VIII.
§ 2º Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, será interrompido,
10 (dez) dias, o prazo a que se refere o item seguinte.
Cumpridas as exigências, deverá o despacho do deferimento ou
indeferimento da autorização ser exarado dentro de 60 (sessenta)
dias de seu recebimento pelo INCRA, findo os quais, na ausência de
decisão, o requerimento será considerado deferido. Quando a autorização depender de dois ou mais órgãos do Poder Público, cada um
deles terá o prazo de 60 (sessenta) dias para se manifestar.
Enquanto perdurar a situação prevista no parágrafo único do item I,
a comunicação à requerente do indeferimento de seu pedido será
sempre acompanhada da informação de que a decisão foi do Departamento de Desenvolvimento Rural do INCRA19.
Quando os órgãos mencionados no item I já estiverem devidamente
aparelhados e autorizados pela administração central do INCRA para
a aprovação dos atos constitutivos das Cooperativas, da decisão denegatória por eles proferida caberá recurso para o Departamento de
Desenvolvimento Rural da mencionada Autarquia, dentro do prazo
de 30 (trinta) dias contados da data do recebimento da comunicação
pela Cooperativa, o que se verificará da juntada ao processo do Aviso
de Recepção Postal (AR) ou outro comprovante de recebimento emitido pelo representante da interessada.

Em lugar do INCRA, a SENACOOP (Lei 7.231/84 e Decreto 90.393/84).
Em lugar do INCRA, a SENACOOP (Lei 7.231/84 e Decreto 90.393/84).

RESOLUÇÃO CNC Nº 15 - DE 27 DE OUTUBRO DE 1976

179

IX - Das decisões denegatórias proferidas pelo Departamento de Desenvolvimento Rural do INCRA em primeira instância (item VII), ou em
grau de recurso (item VIII), caberá, em última instância, recurso para
o Conselho Nacional de Cooperativismo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados na forma do item anterior.
X - O recurso, interposto por petição dirigida à autoridade que indeferiu
o pedido de aprovação do ato constitutivo da cooperativa, conterá o
nome da recorrente, o órgão competente para sua apreciação, os
fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão.
§ 1º A autoridade competente para o recebimento do recurso não
mais se manifestará sobre o mérito da questão, pondo em relevo apenas a sua intempestividade, se for o caso, a fim de ser apreciada,
como preliminar, no julgamento final.
§ 2º A petição do recurso será anexada aos autos, que serão remetidos à autoridade “ad quem” competente para o seu julgamento, no
prazo de 20 (vinte) dias contados da data de sua entrada no protocolo
da repartição da autoridade recorrida.
§ 3º A autoridade competente terá o prazo de 30 (trinta) dias para a
apreciação e julgamento do recurso, cuja decisão será comunicada à
recorrente dentro de 10 (dez) dias a contar de sua prolação.
§ 4º O Conselho Nacional de Cooperativismo apreciará e julgará os
recursos na forma e nos prazos estabelecidos em seu Regimento
Interno.
XI - Arquivados os documentos na Junta Comercial e feita a respectiva
publicação, a Cooperativa adquire personalidade jurídica, tornando-se apta a funcionar.
XII - Quando o despacho do deferimento ou indeferimento não for exarado, nos prazos estabelecidos nos itens II e VI, o órgão do INCRA20
expedirá “ex-ofício” ou por solicitação da interessada e dentro de 20
(vinte) dias contados da expiração do prazo ou do protocolo do requerimento, certidão de que, na ausência de decisão, o pedido de
Autorização de Funcionamento foi considerado deferido, certidão
essa que será o documento hábil para a Junta Comercial arquivar os
documentos de constituição da Cooperativa.
XIII - A autorização caducará, independentemente de qualquer despacho,
se a Cooperativa não entrar em atividade dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data em que forem arquivados os documentos na Junta Comercial.
XIV - Cancelada a autorização, o órgão do INCRA19, que a concedeu expe-

20

Em lugar do INCRA, a SENACOOP (Lei 7.231/84 e Decreto 90.393/84).
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XV -

XVI XVII XVIII -

dirá comunicação à respectiva Junta Comercial, que dará baixa nos
documentos arquivados.
A criação de seções de crédito nas Cooperativas Agrícolas Mistas,
após a prévia autorização do Banco Central do Brasil, obedecerá ao
disposto nesta Resolução.
Revogado pelo nº XIII da Resolução nº 24, de 25.01.83, publicada no
D.O. de 05.12.83, Seção I, pag. 20.489.
Revogado pela Resolução nº 26, de 08.05.84, publicada no D.O. de
22.05.84, Seção 1, pág. 7.221.
Esta Resolução entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 1977.

Alysson Paulinelli
Presidente

21

Em lugar do INCRA, a SENACOOP (Lei 7.231/84 e Decreto 90.393/84).
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Resolução CNC Nº 16 de 27 de abril de 197722
Estabelece normas operacionais do Fundo
Nacional de Cooperativismo, nos termos do
art. 102, da Lei nº 5.764/71.
O CONSELHO NACIONAL DE COOPERATIVISMO - CNC, em sessão realizada em 27 de abril de 1977, com base no que dispõe o art. 97, item X, da
Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971,
RESOLVEU:
I - O Fundo Nacional de Cooperativismo, mantido no BNCC, de acordo
com o art. 102 da Lei nº 5.764, de 16.12.71, rege-se pelas normas
estabelecidas nesta Resolução.
II - A política geral de aplicação dos recursos do Funacoop emana do
CNC, na conformidade da origem dos mesmos e das recomendações
ou objetivos específicos dos doadores, respeitadas as atividades básicas e a doutrina do cooperativismo.
III - Compete ao BNCC administrar o Funacoop em todos os detalhes
e modalidades de aplicação e controle, podendo fazê-lo através de
convênios, contratos e outros instrumentos que permitam o acompanhamento, fiscalização, avaliações e prestações de contas mensais
ao CNC.
IV - Os custos da gestão do Funacoop são cobertos pelas receitas oriundas das dotações específicas e pelas rendas dos recursos aplicados,
na conformidade de orçamentos anuais apresentados pelo BNCC ao
CNC.
V - O Funacoop é suprido por:
a) dotação incluída no orçamento do Ministério da Agricultura, para
o fim específico de incentivo às atividades cooperativas;
b) juros e amortizações dos financiamentos realizados com seus recursos;
c) doações legados e outras rendas eventuais;
d) dotações consignadas pelo Fundo Federal Agropecuário e pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA23.
VI - Os recursos do Funacoop, deduzido o necessário ao custeio de sua
administração, são aplicados obrigatoriamente em financiamento de
atividades que interessem de maneira relevante ao abastecimento
das populações.
22
23

Publicada no D.O.U de 07.06.77, Seção I, Parte II.
Em lugar do INCRA, a SENACOOP (Lei 7.231/84 e Decreto 90.393/84).
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VII - Preferentemente, os recursos visam a operacionalizar e fortalecer a
estrutura de cooperativas de associados de baixa renda, assim entendidas aquelas cujo quadro social ativo se componha de pelo menos 50% de associados de receita anual inferior a 50 vezes o maior
valor de referência.
VIII - Têm prioridade, atendidos os requisitos do item anterior:
			 a) as cooperativas que sejam filiadas a cooperativas centrais ou federações, através das quais os recursos lhes possam ser repassados;
			 b) as cooperativas centrais ou federações que congreguem filiadas
enquadradas na situação indicada.
IX - Afora os financiamentos, os recursos do Funacoop são utilizados na
concessão de estímulos e auxílios para a execução de atividades
que, pela sua relevância sócio-econômica, concorram para o desenvolvimento do sistema cooperativista nacional.
X - O CNC concederá auxílios, com recursos do Funacoop, através do
BNCC, a cooperativas e instituições públicas ou privadas, com os
objetivos seguintes, além de outros:
			 a) de desenvolver projetos de pesquisa científica ou tecnológica que
aproveitem a atividade cooperativista em qualquer aspecto;
			 b) de patrocinar bolsas de estudo em estabelecimentos de ensino
legalmente reconhecidos, que incluam cooperativismo no seu
“curriculum” disciplinar;
			 c) de fomentar a produção intelectual sobre a doutrina e prática do
cooperativismo;
			 d) de subsidiar a elaboração de projetos agroindustriais e outros
para cooperativas.
XI - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Alysson Paulinelli
Presidente
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Resolução CNC Nº 17 - de 30 de janeiro de 197824
O CONSELHO NACIONAL DE COOPERATIVISMO, em sessão realizada
em 30 de janeiro de 1978, com base no disposto no parágrafo único do artigo
41 e artigo 97, item II, da Lei 5.764, de 16 de dezembro de 1971,
RESOLVEU:
I-

II III -

Na Assembléias Gerais das Cooperativas Centrais e Federações de
Cooperativas, os associados individuais, qualquer que seja o seu
número e dos Grupos ou Núcleos, aos quais estejam classificados,
serão representados apenas por um Delegado, com direito a um só
voto.
O disposto nesta Resolução não se aplica às Centrais e Federações
que exerçam atividades de crédito.
Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Alysson Paulinelli
Presidente

24

D.O. nº 29 (13.02.78).
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Resolução CNC Nº 18 - de 13 de dezembro de 197825
Dispõe sobre o pagamento dos juros referidos
no artigo 24, § 3º, da Lei nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971.
O CONSELHO NACIONAL DE COOPERATIVISMO, em sessão realizada
em 13 de dezembro de 1978, com base no disposto no artigo 97, item II, da
Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
RESOLVEU:
I-

II -

As sociedades cooperativas somente poderão pagar juros sobre o
valor das quotas-partes integralizadas do capital quando tiverem sido
apuradas sobras.
Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de dezembro de 1978.

Alysson Paulinelli
Presidente

25

Publicada no D.O. de 27.12.78.
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não-empregados da cooperativa

Resolução CNC Nº 20 - de 20 de outubro de 198126
Dispõe sobre a extensão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aos Diretores nãoempregados de sociedade cooperativa.
O CONSELHO NACIONAL DE COOPERATIVISMO, em sessão realizada
em 20 de outubro de 1981, com base no disposto no art. 97, itens I e II, da
Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971 e tendo em vista o parecer da
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), de 27/08/81, aprovado na
forma do art. 105, alínea “d”, da referida Lei,
RESOLVEU:
I-

II III -

A sociedade Cooperativa, tendo em vista a faculdade concedida pela
Lei nº 6.919, de 2 de junho de 1981, poderá estender aos seus Diretores não- empregados o regime do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS.
É da competência exclusiva da Assembléia Geral a decisão sobre a
extensão do regime do FGTS aos Diretores não-empregados.
Quando a decisão tiver sido do Conselho de Administração ou da Diretoria a Assembléia Geral imediatamente subsequente deliberará soberanamente, tomando as medidas que lhe parecerem convenientes.

Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Ângelo Amaury Stábile
Presidente

26

Publicada no D.O. de 27.11.81 - pág. 22.546
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Resolução CNC Nº 21 - de 20 de outubro de 198127
Dispõe sobre a filiação de Cooperativa singular
a outra Cooperativa singular.
O CONSELHO NACIONAL DE COOPERATIVISMO, em sessão realizada
em 20 de outubro de 1981, com base no disposto no art. 97, itens I e II da Lei
nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971 e tendo em vista o parecer da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), de 19.08.81, aprovado na forma
do art. 105, alínea “d” da referida Lei,
RESOLVEU:
I-

II -

É permitida a associação de Cooperativa singular a outra Cooperativa
singular independentemente de suas modalidades, objetos sociais,
atividades e áreas de ação ou admissão serem iguais ou diferentes.
Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Ângelo Amaury Stábile
Presidente

27

Publicada no D.O. de 27.11.81 - pag. 2.546
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Resolução CNC Nº 22 - de 20 de outubro de 1981
Dispõe sobre a Contribuição Cooperativista.
O CONSELHO NACIONAL DE COOPERATIVISMO, em sessão realizada
em 20 de outubro de 1981, com base no que dispõe o artigo 97, item II, da
Lei nº 5.764, de 16.12.71,
RESOLVEU:
I - A Contribuição Cooperativista, instituída pelo art. 108 da Lei nº
5.764/71, constituir-se-á de importância correspondente a 0,2% (dois
décimos por cento) do valor do capital integralizado corrigido e quaisquer fundos e reservas, inclusive os resultantes de correção monetária, existentes em 31 de dezembro, e será recolhida a favor da Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB, após o encerramento do
exercício social de uma só vez ou em prestações de acordo com as
normas e prazos por ela estabelecidos.28
II - Não coincidindo o ano social com o civil, a Contribuição será calculada sobre os valores referidos no item anterior, existentes no dia do
encerramento do exercício social e o seu recolhimento se fará na
forma prevista no item anterior.29
III - No caso de cooperativas centrais, federações ou confederações, a
Contribuição Cooperativista será calculada sobre os fundos e reservas existentes.
IV - Em qualquer das hipóteses previstas nos itens anteriores, será observado o teto estabelecido pela Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB.
V - No prazo de 90 (noventa) dias contados da data em que foram arquivados na Junta Comercial os documentos de sua constituição,
e de acordo com o objeto de seu funcionamento, as Cooperativas
enviarão a prova de seu registro na Organização das Cooperativas
Brasileiras OCB ou na entidade estadual, se houver:
a) ao Banco Central do Brasil, as de crédito e as agrícolas mistas
com seção de crédito;
b) ao Banco Nacional de Habitação30, as de habitação;
c) ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária31, as demais.
VI - As cooperativas são obrigadas a remeter anualmente aos respectiRedação dada pela Resolução Nº 35, de 14.02.90, publicada no D.O. de 19.02.90, Pág. 3.320.
Redação dada pela Resolução Nº 35, de 14.02.90, publicada no D.O. de 19.02.90, Pág. 3.320.
Sucedido pela Caixa Econômica Federal (Decreto-lei 2.291, de 21.11.86, Art. 1º §1º).
31
Em lugar do INCRA, a SENACOOP (Lei 7.231/84 e Decreto 90.393/84).
28
29
30
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vos órgãos federais de fiscalização e controle, juntamente com os
documentos referidos no § 2º do artigo 92 da Lei nº 5.764/71, bem
como ao Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A, prova de sua
quitação com a Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB.
			 Parágrafo Único - A prova da quitação será dada pela respectiva Organização Estadual de Cooperativas, quando devidamente credenciada pela Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB.
VII - Fica revogada a Resolução CNC nº 08, de 06 de julho de 1973.
VIII - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Ângelo Amaury Stábile
Presidente

RESOLUÇÃO CNC Nº 22 - DE 20 DE OUTUBRO DE 1981

189

Resolução CNC Nº 23 - de 09 de fevereiro de 198232
Dispõe sobre a organização e funcionamento
de Cooperativas-Escola.
O CONSELHO NACIONAL DE COOPERATIVISMO - CNC, em Sessão realizada em 09 de fevereiro de 1982, com base no que dispõem os incisos I, II
e VIII33, do art.97, da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971,
RESOLVEU:
I - A Cooperativa organizada por alunos de estabelecimento de ensino
agrícola classifica-se como Cooperativa-Escola;
II - Além dos alunos integrantes do respectivo estabelecimento de ensino agrícola, poderão associar-se à Cooperativa-Escola o próprio
estabelecimento e entidades a que o mesmo esteja vinculado;
III - O estabelecimento de ensino se fará representar na Cooperativa-Escola por um professor-coordenador, com atribuições de coordenar
suas atividades pedagógico-operacionais e poderes para praticar todos os atos administrativos, conjuntamente com a Diretoria ou com
um ou mais diretores da Cooperativa-Escola na forma do estatuto;
IV - A Cooperativa-Escola terá como objetivos básicos:
a) Educar os alunos dentro dos princípios do Cooperativismo e servir
de instrumento operacional do processo de aprendizagem;
b) Objetivando a aquisição de material didático e insumos em geral,
necessários ao exercício da vida escolar e do processo ensinoaprendizagem;
c) Realizar a comercialização dos produtos agropecuários, decorrentes do processo ensino-aprendizagem, bem como a prestação
de outros serviços da conveniência do ensino e do interesse dos
associados.
V - Ao processo de autorização e registro da Cooperativa-Escola se aplica o disposto no art. 18, da Lei nº 5.764, de 16.12.71.
VI - Poderão ingressar na Cooperativa-Escola os alunos de qualquer grau
de ensino agrícola, maiores de 12 anos.
VII - A incapacidade dos menores, relativa ou absoluta, será suprida na
forma da legislação civil.
VIII - A Cooperativa-Escola será administrada e fiscalizada somente por
associados civilmente capazes, podendo contar com um Conselho de
Representantes integrado por associados maiores de 16 anos.
IX - A Cooperativa-Escola será sempre de responsabilidade limitada.
X - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Ângelo Amaury Stábile
Presidente
32
33

Publicado no D.O. de 15.02.82, pág. 22.766.
Houve engano da referência ao item VIII: o certo seria item VII.
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Resolução CNC Nº 24 - de 25 de janeiro de 198334
Regulamenta os artigos 20 e 97, item IV, da
Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que
tratam da REFORMA DOS ESTATUTOS E DE
RECURSOS AO CNC.
O CONSELHO NACIONAL DE COOPERATIVISMO - CNC, tendo em vista
o que foi deliberado em sessão realizada no dia 25 de janeiro de 1983, com
base no que dispõe o artigo 97, item II, da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro
de 1971,
RESOLVEU:
I - Dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data da Assembléia Geral Extraordinária – AGE que aprovou a reforma de seus estatutos, a cooperativa apresentará ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária – INCRA35, na competente Unidade da Federação, para fins
de averbação da alteração estatutária, requerimento acompanhado
dos seguintes documentos, devidamente rubricados pelo Presidente
da cooperativa ou seu substituto:
a) 4 (quatro) vias da ata da AGE;
b) 4 (quatro) vias do texto completo dos estatutos, reformados, caso
não estejam transcritos na referida ata;
c) prova da convocação da AGE.
II - Vencido o prazo de 30 (trinta) dias, o INCRA1 só conhecerá do pedido
de aprovação da reforma estatutária quando o atraso for justificado
pelo órgão de Administração ou pelo Conselho Fiscal da cooperativa.
III - A reforma estatutária somente não será aprovada se tiver havido falta
de observância das prescrições legais quanto à convocação, instalação e deliberação da Assembléia, defeito formal na documentação
apresentada ou se as modificações, supressões ou acréscimos de
dispositivos estatutários infringirem preceitos legais.
IV - Verificando, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data
da entrada em seu protocolo, a regularidade da documentação apresentada e a adequação da reforma estatutária aos preceitos legais, o
INCRA1 devolverá à cooperativa, devidamente autenticadas, 3 (três)
vias da ata da AGE e, ocorrendo a hipótese da alínea “b” do item I, do texto completo dos estatutos reformados, acompanhados de documento
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dirigido à Junta Comercial do Estado, onde a entidade estiver sediada, comunicando a aprovação da reforma estatutária da requerente.
A falta de manifestação do INCRA36 no prazo a que se refere o item
anterior implicará na aprovação da reforma estatutária para fins de
subsequente arquivamento na Junta Comercial respectiva.
Havendo infringência de dispositivos legais ou defeito formal na documentação apresentada, o INCRA37 fará a devida comunicação à
cooperativa, indicando as exigências a serem cumpridas, no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias, findo o qual, se não atendidas o pedido será arquivado.
Cumpridas as exigências, o despacho do deferimento ou indeferimento será exarado dentro de 60 (sessenta) dias, decorridos os
quais, aplicar-se- á o disposto no item V.
Da decisão proferida, a cooperativa poderá interpor recurso para o
Conselho Nacional de Cooperativismo, observados os prazos e regras contidos nos três itens seguintes.
O recurso a que se refere o item IV do artigo 97 da Lei nº 5.764
de 16 de dezembro de 1971, será interposto por petição dirigida ao
INCRA38, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data do conhecimento da decisão recorrida e conterá o nome e endereço da cooperativa recorrente, os fundamentos de fato e de direito e o pedido
de nova decisão.
A petição do recurso será anexada aos autos, os quais serão remetidos ao Diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural do INCRA
que, ele conhecendo, terá o prazo de 30 (trinta) dias para manter ou
reformar a decisão. Mantida a decisão, o INCRA, dentro de 8 (oito)
dias, remeterá os respectivos autos ao Conselho Nacional de Cooperativismo.
O Conselho Nacional de Cooperativismo apreciará e julgará os recursos na forma e nos prazos estabelecidos em seu Regimento Interno.
Para todos os efeitos, os estatutos reformados entrarão em vigor a
partir da publicação de seu arquivamento na Junta Comercial.
Fica revogado o item XVI da Resolução CNC nº 15, de 27 de outubro
de 1976.
Esta Resolução entrará em vigor no primeiro dia do mês subsequente
ao de sua publicação.

Ângelo Amaury Stábile
Presidente
36
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Resolução CNC Nº 27 - de 22 de agosto de 198439
Dispõe sobre a correção monetária do balanço
das cooperativas.
O CONSELHO NACIONAL DE COOPERATIVISMO - CNC, em sessão
realizada em 22 de agosto de 1984, com base no disposto no artigo 97, item
I, da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971,
RESOLVEU:
I - As Cooperativas sujeitas à correção monetária do balanço na forma
do Decreto-lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e legislação
posterior, deverão proceder da seguinte forma:
a) contabilizar em uma conta de “Reserva de Equalização”, indivisível para fins de distribuição, os resultados da correção realizada
nos termos dos artigos 55 a 57 do Decreto-lei nº 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, bem como a de outros saldos remanescentes
de correções ou reavaliações feitas de acordo com a legislação
anterior ao referido Decreto-lei;
b) contabilizar a correção monetária do capital na conta de “Reserva
de Capital”, que se transferirá para a conta de “Reserva de Equalização”, salvo se a Assembléia Geral, se omissos os estatutos,
determinar, por proposta do órgão de administração ou, através
deste, por solicitação de associado, que seja incorporada, no todo
ou em parte, à conta de capital dos associados;
c) transferir o saldo da conta de correção monetária, se credor, para
uma conta de “Reserva de Sobras Inflacionárias”, igualmente indivisível para fins de distribuição;
d) transferir o saldo da conta de correção monetária, se devedor,
para a de “Reserva de Sobras Inflacionárias” e, não existindo esta
ou sendo ela insuficiente, efetuar o lançamento do total ou da diferença, conforme o caso, na conta de “Reserva de Equalização”
ou de “Sobras e Perdas”.
II - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas a Instrução CNC nº 1, de 22 de fevereiro de 1979 e a Resolução
CNC nº 25, de 22 de novembro de 1983.
Nestor Jost
Presidente
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a outra Central ou Federação

Resolução CNC Nº 28 - de 13 de fevereiro de 198640
Dispõe sobre a filiação de Cooperativa Central
ou Federação de Cooperativas a outra Cooperativa Central ou Federação de Cooperativas.
O CONSELHO NACIONAL DE COOPERATIVISMO - CNC, em sessão realizada em 29 de janeiro de 1986, com base no disposto no artigo 97, itens I
e II da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971,
RESOLVEU:
I - É permitida a associação de Cooperativa Central ou Federação de
Cooperativas a outra Cooperativa Central ou Federação de Cooperativas independentemente de suas modalidades, objetos sociais, atividades e áreas de ação ou admissão serem iguais ou diferentes.
II - A associação de Cooperativa Central ou Federação de Cooperativas
a outra Cooperativa Central ou Federação de Cooperativas não impede que aquela que tenha concedido a filiação ingresse, na mesma
ocasião ou posteriormente, no quadro social de sua associada.
III - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Eugênio Pedro Giovenardi
Secretário Executivo

40

Publicada no D.O. de 19.02.86, Seção I, pág. 2.674.
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RESOLUÇÃO CNC Nº 28 - DE 13 DE FEVEREIRO DE 1986

Resolução CNC Nº 29 - de 13 de fevereiro de 198641
Dispõe sobre a contabilização dos resultados
das aplicações no mercado financeiro feitas pelas Cooperativas.
O CONSELHO NACIONAL DE COOPERATIVISMO - CNC, em sessão realizada em 29 de janeiro de 1986, com base no disposto no artigo 97, item I,
da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971,
RESOLVEU:
I - Os resultados das aplicações feitas pelas Cooperativas no mercado
financeiro serão levados à conta de resultado, ficando a destinação
definitiva a critério da Assembléia Geral ou de norma estatutária.
II - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Eugênio Pedro Giovenardi
Secretário Executivo

41
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RESOLUÇÃO CNC Nº 30 - de 22 de julho de 198642
Dispõe sobre o cancelamento da autorização
para funcionar e do registro das Cooperativas.
O CONSELHO NACIONAL DE COOPERATIVISMO - CNC, em sessão realizada em 22 de julho de 1986, com base no disposto no artigo 97, itens I e
II, da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971,
RESOLVEU:
I - O cancelamento da autorização para funcionar e do registro da cooperativa na Junta Comercial, previsto no artigo 63, parágrafo único,
da Lei nº 5.764/71, somente se efetivará depois de aprovadas as contas e encerrada a liquidação.
II - Antes do encerramento da liquidação, havendo possibilidade de recuperação, os associados poderão decidir pela volta da cooperativa
à sua vida normal.
III - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Aldair Mazzotti
Secretário Executivo

42
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RESOLUÇÃO CNC Nº 30 - DE 22 DE JULHO DE 1986

Resolução CNC Nº 31 - de 20 de agosto de 198643
Estabelece condições para o exercício de
cargos eletivos da administração e fiscalização
das cooperativas.
O CONSELHO NACIONAL DE COOPERATIVISMO - CNC, em sessão realizada em 20 de agosto de 1986, com base no que dispõe o artigo 97, itens
II e VI, da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971,
RESOLVEU:
I - Somente poderá ser eleito para órgão de administração ou fiscalização o associado, pessoa natural, que esteja no gozo de seus direitos
sociais, na forma dos estatutos da cooperativa, respeitadas as restrições e incompatibilidades do art. 51 e seu parágrafo único e §§ 1º e
2º do art. 56 da Lei nº 5.764/71.
II - Sendo omissos os estatutos, a assembléia geral poderá condicionar o exercício dos cargos eletivos de administração e fiscalização
à apresentação de declarações de bens e de inexistência das restrições e incompatibilidades legais mencionadas no item anterior.
III - As declarações mencionadas no item anterior ficarão e poder da cooperativa e, permanentemente, à disposição da Secretaria Nacional
de Cooperativismo.
IV - A presente Resolução não se aplicará às cooperativas de crédito e às
de habitação.
V - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a de nº 13, de 15 de janeiro de 1976.

Adair Mazzotti
Secretário Executivo
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Resolução CNC Nº 33 - de 25 de março de 198744
Regulamenta o item III do artigo 97 da Lei nº
5.764/71.
O CONSELHO NACIONAL DE COOPERATIVISMO - CNC, em sessão realizada em 25 de março de 1987, com base no disposto no artigo 97, item II,
da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971,
RESOLVEU:
I - Instituir o Cadastro Geral das Cooperativas Nacionais previsto no
item III do artigo 97 da Lei nº 5.764/71, através de formulários próprios aprovados pelo Conselho Nacional de Cooperativismo.
II - A Secretaria Nacional de Cooperativismo - SENACOOP, incumbida
dos encargos administrativos do CNC, nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º, do Decreto nº 90.393, de 30 de outubro de 1984, ficará
encarregada da coleta, processamento e divulgação dos dados.
Parágrafo único – A SENACOOP, usando da faculdade que lhe é concedida pelo artigo 7º do Decreto nº 90.393/84, poderá firmar convênio
coma Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB, incumbindo-a do cumprimento do disposto nesta Resolução.
III - Para o atendimento desta Resolução, as cooperativas deverão atualizar anualmente o seu cadastro, preenchendo e devolvendo os formulários enviados pela entidade incumbida de sua execução, bem como
prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados.
IV - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Resolução CNC nº 14, de 03 de junho de 1976.

Adair Mazzotti
Secretário Executivo
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Resolução CNC Nº 34 - de 03 de junho de 198745
Dispõe sobre a filiação de Confederação
de Cooperativas a outra Confederação de
Cooperativas.
O CONSELHO NACIONAL DE COOPERATIVISMO - CNC, em sessão realizada em 03 de junho de 1987, com base no disposto no artigo 97, itens I e
II, da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
RESOLVEU:
I - É permitida a associação de Confederação de Cooperativas a outra
Confederação de Cooperativas independentemente de suas modalidades, objetos sociais, atividades e áreas de ação ou admissão serem iguais ou diferentes.
II - A associação de Confederação de Cooperativas a outra Confederação de Cooperativas não impede que aquela que tenha concedido a
filiação ingresse, na mesma ocasião ou posteriormente, no quadro
social de sua associada.
III - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Adair Mazotti
Secretário Executivo
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