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Define a polItica Nacional de Coopera
tivismo, institui o regime jurIdico das
sociedades cooperativas e dá outras providencias •

"

'

..

I

O Congresso Nacional Decreta: ';""

CAP!TULO I
DA POL1TICA NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Art. 19 - Compreende-se como polItica 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 in
terêsse público.
Art. 29 - As atribuições do Govêrno Federal na co
ordenação e no estImulo às atividades de cooperativismo no terr i
tório nacional serão exercidas na forma desta Lei e das normas
que surgirem em sua decorrência.

r
"

"

f

Parágrafo único - A ação do Poder Público se exer
cerá, principalmente, mediante prestação de assistencia tecnica
e de incentivos financeiros e creditórios especiais, necessários
à criação, desenvolvimento e integração das entidades cooperat!
vas que pretendam executar ou executem atividades consideradas
prioritárias nos planos governamentais.

.

..

,,'

,.,

•
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CAPiTULO rr

DAS SOCrEDADES

COOPER~TrVAS

Art. 39 - Celebram contrato de sociedade coopera
tiva as pessoas que recIprocamente se obri gam a contribuir com
.
bens ou serviços para o exercI cio de U i :;a t'lti vidade econom~ca,
de proveito comum, sem objetivo de lilcro.

-

Art. 4y - l .. s cooper a tivas são sociedades de pes
r
soas, com forma e ~t~~eza jurI2 icü, própri8s, de natureza ci
vil, não sujeitas a falência, constituIdas para prestar servi.
ços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pe
las seguintes caracterIsticas :
r - adesão "J O l 1.lntária, com número i lim! tado de
associados, salvo impossibilidade técnica de
prestaç ão de serviços;
rr - vari ,1 bilidade do capital social,
Co ~ or quotas-partes;

representa

rrr - limitação do número de quotas-partes do capi
tal para cada associado, facultado, porém, o
estabelecimento de critérios de proporciona
lidade, se assim fôr mais adequado
para o
cum?rimento dos objetivos sociais;
I V - incessibilidade das quotas-partes do capital
a terceiros, estranhos à sociedade;
V - singularidade de voto, podendo as cooperati
vas centrais, federações e confederações de
cooperativas, com exceção das que exerçam ati
vidade de crédito, optar pelo critério da pro
porcionalidade;

•

- 3-

VI - "quorum" para o funcionar.lento e deliberação
da Assembléia Geral baseado no número de as
sociados e não no capital;
VII - retôrno das sobras líquidas
proporcionalm~ntc

do

às operações

exercício,
realizadas
~

pelo associado, salvo deliberação eM contra
rio da Assembléia Geral;
VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva
e
de Assist~ncia T~cnica, Educacional e Social;
IX - neutralidade política e indiscriminação
li0iosa, racial

~

re

social;

X - prestação de assistência aos associados, e,
quando prevista nos estatutos, aos empregados da cooperativa;
~{I

,

-

área de admissão de associados limitada as
possibilidades de reunião, contrôle, operações c prestação de serviços.

CAPITULO 111
. DO OBJETIVO E

CLASS1FICAÇ~O

DAS

SOC1~DADES

COOPERATIVAS

Art. 59 - As sociedades cooperativas poder ão ado
tar por objeto ~ualquer gênero de serviço, operação ou ativi
dade, asse~urando-se-Ihes o direito exclusivo e eXigindo-se.
lhes a obrigação do uso da expressão "cooperativa" em sua de
nominação.
Parágrafo único da expressão "Banco".

~

vedado às cooperativas o uso

.'

. -4-

•

Art. 69 - As sociedades cooperativas são conside
radas:
I

-

singulares, as constituIdas oelo número mIni
mo Qe 20 (vinte; pessoas fIsicas, sendo

ex-

ce~cionalmente

de

pes

soas jurI<Ucas que tenhar,l por objeto as

mes

permitida a admissão

mas ou correlatas atividades econôMicas das
pessoas fIsicas ou, ainda, aquelas sem fins
lucrativos;
11 - cooperativas centrais e federações de

coope

rativas, as constituIuas de, no mInimo,
3
(três) singulares, podendo, excepcionalmente,
adnitir associados indivirluais;
111 - confederações, as constituIrlas, pelo
de 3 (três) federações
ratlvas, da mesna
Cles.
§ 19 - 0s associados

menos,

ou centrais de coope

ou de diferentes modalida

in~ividuais

das

cooperati

vas centrais e federações serão inscritos no Livro
de MatrI
cula da sociedade e classificados eM gruDas visando à transfor
mação, no futuro, em cooperativas singulares que a elas se

fi

liarão.
§ 29 - A exceção

est~)elecida

no item 11,

in fi
ne, do "caput" c'I,êste artigo não se aplica às centrais e federa
ções que exerçan atividaces de crédito.
~rt.

ri zam

~ela

7? - As cooperativas sin0ulares se

caracte

prestação di reta de servic.:os aos .:lssociados.
Art. R? -- As cooj)erativas centrais e

de cooperativas o'.Jj eti vam or<Jani zar, en comUF, e

E'r~

federações
naior

eS~i;!:-

,

.

II

•
l.\

;;)

'.~
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•

escala, os servicos econômicos e assistenciais de interêsse das
>

filiadas, integrando e orientando suas atividades, bem como facilitando a utilização recIproca dos serviços.
Art. 99 - As confederações de cooperativas têm por
objetivo orientar e coordenar as atividades das filiadas,
casos er.1 que o vulto dos empreendü lcntos transcender
de

-

capaci~ade

o

nos
âmbito

ou conveniência de atuação das centrais e federa-

I

çoes.
Art. 10 - As cooperativas se classificam

também

de acôrdo com o oüjeto ou pela natureza das atividades desenvol
vidas por elas ou por seus associados.

J

19 - Além das modalidades de cooperativas já co~

sagradas, caberá ao respectivo órgão controlador apreciar e caracterizar outras que se apresentem.

§ 29 - Serão consideradas mistas as

cooperativas

que apresentarem mais de um objeto de atividades.
Art. 11 - As sociedades cooperativas serão de res
ponsabilidade

lin~tada,

quando a responsabilidade do

pelos compromissos da sociedade se li mitar ao valor

associado
do capital

por êle subscrito.

-

Art. 12 - As sociedades cooperativas serao de res
ponsabilidade iliDitada, quando a resnonsabilidade do associado
pelos compromissos da sociedade fôr p essoal, solidária e não ti
ver limite.
Art. 13 - A responsru)ili c ade

cO associado

para

com terceiros, como meMb ro da socie d ad e , s õmente poderá ser invocada depois de judicialmente exigi d a d a coop erativa.

~

~

...

,_.

~

•

•
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CAP!TULO 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
dade, deverá declarar:

nuli

I - a denominação da entidade, sede e objeto de
funcionamento;
11 - o nome, nacionalidade, idade, estado civil,

profissão e residência dos associados funda
dores CJue o assinaram, bem como o valor e
número da quota-parte de cada um;

\

o,

..

;

111 -

-

aprovaçao do estatuto da sociedade;

IV - o nome, nacionalidade, estado civil, nrofis
são e residência dos associados eleitos pa~

ra os órgãos de administração, fiscalização
e outros.

Art. 16 - O ato constitutivo da sociedade e os
estatutos, quando não transcritos naquele, serão assinados p~
los fundadores.
SEÇ~O

I

Dl\. AUTORIZl\ÇÃO DI: PlJ:1CIOUN·mUTO

Art. 17 - A cooperativa constituída na forma da
legislação vigente apresentará ao respectivo órgão executivo

,
..;.,,-

..

t

,

,~

I

í

·1
,

.

li

L'

v

•

•
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federal de contrôle, no Distrito Federal, Estados ou Territó
rios, ou ao órgão local para isso credenciado, dentro de 30
,trinta) dias da data da constituição, para fins de autoriza
ção, requerimento acompanhado de 4 (quatro) vias do ato cons
titutivo, estatuto e lista nominativa, além de outros documen
tos considerados necessários.
Art. 18 - Verificada, no prazo máximo de 60 (se~
senta) dias, a contar da data de entrada em seu protocolo,
pelo respectivo órgão executivo federal de contrôle ou órgão
local para isso credenciado, a existência de condições de fun
cionamento da cooperativa em constituição, bem como a regula
ridade da documentação apresentada, o órgão controlador devolverá, devidamente autenticadas, 2 (duas) vias à cooperati
va acompanhadas de documento dirigido à Junta Comercial do
Estado, onde a entidade estiver sediada, comunicando a aprovação do ato constitutivo da requerente.
§ 19 - Dentro dês se prazo, o órgão controlador,

quando julgar conveniente, no interêsse do fortalecimento do
sistema, poderá ouvir o Conselho Nacional de Cooperativismo,
caso em que não se verificará a aprovação automática prevista no parágrafO seguinte.
§ 29 - A falta de manifestação do órgão contro

lador no prazo a que se refere êste artigo, implicará a apro
vação do ato constitutivo e o seu subseqüente arquivamento
na Junta Comercial respectiva. .

"

,

§ 39 - Se qualquer das condições citadas neste

artigo não fôr atencida satisfatõrirunente, o órgão ao qual
compete conceder a autorização dará ciência ao
requerente,
indicando as eXigências a serem cumpridas no prazo de 60 (ses
senta) dias, findos os quais, se não atendidas, o pedido será automàticamente arquivado.
§ 4? - À parte é facultado interpor da decisão

proferida pelo órSão controlador, nos

~ s tados,

Distrito

Fe

1

•

1

~).l

•
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Federal ou Territórios, recurso para a respectiva administração
central, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contado
da data
do recelJimento da comunicação e, em segunda e última instância,
ao Conselho dacional de Cool1erati vismo, tambér.l no
(trinta) dias.

prazo

de 30

§ 59 - Cum?ridas as eXi<Jências, deverá o despacho

do deferimento ou indeferimento da autorização ser exarado deg
tro 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 pUblico, cada um
deles terá o prazo de 60 (sessenta) dias para se manifestar.
§ 69 - Arquivados os documentos na Junta

Comer-

cial e feita a respectiva publicação, a cooperativa adquire
sonalidade jurídica, tornando-se apta a funcionar.

pe~

§ 79 - 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
fôr autorizada a funcionar.
§ 89 - Cancelada a autorização, o órgão de contrá

le expedirá comunicação à respectiva Junta Comercial, que
baixa nos documentos arquivados.
§ 99 - 1'. autorização

dará

~ara

funcionamento das coope
rati vas de habitação, das de crédito e das seções de crédi to cas
cooperativas agrícolas mistas subordina-se, ainda, à
política
dos res.!?ectivos órgão s normativos.
§ 10 - A criação de seções de crédito nas coopera

tivas agrícolas Distas será submetida à prévia autorização
Banco Central do Bra s il.

do

•

-9-

-

-

Art. 19 - A cooperativa escolar nao estara sujei
ta ao arquiv~ento dos documentos de constituição, bastando re
metê-los ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria, ou respectivo órgão local de contrôle, devidamente auten
ticados pelo diretor do estabelecimento de ensino.

-

Art. 20 - A reforma de estatutos obedecerá,
que couber, ao disposto nos artigos anteriores, observadas
prescrições dos órgãos normativos.

no
as

SEÇ1\O 11

DO ESTATUTO SOCIAL

Art. 21 - O Estatuto da cooperativa, além de aten
der ao disposto no artigo 49, 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;
11 - os direitos e deveres dos associados, nature

za de suas responsabilidades e as condições
de admissão, demissão, eliminação e exclu
são e as normas para sua representação
nas
assembléias gerais;
111 - o capital mínimo, o valor da quota-parte,

o
mínimo de quotas-partes a ser subscrito pelo
associado, o modo de integralização das quo
tas-partes, bem como as condições de sua retira d a nos casos de de ~ issão, eliminação ou
de exclusão do associ ad o;

,

,
"

•

•

-10IV - a forma de devolução das sobras lIquidas aos

associados ou de repartição das perdas entre
êles;
V - o modo de administração e fiscalização, esta
belecendo os respectivos orgaos, com defini
~

-

ção de suas atribuições, podêres e funcionamento, a representação ativa e passiva da so
ciedade em juIzo ou fora dêle, 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 sua~ deliberações, vedac10 o dlreito de voto aos que nelas tiverem
interêsse particular sem privá-los da participação nos debates.
VII - os casos de dissolução voluntária da socieda

de;

-

VIII - o modo e o processo de alienação ou oneraçao

de bens imóveis da sociedade;
IX - o modo de reformar o estatuto;

x-

o núnero mIn,imo de associados.

CAPITULO V
DOS LIVROS
~ rt.

22 os seguintes livros :
I

-

11 -111 -

A

sociedade cooperativa deverá possuir

de f1a trIculai
de At as das
de

~tas

Ass en~ l~i as

Ge rais;

d os órgãos de hdministraç ãoi

, /
I

•

•

-11IV - de Atas do Conselho Fiscal;
V - de Presença dos Associados nas

Asse~bléias

Ge

raisi
VI - outros, fiscais e contábeis, obrigatórios.
Parágrafo único -

~

facultada a adoção

de

livros

de fôlhas sôltas ou fichas.
Art. 23 - No livro de matrícula, os associados
rão inscritos por

orde~

cronológica de admissão,

dêle

se

constan-

do:
I

-

o nore, idade, estado civil, nacionalidade, pro
fissão e residência do associado;

11

-

a data de sua admissão e, quando fôr o caso,
de sua demissão a pedido, eliminação ou exclu-

-

saOi

111 -

a conta corrente das respectivas quotas-partes
do capital social.
CAPtTULO VI
DO CAP lT AL

soe lAL

Art. 24 - O capital social será subdividido em quo
tas-partes, cujo valor unitário não poderá ser su?erior ao

maior

salário-mínimo vigente no País.

!

'\

5

11 - Nenhum associado poderá subscrever mais de
1/3 (um têrço; 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.
§ 20 - ::3.0 estão sujeitas ao lini te

estabelecido
no parágrafo anterior as pessoas jurídicas de direito público que
participem de cooperativas de eletrificação, irrigação e telecomunicações.

•

.'\',

.
.~?,

I :lJ'T
r,

L)-<-

C

..,.....

'

...~. .

i

•
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CAP I'.i:'ULO

VI I

DOS FU:lDOS

obri~adas

Art. 28. - As cooperativas silo

a

consti

tuir:
I - Fundo de Reserva destinado a reparar perdas e
atenuer ao

cesenvolvi~ento

de suas ativiCades,

constituíJo cor;1 10% ,dez por cento) , pelo r,1enos, oas sobras

lí ~ uidas

do exercício;

11 - Fundo é!.e ,i\ssistência Técnica,
~ocia1,

'.

bducaciona1

e

destinado à prestação de assistência

aos associados, seus familiares c, quando pre
visto nos estatutos, aos empregados da cooperativa, constituído de 5% (cinco por
pelo menos, das sobras líquidas

..

.
exerC1ClO.

cento),

apuradas

no

~

19 - Além dos previstos neste artigo, a Assem
b1éia Geral :')ocerá criar outros fundos, inclusive rotativos, com
recursos destinados a fins esnecíficos, fixando o modo de forma
ção, aplicação e liquidação.

1 29 - Os serviços a

sere~

atendidos pelo
Fundo
de Assistência Técnica, Eoucaciona1 e ~ocia1 poderãooor executa
dos me0iante convênio com entidades pÚblicas e privadas.

CAPITULO

VIII

•

~rt.

29 - ~ ingresso nas cooperativas é livre a
todos que G.esejaren utilizar os serviços ;>restados
pela
so-

- ....

--

·

.---.-.-------------------------------------------~
~
i;

,
"

,

/

/

,

"

"

~

li'

--

~

/

-J

"
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§ 39 -

C vedado is

coo~erativas

distribuIrem qual

quer espécie de benefIcio is quotas-partes do capital ou estabe
lecer outras vantagens ou · ~rivilégios, financeiros ou não, em
f avor de quaisquer associados ou terceiros, excetuando-se os ju
ros até o máximo de 12% (doze por cento) ao ano que incidirão
sôbre a parte integralizada.

~í

~

t

t

I

t,

I

I

Art. 25 - Para a formação do capital social

po-

der-sc-á estipular clue o ~agamento das quotas-partes seja reali
zado mediante prestações periódicas, independentemente de chama
da,

~or

meio de contribuições ou outra forma estabelecicta a cri

tério dos respectivos órgãos executivos federais.
.~rt .

26 -

~

transferência de quotas-partes

lI.

sera

!

I!

I

I

ii

I

t

~

A

averbada no Livro de MatrIcula, mediante termo que contera
as
assinaturas do cedente, do cessionário e do diretor que o esta-

í

1

j

tuto designar.
Art. 27 - A

integralizaç~o

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 porcentagcP1 do valor do movimento finan
ceiro de cada associado.
§ 19 - O disposto neste artigo não se aplica

ãs

cooperati vas de crédito, às agrí colas Distas com seção de crécH
to e is ~abitacionais.

J 29 -

L~as

sociedades coo!1erati vas em que a

subs

crição do capital fôr diretamente proporcional ao movimento ou
à expressão econônica de cada associado, o estatuto deverá nrever sua revisão periór.ica IJara ajustamento

condir:ões vigentes.

J

~ --------------------------------------------------------------------------------------------~

•
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•

•

sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais e preencham
as condições estabelecidas no estatuto, ressalvado o disposto
no artigo 4~, iteD l, desta Lei.

J 19 - A admissão dos associados poderá ser res
trita, a critério do órgão normativo respectivo, às pessoas que
_--" exerçam determinada atividade ou profissão, ou estej aro vincula
//
!
das a determinada entidade •

.'

§ 29 - Poderão ingressar nas cooperativas de

-I

pe~

ca e nas constituídas por produtores rurais ou extrativistas,
as pessoas jurídicas que pratiquem as mesmas atividades econômicas das pessoas físicas associadas.

. It

. .,'

l

~

..
~

3~

- Nas cooperativas de eletrificação, irriga
ção e telecomunicações, poderão ingressar as pessoas
que se localizem na respectiva área de operações.
§

§ 49

~~ão

Doderão ingressar no quadro das coope
rativas os agentes de comércio e empresários que operem no mes
mo campo econô~ico da socie dade.
,. .
•

Art. 30 - ~ exceção cas cooperativas de crédito
e das agrícolas mistas com seção de crédito, a admissão de associados, que se efetiva mediante aprovação de seu pedido de
ingresso pelo órgão de administração, complementa-se com
a
subscrição das quotas-partes do 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 vo
tar e ser votado, até que sejam aprovadas as contas do exercí
cio em que êle dei xou o emprêgo.
l.rt. 32 - A demissão do assoei ado será
mente a seu pedido.

unica-

..
,-

~;
~-

"

l'"
)

,..-

.

{

,>
"

/-

-:')"
>
'

,
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Art. 33 - A eliminação do associado é aplicada em
virtude õe infração legal ou estatutária, ou por fato especial
previsto no estatuto, r.lediante têrmo firmado por quem de direito no Livro de MatrIcula, 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 elimina
çao.

-

Parágrafo único - Da eliminação cabe recurso, com
efeito suspensivo, à pri~eira Assembléia Geral.

,
"

'.

\,

l
"

'.

i

Art. 35 - A exclusão do associado será feita:
I

-

11 -

por dissolução da pessoa jurídica;
por morte da pessoa física;

111 - por incapacidade civil não suprida.

Art. 36 - A responsabilidade do associado perante
terGeiros, por compromissos da sociedade, perdura para os demitidos, eliminados ou excluídos até quando aprovadas as contas
do exercIcio em que se deu o desligamento.
Parágrafo único - As obrigações dos associados f~
lecidos, contraídas com a sociedade, e as oriundas de sua res
ponsabilidade 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 asse0urara a igualdade de
direito dos associados, sendo-lhe defeso:
I

-

renunerar a quem agencie novos associados;

.,

.,.......

L..)
/

./

~1
•

-16-

11 - cobrar nrêmios ou ágio Dela entrada de novos
associados ainda a título de com;>ensação das
reservas;
111 - estabelecer restrições de qualquer

espécie

ao livre exercício dos direitos sociais.

CAP!TULO IX
DOS

CRGÂO~

SOCIAIS

SEÇi\O I
DAS AJS:;:;:mLt:Il.S GERl\.IS

Art. 38 -- 1\ l~sseIT'bléia Geral dos associados é

o

órgão supremo da sociedade, dentro dos li~ites leyais e estatu
tários, ten20 pod~res para decidir os neg6cios relativos ao ob
jeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculan

a

to

dos, ainda que ausentes ou discordantes.

J

19 - ]'.s Assembléias Gerais serão convocadas com

antecedência mIninéi de 10 (dez) clias, em primeira convocação,
mediante editais afixados em locais
cias comumente mais

fn~qüentadas

a~ropriados

das

pelos associados, !,">ublicação

em jornal e conlunicação aos associados por intermédio
culares.

~1 ão

dependên
de

havendo, no horário estabelecido, "quorun"

instalação, as asse~b léias noderão ser realizadas em
ou terceira convocac.,ões desde que

assir.~

perJ'Tlitam

cir
de

segunda

os estatutos

e conste do respectivo eàital, ~uando então será observado o
intervalo mínimo ce 1 (uma) hora entre a realização por urna ou
outra convocac• ao .

"-- .

".'

I

./

-'

•
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29 - ~ convocaç~o ser~ feita pelo Presidente, ou
por qualquer dos órc;ãos de administraç~o, pelo Conselho Fiscal,
j

ou após solicitação não atendida, por 1/5 (um quinto) dos
ciados enl ~leno yo zo dos seus direitos.

asso-

A

5

39 - ~s deliberações nas Assenbléias Gerais

serao tornadas por maioria de voto dos associados nresentes com di
reito de votar.

-

!-_rt. 3<) - .r; da competência das Asscr'1bléias Gerais,
ordin~rias ou extraordinárias, a destituição dos membros dos or
gãos de administração ou fiscalização.

..

' ) ,~r,s.('r(: '"o

li:-,icn - " correndo c:Ô!stt tui \,ão 0ue

))ossa

afetar a re"Ju 2..:trL>c'o da ,J.uJdÍnistrc.ção ou fi8c ,"} lizaç<:io ('a entiLia
(1"', eo<.:C'rá a 1.SSOi )~) léil f:osit ;n"'lr ,l .ll:-ünistradores e
conselheiros
provisórios, até a ~osse fos novos, cuja eleição se e[ctuar~
prazo máxino de 30 (trinta) dias.

no

i

J
I

}\rt. 40 - ~r as .\ssenbléias Gerais o "quorum" de ins
talação ser~ o seguinte:

..

I - 2/3 (dois têrços) do numero de associados,
~rimeira

em

convocação;

II - metade mais 1 (um)

convocaçao;

III - mínino de 10 (dez;

aos associados en

i

I

i

segunda

associados na terceira

con

vocação, ressalva~o ocaso de cooperativas cen
trais e federações e confederações
talarão COM ~ualqucr nGmero.

~ue

se ins;

,j
,'\rt. 41 - :Jas 1.ssern:)léiélS Gerais das ce:1trais, fe
derações e confederações àe cooperativas, a representação
sera
feita Dor delegados indicados na forrra fos seus estatutos e credenciados pcl~ diretoria das r~spectivas filiadas.
~

...:

"

"

~. ,.

J ~ ).

tiJt

•

•
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Parágrafo único - Os grupos de associados indivi
duais das cooperativas centrais e federações serão

representa

dos por 1 (um) dcle;ado, escolhido entre seus membros e creden
ciado pela respectiva administração.
~rt.

42 - Nas hssembléias

Ge~ais

das

cooperati
vas singulares cujos associados se distribuam ~or área distante a mais de 50 l~n da sede, ou no caso de doença
se
. comDrovada,
rá peIT.1itida a representação por meio C:e procurador que
a qualidaCe ee Gssociado no gazo de seus
exerça mandato eletivo na sociedade.

dir~itos

tenha

sociais enão

-

"
Parayrafo
unico - Cada procurador nao podera
~

~

re

presentar mais de um associado.

-

Art. 43 - Prescreve em 4 (quatro) anos a açao pa
ra anular as

delibera~ões

da hsseffi01éia Geral viciar.as de êrro,

dolo, fraude ou simulação, ou tomadas com violação da

lei ou

do estatuto, contado o nrazo da data em que a Asser;lbléia

foi

realizada.
SEÇJ\O 11

.1 \.rt. 44 .- A Assembléia Geral Orc'in'?ria, aue se
realizará anualmente no s 3 (três) p::.irneiros meses aDós o térmi
no do exercfcio social, deliberará sabre os se s uintes assuntos
~ue ceverão constar oa ordem GO cin:
~

I - prestação de contas I:OS órCj ãos de adr.ünistra
ç ão ucom~anha d a de parecer do Conselho Fisc a l,

c~mDrcendenf 0 :

i
I

n)

relat6rio Ca s estãoi

b ) ba lan ç o ;
•

---._.--------------------------------------------------------------------------------------------~

./

, CfI

,

'/

!

~

"

'.

,-

"

•

CI

.

" ,i
,~

àellon s trati vo da conta de sobras c perdas
rt 2 soc i c d arle 8 0 narcccr elo Consel ho
Fis
c e lo
"i.

::'-:1 - d esti n ac;Ã.o (la3 sob ras ou rateio dos prejuízos
.,
1
.
UCc.UZlnc.ose, no rlJ: i r ~ e i ro cc.SO, as parcelas
:'1

~ara

111

IV

os f un ~os e reruneraç6es ob rigat6rias:

-

- cleiç;ão G.os conponentes dos orgaos ae admioutros,
nistração, do Cons e l:lo Fiscal e ele
q uando fôr o casoi
~

-

~

~.I

luando previsto, a fixação do valor dos hono
rários, sratifica(6es c cé d ula de
~resença
dos r. ieITL'1rOS do Conse 1'10 de ]\dr:ünistração ou
~a

Diretoria e do Conselho Fiscal;

V - quaissucr assuntos ele interêsse social,

ex-

cluíllos os enumerados no artigo 46.

5

19 - Os membros dos 5rsãos de administração

e'

fiscalização não 90derão participar da votaç50 das nat~rias re
feridas nos itens I e lU

d~ste

arti ~ o.

,

.

S 29 - Â e:~cecão fas cooTlerativas de cr~dito
......

das agrícolas

~

J~stas

c

t

!',

conl seção de crédito, a aprovação do rela

t6rio, balanço e contas dos órgãos ce administração, desonera
seus componentes de responsabilirade, ressalvanos os casos de
êrro, dolo, f raude ou s i nulação, De r.• como a in fração da lei ou
do estatuto.
"" '('''
..J.L.:..
:( "': "\ 0
1.

111

DA~
!

Art. 45 - A
lizar- se-á

se r~ re

q uer a ssunt o

~e

Asse Lb l~ia

Ge r a l

~ xtr a ordinári a

C[ UC nece ssári o e po(c rá 2e li bc r a r

i n t e r~ sse

no e dit a l ue c onvo c acao
.
,

da

s o ci e~a~ 0,

f8 s de q ue

•

s a~re

re a

q ual
r.:enci onado

!
•\

í
!

.

·;
~;')

:

.'

.:'

-20-

Art. 46 - ~ <ia co;.1petência exclusiva da .' 1.sser1lJléia
Geral ':;xtraordinária deliLerar s0:)rC os sel:.Juintes assuntos:
I

reforma do estatuto;

11 _. fusão,

incor;>orução ou Jes:'lenbramentoi
111 - rílUdança do objeto Lia sOcip.c~ade;
IV - dissolu~ão vclunt~ri2 da socieCade e

de liquidantes;

V - contas do liquidante.
Parágrafo finico - são necess~rios os votos lie 2/3
(dois t~rços) dos associados presentes, para tornar válidas
as
deliberações de que trata ~ste artigo.

liRGKo~:
DE_-_.
l\.D~lIln
STRArfí.O
-DOS
-_.. _- ---_.
--"- ._-

~--

Art. 47 - 1'. sociec"1ade será administrilda nor UPla Di
retoria ou Conselho de Ao.p'\!nistração, cowposto exclusivamente de
associados eleitos pela ':\ssE::J~lé:!.a Geral, co:rn [i1 anoato nunCé\ sun~
rior a quatro anos, sendo obri]ut6ria a renovação de,
1/3 (um têrço) aos car~os diretivos.
~ 19 - O

sários

ã

- -

estatuto noderá criar outros orgaos neces

administração.

~ 2? - A ~osse rios administradores e conselheiros
fiscais das cooperativas de cr~~ito e das agrícolas Mistas
com
seção de crédito e habitacionais fica sujei ta à pr6vi.:l 110[;1.olo9'a
ção dos respectivos 6rgãos nonnntivos.

- -

l\rt. 48 - Os or'JàOS de adr-:inistração [)oC::er' contra
tar gerentes técnicos ou cor:-,erciais, que não !)ertençarr ao quadro'
de associados, fixando-lhes as atribui\õcs e sàlários .

;lI
..

{ -'

().l. L .

,.

I

I

.'

I

•
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Art . 49 - Res salv ada a leg isla ção es~ecIfica que
re
se as coo per ativ as de sré dit 0, as seç ões de cré dit
o das coo per ati
vas ar,; ríco las mis tas c as ue hal Jita ção , os adm inis
trad ore s ele itos ou con trat ado s não ser ão pes soa lme nte res pon sáv
eis pel as obr i
gaç 6es 1ue con traI rem em nOMe da soc iefa de, mas res
pon der ão sol idàr iam ent e pel os pre juíz os res ult ant es de seu s ato
s, se pro ced e
rem com cul pa ou dol o.
Pará~rafo

úni co - A soc ied ade res pon der á pel os ato s
a que se ref ere a últi~a par te d~ste art igo se os
hou ver rat ific a
ao ou d~les log rad o pro vei to.
Art . 50 -Js par tici pan tes de ato ou ope rr'\ç ao
socia l em que se ocu lte ~ nat ure za da soc ied ade ~od
em ser dec lar ar.os pes soa lme nte res~onsáveis pel as obr i9a çõe s em
nOlre del a con tra ída s, seL1 pre juíz o das san çõe s pen <lis cah Ive is.
Art . 51 - 0ão ine leg íve is, aléD das pes soa s imp edi
das por lei , os con den ado s a l)en a sue ved e, ain da
que tem por ària men te, o ace sso a carl jos púb lico s i ou nor crin e fali
me nta r, ne pre
vur ic< lção , pei ta ou sub 6rn o, eoneuss~o, nee ula to,
ou con tra
a
eco non in .oon
. ula r, a f~ nú~lic~ ou a ~ropriedadc .
Pará c.:;r afo úni co - LJão pod er. eon ;Jor uma meSFla Dir eto
ria ou Con sel! 10 de il.(i,f1ini stra ç:ã. o os par ent es ent
re si até
29
<Jra u, en linl 1a reté l. 0'1 r.o late ral.
I

·t

Art . 52 - O Cir eto r ou <lss oeia tÁo llt:e , en 'lua lqu er
o
r r.ra ção , ten~a int erê s se opo sto ao da soeie~ade,
não poC e par tie i
par ~as del ibe raç 6es ror cre nte s ~ ess a ope raç ão,
cum prin do- lhe acus ar o seu inpe c:ir ' en to.
Art . 53 sincornpati~ilizar 'se

~s

dir ige nte s de coo per ativ as Jcv erã o
car so o cu;; <l(10 , CO '! 2.nt ecp. dp.n ci él
de

( se1. 3,\ mes es, (jua nco
"
.
, •cos
C2nc
. .loa

de

T

L!.

ear<:.ros

2

1 c t·1 vos

-lo ._
1
~u>.J

i cos ue
1
qua 1

que i' nat ure za.
.'

•
•

,
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-22Art. 54 - Os conponentes da Administração e do Con
selho Fiscal, bem como os liquidantes, equiparam-se aos administradores das sociedades anônimas para efeito de responsabilidade
criminal.
Art. 55 - Sem prejuízo da ação que couber ao asso
ciado, a sociedade, por seus diretores, ou representada pelo associado escolhido em Assembléia Geral, terá direito de ação contra os administradores, para prpmover sua responsabilidade.

SEÇ1\O V
DO CONSELHO FISCAL

Art. 56 - A adninistração da sociedade será fisca
lizada, assídua e minuciosamente, por um Conselho Fiscal, consti
tuído de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, todos as
soci~dos eleitos anualmente pela Assembléia Geral, sendo permiti
da apenas a reeleição de 1/3 (um têrço) dos seus componentes.
§ 19 - Não podem fazer parte do Conselho

Fiscal,
além dos inelegíveis enumerados no artigo 51, os parentes dos di
retores até o 29 grau, eM linha reta ou colateral, bem corno
os
parentes entre si até êsse grau.
§ 29 - O associado não pode exercer cumulativamen-

te cargos nos órgãos de administração e " de fiscalização.

CAP!TULO X
DA FUSÂO, I~CORPORAÇÂO E D~SMEMBRfu~NTO

Art. 57 - Pela fusão, duas ou mais cooperativas for
mam nova sociedade.

1.',

\

I
I
I

I
I
I

•

I

I
I
I

•

-23 § 19 - Del ibe rad a a fus ão, cad a coo per ativ a int~
res sad a ind ica rá nomes par a com pore m com issã o mis ta
que pro ceder á aos estu dos nec ess ário s à con stit uiç ão da nov a
soc ied ade ,
tai s como o lev ant ame nto pat rim oni al, bal anç o ger al,
pla no de
dis trib uiç ão de quo tas -pa rte s, des tino dos fun dos de
res erv a e
out ros e o pro jeto de est atu to.
§ 29 - Apr ova do o rel ató rio da com issã o mis ta e
con stit uld a a nov a soc ied ade em Ass emb léia Ger al con
jun ta, os
res pec tivo s doc ume nto s ser ão arq uiv ado s, par a aqu isiç
ão de peE
riOn alid ade jur ldi ca, na Jun ta Com erc ial com pet ent e,
e
dua s
via s dos mes mos , com a pub lica ção do arq uiv ame nto ,
ser ão enc amin had as ao órg ão exe cut ivo de con trô le ou ao órg ão
loc al cre den ciad o.
§ 39 - Exc lui- se do dis pos to no par ágr afo ant e
rio r a fus ão que env olv er coo per ativ as que exe rçam
ativ ida des
de cré dit o. Nes se cas o, apr ova do o rel ató rio da com
issã o mis
ta e con stit uld a a nov a soc ied ade em ass em blé ia ger
al con jun ta,
a aut ori zaç ão par a fun cio nar e o reg istr o dep end erã
o de pré via
anu ênc ia do Ban co Cen tral do Bra sil.

-

Art . 58 - A fus ão det erm ina a ext inç ão das soci~
dad es que se unem par a form ar a nov a soc ied ade que
lhe s suc ede
rá nos dir eit os e obr iga çõe s.
Art . 59 - Pel a inc orp ora ção , uma soc ied ade coop~
.
rat iva abs orv e o pat rim oni o, rec ebe os ass
oci ado s, assu me
as
obr iga çõe s e se inv est e nos dir eit os de out ra ou out
ras coo pe
rat iva s.

-

Par ágr afo úni co - Na hip óte se pre vis ta nes te ar
tig o, ser ao obe dec ida s as mesmas form alid ade s est abe
lec ida s p~
ra a fus ão, lim itad as as ava liaç ões ao pat rim ôni o da
ou das so
cie dad es inc orp ora nda s.

-

•

L -

...
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•
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•

Art. 60 - As sociedades cooperativas poderão desmembrar-se em tantas quantas forem necessárias para atender aos
interêsses dos seus associados, podendo urna das novas entidades ser constituída corno cooperativa central ou federação
de
cooperativas, cujas autorizações de funcionamento e os arquiv!
mentos serão requeridos conforme o disposto nos artigos 17
e
seguintes.
Art. 61 - Deliberado o desmembramento, a
Assembléia designará urna comissão para estudar as providências necessãrias à efetivação da medida.
§ 19 - O relatório

apresentado pela comissão, acompanhado dos projetos de estatutos das novas Cooperativas, se
para
rã apreciado em nova Assembléia especialmente convocada
êsse fim.
§ 29 - O plano de

desmembramento preverá o rateio, entre as novas cooperativas, do ativo e passivo da sociedade desmembrada.
~

§ 39 - No rateio previsto no paragrafo

anterior,
atribuir-se-ã a cada nova cooperativa parte do capital social
..
da sociedade desme~brada ere quota correspondente a participa
ção dos associados que passam a integrá-la.

!

,

f

I

f 49 - Quando urna das cooperativas fôr constituída como central ou federação de cooperativas,prever-se-ã o
tante das quotas-partes que as associadas terão no capital
cial.
~rt.

62 - Constituídas as

mon
so-

sociedades e observado
o disposto nos artigos 17 e seguintes, proceder-se-á as trans
ferências contábeis e patrimoniais necessárias à concretização
das medidas adotadas.

.

•

ç
I
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•

•
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Par ágr afo úni co - Tan to nos cas os de fus ão, inc oI'p 2
...
pre ser vad o o des tino dos fun dos ina
ser
,
ento
raç ão ou des mem bram
div isIv eis .

,
,

CAP!TULO XI
DA

DISSOLUÇ~O

E

LIQUIDAÇ~O

i,
,

J

Art . 63 - As soc ied ade s coo per ativ as se
de ple no dir eit o:

dis sol vem

I - qua ndo ass im del ibe rar a Ass~mbléia Ge ral, de~
de que os ass oci ado s, tota liza ndo o núm ero mIn i
mo exi gid o por est a Lei , não se disp onh am a asseg ura r a sua con tinu ida de;

11 - pel o dec urs o do pra zo de dur açã o;
;
III - pel a con sec uçã o dos obj etiv os pre det erm ina dos
IV - dev ido à alte raç ão de sua form a jur ídi ca;

V - pel a red uçã o do núm ero mIn imo de ass oci ado s ou
Ass emb léia
do cap ital soc ial mIn imo se, até a
Ger al sub seq üen te, rea liza da em pra zo não inf e
rio r a 6 (se is) mes es, êle s não fore m res tab ele
cid oSi
,
VI - pel o can cela men to da · aut ori zaç ão par a fun cio nar
de
VII - pel a par alis açã o de sua s ativ ida des po r mai s
120 (ce nto e vin te ) dia s.
Par ágr afo úni co - A dis sol uçã o da soc i eda de imp ort a
reg i s t ro.
rá no can cela men to da aut ori zaç ão p ara f unc ion ar e do

I

I
I
I

I

I

Art . 64 - Qua n do a dis sol uç ão da s oc ied ade não fô r
art i go ant e
pro movi da vOl unt àri ame nte , nas hip óte s es p rev ist as no
i do de q ua lr ior , a med ida poà e rá se r t omada jud ici a l men te a ped
fed er al .
q uer ass oci ado ou por ini cia tiv a do ó rg ão e xec uti vo
•

/"

•

t'
~ I~'

, 0(~

,

(
•
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-26Art. 65 - Quando a dissolução fôr deliberada pela A~
sembléia Geral, esta nomeará um liquidante, ou mais, e um Conselho
Fiscal de 3 (três) membros para proceder à sua liquidaçÃo.
§ 19 - O processo de liquidação só poderá ser inicia

do após a audiência do respectivo órgão executivo federal.
§ 29 - A Assembléia Geral, nos limites de suas

atri
buições, 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 liquid~
tes deverão usar a denominação da cooperativa, seguida da expres
sÃo: "Em liquidação".
Art. 67 - Os liquidantes terão todos os podêres nor
- necessa
mais de administração, podendo praticar atos e operaçoes
rios 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;
11 - comunicar

à administração central do respectivo

órgão executivo federal e ao Banco Nacional de
Crédito Cooperativo S.A. a sua nomeação, forne
cendo cópia da Ata da ' Assembléia Geral que deci
diu a matéria;

rIr - arrecadar os bens, livros e documentos da socie
dade, onde quer que estejam;
IV - convocar os credores e devedores e promover o l~
vantamento dos créditos e débitos da sociedade;

•

.) 1

.. ,~"

,
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' , , , ' I.
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-27de
sua investidura e com a assistência, sempre que
possível, dos administradores, ao levantamento
do inventário e balanço geral do ativo e pass!

15 (quinze) dias seguintes ao

VOi

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 res
pectivas quotas-partes do capital social nao
realizadas, quando o ativo não bastar para a
solução do passivo;

-

VIII - fornecer aos credores a relação dos associados,
se a sociedade fôr de responsabilidade ilirnita
da e se os recursos 'apurados forem insuficientes para o pagamento das dIvidas;
IX - convocar a Assembléia Geral, cada 6 (seis) me
ses ou sempre que necessário para
apresentar
relatório e balanço do estado da liquidação e
prestar contas dos atos praticados durante
o
perIodo anterior;
X -

.jJ'- l.

'.

)-1""
t)
\.. I

•

v - proceder nos

;::

"

81

\~I

•

,

• 'l

apresentar à Assembléia Geral, finda a liquid a
ção, o respectivo relatório e as contas finai~

XI - averbar, no órgão competente, a Ata da Assembléia Geral que considerar encerrada a liquida
çao.

-

Art. 69 - As ob rigações e as res ponsab i l idades dos
liqui dru1tes re ge ~-s e pelos p receitos peculi a res aos dos administ ra00 r e s da s ociedade liqui danda.

•
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Art. 70 - Sem autorização
o liquidante gravar de ônus os móveis e
timos, salvo quando indispensáveis para
inadiáveis, nem prosseguir, embora para
na atividade social.

da Assembléia não poderá
imóveis, contrair empréso pagamento de obrigações
facilitar a liquidação,

-

Art. 71 - Respeitados os direitos dos credores pre
ferenciais, pagará o liquidante as dívid~s 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 c~
operados ate o valor de suas quotas-partes e encaminhado o rema
nescente conforme o estatuído, convocará o liquidante Assembléia
Geral para prestação final de contas.

..

Art. 74 - Aprovadas as contas, encerra-se a liquid~
ção e a sociedade se extingue, devendo a ata da Assembléia ser ar
quivada na Junta Comercial e publicada.
Parágrafo único - O associado discordante terá o pr a
zo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da ata, p ara promo
ve r a ação que couber.
Art. 75 - A liquidação extrajudicial da s cooperativas poderá ser p romovi da por iniciativa do respe ctivo órgão exe~
cuti vo federal, que de si gnará o l i qui dante , e se rá processada de
acô r do com a l egis l ação e specí f ica e demai s dispos ições regulamen
tares, desde que a sociedade de i xe de oferecer condições operacio
nais , principalmente por constat ada ins o lvên~ia.

•

,.
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•

po~

§ 19 - A liquidação extrajudicial, tanto quanto

•

s!vel, deverá ser precedida de intervenção na sociedade.
§ 29 - Ao interventor, além dos podêres

expressame~

te concedidos no ato de intervenção, são atribu!das funções,
rogativas e obrigações dos órgÃos de administração.

pre~

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 fôr de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a
cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem preju!zo,
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.

;e

-

Art. 77 - Na realização do ativo da sociedade, o
quidante deverá:

li

I - mandar avaliar, por avaliadores judiciais ou
Instituições Financeiras PÚblicas, os bens
SOCiedade;

de
da

II -

proceder à venda dos bens necessários ao pagamento do passivo da sociedade, observadas,
no
que couber, as normas -constantes dos artigos 117
junho
e 118 do Decreto-lei n9 7 661, de 21 de
de 1 945.

Art. 78 - A liquidação das cooperativas de crédito
e da seção de crédito das cooperativas agr!colas mistas reger-se-á
pelas normas próprias legais e regulamentares.
j

" I
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CAPtTULO XII
DO SISTEMA OPERACIONAL DAS COOPERATIVAS
SEÇ1tO

I

DO ATO COOPERATIVO
Art. 79 - Denominam-se atos cooperativos os
pr~
,
ticados entre as .cooperativas e seus associados, entre estes
e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associadas, pa
ra 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.

..

Art. 80 - A entrega da produção do associado a
sua cooperativa, significa a outorga a esta de plenos pOdêres
para a sua livre disposição, inclusive para gravá-la e dá-la
em garantia de operações de crédito realizadas pela sociedade •
.'

SEÇ1tO 11
DAS DISTRIBUIÇOES DE DESPESAS
..

Art. 81 - As despesas da sociedade serão cober
tas pelos associados mediante rateio na proporçÃo direta
da
fruição de serviços.

'l

"'

Parágrafo único - A cooperativa poderá, para me
lhor atender à equanimidade de cobertura das despesas da so
ciedade, estabelecer:

-

"

•

.
- , ... ;,'
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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 esta
tutoi
II - rateio, em razão diretamente proporcional, en
tre os associados que tenham usufruído
dos
serviços durante o ano, das sobras líquid~sou
dos prejuízos verificados no balanço do exercício, excluídas as despesas gerais já atendi
das na forma do item anterior.
Art. 82 - ~ cooperativa que tiver adotado o crité
,
rio de separar as despesas da sociedade e estabelecido o seu ra
teio na forma indicada no parágrafo único do artigo anterior de
vera levantar separadamente as despesas gerais.

..

SEÇ1í.O III
DAS OPERAÇOES DA COOPERATIVA

Art. 83 - A cooperativa que se dedicar a
vendas
em comum, poderá registrar-se corno armazém geral e, nessa condi
ção, expedir "Conhecimentos de Depósitos e vlarrants" para os pro
dutos de seus associados conservados em seus armazéns, próprios
ou arrendados, sem prejuízos da emissão de outros títulos decor
rentes de suas atividades normais, aplicando-se, no que couber,
a legislação específica.
§ 19 - Para efeito dêste artigo, os armazéns

da
cooperativa se equiparam aos "Armazéns Gerais", com as prerroga
tivas e obrigações dêstes, ficando os componentes do
Conselho
de Administração ou Diretoria Executiva, emitente do título, res
•
~onsáveis, pessoal e solidàrianente, pela boa guarda
e conser

•

•

•
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-

conservaçao dos produtos vinculados, respondendo criminal e civil
mente pelas declarações constantes do título, corno também
por
qualquer ação ou omissão que acarrete o desvio, deterioração ou
perda dos produtos.
§ 2~ - Observado o disposto no parágrafo 19, as coop~

rativas poderão operar unidades de armazenagem, embalagem e frigo
rificação, beM corno armazéns gerais alfandegados, nos têrmos
do
dispositivo no Capítulo IV da Lei n9 5 025, de 19
de julho de
1 966.
Art. 84 - As cooperativas de crédito rural e as se
ções de crédito das cooperativas agrícolas mistas só poderão operar com associados, pessoas físicas, que de forma efetiva e predQ
minante:
desenvolvam, na área de ação da cooperat!
va, atividades agrícolas, pecuárias ou ex
trativas;

-

- se dediquem a operaçoes de captura e trans
formação do pescado; e
- pessoas jurídicas que exerçam exclusivamente atividades agrícolas, pecuárias ou
extrativas na área de ação da cooperativa
ou atividades de captura ou transformação
do pescado.
Art. 85 - As cooperativas de produtores rurais pode
rão adquirir produtos de não associados para completar lotes destinados ao cumprimento de contratos ou suprir capaciuade ociosa de
instalações industriais.
Art. 86 - ~s cooperativas poderão fornecer bens e
serviços a não associados, desde que tal faculdade atenGa aos objetiVOS sociais.

I

•

.--- --------------------:-----------------~-~----~
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Parágrafo único - No caso das cooperativas de crédito
e das seções de crédito das cooperativas agrIcolas mistas, o dispo~
...
...
to neste artigo so se aplicara com base em regras a serem estabele
cidas pelo órgão normativo.
Art. 87 - Os resultados das operações das oooperat!
vas com não associados, mencionados nos artigos 85 e 86, serão le
vados ã conta do "Fundo de Assistência Técnica, Educacional .e 50
cial" e serao contabilizados em separado, de molde a permitir cál
...
culo para incidencia de tributos.

-

-

Art. 88 - r.1ediante prévia e expressa autorização con
cedida pelo respectivo órgão executivo federal, conso4nte as nor.
mas e limites instituIdos pelo Conselho Nacional de Cooperativismo,
poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas,
pÚblicas ou privadas, em caráter excepcional, para atendimento de
objetivos acessórios ou complementares.
Parágrafo único - As inversões decorrentes dessa pa~
ticipação, serão contabilizadas em tItulos específicos e seus even
tuais resultados positivos levadps ao "Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social".

SEÇ~O

IV

DOS PREJUtZOS

do
decorrer
Art. 89 - Os prejuIzos verificados no
exercI cio serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Re
serva e, se insuficiente êste, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos, ressalvada a opçao
prevista no parágrafo único do artigo 81.
•

-

•

•

•
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SEÇXO V
DO SISTEMA TRABALHISTA

Art . 90 - Qua lqu er que sej a o tip o de coo per ativ a,
não exi ste vIn cul o em pre gat Icio ent re ela e seu s ass
oci ado s.
Art . 91 - As coo per ativ as igu ala m-s e às dem ais em
prê sas em rela ção aos seu s emp reg ado s par a os fin s da
leg isla ção
tra bal his ta e pre vid enc iár ia, e a ent ida de rep res ent
ativ a, de que
tra ta o art igo 107 , ter á pre rro gat iva s sin dic ais .
Art . 92 - ~ fac ult ativ a aos emp reg ado s em coo per a
tiv as de qua lqu er gra u, ou ativ ida de, a con stit uiç ão
de sin dic atos , abr ang end o tôd as as cat ego rias pro fiss ion ais
que exe rçam
fun ção ou pro fiss ão rem une rad a em coo per ativ as.

-

Art . 93 - Fic a ins titu Ida a Con trib uiç ão Sin dic al
Co ope rati vis ta que ser á rec olh ida anu alm ent e no mês
de jan eir o,
a fav or da Org ani zaç ão das Coo per ativ as Bra sile ira s
de que tra ta
o art igo 107 des ta Lei , exc luId a a obr iga ção de pag ame
nto de i~
pôs to sin dic al a qua lqu er out ra ent ida de, a não ser
no cas o de
con stit uiç ão de sin dic ato s de emp reg ado s.
§ 19 - A Con trib uiç ão Sin dic al Co ope rati vis ta con
~
titu ir- se- á de imp ortâ nci a cor res pon den te a 0,2% (do
is
déc imo s
por cen to) do val or do cap ital sub scr ito e fun dos da
socied~de
coo per ativ a no exe rcI cio soc ial do ano ant eri or, sen
do o res pec tiv o mo nta nte dis trib uId o, por met ade , à Org ani zaç ão
das Cooper~
tiv as Bra sile ira s e a out ra met ade , pro por cio nal me nte
, a sua s fi
liad as nos Est ado s, Ter ritó rio s e Dis trit o Fed era l ond
e foi arr e
cad ada .

-

•
w~
~
':
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§ 29 - Em seu pri~eiro exercício social, a cooper~

tiva recolherá dentro de 30 (trinta) dias da data de sua constituição a importância correspondente a 1/30 (um trinta avos)
do
maior salário mínimo vigente do País.
CAPtTULO XIII
DA

FISCALIZAÇ~O E

CONTROLE

Art. 94 - A fiscalização e o contrôle das socieda
des cooperativas, nos têrrnos desta Lei e dispositivos legais especIficos, serão exercidos, de acôrdo com o objeto de funcionamento da seguinte forma:
as de crédito pelo Banco Central
sil;
- as de habitação pelo Banco
Habitação;

do Bra

Nacional

de

- as demais pelo Instituto Nacional de
Ionização e Reforma Agrária.

Co

§ 19 - Hcdiante autorização do Conselho

Nacional
de Cooperativismo, os órgãos controladores federais poderão soli
citar, quando julgarem necessário, a colaboração de outros
o rgãos administrativos, na execução das atribuições pre~istas neste artigo.

-

§ 29 - As sociedades coonerativas
perMitirão
nuais
....
....
...
-

quer verificações determinadas pelos respectivos órgãos de contrôle, prestando os esclarecimentos que lhes forem solicitados,
além de serem obrigadas a remeter-lhes anualmente a relação dos
associados admitidos, dendtidos, eliminados e excluIdos
no ~e
rIodo, cópias de atas, de balanços e dos relatórios do exercIC1D
social e parecer do Conselho Fiscal •

-

•

-

.... ,

..

----- ---- ---- -- - - --

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - : ----,ii1I

•
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Art. 95 - O Poder Público, por intermédio da adrnini~
tração central dos órgãos executivos federais competentes, por in!
ciativa própria ou solicitação da Assembléia Geral ou do Conselho
Fiscal, intervira, nas cooperativas quando ocorrer um dos seguintes casos:
<#

I - violação contumaz das disposições legais:
11 - ameaça de insolvência em virtude de

tração da

<#

ma

adtninis

sociedade~

111 - paralisação das atividades sociais por

mais

de

180 (cento e oitenta) dias:

I

I

IV - inobservância do artigo 56, § 29.

I
I

Art. 96 - Observar-se-á, no processo de intervenção,
a disposição constante do paragrafo 29 do artigo 75.
..

I

<#

I
CAPtTULO XIV

I

J

DO CONSELHO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

j

Art. 97 - A orientação geral da política cooperat!
vista nacional caberá ao Conselho Nacional de Cooperativismo-CNC,
que passará a funcionar junto ao Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária-INCRA com plena autonomia administrativa e finan
ceira, na forma do artigo 172, do Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1 967, composto de um Presidente e 8 (oito) membros indicados pelos seguintes órgãos representados:

-

I

.,

Ministério do Planejamento e Coordenação Geral:

11 - Banco Central do Brasil:
111 - Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A.;
•

•

IV - Banco Nacional de Habitação;
•

....

.. ......

•
I

,l("
/

.'
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v - Instituto nacional cc Colonização c 'Reforma l\grá
ria;
VI - Organização das Cooperativas Brasileiras.
Parágrafo único - 1\ entidade referida no inciso VI
dêste arti00 contará com 3 (três) elenentos nara fazer-se represen
tar no Conselho.
Art. 98 - O Conselho, que deverá reunir-se ordinària
Mente uma vez por mes, sera presié!.ido Delo Ministro da Agricult~
ra, a quem caberá o voto de qualidade, senJo suas re!';01uç'0es votadas por maioria siIil;1les, con ê'. presen(;a, no nInimo de 3 (três) re
~

A

presentantcs dos órgãos oficiais nencionados nos itens I a V do ar
tigo anterior.
Parágrafo único - :~os seus ir.lpedimentos eventuais, o
substituto do Presidente será o Presidente do Instituto ~acional
de Colonização e Reforma l\grária.
Art. 99 - Ao Conselho Nacional de CooperativisMO com

I - editar atos norreativos
tivista nacional;

~ara

a atividade

coopera

11 - baixar normas regulamentadoras, complementares e

interpretativas da legislação cooperativista;
111 - organizar e manter atualizado o cadastro
das cooperativas nacionais;

geral

IV - decidir, em última instância, os recursos origi
nários de decisões do respectivo ór~ão executivo
federal;
V - apreciar os anteprojetos que objetivam a revisão
da legislação

•

coo~erativistai

•

•
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VI - estabelecer condições para o exercício de
quaisquer cargos eletivos de administração
ou fiscalização de cooperativas;
VII - definir as condições de funcionamento do em
preendirnento cooperativo, a que se refere o
artigo 18;

..

VIII - votar o seu proprio regimento;
IX - autorizar, onde houver condições, a criação
de Conselhos Regionais de Cooperativismo, de
finindo-lhes as atribuições;
X - decidir sôbre a aplicação do Fundo Nacional
de Cooperativismo, nos têrmos do artigo 104
desta Lei;
XI - estabelecer em ato normativo ou
so, conforme julgar necessário,
ser observado nas operações com
dos a que se referem os artigos

de caso a ca
o limite a
não associa85 e 86.

Parágrafo único - As atribuições do Conselho Na
cional de Cooperativismo não se estendem às cooperativas de ha
bitação, às de crédito e às seções de crédito das cooperativas
agrícolas mistas, no que forem regidas por legislação própria.
Art. 100 - O Conselho Nacional de Cooperativi~
mo-CNC contará com urna Secretaria Executiva que se incumbirá
de seus encargos administrativos, podendo seu Secretário Exe
cutivo requisitar funcionários de qualquer órgão da Administra
ção Pública.
•

_. .

_-- ---------------------------------------------------------------,~!;,~

•
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§ 19 - O Secret'á rio Executivo do Conselho

Nacio
nal de Cooperativismo será o Diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária-INCRA, devendo o De~artamento referido, incumbir-se dos
encargos administrativos do Conselho ~Jacional de Cooperativismo.
~

29 - Para os imnedimentos
eventuais do Secretá
.
rio Zxecutivo, êste indicará à apreciação do Conselho, seu subs
tituto.
~

Art. 101 - Compete ao Presidente do Conselho
cional de Cooperativismo:

Na

I - presidir as reuniões;
11 -

convocar as reuniões extraordinárias;

111 - proferir o voto de qualidade.

Art. 102 - Compete à Secretaria Executiva do Con
selho Nacional de Cooperativismo;
I - dar execução às resoluções do Conselho;
11 -

comunicar as decisões do Conselho ao respectivo órgão executivo federal;

I I I - manter relações com os órgãos executivos

fe
...
derais, bem assim com quaisquer outros
orgãos públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros, que possam influir no aperfeiçoa
mento do cooperativismo;

IV - transmitir aos órgãos executivos federais e
entidade superior do movimento cooperativi~
ta nacional tôdas as informações relacionadas com a doutrina e ~ráticas
cooperativis
tas de seu interêsse;

•

, I

•

.~

.. ,.

•

•
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v - organizar e manter atualizado o cadastro geral

j ,

das cooperativas nacionais e expedir as
tivas certidões;

respe~

VI - apresentar ao Conselho, em tempo hábil, a pro
posta orçamentária do órgão, bem como o relató
rio anual de suas atividades;
"

VII - providenciar todos os meios que assegurem o re
guIar funcionamento do Conselho;
VIII - executar quaisquer outras atividades necessárias ao pleno exercício das atribuições do Con
selho.

•

Art. 103 - O Instituto Nacional de Colonização
e
Reforma Agrária-INCRA incluirá, em sua proposta orçamentária an~
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 Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA.
Art. 104 - Fica mantido, junto ao Banco Uacional de
Crédito Cooperativo S.A., o "Fundo Nacional de Cooperativismo",
criado pelo Decreto-lei n.) 59, de 21 de novembro de 1 966, destinado a prover recursos de apoio ao movimento cooperativista nacio
nal.
§ 19 - O Fundo de que trata êste artigo será supri

do por:
I - dotação incluI da no orçamento do ~.unistério da
Agricultura para o fim especIfico de incentivo
às atividades cooperativas;
II - juros e amortizações dos financiamentos realizados com seus recursos;

•

,

~,

..

•

.,

,

i

I
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\

I
I

111 - doa çõe s, lcsa cos e out ras ren das eve ntu ais ;

I
I
I

IV - c:ot açõ es con sign ada s pel o Fun do Feà era l l\,gro pec uár io e pel o Ins titu to Hac ion al de Co
Ion iza ção e Reforme? Agr ária -lU CR A.

..

Os rec urs os do Fun do, dec uzi do o nec ess a
rio ao cus teio de sua adm inis traç ão, ser ão apl ica dos
pel o Ban co i:Ja cion al de Cré dito Coo per ativ o obr iga tõri ilM .ent e
er:l fin an
ciar nen to de ativ ida des uen efic iad as pel a pol ític a ass
egu rad ora
de pre ços mín imo s do Gov êrno ou out ras de rele van te
int erê sse
par a o aba stec ime nto das pop ula çõe s, ou ain da, a
cri tér io do
Con selh o l~acional de Coo per ativ ism o, de qua lqu er out
ra ati vid a
de eco nom ica.

-

§ 39 - O Con selh o

•

~ 1 aci ona I

de Coo per ativ ism o po
der á,p or con ta co Fun do, aut ori zar a con ces são de estí
mu los ou
aux Ilio s par a exe cuç ão de ativ ida des que , pel a sua
rele vân cia
soc io-e con om ica , con cor ram par a o des env olv ime nto do
sist em a
coo per ativ ista nac ion al.

..

-

CAPITULO XV
DOS CRG~OS GOVEmlN.rr::NTl\IS

Art . 105 - As coo per ativ as con tinu arã o sub ord i
nad as, na par te nor ma tiva , ao Con selh o nac ion al de
coo per ativism o, com exc eçã o das de cré dit o e de hab itaç ão, cuj
as nor nas
con tinu arã o a ser bai xad as pel o Con sell lo Mo net ário
iJac ion al e
Ban co Nac ion al de Hab itaç ão, res pec tiva me nte , cab end
o, no que
res~eita à par te exe cut iva , a apl ica ção
do dis pos to no art igo
94 des ta Lei .
Par ágr afo úni co - 0s órg ãos exe cut ivo s fed era is,
vis and o à exe cuç ão des cen tral iza da de seu s ser viç os,
pod erã o .

•

t

LI ~
ÍJ-.~

•

.
r./
/:
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/
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/
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delegar sua competência, total ou -Darcialmente, a órgãos e entidades da adninistração estadual e raunicipal, bem como, excepcio
nalmente, a outros órgãos e entidade~ da administração federal.

"~

Art. 106 - Os órgãos executivos federais comuni
carão tôdas as alterações haviàas nas cooperativas sob a
sua
jurisdição ao Conselho ~'lacional de Co0gerati vismo, para fins de
atualização do cadastro geral das cooperativas nacionais.

CAP!TULO XVI
DA REPRESEHTAÇÃO

-.

Art. 107 - A representação do sistema cooperati
vista brasileiro caberá à Organização das Cooperativas Brasilei
ras, que será considerada órgão consultivo do Govêrno Federal.
Parágrafo único - Para êsse efeito, a Organização cas Cooperativas deverá atender aos seguintes requisitos:

•

I - não ter fins econômicos nem lucrativos;
II - nanter neutralidade política e indiscriminação racial, religiosa e social;
III - conjugar todos os
rativismo;

~rincipais

ramos de

coope

IV - preencher os cargos de direção mediante vota
Çaoi

-

V - renovar,no nínimo,2/3 (dois têrços) dos
gos diretivos,meciante votaçãoi

car

VI - fixar a política da entidade tendo em vista
as proDosiç'ões emanadas de seus órgãos técni .
COSi

I

(

,

'"

4~
. (C.

I • '-

v/

,

/~
/1/

•

•
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VII - dispor de setores consultivos especializ~
dos, de acôrdo com os ramos do cooperativismo;
VIII - ter ~uadro social constituído de entidades, uma para cada Estado, Território
e
Distrito Federal, criadas com as
mesmas
características da entidade nacional.

CAPíTULO XVII
DOS ESTírlliLOS CREDITíCIOS
•

Art. 108 - Caherá ao Banco Nacional de Crédi
to Cooperativo estimular e apoiar as cooperativas, mediante
concessão de financianentos necessários ao seu desenvolvimen
to.

•

§ 19 - Poderá o Banco ~acional de Crédito Cooperativo receber depósitos das cooperativas de crédito e

das seções de crédito

das cooperativas agrícolas mistas.

§ 29 - Poderá o Banco ~acional de Crédito Co-

operativo operar com ~essoas físicas ou jurídicas, estranhas
ao quadro social cooperativo, desde que haja benefício
para
as cooperativas e estas figurem na operação bancária.
§ 39 - () Danco

~racional

de Crédito Cooperati
vo Manterá linhas de crédito específicas ;")ara as cooperativas, de acôrdo COr.1 o objeto e a natureza de suas atividades,
a juros módicos e prazos adequados, inclusive co~ sistema de
garantias ajustado às peculiaridades das coo~erativas a que
se destinan.

•

•

,.
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Art. 109 - Fica extinta a taxa de retençio
criada pelo artigo 69 do Decreto-lei n9 60, de 21 de novembro de 1 966.

I
CAP!TULO XVIII

e.

••
,

."

,

I

I
I

I

DAS DISPOSIÇOES GERAIS E TRANSITCRIAS

I
I
I
I

Art. 110 - Serão considerados como renda tri
butável os resultados positivos obtidos pelas cooperativas
- de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta
nas operaçoes
Lei.

I

I

Art. 111 - O Balanço Geral e o Relatório do
exercício social que as cooperativas deverão encaminhar anu
almente aos órgios de contrôle serio acompanhados, a juízo
dêstes, de parecer emitido por um serviço independente de
auditoria credenciado pela Organização das Cooperativas Bra
si1eiras.
Parágrafo único - Em casos especiais, tendo
em vista a sede da Cooperativa, o volume de suas operaçoes
e outras circunstâncias dignas de consideração, a exigência
da apresentação do parecer pode ser dispensada.

-

Art. 112 - Atendidas as deduções determina
das pela legislação especIfica, às sociedades cooperativas
•

•

qJ
, .. (
U'

~: j /

' J- . 'l
•

,

/

•

-45ficará assegurada ~rimeira prioridade para o recebimento de seus
créditos de pessoas jurídicas que efetuen descontos na fôlha de
pagamento de seus em~regados, associados de cooperativas.
Art. 113 - As cooperativas consti tuícas na vigên
cia da le~islação anterior, poderão continuar a reger-se por seu
atual estatuto naquilo que não contrariar as disposições desta
Lei, não lhes sendo !?ermitido, porém, reformá-lo nem prorrogar o
prazo de duração da sociedaãe sem a adaptação cabível.
Art. 114 - A presente Lei não altera o disposto
nos sistemas próprios instituídos para as cooperativas de crédi
to e de habitação .
•

•

•

Art. 115 - ~sta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário e especrfi
camente o Decreto-lei n9 59, de 21 de novembro de 1 966, bem como o Decreto n9 60 597, de 19 de abril de 1 967.
Brasília,
1509 da Independência e 839

de
~a

de
República •

•

1 97 ;

•
LEGISLAÇÃO

CITADA

,

"

IQ Ll:clSLA tIVO
I

· 113

tendo em vista o Ato Complementar
n 9 23, de 20 . de outubro de 1966, decreta :

!

)

Da Política de Cooperativi:;m.,

Art. 19 Compreende-se como p<>litica na::io:1a1 de cooperatlvi.>mv a
atividade d ecorrente de tõdas as Ul:ciat!vas ligadas ao sistema coo;l<!:-d,tivo, sejam ori.;inarias do setor privado ou publico, Isoiadas ou Coordenaaas enL:e si, desde Que reconhl!cido seu in te:tsse público.
Art. 29 As atribuições do G<>'1e:-no
FedN:ll na coordenação e no ~,,'ti
mulo às aLi vi<!·.!des de coo~ratl vismo
no territúrio nacIOnal serão ~x~rcl
das na. forma di:s~e D~creto../Lei t:
das norIr.:I.; Que surgirem em sua de.
corrêncla .
~ 19 O Govêrno Federal orientar:i.
a polJtica nacional de coopera tiVismo.
coo!'ct!naodo es iniciativas QUI: se
propu"erem a dinam izá-la, para adapui.-ia.s ll..3 reais neces.>idades da eeunomla nacIOnal e seu processo de deseu vol VIll'len:.o.

•

I 29 O Poder Público atuarã, .l'.ravês de finanCiamentos e inct::ntlv05
Ciscais, no sentido de canalizar para.
as diferentes reg ;ões do Pais as :DIclativas que tragam condições favoráveis ao de$en volvimento do COOperativismo .
. Das Cooperativas

•

Art. 39 As cooperativas constnu~m_
se sem o propósito de lucro e OOedecerão aos se;;uintes prinClplOS:

-

DECRETO-LEI N9 59 NOVEMBRO DE 1966

DE

-- -.-

.'

21 Il.I

Define a política nacional de cOoperativismo, cria o Conselho Nacional do Cooperativismo e dá outras
prOVidência.s .

a> adesão voluntária, com número
1llmltado de as~oc l ados, salvo n... v~n
do 1mpo~ibilld:lde técnica de ;lr<!stação c.;c serviço;
bJ vari a~il l d:lde do CQpltal .>OCla.!
ou in ~ x : st.énC l a déste;
C}
Jimi ta,;ào do número de q'lOt.as-pa rtes de capital para cada .iSSOc,aco. o~s errado o critério da propo:Clon:ll ldade ;
d> ince~ s ibil i dade das quotas'parte3 de capital a terceâos estran:los

li Soc : ~o 3d ~;
e)

f)

o Presidente da 'República, c->m
base no disposto pelo ar~. 31 . parágrafo único, do Ato Institucl'onnl llÚlDero 2, <!e 27 de outubro de 1965, e

•

sin ~ u l:; ri ed n jc de

\'oto ;

~qu.:> ~ um " para !uncicnar e de-

liberar em assemb!êia, baseado no
número de assoc iados e não do Cãpltal;
u> retórno das sobras IIqU!das cü
exerclclo, quando autorizado pela. IiS-

•

•

'~

,

,/

,;::\

la

,

,

'

Aros 00 POI)J:K !.lx;1SUTnO

~(mblé!3 pro~orclOnalme!1te à.s opera.ções reaJ;zad3S pe10 a~O(iado;
h) faculdade de exigir jóia de aj-S m.:ss:lo, lun:::ldo ao \"<1lor da qua!a~~ , , ..).~rte, e de, alrllJu,ir juro módico e
Lxo ,a o capItal socIal;
' ..........
j) indivislb:Jidade do fundo de rese:\'a;
,
j) área de açio limitada à se!!,. e
mUDlc;pics c:rcunvinnhos, exten~vel
ao municipio imed:atam('nte seguinte, se ai não se apresento rem condições téCnicas para instalaç1io de outra coope;-.:;tiva, não se aplicanao
t-al e:,(i;;i'ncia às coor-rativ3S centrais
e regionais.
I) re~pvnSl.lbilidade limitada ;:)u 111mltada, que perdurará até Quando
fo:em ap.o\'adas as cont.as do exerCiCiO em que se deu a retirada do as' saciado;
,
m) injiscrlmlnação pollttca.. :-el1giosa e racial;.
minimo de 20 (vinte) pessoas
físicas para a constituição de conperatiyltS de 19 grau.

I
tos,
rl:>r
dOs
dos

§ 2° As

.•

-

Art. 89 As coopenltivas que ope_
ram em crédito continuarão $u!)ordinadas , na parte normatlva, ao Con~elJ:o Monetário Nacional e na 'Jane
executiva, ao Banco Central da Re;..Ública do Bmsil; as habitaciona~ ao
Banco Nacional da Habitação' Ec as
demais , através do Conselho 'NI\'=!onal de Cooperativismo ao instituto
Nacional de DesenVOlvimento Agrário, cabendc a fsses órgãos 1t!ntJo
09 respectiva competência, CODCp.:ll"r
autorização ou cancelá-Ia , baixar e
a;:>licar normas drsciplinadoras da
ccnstituicão, funcionamento e flsr.alização das sociedades objet.() dêste
D?C/'eto.Jel, bem como fixar e apl1car
penaJidadC6 e definir os casos de lntervenção e IIqUldaçao.
Parágrafo (mico. Os atos pratica~
dos p~lo Banco Central e pelo Banto
Nacional da Habitacão, r ... lativos a
autorização de funcionamento de C'>Operativas de sua alçada, bem ::'.100
os cancelamentos dessas conces~õ~s,
deverão ser comuniCl.ldos ao Conselh.() Nacional de Cooperatlv~mo, pata
registro.

' ,

Do COnselho Nacional
, IÜ Cooperativismo

,

Art. 9° A orientação geral da po,Utca cooperativista nacional caberá
ao Conselhc Nacional de çooperatlvisl!1o, criado junto ao Instituto Nacional de Desen\'olvlmento Agr3.r1o
e gozando de plena autonomia admInIstrativa e financeira, co:nposto de
um Prf'sidente e 6 (seis) membros
indIcados pelOS órgãOS representados,
a seguir c1i.!:crJmlnados: '
I - Gabinete do Mtnistro Extraordinário para o Planejament~ e
Coordenaça.() Econômica;
Il - Banco Central da Repúhl:ca
do Brasil;
III - Banco Nacional de Credlfo
Cooperativo;
IV Banco Nacional da Habitação;
V - lrutituto Nacional de De~en
vOlviment.() Agrârlo;
VI - órgão superior do movimento
oooperatlvista nactonal, devidamente
reconhecido pelo Govêmo.

w·

h') admissão, demissão, exclusão e
eEmina('ão des associados;
ti caleJorias e grau das cooperativas.
,~

Art. 7' Será obrtgatórlaem cada
cooperativa a m'.lnutenção de um
FUndo de Reserva destinado a rega- ·
rar perdas das sociedades e aunc1er
ao desenvolvimento de suas atividades, o Qual será consUtuldo, pelo me-

.'
\

nos, com 10% (dez por cento) das
sobras.

39 :'\'ão se entende c.:lmo de~l
para efeit.() do parágrafo iUlte-

'

.'

ATOS DO PODI:! LEGISLATIVO

o.s ' rt:manescentes de' recurso.
cooperados que sejam conservaiL sua disposição nas cooperll t..t\'as ou qUe sé de.;tinem à. eonst:1u;ção de fundos especlflcos. '
'
t 49 ' As seções de crédito a.tua;mente existentes nas cooperativas de- ,
verão enquaàrar-se nas disposIções
do I 29 ou passar a constltulr
cooperatlva.! de crédito Gutónomaa
cujo rEgistro lhes será assegurado
desde Que cumpridas as ex!gênciaa
do Banco Central da República do
BrasU.
Art. 6 9 A regulamentaçào 1esta,
Lei disporá especiftcamente sóbu:
Q)
registro e personalidade Jundica:
b) respon.sabiJidades e direitos dos
a:lmi:Jistraàores e assocIados;
"
cl formação do conl.!'ato das' sOciedades cooperativas e sua prova~
dI modificação, fusão e IncoIpl»ração;
e)
diss.olução e lIqUtdaçlo:
fl admini~traçã~ e contrOle;
g) obr:g~ções, proibições e pen,,I!cld~s. inclusive intervenção e mul-

§ 19 A~ cooperativas serão de rl',pc::sabl!idade limitada, quando S rf'ilpomabilidade óo as s o c I a d o peJOS
compromisscs da sociedade, se U!IÚta: ao \'a:or do capital por ~ste subsc:::o e ao \'?ior ào prejuizr porvent ura \'erif:cado nas operações SOCI(lIS,
[;uarca=a a tievica proporção da sua
pa:Lcipaçf,o I:as me~mas operaçõas.

coopera Uvas serão de respo::.'abiJ:d'3de ilimit.ada, quando a
resp:'nsabtlic!ade do associado, p~los
cc.mpr0missos da socIedade, fOr PfisoaI, ~ojidaria e ilimItada. .
~ 3° , !'\ão çoc-erão ser sócios de
cooperatlvas pessoas flstcas ou JUlid:cas QUe opt'rem com os meS!l1Os
fin' !!a sociedade salvo em se 1,r6tan:!o de entidad'es que exerçam atividades agricolas pecuárias ou e%trativ~ e sindicatos.
Art, 49 As. cooperativas, Qualquer
Que seja wa c'1tegoria ou espécie, ~ão
tn;;dades de pe~soas com forma JUri:!Jca p:óp:ia, de natureza civil, para
a pre~:açã<. de sentços ou exer::lc.o
de a::\ Idades Sfm finalidade 'ucrati\'a r.ão sUjelt,,1s a falência, 1istlDgilindo-SE c!a5 d~mals sociedades pelas normas e princ;pios estabeleddos
na Presen~ lei.
Art. 5' As cooperativas poIjl'rl0
adotar por objeto qualquer género de
sen';ços, operações ou a~vidades. rt:.f-

2.
,

peitada a le~islação em \'lgor, &.SM'gurando-lhes o direito exclusivo " a
obrigação do uso da expres~ão wCooperatlva ...
f 19 ~ atividades creditórIas e habitacionais das cooperativas s6 p0derão ser exercid"5 em entidades
cC:1~;ituld:ls exclusivamente com essa
fl':laliàade, sujeitas à. discipllna pno\'~ta no art. 8 9 dêste Decreto.Lel.
I 29 I'.s CooperativaS' a~ropecu{>.rlas
, ou mistas poderão fazer adiantameDtos aos asSOCIados, através de citulo~ de crédito acompanhadOS <1e documento que aS5egure a entrega da
respectiva p:odução, vc-<lldo expresSl:mente o recebimento de depósito.
até me~mo de associados.

n,

•

.

"

,

, "

,

.

I
,

,

cíonal de Desenvolvimento Agrário.
cabendo· lhe o voto de Qualidarle.
sendo suas resoluções adotadas por
maioria simples.
Art. 11. Compete ao Conselho Nacional de Coope,at;vlsmo, que se
reunirá na forma que a re:;ulam<!ntação estabelecer:
a)
a ortenlação geral da polltlca
nac:on-aJ de cooperativismo, à ~xce
ção d.) creJltOTl3 e IUbllacionaJ;
bl
a aplicação dos recursos dO '
Fundo Nacional de C{)operativis:no;
C)
baixaI reSOluções normativa.-; e
c~ordenadoras da atividade cooperattvista nacional, bem como fixa: ll.S
condições gerais da concessão 1e estlmulos;
,
d) estabelecer normas de fiscal1za~ão das operações do Fundo f as
sanções decorrente>s do não cumprime>nto das obriGações contraidas pelos mutuários. nos limitl'.s da IPgiSlaç~ Vigente:
e)
baixaI inst ruções re;;ulamenladoras e complementares a esta lei
em todos os seus aspectos;
f)
determinar o registro das c'>operath'a~ orasileiras, na form'.l ,dt) artrgO 89 desta lei.
Parágrafo único, Exercerá as funções de S~cretário E'Xecutivo do Conselho o Chefe da Divisão de Cvope- '
rativismo do Departament.() de Cvoperativi~mo
e Extensão Rural do
IND.... cabendo à Divisão referi1a 'incumbir-se dos' encargos adminl~t.."U
tivas do Conselho ora criado.
Art. 12, As atributc;ões do ?~P51dent-!' do Conselho e da f.ecretarla
Executiva serão fixadas na regulamenlacão desta lei.
Art, 13 O Conselho acionará a Secretaria Exerutiva preferencia!mpnte
' através de autorizações para cont:at.ocão dt' 'en'iços técnicos ou de !latureza especializada com pessoas nslcltS ou jurldicas de\'idamente habiJitadu •
Art. 14. As contltS do Coos~lbo
Nacion'.ll de Cooperativismo Inc!uindo as de administraç~ do Fundo,
serão prestadas atra\'és do IllSUtuto
Nacional de Desenvolvimento Agririo. COmo incorporadas às suas próprias con~_
Art. 15. Fica criado um Fundo de
natureza contábil, sob a denominaçto de ~Fundo Nacional de Coopera-

Art. 10. O Conselho será ;>residldo pelo Presidente do Instituto NIl,

,I

115

,
"

•

•

/

•
,

. 10

•

3.

"
118

tivismo", destinado a prover recurtante de 5 % (cinco por cento) do vopara apoio ao movImento coopelume de comerclaiiz.ação de cada prora tivista nacional, constituido em . duto.
centa grifica ao Banco l'\<lcioI1I1.J de
Par.i!;rafo único . As operações com
CrMito Cooperativo, e suprtdo pvr:
terceiros nao gezarão dos beneficios
a) do~ações inclui das no orçamenconcedidos àquelas com os coopera.
.
•
to do In ~ ututo Nacional de Desen- d~.
\'olnmento Agrário para o fim e~~
Art. 21. M cooperativas agropccifiCO de incentiVo às atividades coocUR
n as ou mistas não podoerão, em . ,
perativas;
nenhuma
hipótese. receber ou ad~
b) JurOs e .amortizações dos finanqUirir
produtos
de não associados
ciamentos realizado.s com seu.s rl!para
a
venda
a
terceiros.
cursos;
c)
doações, legados e outras renArt. 22 . E' vedado às cooperativas
das eventuais;
,associar-se ou participar do capital
dJ dotações constgnadas pelo F'.mde entidades não cooperativistas.
do Federal Agropecuário.
Art. 23 . Todos os atol; das COl>perativas, bem como tltulos, instru- ' ·
Art. 16. Os recursos do Fundo. deduzidos os necessárIOs ao custeio de
mentas é contrato.s firmados entre a.!
cooperatl'Vas e SCll.5 associados. nâo .
sua administração e das operações,
estão sujeitos a tributação do im- '
serào aplicados exclUSIvamente na
conc~ão de financiamentos às in1põsto de selo ou de obrlgaç~ ou
ciativas que efetivamente:
outros quaisquer que o substitullm.
,
a)
hajam merec :do aprovação 'ae
Art. 24 . E' O Instituto Nacional c!e
DesenvolVimento ".grli.rio (INDA) auseus atos constItutIvos p~JO org<lo
tori zado a deposiWl.r DO Banco Nagestor do FUndo, nas condições que
CIonal de Credito Cooperativo a llD- ,
forem fixadas na re gulamenWl.ça.o
ponâncl'a de Cr& 500.000.000 lqwdesta lei ou em suas resoluções,
nhentos
milhões de cruzeiros) desbJ tenham reconhecidas a prioritinada
e
integrar o.s recursos 1n1dade e a v:abilidade econõmico de
cials
do
Fundo
Nacional do Coope- '
seus empreendimentos. do ponto de
ratlvismo
para
atender
às, despt'su
vista do sistema cooperativista nade in.!otalaçáo e funcionamento do
cional.
Conselho Nacional de CooperatiArt. 17. A concessão de estimulos
vismo.
ou financiamentos per parte do C<mArt. 25. Dentro de 60 (scssenta)
selho Nactonal de Cooperativismo sódias da publicação àéste Decreto.LeI
mente será dada aos empreen<:limeno Poder ExecuUvo balxaIá. 6CU Ret05 deVIdamente aprova.aos e locagulamento.
lizados onde exista estimulo ao C.1OArt. 26 . ~te Decreto-Lei entra em
pera tivl!mlY.
vI;;or na dn ta da sua. publt:a.çllO, re".rt. 18. Os resultadOs poslt.~vos
vo;;ados expressamente os Decreto&obtidos nas operações sociais das
Le:s os. 22.239, de 19 de dezembro de
cooperativas não poderão ser. em hl1922, 581. de 19 de agõsto de 1938,
pOtese alguma. conslOerados como
926. de 5 de d'!zembro de 1938, 1. 836,
renda tributável, qualquer que ~eJa
de '5 de dezembro I!e 1939, 6.980, de
a ,,\Ia destinoçA.o.
19 de março de 11141. 5 . 154. de 31
de dezembro de 1942, 8.401, de 19
Disposições Geraf.s
de dezembro de 11l45. as Leis números 3 . 189, de 2 de julho de 1957,
o\rt. 19 . A rcsoluçao Que Importe
e 3 . 870, de 30 doe janeiro de 1961.
na modificação da forma Jurídica oa
Brasllla, 21 de novembro de 19r,6;
cooperativa acarreta .a sua liqüI1a\'ão.
145° da Independência e 78 9 da RepúArt. 20 . As cooperativas agropebllca.
cuarias ou m j s~as não poderão rece, H . CASTEl.LO BaAlfco
ber ou adqUirir p:odutos de não as6oc;ados para venda a terceiros. 6al, Eduardo Lope$ Rodrigua
\'0 nos ca.s~ de complementação de
Severo Fagundu Goma
quota de eXjlOrtação ou capacldade
OCIOl>~ de ~dustnaliz.ação. até o monRob;rto Campo.
6~
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Aros DO pooo EDcuTIVO

O!lC'R.Z'l'<>-IZI N9 60.596- ... -01
.. AlIlIL DI: 1967

I~ M

Dc!bte 4 ' orgonizaçelo tia Inspetoria
Geral das PolIC1Cl' 'lIIilltare, c lia
outTa.t
provlCUncia.f.
,

fil Pre.ldente

da República. l;sandO
que lhe contere o ar·
tilo 83. inCiso II da Constituição do
Brll~1. e tendo em vIsta o Decreto-Lei
n 9 3\7, de 11 de março de 1967, decre .... :
Art. l' A IMpttorta Geral da,
Pollel .. Militares (IOPMI cr!.da~
lo O,cmci·lel nO 317, de 13 de
ço d. 1867. t~rá . bult'anlenle . a segl!ln tp. ,,~anlzaç'o:
- Um Inspetor.Qeral - Oen!!'a!óe-Br.aa.da.
Um Oablnete. oonstituldo de
Chefia I Otyllôel.
- Um &a&ado-Malor, comtJtuldo de
Sfç6ta.
Art. 2" A IMPttor'a-Gr,al du
PO~c.MllltareS Instalar-~-, em
dep ndtDcIU do Mlnlst~rlo dg' l':xi'l
clt , no IIuac1ro do Departamen r ., • i ..
TIO do Plnoa~.
Art. .. O Ministro do Exército
balxari. todOl os ato, complrmtn'ares
neceasár,lOl à orgRnlla~flo pormenorl·
&Ida
IOPM. bem romo as Normas
O!'rBI~ de ~u tUDclonllmento.
8r'~IlI&. 1& de abril de J967;14419
da {Dde~ndfnc ' , e 799 da l~!'públlca ,

$Iás

atrtbu~e5

d.

A.

COSTA

Aur~lIo

r

81L\'A

tU Lllra

/

Tat'ar~s

DECRJ!:TO NQ 60 . 597 A8&IL DI! 1967

Df:

19

DI':

Begula1rU1l.ta o Decreto-lei n9 59 .
21 tU lIOtIembro de 1966

aI!

O Presidente da Repúbllc~. no lUIO
dAlI atribwções que lhe C'lntere o
art. 83. Item II da Consti! ulção Federal. e tende- em vL'ta o d ',pos!o no
art . 69 do Decreto-leI n U 59, Cle .lI
de novembro de 1966. decreta:

CAPtrmo

J

CaracterilticG, das sociedade.s
cooptTa!tv/lI

Art. 19 AI cooperativas são ,oele·
dades de pe&50al com torma Jund!ca
própria, de naturesa civil. sem fiou.l1dade lucraUn, nl.o suJeltu • Ia·
lencla. orranlzadaa para prestaçl.o je

s.ernç08 ou _releio de . outr
atIV.!:' ;
dades de interll&e ~,)m ~~,; ._ ~
ctadol.
· - . . ' .. -. ,J'

--

......
.
........
Ar~. 2' AI IGdedad~ eo:>peratlvu,
qualquer que -.ta seu irau ou caL!'·
gorla, obedectrl.o I0OI IeIwntes prln"

Clplol:
1) adedo 1'Olun"na. com nQm!'ro
Utrn1tado de u.~iadoe. I&lvo baven·
do lmpoulb1l1dade lk:nlca de presta·
çlo de serylços;
2) nrlab41tdade do capital sócIa!
ou inext.atAnela d6lte;
3) IImltaçlo do número de quo'as·
partes de capital para e&da assoda·
do. observado, o crttérto de propor·
clonalldade;
.) 1nacesalbl.lldade das quotu-partes
do capital a tercelrl>S. eat:'anb"s •
IOCl~e;

&) .lngularlc1a.de de voto:

-quorum" para funcionar a.'l
gerais baseado no nümero Cle assoclaOOli e nio no c~ pltal;
7 I retôrno daa sobraa Iiquldu do
exerc1clo. Quando autoriZAdo pell as·
.wmbl~ja. diretamente proporCl<>nal a.3
operações realizadas pelOl> a'soelaao3
com a sociedade;
111 faculdade de exigir jóia de adml.s.são. limitada ao valo~ da IjUOl.lparte. e de atribuir juro módico e
fixo ao capital social;
91 indivisibilidade do F undo d e
Reserva;
10l areI. de açl.o limitada ã sede e
munlclplOl circunvizinhos. ext cn.'llveJ
ao munlciplo Imrdlatamen te s~"umte,
te ai não se apresentarp.m condh'&t!s
~cnlcas para IIatala,ào de OU! ra co·
ope,ativa, DIo se apllcanc\o tal ··ln·
Ilêncla às cooperativas centorala e reglonala;
111
responsabllld&de limitada ou
Illmllada, qUt perdurará a:.é quanjo
forem apro\'&das a~ conta~ do exercIcio f m que ~ aeu a retlraOA do
assoclaao ;
12) indlscrimlnaçAo pol1tlca, religiosa e racial;
13) mlnlmo de 20 ('fln:el pe '&O~
ft.slcu para constitu:çáo de cooperativas de 19 grau.
Art . 30 AI sociedades cooperaUvll3
lLSSim se classificam. s~undo $ua
área de açlo e objetivos:
1> de 19 (rau:
a I coopera ti vas lacaia,
b) cooperatlnA reglona.!a .
II) de 2Q grau:
a) cooperativas centrala;
b) federações de cooperatl"...
lI>

uaembl~la.s

•

•
A~

DO POOU lCx.IcVfifO

m)

de 3" crau:
G) confederações de ooopei.U,....
Art . .. 81.0 caractertltteu eapea1fleal 4u cooperaU,..,. localJl :
1 ) ~ularldade dt ,.oto. quI' nlo
adm1te repre.lelltaçt.o;
2) ' área de aç10 Ilmltada ao munlClpW da aede e munlclptOl clrcunfl1I1DhoI. extenalvel ao municlplo mae41&tamente ,.Izlnbo a eateI. ae aJ lIAo

•

t•

&preaenta~

..

eond~

~IC"

.rea ..

pera a inatalaçAo de outl'a cooperatin. e1rcunacrlta eua
po.<Klde reunlAo, contrOle • ope,

t

I) mlnimo de l't1'1te pegou ftateu
par. conatltulçio da IOCled&de .
Art. 59 Slo taraeteJ1stlca.s upeclflcu da cooperatl... rtclonllS :
1) 'lngularlcb4e de ,.0&0;
2) 'rea de 1IÇI.0 mau extenaa áo
que a atrlbulda t.s oooperau,..s lo-

,

•

e&1s,

dependeDdo a lUa flxat;to da

,...Y1a
autor1Jsaçlo
11.0 normatlYO;

do reapeca.., or-

I) m1n1mo de finte P--' n.sc..
par. • conatltWçlo da IOC1tdade .
·Art. 119 Cooperati... centrau ao

... que .. pr~11i

orwanll&r. ..m
eomum e em maior 1lCa1., aervlços
ret&tlvo" ia &U1'1dadN &IM UIOCt ...
d.... podendo promover o bm etlclAlDento. lnduatrial'RçAo. armuena-aento. tra.Deporte e ftDda dOi IIr:>-

•·

•j

,

<

f

!

'

Clutc. deatu. e as dem~ operq6el
de In~a:.e 4u mesmu e bem :1IIlnl
nu. facllltar a utll~ doa aemtOa de um.. pelaa ou&ru.
Art. 7'1 Slo e&rac~

eapect-

dM ooopeatt,... oeotrtJa:

l ratl,...
r
1)

ele .otGI. enten• na h1póteR, q\.le .. coapea.saoc1ad.. se ' taoam tepre-

~

18I1W' por

d~aç6la

com !lual namero aI elementos. mb1mo de a,
caCla um COla CUteI&o a tOlO. 'eleltOl
por AaaelDbl& QW'&l;
I) área de laÇA0 que

JOCIeri abna·
, . maia de um ....00:
I) IlÚIÚIDO de &r'6I cooperatt1''' ãa
pnmell'ó rrau para a lUa conaUtll1·
~.

!
I

,

f.

"

'.

Art . '" A federatlo de coopera-ttfu objetiva ....Ur. orientar e IDcentlnr .. aUfldade8 d.. t1J1a.1IL5,
de forma que. DO 48Idobramento aos
reapeetrro. PI'CIf&lIlU ou planos. ~
um alcaQ9lir. WoI.,,·mente ou (m

conjunto, maJor. beneftcloa para
seUl UIOCtaoOl.
Art. 8° 811.0 earaetenat1c.. ~
tlCIa dai federações cle cooperati,...:
1> alncult.rldade de . .to;
- 2) irea de açlo que poderi ab~
ler um Sat.a4o ou um P1IPO de &1taGos;
3) mlnimo de UM eoopenttn.l ae
1° ,rau ou cent.rala. p&ra aua 0001tltulçio.
A.rt . 10 . A confederaçlo de coopt!ratn'a, objetiva auperV1810D&r ... atlv1catlto$ d.. ftlladas, no CMO -m que
o vul!o dos empreend1lllentc. 'iP.lW
recomende uma , açao DAClonal. to,
ainda, deftonder OI Intel.. clt
fUladu perAnte os pocler. p<Cbl100.
federala ou entldadel 1ntemaclonaU .
Art. 11. SAo e&racter1tUeu eçeet.
flcu 4u eontederaç6ea ele co:>~utl·

,u..

Y&II :

alnIUlarldade de 1'0&0;
2) 'rea de IÇA0 abranpndo todo
1)

o D&b'

s)

uÍtnlmo de c1nco teder.pa para

. lua CODItltulçlo.
Art. 12. As cooperaU1'u pocle~o

adotar por objeto Qu&IQuer rtnero dt

.erY1çOol, operaçõea ou aUv1dAdea, rw-

peitada • l.wação em ..tror. aIIelurando.....-Ihf's o direito UClllllYO •
a obrlpçlo do u.ao da expresalo "CO-

operadft" .

"

Paricrato dnlco. Ale 4u modalIdadea de cooperatl,.as j ' eona~l''''
dai. cuja Cleflnlçlo caber' ao resl)e~
UYO 6rcto normativo. o Conselho
N,.nal de CooperaU.tamo Apreciará I caracteriurl\ oub'u porventura apresentadas .
CAPlruLo

n

Da ru"C}fu4bUHnd.

Art. 11. A! sociedades cooperaU.,lioS
aert.o de respon .. bU!dade lImltaCla,
quando a responaabllldlWh do naaoclado pelO1 compromllaOl da sociedade reatrlnglr-se ao valor ' do capital
por 'Ie aubecrtto e mala o valQr do
preJuWo porventura vertftc.dD oas
operae6et soclala. ruardada a devida
pro~o de lua parttctpaçlo Dal
meamaa operaç6ee .
Parj.grafo dnlco . O rateto doi preJu1&ol acaso verificados
feito
anu&lmente, após a aprovaçAo cio 8lIlanço e daa contas da <Untorta pela
a.wmbléia geral otodlnirla. e lOmente

w.'

\

'.'

Aros

DO

Pala ZlaOiliO

'.

f

./'."\.

~

1.

no C&3O de o Fundo de Resern. M
mostrar inau1lc1ente para cobri-los.
Art . a. M aocledades coCJpera'lus
serão de reapoll4&bUldade lllm1tada,
qUlUldo a retpOIl.\&bllldade do &.0clado pelo. compromlE.508 da 1!OC1p-dade f()r pellO&l, .soUdAr1a e iIlltl itada .

Art . 20 . Ver1t!cada a t.ru~ldf,d~
da document&çlo, e<moea.~-, a &11 tortuçAo para funcionar, deVOlvendo
devidamente autenticada, uma d..
vIu A cooperati_ para que esta proceda ao arqUivamento na Junta Comerc1a.1 dó Estado onde a entidade __
tiver sediada.

Art . lS . A responsabilidade do MIOciado para com tercelr05, Qualquer
que seja, 16 poderá ser Invocada dl'pois de jud1c1almente exigida da cooperativa.

11 9 . Havendo Intrl.n,6Deta da. dt.potlUvOl lega1a vtgent.ee, o Ól'J1o ao
qual competir conceder .. automaçio

CAPiTULO

m

Da COMtitutç40

Art. 16. A aoclec1ade cooperativa
oonatltul-ae por deliberação da ..,semb1& geral d06 fundadores, COIlltaote da respectiva at-a., ou por instrumento pQbUco .
Art. 17. O &.to corutitutllro, sOb
pena de nulldade, deverá declarar :
1) a denomlna.çlo, sede e obj!'W7o
IOClal;
2) o nome, ru.clonalidad r . est-a.do
civil, profluAo e re.c;ld~cla dOI .t.~
clados fundadores Que o a.\8\lJ&rrm li,
bem aaslm, se a sociedade tiver C&p.\tal, o valor da Quota-par te de cada

um;

3) a aprovaçlo do estatu to da pucledade;
,,) o nome, naclonaJldade, eltado
civil, protlMlo e reslMncla dos lUSOeladas eleitos para os órglas de admlnlstra.çlo e tL'lCal1zação, e outl'Ot
eventualmente criados .
Art . 18 . O ato de constltulção e
bem 8&1m o Bstatu to, se nAo se Ilchlir
nele tranacrlto, srrão 8!" lnadas por
todos os aasoclados funda.d<>res,
8~ÃO

I

Da auton2lllç4o e do regutro

Art. 19 . A coopera tI va eonstit uld!l
na forme. de legislação v I~ en ~ e reme-tert ao respectivo ó rgão normatJ.vo.
dlretamente ou a través de entj dad ~.
para isso creden ciada . d!'n tro de. n o
má ximo. 30 (trinta ) dias da data da
eonstltuiçio, para fins de nutorizaC;ãl>.
peUçlo acompanha.da de 3 I três) vla.3
do ato conatitU i vo, e$tat'l to e lis t a
nominativa. &I.~m de OU ~fOS cons iderados neceaair1os .

fari • devida com unlcaçlo, tDdleanc1)
as ezlg~clu a seI _
cumprU1aa no
pruo de 110 (DOV,ata) diu. nodal os
quala o pedido aert autom1ticamentl
arqUivado.

• 29 • Cumprldu.. qIDclaa, o
deepaeho de deferimento ou denega.tório da autorlaçlo dever' ater elUI,..
lado dentro de eo (aeJwnt&) dlu .
• 39 • A autor1zaç1o para funcionalDento du cooperaUv.. de crédito I
babJtnelOllafasubordlna.-se ainda l
poUtlca doe respectiYa. Ortloe DOI-

matlvos .

•
I 49 , ArqUivados

OI documentoe na
Junta Comerelal e feIta a respectiva
publicação .a cooperativa adquire peraoaalklade juTfdlca e torna-I' apta "
funcionar. remetendo ao respect1yo
6rglo normativo, no pralO de 30
(trinta) dIa.. ~ exemplares do jornal em que tenha lido etetuada a publleaç&o ou do Didrto Ofk:l4l, onje
houver .
t 5' , A autorl~l.o part, fun cionar
caducará automAticamente se a C(}·
operativa nio entrar ~ funcionanamento dentTo do pruo máximo d ~
180 (cento e oItenta) dIas !Silo data em
que tOr autol'lzade a funclon.ar .
Art. 21 . A cooperativa escolar. par.l
funcionar . n~o es tá sujeita a exlt: /ln ·
ela de arquivamento doe doc umentOll de constltulçllo, bastando reme-.
tê-los ao INDA . devidamente auten ·
tlcados pelo d Iretor do estabelecimen .
to de ens ino .
Art . 22 A reforma de estatutos
obedecerá , no Que couber. ao dlsp<>sto
nos artigos a.n teriore" sujei ta As prescrições dos órglo!! normatlvOlJ .
Art . 23. O registro da. cooperativa. lerá efe l uado na Secreta ri a d,)
Conselho NacIonal de Coopera tivl8tno , medJan te comunlcaçlo dos rl'l-pectivos órgãos norma tl vo. .

.I,,.
(

\

fi: ." . \ '
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""""'""
Art , · U . o ~statuto da ,ocleda4,
denrá conter :

1) a denom1Daçio, a aed~ e o pra.
r:o de duraç!o
2) o obJ~t1vo aoclal, compreendendo AI 0pet'açGea ou programa d'
açIo;
J) & ANa de tolo;
f) 08 d1r~IWe ~ 08 dnerea dOI! u-

a

.,

ri ados;
6) a natureu. da.. TeapOnaab1l1daaea
<Sol U8oclados:
e) u coodlcOea de adml.aalo, d&mlaalo, ~11m1naçAo e exclualo do ulIoclado;
7) o capital IOclal mlnlmo, q\allctU
houv~r;

8) as candiç6es ~ o modo de Integralluçl.o d&a quotaa-partea;
11) a. con~ de reUrada du
quotae-partee DOI CU08 d~ demllalo,
~llm1naçlo ou d~ nclual.o de ~
d ado;
10 ) o mlnlmo de quotea partes a
ler 8'Ub11crito pelOl &&8OClado.;
11) a forma de deTolU9lo da 110braa IlqUld&a &OI UIOCladOl ou de Tep&rtlçAo du l)en!u entre 61.;
lJ) o mocto de admtnJatraçAo e fl~
l allAçio, eatabeleotncSo 08 reepecUvoe 6l''ii0i, deflD1ncto-lha3 .. &tr1bulçON ~ 08 podêres e o pr1)eeao :Se
lubaUtuJçlo dOi admlnlatradOl'el e
ronselhelroe t.... ;
13) 08 cuoa de d.1&aOIuçlo vohUl~
tia da IOCledade e o desUno do FUndo de Reserva. depola de aatAafeltas u
obrigações aoela1s:
14 ) u formal.ldad~ de convoc __ o
das usembll!* rerQs e & maloria
- ~equerida para a sua lnttaleçlo e v&W'i idade d~ euu deHberaç6es, vedado o
direito de voto aos Que nelu tiverem
lnt.erkae pa.rt1cular, sem ~v'-IOI da
partlclpaçlo Doe debates ;
15) a l'epn!ilMlltaç&o atlva e paasJv. da sociedade, em Juizo ou tora
dl!le:
UJl o modo tt. se reformar o
tatu to:
11) a tlxaç10 do exercido aoclal,
que pode COincidir ou nAo com o ano
clYlI. e a data do l~w.nt&mento do
balanço geral do ativo ~ paaalyo da

'1_

aocledade:

18) o mocto e o proceeso de &11en.açlo ou ooeraçlo de bela mÓTeIa e
Imóvela da soc1edad~ .

Art . 25. Z' I!clto disPO: \ ainda .AO I. \ , /
estatuto que sómente poderio ler admlUdaa como sócloe pesaou de profluio rel&c101lada à aUvldade da cooper&uva .
CAPtTULo IV

Dc1.3 Profblç6u e O~,
Art . ~ . X' proibido .. .oc:ledlde.
coopera ti V8& :
1) faut- se dlstlnrulr por uma firma aoclal. em nome cOletJ"o, ou lnclulr, em sua denomlnaçl.o, nome de
pessoas, exceto como 1nd1caç6es ~
gr&flc&s ;
2) eatab~leeer vantagens ou prlvl161101 em favor d~ qualaquer aaaoe1&d08 ou terc~1r06 ;
3) COtlItttuL: o capital lOC1&l, ou
parte dêle, por melo de emlnlo dt
QUAisquer titUlOl;
4) rem~rar B quem aaencl~ MI!()clad08:
6) cobrar Aglo ou prtmJo ou aU.
menl&r JOla d~ admlssl.o, .wm 40 umlte prev!ato no art . 20, Item I, delt..
re~ulament(';

fl) contrair ~mpréstlmoe medlan~e
I'mlaalo de Quotu ou obrtraçOes preferenciais;
7) participar. direta ou indiretamente. de quaisquer manifestações de
caráter polftico, relliloso OU racial;
8) negociar na compra. e venda ct~
tttulos, envolver-se, direta ou Indiretamente, em operações de eari.tt!r
al~tórto, ou adquirir lmóYe:!s, uJ"o
para leU uao;
11) ncar na d~pendl!nela ou sob Q
contrOle de qualquer sindicato, emprfiIa, lnatltulçlo ou ~ntidade:
10) ter como assocl&doe, admln 5_
trado~ ou mandatá110l de pe,soa~
f1a1C&8 ou Jurldlcaa que operem eO.n
08 mesm08 fins da sociedade, com
exceção du ~Dtidadetl que exerçam
aU"ldadea agrIcolaa, pecuirtu ou cxtrati,as e alndicaWe afina:
11) I1Istribuir qC'1lquer espécJe d~
beneficloe b quotas-parte, do capital soelal. excetuados JurOl Jll.6dlcos
BÕbre ai ln tegral izada.s;
12) realizar com eatranhoe operações que sejam peculiares M r~ ! açOea
entr~ OI
cooperados e a lOclednde,
1&1..,0 o dlsP06to no m . 111;
13) estabelecer filla.la ou &i6nc i&1l.
oio .. considerando como tala OI Im treposWe, depós itOlS e 1I.1'D!&Ú:DI. desde

,
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llUe se des tin em ex clu siv am en te"

i~

.

} .'

loc .aç io de 5e118 pro dut os, ass
;
~ ~10fI
com o res pec tiv Ol 6rr loa ~Q(1. }).a
~
ins tal açõ es de bpn efi c lm
I1a
v~
.6m
cla alf 1ca çA o e Ind utr lal iuç w. ent o.
Pa rig raf o \1nlco. Da'. mt raç
ços esperiJnenta!~ e de pro du ae:rvlvra r-l! e-á aut o cir cun sta nci ado io la sem ent es, mu das e "pr odu tor çio de
. cIru1es;
do- ~e é. Inf rat ora o pra w de
30
<tr intal dia s pa ra def esa .
14) OODtn.tar suv lço s ou adq
Uir
ir
ben s doe com pon ent es dos
adminlat.raçAo e tisc al . ou de61'iií.c l de
s.. ,o t
ren tes a~ o 2' gra u em linseu s pa ou colatera.l. SAlvo m! 'd! ant e ha ret a
Do, LIMO'
e a cr! tér lo da A< ;se mb léia -Oelic ita ção
ral ;
Ar t. 30, A soc
15) adm itir com o ass oci ado pesa
O&S dev erá po lsu lr 011ied ade coo per atJ " ..
Jur ldi cas , sal vo OS cas os pre
lIe gul nte s lIVTOII
vis tos em Que, com exc
lei;
eçã o dos fisc ais e con tábelll. obr tga tór los . suj elt oe
16) au oc lar - &e a em pre
ti.
au cII.p!talaç
A0 prót>rlaa. ~erão abe rto e e leg a..
list a... aua vtl s da sub scr lçw de
enc eraço es
rRd ') ~ por fprmne "~s
ou por ou tra qua lqu er fer ma .
ln8~n~ poJo Pre exc
etl
lsIdent.e. que ~m num era rA
ana o-s e a par tic ipa ção em em
pr6
l&a
as
tOl has , lIe J' não est ive rem n tôd llll
de s~rv1ÇO!1 pub l icos . qu and
o lIDpres.rad as Up oir àfl cam ent e, pod t'nd um e
clnl1Jvel .. rru!çAo do ~erv~o,
o. atn ·
da, ser aut en, ttc ada a pelos
ou trl. l qu and o obr lga t6r lo po r ou em
res
pec tl
lei dite.
vos 6rg ial l nor ma tiv os:
pa.rtlctpaQAo;
1) d. Ma tric ula ;
17) pra tic ar ma noo ras esp ecu
1A tlv u
pa ra for çar a alta.. esc ass ez ou
2)
de At u da . Aa sem blt !u Oe r.'l
avUte.s;
me nto de pro dut os;
3) de Ata s dOI OrgA.oe de Ad
ml nls
18) usar a pal avr a "B anc o" na
tra çA 0;
sua
des lgn açf .o soc ial .
4) de Ata s do Co nse lho PLs
cal ;
Ar t. 27, M soc il'd ade a coo per
&) de Pre een ça dos associ
aU
vaa
adO! I. ~
são obr 1(a das a:
assembl~1&a ,er ala ;
6) f:lc als e con táb el8 , obrlgsl,or
1) pre sta r os t";c lar rcl me nt0
iCll'
6 QU~
lhe s for em soc illt ado s pelos
I 19 li: fac ult ada u coo per atlv
res
pec
tlvoe 6rg ioa nor ma l J vos e r('m
col are s a adoçA0 de fic has de &d 18ete r - lhe s
Im c:l anu a.lm ent e a rel açã o dos ass
çào e de coo tab llld ade lIim
;>Utlcadas
adm itid os. dem itid os. e' lm! oci adA
nal103 e
exc lul dos no perJOdo. cóp taa
§ ~ Ex cep cio nal me nte , ~m
caa cs
de bal anç os e dos rI' lato rtO l de ata s,
coo
per ati vas com ma.1s d~ mil &lIS de
do
ex
ndOI, po de m ser ado tad os liv ocla ciclo soc ial e par ece r do Co
nse
lho
ma tric ula com fOlhaa du tac tve ros de
P'i! cal ;
trn do os me sm os req uia lto s :a çon
2) per mi tir Qu ais que r ven
I'xllI doa
tlC
pa ra os IIvrOl de ma trtc ula nu
ou Ins peç ões det erm lna da" \ 1)81 &ÇÔes
01 ~
das aeg uid am ent e, no can ho to, me rapec tlv oe órI lO l nor mu tlv oa.
ca du e autent1c&d1.l pel o órg rub rlà ~. com pet ent e.
CAPtTULO V
Ar t. 31. No liv ro de rr.a 'rtc
DcJ filc all zaç 40 dCl$ Scc le4 0dM
ass oci ado s aerAo Ins cri tos po: ul n '5
cronolOglca de ad ml uà o. j~I( ord em
Co ope ratl !>a 3
' con s·
tan do :
Ar t. 28. A fls cal lnç llo das
1) o nom e, Ida de, est ado
soc ieI. nl\ dad es coo per ati va. ser a rt'a
clo nal lda de, pro fiss llo e res ldclv
liz ada noe
!nn .\ dI'
tér mo s do art . R9 do De l ret
cad a IUSOClado;
o-I el r,g,
pel o Ins titu to Na cio nal do Des
2) a dat a de sua admlssAo
~nvol
vim ent o Ag rár io (IN DA ), Bn nco
e,
:!..' do
Ve
rOr o caso, de demlasl'to , "Ii(IU
ntra ! do Braa11 e pel o Ba nco
ml
naNaCional
ção ou exc lus ão:
da Ra blta çA o, de acó rdo
com BUIIS
3) a eon ta cor ren te daa res
pró pri as no rm aa.
qu ota s-p art es do cap ita l soc!nlpec ' i V&f
,
Ar t. 2~. Aa soc ied ade s que inf
rin
giI
19
O
reg istr o dt adm!MA<..
rem as dlapoalções da leg isla
clOll ser a sub scr ito pel o Pre~ld dus tOY!a'or est arl o suj eit as às pen ção em
alid e.d es
liocledade e pel o reg lst ran ao , en~e da
00-

prevJstaa nu

,>'
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I :1 9 O Uvro de matncula 1ev~ . á. ser
mant!do na sede da lOCi.dade, ac!'sa1vel 8.04 &6Sociados.
Art . 32 . A coopera tiva mls!/\ poderá. fazer, separadamente, a ~IICT1 ' Ufa
çao do mOVImento de cada depa !' ament.O que corresponder à$ tnodal!dades exercidas respeItado (' dllpu.1to
no are. 112 do presente regulamen o

Art . 33 . O capital soda.!, n~s ' )que o tenham. será. 8 1 0 I J
v1did o em quotas-partes, cUJ.) valor
nlo poderá ser superior ao maior loa1&.rIO-mlnllIlO vigente no pals I!em In·
erlor a NCrS 1.00 (um cruzelrü 00O). salvo nas cooperathu escolarea
em que poderá ser menor.
o pera ~ lva.~

_

Art. 34 . Para a formaçt.o do capital social poder& ser estlpulad"! que o
pagamento de,., quotas-partes seja rtah1ado medIante pre&t.açôes menaals,
semestrall ou anuala. lndependen emente de chamada por melo de c' ntribulçào ou outca. forma ".3 , a!)t!It'c~da
a critério dOi respectlvOl órr:íll;J8 Dormatlvoe.
Parágrafo único. Nenhum associapoderá II.Iblicrenr mala 00 qUt U li
'''rço do total de quotaa-par'es Ralvo
.11oS ~led&dea em Que eau ;1JbsCli~.o dlrVa ser diretamente proporcional ao movimen to Clnancelru do (O·
operado, OU ao quantitativo <1'.- produtos a 5erem t>eneflcladOl ou trl\ll6formad08 ou ainda. na' nt.Uo da áre,
cultivada ou em relaçAo ao Ilümero d~
plan tlL.S em produçt.o.
do

Art. SlI. A exceçAo pai; ~peratl\'as
d. cred Ito , a IntegraftzaçAo dll.'l quotas-partes e o aumento do raplta , at)al poderão ser feitos com bens . avadOI prel'lamente . após ho):nlJlvgaçl\)
m assembléIa geral. ou com a r~ten
"Ao de detl>rminada perc~nta~í!m do
valor do movimento flnance;ro de t'ada aa8OCladO.

~

Art. 36 . A Aaaembléla Otral Ordlnarla poderá determinu q'Je aa 50bras liquIdas. no todo ou em par e. ~ e
Jam atr1buid~ &08 aaeoclad(J8 l m torma de aumento de quotas-parf,ea do
capital soe:a!.
Art. 37. A transfer~ncla '0'a1 cu
parcial de quotaa-parte& &erá .. verba
da no livro de matricula. mediante
t~nno QUI' con tera as &Mina luras do
cedente. do ceaslonárlo e do dretor
qu o eatatuto des1&nar.

117

EucvrIVO
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J%
po- ' /I~/\

.
lransfer~ 'a d~ d .~''''J
I

Pa.régrafo único . A coOptrat.tva
derá cobra.r faxa de
a~ 1O ~; <dez pOr centol do valOr total das quolas-partt's cedldM .

I

I

Dos fundos de reserva e "ulro.
Art . 38 . As sociedades coopl'rlit.lvas
&Ao obrigadas a conslltuir P'Uo:1o de
Reserva com 10 '; <dez por Lento) . pelo me-n05. das sobra.:; liquidas do ext'rcicio. drstinado a repa.rar p~rdllll da.
sociedade e atpndtr ao deaenyoll'lmento de ,uas ati vldad~.
Art . 39 . Poderá a Asaeaabl~ a neOrdmárla criar outr/)S fundos
alem do pn'vlsto no artigo antenor .
com recursos e destlnaç6ea MPecifl-

ra!

COSo

vn

Dos associado,
IStÇXO I

Da ad mi.u40

Art. 40. A admlsaào do a'iSOCll'Ío,
que se efetiva mpdlanté aprovaçl\) de
sua prop08ta pelo órgão de ~ t . :nlstração. complcOIenta-se com .. 8ub~
crlçAo das quotas-!>&rtes do capital 8:>. clal, quando houver, e sua lUa!na.ura no livro de matncul&..
I 19 Ao assocIado a soel~ad' fornecerá um titulo nomInativo, con endo o tuto U1 tegral dos el:.&~utoe
t 29 A exceção das COOpl!rstlvM dt
credito, o asSOCIadO, uma vez ImCrlto no livro de matriCUla e paea "UIlIldo estabelecido . a jóa de admls&àl> , a.c1 qwre o gOzo pleno de todOl ('s dlrettoe soclala e assume ~ obr1illÇtwS 1lE'correntes.
Art. 41. M. pesaoe.s jundlct. ; de dI reIto civil . sem flnalldade de I' cro.
que bt dediquem a a' ·jvidaa.?~ l'endl
centes, e De s lnd ~ catos. podem IlSWclar-se às socIedades cooperattv38 n~ I
tendo direIto a VOLO ou a re ;(Ji'!) . ' .

Art. 42 As pessoas juntllcas qUE'
desenvolvem a Uvldades agncvlns. p ' cuarlas. exLra ti ,·a s. Inclusive de jH'Sca. pool"m flii ar-s e a cooper&t\ ... u~ Que
se dediquem às m rsmas at1" :dad 5 ou
de eleLnflcaç .. o rural e com unl r a r;ues .
Art . 43 . O assO(' lado que a c" Ita r
Lrabalho remunerado e permanente

i.' ... ."

.

CAPITuLO VI

CAPÍTULO

I

I

58

A1'08 00 PODo Exa: 011tO

nOll semooe manUdOll pela. coopera'l.
Ya pet'de o direito de l"otar e ser votado. at6 que _jam apl'Ovadaa u COQtu do exerciclo em que ele deixou o
empre,o.

Do demua40, uclfl..!40 e elimUtaçao
do lU,ocía40

Art , 44. A dem 1esAo do u5oc iado
.er&. UnJcament.e a seu pedtd:>.
Art. 48 . A eliminação do IU&OC &do
6 aplicada em rutude de fato e Da
forma prevlJu. DOI estatutos. medlan·
te ~rmo firmado por quem de direito no livro de matrfcula. can',endo os
motivos que a determlnar&m .
I 19 A diretoria da cooperlltivlI te 'n
o prazo de trinta (30) dl8.8 para comunicar ao Interessado a sua cllmlnaçio.

I :l' Da eUmlnaçio cabe rt'CUf30
primeira ........ b161a awaI .

B

Art. 46 . A dilloluçAo da "essoa Ju·
rtdlca e a morte da peaaoa flslca !m·
portam na exclusf.o do assoc t. Ldo .
Par'arato 'I1.n1CO . A Incaparl.1acte
também importari em excl~sáo do aa ·
8OCl&dO lIe nào f&r 18ialmen lÁ! ~uprlda .
Art. 47. A responsabilidade do lil'
.a<:lado perankl Wrcelr06. por ce>mproml8801 da lOdedade. perdur~ parli
OI demltidOl, ellmlnadOll ou ·· x ~ lul.:1os ,
att quando torem aprovadas M contas do exerclclo em que S6 d ru a retirada.

Parágrafo Qnlco . M oorl!{S!çOes d ~
&IIOCladOS falecidos. contraldas COm ~
sociedade, e ai oriundas ,te sua responsabilidade como usoclado, ( m face de tercelro!!, pNMm aO/! herdeIros ,
prtlQrt!vendo, porân, ap60 'J m ano dJ
dll. da abertura da sucessão, r ~SS!Ll
vadOll OI aspec~ partlcular ~s das Co ·
peratlvu HabitaclO1l&u.
c APtrUl.O VlII

Do admfnutrG940 cio

sOClEdade

1IIÇ10 I

Das

a~&embU11U

~

para

~C
i

~ldir
'
(')0./

011 Decoetoe relatiVOl " ~ oOJeto"

cledade e tomar u niiGl1lÇCSes.: · ~
IIIe,.tea ao desenl"olYlmenlo . -d1feaa
desta. e euu del1beraç6e. YincuJam a
LOdOll, &inda que aUMDtee ou c1Iaoor-

danu.. '

açl0 D

-e

llltatuto, tendo

;

{s
/L/

geral.!

Art. 48. A a"sembl~la ger1\! lIos 85.cICiados ~ o OrgAo supremo da t l1t1dade, dentro dO/! Ulnltea leaalS e do

Art. 41. M .n mbJ6taa rerall serAo cODVOCadU com antecedene1a 1r.1·
nlma d, dez c1Iaa em ~1ra OO:lYO-

caçA0. med1ante

edt~

"'.1101

em

local. Y1a1vela daa prtnc:tpaia dependmclaa da IOClldade e atn".. da pu·
bllcaçAo em Jornal de ,rande clrculaç10 local e por cin:ulares InVlac1u ao ;
asaocladOl .
Paricrafo 'I1.n1oo. M auembl.tu serio CODl'OCadAe pelo Pr.i4ente ou por
Qualquer doe órpoe yda admtnlatraç60 pelo conselho PI8cal ou, após
licliaÇÃO nio atendida pelo Presidente. por um quinto 40a ueoe:ad08 em
pleno aOso de seus dlrei&oe.

.0-

Art . &O. Os ed.ItaSa de convocaçlo
das aaaembl6iu tera1I deveria eO:1ter:
1)

a denominaçlo da IOCledad., se ·

gttlda pela expreulo - COZll"ocaçf.o dR

ASS&mbl~la Oeral", oom a eapec1.!lcação de lIe tratar de ordln'r!a loU extraordinárla;
2) o dia e a hora da r ...m' lo. em
cada convOC&Qlo. uelm como o local
de sua reallqçAo. o Qual, salve> motivo JusUtloado. será lelnpre o da sed ~
social;
3> a aeqüencla dA! oonvocaçOe.i ;
4) a ordem do dia dOll trab&lhos :
5) o nOmero de aa.acladOl em en·
tes na data de sua eJ:pedl,âo, pa:-a
efeito de c"culo do -quorum" de Ins·
talaçAo;
6) a assinatura do resp<lll.Sl\vel p~la
publlcaçio.
Parágrafo unlco . No caso de a CJn ,
vocaçio ser feita por U8oc!ad ' s, o
editaI sert assinado pelos prlmt'trO/!
signatários do document~lue a orlgi '

nOll .

Art . IH . As a.ssembléias gerais po,
dem realizar-se em segunda e terceiras convocaçõe!. confonne fOr o caso.
no mesmo dia da primeira, com a d iferença mlnlma de uma hora, dllld:o
que assim expressamentA! conte dorea ·
pect1vo editai e permllam O/! estatu!.OI .

~

•

Art. 52
Quor um'"
«uint e :
1. doia terços do nOme eo dto usoArt se . Da ·'Srm bI6ta -,eral la<l1a4011, em prime ira convo cação .
vrar- s'e -á ata Que leri "'Ina da pela
2> metad e mais um doe a&SOc~do!,
mesa direto ra doe traba lha. e por
~ lflIun da eonvo c:açlo ;
uma comlS Ão de asaoe iadol. indic ada
3) mínim o de 10 (dei) IWk-d adoa.
pelo plen&rlo.
na terce ira eonYOeaçlo, rell$&lv"do o
a.ao dae Ooop eraU ns Centc ala, PesIÇ10 a
deraç ôea e
Confe deraç õesl q 'le $e
1n.st&larlo com qualq uer nume r?
Deu Ass~blt!leu-G~ Ordfn 4tial
I 19 A prese nça doe assoe l.doa em
Art. 57. A ueem bJ6la -leral orcftca4& CGnvocaç.lo aará rlliatra-111 no
livro própr io.
nál1a , que se realla J'& anual ment e
nOl tre& primeirO!! meee.t apól o térI 29 O nAo comp arecim ento doe
mino do exerc lclo &Oclal, c1eUberará
USOCI&dOll que por trb v~ 0QD8e sObre 011 segul n tea Itens, qlle de,er& o
cuUv u torne impo uivel a Inst'!IÇ~
const ar da ordem do d1a:
da .seem bléla, aplla r de rerularm~n
te eoavo çatlu em prazo a cujoe ~r
1) prest açlo de oont u dos Ól'i" "
mos ruard em IntertalOll DUDC& ln- da admln lstra. çlo, =omp reend endo o
lerlo re, a oito dIas, presume a inrelató rio da g.tAo , b-JeOço e dotençã o de 'dlalo lver a IOCledade e pomona tratlv o d.a oonta de IObr.. e
derá aearr etar () cancelamento da 1Alperda l da 8OC1edade e o p&reCer do
torlsa clo para tunclO Dame nto pelo
OoIlMlbo Pisca i. sObre OI quata nAo
respe ctivo OrrAo norm atIvo .
pode rlo votar 00 memb roa dOi órrloJ l
referi dos;
Art. 63. Oa trab&lhoe d.. _m 2) desti naçlo da. sobra . ou repar bléias -gera ta Hl60 cllJilkloe pelo PrtL~
cto. pre)u lroa. deduz idaat no prl ·
.1d4!nte da aoc:leda4e. ealvo .. que
meiro
nlo torem por ele .,.,-a f Fd • ., ftJa dos deCAIO, as peruI ltace na QOI PunReserv& e de outrO l lnat.ltulp~llHncla cabe ri ao .-oc1 a!to lIOQo>
dOi
e
OG
JurOl atrlbu loo. 110 capit al
lhJdo na ocut lo.
aocial;
I 19 O Presi dente ou qualq uer ou.
I) elelç~o dos comp onen * dO!! Ortro memb ro dOi 0rJI0II da adml nU- glos
de admi niatra çlo e de outro!!,
tnçIo ou de l1ac a1t uçlo nio podn to
quand
o tOr o caIO, e ISO Conse lho PIsdlrtrt r OI trab.l hoe qU&Ddo a Ulem cai:
Dl~1.a est.lver dellb erand o aóbre n re4) qUII ,do prev1 lto. a tuac;t.o do
latóri o e 61 conta . (la admll natra çAo
nlm dOI OOnorárlO3, rrautl caçO es e
lendo . entAo, subau tuJd0 8 pelo
cédul a. de prese nça dos membrO!! d.:>
clado que fOr de&lillado pelo plená .
rio.
Come lbo de Adml n1atr açlo ou da Diretori
a I do Cons elho P1aoaI;
29 O Preal dente da a.sem bllla
li) quala quer asaun tos de tnter! llse
escol herá um usOC lado para, Da qua.
lIdad e de lecre tárto, C<.'CDpor a mesa
aoc1al. exclu ldas os enum erado s no
direto r.. dOI trablJ hOl.
art~ 110.
Art. 58. A ex~çA.o du coopt 'ratlv as
Art. M. As dellbe raç6e a naa asde crMlt o, a aprov açlo do BaIHnc-')
eemblé1as-~nJ8 serio toma du por
e .do relató rio doa órPoe de AdmImllJo rla de voto doe auocl adoe prenIstra ção deson era OI!! eomponen~.!I
sentes oom direit o de 1'Otar.
déste a de respo nsabl Udad e para com
Art. ~. J!: da compe~ncla das asa socied ade, ressa lvada a estab elec\t la
..mbI6 »a-,e rata, Quer OI"dln.lrW ou no 6rt. 63, ín
ftne .
utrao rdiná rlu a de.stinaçAo doa
memb raa d~ Orgi.0 6 de admln latraç loe
slÇl.o m
ou f1.scalizaçlo. em face de causa s que
a JUlutlQuem .
Allem bll!uu -Gera fl ErtrQ orc1tnári4 1
Par6 ça!o W11co. Ocorr endo d_U..
tUlçlo que poua &leta l a regularl~
Art. 59 . A assembl~1a-,eral extra da at\mlnl'traçAoo ou t1acal1zaço.o da
ordin árIa realiz ar-ae -á aemp re que
ent.ld ade. pode rá a usem bléla deall neceS8á.rlo e poder á deUber&r IÕbr.
nar aiJmlniÃl'~• . e conse lheiro s
qullJq uer ~sunto de lnter tae da 10e
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ciedade desde que mencionado no
edital de convocação.
Art. 60, E' da competência .' XclU31·
va da assembléia geral eX 1,raor .1!né.·
ria deliberar sõbre os segulnte~ IISsuntos:
1) reforma dos estatutos;
:l) fusão ou Incorporação;
socie3) mudança do objeto da
dade;
4) dlssOluçào voluntária da s()('!e·
dade e nomeaçli.o de Ilquidante;
5) deliberação sôbre as contas dos
llquidantes.
Parágrafo únloo. São necessários os
votos de dois terços (2 / 3) d<>s '\&<0ciados presentes para tornar válidas
as dellberações de que trata êste artigo.
SEÇÃO IV

Dos Org4os da Aammistração

•

Art. 61. A ~ocledade será administrada por uma Diretoria ou um
Conselho de Administraçào, compostos exclusivamente de associados e
constituldOG de, pelo menos. 3 (três)
e 5 (cinco) membros. respectivamente. com mandato nunca superior a
três anos, eleitos pela assembléia-geral permitida a reeleição.
I 19 O estatuoo poderá criar outros
órgã<>s necessários à administração.
§ 29 Os membros dos 6rgãos de
administração nào podem ter entre si
laços de parentesco até o 29 grau ~m
llnha reta ou colateral.
I 39 A posse dos administradores
e conselheiros fiscais das cooperatlVIIIS de crédito e habitacionais fica sujeito á prévia homologaçâo dos res ·
pectlvos órgãos norma ti vos.
Art. 62. Os 6rgãos de adminIstração podem contratar gerentes técniCOll ou· comerciais, fixando-lhes as
funções e salários. obedecidos os prlnclplos estabelecidos pelos 6rgaos normativos .
Parágrafo único. Os gerentes técnlC{)S e comerciaL, poderâo percebp.r >
além da remuneração contratual fixa.
pe:-centagem sôbre o movimento.
Art. 63. Ressalva a legisla('ão especifica das cooperativas de crédito
e habitacionais, os administradorf'~ .
eleitos ou contratados. nâo 'ierão o"s80Illmente respomáveis pelas obrl-;a ..
ções que contrairem em nome da so-
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ciedade, mas respondem
mente pelos prejulzos resultant..-; deseus atos, se procederem culposamente.
Parágrafo llnlco. A sociedade nli()
responde pelos atos a que se refpre
a última parte dêste artigo. salvo se
os houver ratificado ou dêles logrado proveito,
Art. 64. Os participantes em atv
ou operação SOCIal, em que se ocUlte
a natureZa da sociedade. podem ~er
declarados pessoalmente responsávp.b
pelas Obrigações em nom ~ dela contraldas, sem prejuizo das sanções po_
nais cablvels.
Art. 65 . A sociedade, ou um terçl)
dos 8:5sociad()S, terá direito de aç:\o
contra os administradores, ?ara promover sua responsabilidade n03 CM06
dos arts. ~3, 6. e 70.
Art. 66 Ocorrendo renúncia colctlva dos membros da Diretoria ou dI)
Conselho de Administração, ou 'lO
caso de não poderem êles ser con::,tItuldos, o Conselho Fiscal convocarâ
Imediatamente assembléia-geral extraordinária para elegê-los, podendo
designar, até que esta se reaUze ad·
ministradores provisórios, OU sollcl~ar
a intervenção do órgão competente .
Parágrafo único. No caso de preenchimento de vaga. os eleit03 concluirão o mahdato dQ,5 substituidos.
Art. 67. São inelegfveis, além da~
pessoas impedidas por lei especial os
condenados a pena qlre vede. ainda
Que temporariamente, o acesso a car- ·
gOs públicos; ou por crime 'allmentar, de prevaricação, peita ou s!.lbórno. concussão, peculato, O·) contea a
economia popular a fé públlra O!.l e.
propriedade.
Art. 68. :li: vedado aos diretores:
1) Praticar atos de Jiberalfdade à
custa da sociedade;
2) Sob pena de nulidade, alienar
ou gravar de ônus reais bens Imóveis
da sociedade, sem expressa autorização da assembléia geral, salvo se (osSe!
atos constitulrem objeto de atlvidado
social.
Art. 69. O diretor que. em qualquer operação, tenha interêsse o:.')sto
ao da sociedade. não pClde partlrtpar
das deliberações referentes a essa oper:lI;ão, cumprinoo·lhe acusar o seu
impedimento.
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Comls.sáo ml.!ta que procede~_.~. \"',,/
tudos ' necessários à constJtu o" " Q
,'_
nova socIedade. tais como Je
_ .. mento patrimonial, balanço geral. pIano de distribuição de quotaa. destln:l
do Fundo de Reserva e o proJe~ de
estatutos.
J :

Art. 70. 08 componentes da admlt1istração. eleitos ou contratados. ~ do
Conselho Fiscal das cooperativas, bem
como 06 seus liquidantes. equlpa~"m~
se &06 administradores dlUl socie<!adl's anônimas para efeito de repon~
Eabtlldaof- crIMinal, aplicando· se no
q 11e rOl' cab1vel, o disposto no artigo
117 do Codigo Penal e nos artll~oll 186
a 199, Qá Lei 7.661, de 21 de JunM
de 1945.

.e

Do Conlelho Fiscal

Art. 71. A administrarão da IIOCle·dade será fiscalizada assidu8 e mmudosamente por um CGnaelho F'!s\l&l,
~Í1Stltuido de, pelo menoo, três Ql"m~
bras efetivos e três suplentes, ~odOl
associados, eleltos anualmente pela asaembléla geral. sendo permnlda apenas a reeleição de 1/3 dos componentes do Conselho Fiscal.
Paràgrafo únIco. Não podem fazer
parte dO. Conselho Fiscal, além doS
lneleglveis enumerados no art. 6'1 08
-empregad~ da sociedade ou dos c1lretores. e os parentes dé8tes até o 2t
grau, nem ser parentes eD~ si ate
êsse grau.
Art. 72. O Conselho poderi r.on.
tratar especialistas para assessorá-lo
no exerclclo de suas atribuições.
Art. 73. A responsabllidade dos conselheiros ft5calll po. atos referentes aos
lIeus deveres obedecerá às d1spos!~Oea
do presente regulamento.

CAPÍTtJLf :a:

·e

Da Re/0Tm4 dos Estatuto,

Art. 74. A sociedade cooperaUva
poaerá. a qualquer tempo. proceder à
reforma de seu estatuto, que 50 q_
tnra em vigor após o cumprimento
-dali formalidades prev1.ata.s n<>.15 arUgOS 19 e seguintes • .
CAPÍTt7LO x

Da Ftu40 e Incorporaçl2o '

Art. 75. Pela fusão, du&.! ou mala
·cooperativas formam nova lOCiedade.
I I' Estabelecida vontade de tualo,
~ cooperativa Intereuada 1D4le&rA
.OOlDea para a. conatrtu1çio de um.

I 39 Aprovado . o relatório ela eom~.
são mista e constltulda a nOVa sociedade em &S3embléia geral conjunta, a
.autortzação para funcionar e o regI.!tro Obedecerão ao dlapoeto nos art!g<>.15 19 · e seguintes.
Art. 76. A fusao determina a u.
tinção das sociedades que ae , unem
para formar a sociedade nova, que
lhes sucederá nos dlreltoe ti obrigações.

Art. 77. Pela lnoorporaçAo. uma aocledade cooperativa absone o .patl1mõnlo, os associadOS, BSSUnle Obrlgllções e se investe nos dlrettoe de outra
ou outras cooperatlvaa. .
Parigrafo único. Na hipótese pre.
vista neste arUao serão obedecidas a.l
mesmas formal!dades est&beleclda$ para a fusão . limitadas as avallaçOes ao
tJ&tr1m6nlo da ou daa 1Deorporandu.
CAPfTuLo Xl
Da DI3SOluçllO

Art. 78. As sociedades OOOperatlvM
se dtssol vem;
1) voluntárlamente:
" ti) quando Ils81m o deliberarem os
,MScoclados em Assembléia Geral , nA
forma do art. 50, parâgrafo único.
bl pelo decurso do prazo de sua duração;
.
c) pela consecução de um objetivo
predeterminado.
2) Pelo cancelamento da autor!z&.
çAo para funcionar;
3) Em virtude da alteraçlo de sua
forma Jurldlca;
4) Judlclalmen te.
Parágrafo <mIco. A dlasoluçlo da
60cledade Importará no eancelamento
da autonzaçAo para funmnar e dú
reg1atro.
SJlÇXo

I

Da LIquíd4ç4o

Art. 7~. Quando a dJaeoJuçlo fOr
deliberada pela aasembWa .reral. esta
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nomeará um ou mais l!quldanteJ e
um Conselho Fiscal de três membros
para proceder a sua liquidação.
I 19 A assembléia geral, n05 Itml~es
de suas atribuições, poderá, em qualquer época, destituir os liquidantes 11
011 membros do Conselho Fiscal, de!.
signando os seus substitutos.
§ 29 Quando se tratar de coopen...
Uva de crédito ou habitacional, o pro.
cesso de liquidação só poderá ser Inl·
clado após audiência do respectivo Órgão normativo.

-e

Art. 80. Em todos os atos e operações. os liquidantes deverão usar a
denominação da cooperativa seguida
da expressão "Em liquidação".
Art. 81. Os liquidantes ~er!\o todcs
os podêres normais de adminlbLraçl.o,
bem como para praticar at.os e operaçoes necessários à realização do ativo
e pagamento do passivo.
Art, 82, São obrigações dos IIqUldantes:
1) proVlC!enclar o arqUivamento, nu
órgio competente da ata da assembléia geral em que fôr resolvida a 11·
qUldação;
:0 comuIllcar ao respectivo orgao
normativo e ao BNCC a sua nomeação
e os fatos que a determinaram. fornecendo cópia da ata da assembléia
que decIdIu a medida,
3) arrecadar os bens, livros e documentos da ~ocledade, onde quer que
estejam:
,) convocar os credores e deveaoree
e promover o levantamento dos créditos e débitos da sociedade;
5) proceder nos 15 dias seguintes ~
de sua Investidura e com a assistência.
sempre que possivel, dos admlnist!'adores ao levantamento do Inventário e
do balanço geral do ativo e passivo;
11> exigir dos associados a Integre.l1_
zação d.a.s respectivas quotaa-partes
do capital social não realizadas;
7) saldar os compromissos da sociedade, destinando o Fundo de Reserva
e o remenescente não comprometidO
ao Banco Nacional de Crédito Coopora~ivo;

8) reembolsar 06 aS5OClaaOI! de suas
quotas-partes, juntamente com as 110.
bras liquidas apuradas, depois de li·
quldados os compromlsllos soclala;
9> fornecer aos credores a relaçAu
dos associados, se a sociedade fOr de

responsab1lIdade ilimitada e se OI
cursos apurados forem in,ufi · . .
para o pagamento das d!vid..,;
10) Convocar a assembléla cera&.
cada seis meses ou sempre que nece.sárlo, para apresentar relatório e balanço do estado da liquidação e prestar contas dos atos praticados durante o perlodo anterior;
11) apresentar à assembléia guat.
finda a llquidação, o respectivo relatório e as contas tinals;
12> averbar, no órgão competente, •
a ta da assembléia geral que considerar encerrada a liquidação.
Art. 83. As obrigações e as responsabilidades dos liquidantes regrm-se
pelos preceitos peculiares aos dus ad·
ministrado;es da socledade liquidanda.
Art. 84. Compete a) IIquld~nte n·
presentar a socIedade e praticar tudos os atos necessários a sua liquida·
ção.
Parágrafo futlco. Sem autorlzaçAo
expressamente prevista no estudo, ou
mediante deliberação da assem biela
geral e do respectivo órgão normativo,
no caso das cooperativas de crédito e
habitacional, não pode o liquidante
gravar de ônus os móveis e Imóveis,
contrair empréstimos, salvo Quando
Indispensáveis para pagamento de
obrigações inadiáveis, nem prossegufr,
embora para fac!lltar a llQUldaçA.o na
atividade social.
Art. 85. Respeitados os dircltcs QOS
cre<1ores preferenciais, pagará o ll.
quidante as dividas sociais ;>roporclonalmente e sem distinção entre ven.
cldas ou não,
Art. 86. A assembléia geral poder&
resolver, antes de ultimada a llQuldação, 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. 87. Pago o passivo e par tilhado
o remanescente entre os associadoS
até o valor de suas quotas-partes, convocará o llQuldante a assembléia geral
para a prestação final de contas.
Art. 88. Aprovadas as contas, encerra-se a IiquidaçAo e a sociedade
se extingue, devendo a ata da asseJUbléla ser averbada no registro proprto
e publicada,
Parágrafo llnlco, O associado di&.
cordante tem o prazo de 30 (trinta)
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tUas, 11. conta r da publl caçlo da ata,
para promOTer a açAo que coube r.
Art. 88. A llquidaçAo extra judic ial
das cooperativas poder á ler promovIda por inte1atlva do respectivo órglo
norm ativo e seri proce &Mda de a,eórdo com a leglslaçAo especifica e demais disposlç6es regulamentares. desde que a Socte dade deixe de ofetec er
condições operacionais, princ ipalm en_
te por const atada lnsolY~nela.
Parág rafo dnlco. A llquld açio elt~
trajud ícial, tanto .uant o possivel, deverá ser precec11d.a ~ interv enção na

sociedade.

e

CAPÍTt1LO

Coop eraUv úmo

xiI

lnterv~

Art. 10. Para resgu ardo ' da legJallt..
ção própr ia e na defes a do tnter....
coletivo, o poder públ1co. atrav és do
respectivo Ól'Il.o normativo, interv irá
nas cooperativas:
li) por inJcl .tiva própr ia;
b) por aollcl taçio d&a aasem bW..
seraia, ou do Cons elho Placa l. na for·
ma do art. 86. -in-ti ne".
Art. 81. Ao Interv entor , al&n dt
outra a atrUl~ expre uame nte oon·
ced1daa no ato de inWv mçlo . do'
&tr1buld.aa funç6ea, prerrQ iativa a e
obrlgaC}6ea do. 6raAoe de adm1n1at.n.çalo.

1ntr1naencsa

.

Art. ~2. No caso de
das. ,:~~~~[~rc dêate · reguIacDento,. ..
tII
ficar4 0 au,Je ttu • muRM

qutato aU tree v6ea o sa1ár1o.
~~~~~Yi&:ente na rq11o,apl1cAvela
pelo respeottTO órPo norm ativo , oom
base num auto de
Parágrafo 'Qnico . Se a ~ to.
a primeira e n&o ~..enw p"f1 da4e. Iana r-..... . o reapect1VO aULa;
lJlU nAo se .pUca rf. quaJ,q uer penlU dade, a DIo M1' • de ad1'el"tfdcSa.
Art. 93. Lavra do o auto de 1nfra..
. çAo, a coop eratm l . . . notif icada
para, no prazo de 30 Urint&) d1u.
apres entar deIeI a,
, 19 Deqo rr1do o pruo de 4etea&, a
autor idade comp etent e 4eck11ri. so.
~ a apllÇ&GIe da p"'IU dI4t.

infr"

;

·,,•

CAP1TULo~

Do Come lho Nacú m4l ere
Da

·

I 29 Se a cooperativa delu r' de ~:
colher () valor -da multa aplle ad. u
auto de infraçAo servi r' de baa, ,
açAo fIscal,
i
I 39 Em caso de re1nctdençSa. ~ ,.
multas referi das DO artlio an1.e11w
serio aplica das em d6bro . HIIl preJu l. ,
to .de providências poate rlares .
Art. 94. O produ to da. muU.. aera
.recol hldo ao "Fun do Nac10 nal de
Cooperativismo" .

Art. 95. Compete ao Conu lbo tf&.
clana l de Cooperativismo l)I'ODlO\'er ,
Incen tivar o movi mento cooperativista, aaeegurando-lhe plena . libel.
dade de arreg imen taçlo e ele I)peraçAo.
na fonoa da lei o~ reauI amep tlló&,
e dar-l he assist ência de que neceuU.

para o desempenho de lua mllll o .o.

cio-econ6micll .
Art. N. Cabe ao CcmaeUlO Na,uu,·
nal de CooperatlvJamo, com a com, *"
IIlOS0 estabelecida na Lei, enLnt ou-tras. a.s eegulotea atrlbulç6ea:
1) mant er o oadas tro nac10D&l Claa
cooperativas ;
2) asaiat tr e orien tar OI org&oe . .
tadua is e territ oriais de COOJ)el'&tiyfa..
mo. bem como as socle dadel eoopera~
Uvas;
8> coletar, atrav és de balanços. telatórioa e outrOI docum ento. . dadOll
e lntOl'D1aÇ6ee gerai s para nua ele N. taUst ica e dlvul gaçlo ;
f) prom over peaqu1!aa aoctó-ecot1Om1$ para orien tar e f~tMl • np""l o do movltnento coopeuiUviata.
6) . promOTer a c11vu1gaç1o da do,,trina • da prAtica ooopera~ •
organ Izaçã o de CUl"llOS eapec iaUJa doa •
Ir. conce llllo de bOlsas, direta IIlent a OU
atra. ,. de convênios com 6raIoa ..
tadua1a e terrtt orlata de cooperativiSmo, estab elecim ento. de enslUO e entidades promOClODala ou repreeenta.tina do movimento cooperaltY1ata.
6) admin Jatrar , perm anent enleD te, o
Pund o Nac10 nal de C~emol
'7) ba1.xar resoluções norrnaUvaa · .
~denadoraa da ativid ade CJOóperaUviata nacio nal. à esceç lo da cred.lt6rIa e habit& c1ona l. bem como. f1x&t ai
rond1çOea geraia da cone !IIlo de ...
Umul 08;

•
f

•

8) estabelecer normaa lle !~aU.
ção dai operações do Fundo e M LJlções decorrentes do não cumprlml'!Slto
du obrigações contraidas pelos mutuárlOl
9) baixar Instru~·()e!\ complemenUt.res à lei ora Tf'gulamentada;
10) apreciar, em última Inst~ncl ...
08 recursos originário:; de rle{'isõea ISo
INDA:
11) patrocinar ou cOlaborar Cúm oa
órgãos representativos do movimento
cooperat1v~ta na rralll.açll.o de coa
gTe.5SOI. confE'r~ncia~ ou seminários,
bem como na pllblicaçAo dos respectivos anais e conclu sões:
121 votar () 8t'U p róprio r~lmento.
Art. 971 Compete :ltJ Pre~\dellte ll",
Conselho Nac .onal de cooperaLviamO '
a) presidir as re unlÔf's;
b) OOD\Jocar as reun:{,es extraordlnáriu;
c) firmar acor<ios, contratos e cunv@nlos com
en ~ldades
públlcl.B ou
prIvada.. naClonillS
ou estrllngelru,
quando autorizado pelo Conl~lho;
d) designar um dOt- ml'mbros do
Conselho para seu !\ llbstltuto DOS 1mped1mentoe enntua ls .
Art . 98. ~'ômpe~ à Secretar16 B:xecutiva do conselho NaCional de CooperatlY1amo:
a) dar execuçio 1&

r~luQOes do
Conselho;
b) promover a coorMnaçAo das at!vldades de outros óq,àos públiCOS ou
prIvados. QUt direta ou tndlretamente
possam influir no aperfeIçoamento do
cooperatlYWno;
c) optnar sóbre a ('onl'!'ssAo de esUmll~ e flnanc iamellloe por parte do
Conselho:
cf) apresentar 110 Const'lho. até 3)
de ja!leiro de cada ano. a prop<\~t.& orçamentária do Con selho bem como o
reiatól10 du suas atiVidades no ano
anterior;
el peoorer o COl'll'elho rios meIos admlnlatratlv08 e tknlcos Que 9.Mt'iurem
o seu ,"-uI ar funcionamento;
/) executar Qual~Qurr outr~ atividades ~iea.s ou admln\.ltrativu. necessáru &O exerclel0 das suaa atrJbu~çot'f. ~Itada a eompt't~nc!a do
CO~lsribo e do sell PrMldente.
Arl. N. AI despesas do Consellio
strtc atendidu pt'lo Fundo Na.clonal
de (ooperatlvlemo.

°
!JJst&laçio do Conselho no prazo de 30
Art

100 .

(~lntll)

<1~te

INDA

promoverQ

a

dias de. data de publicaçlo
Rerulamento.

l.
.
CAPtruu> n /;.~ J
Do Flm40 N~. dtI coof;{,.:Vft1iÍfllO

°

Art . 101.
Fundo Na.clonal :18
COOJ)frattvllD1o d.tlna-se a prov!!T re ·
ClIrSOl5 para apolo ao JnO"lmento 00operatlv'lt& nacional e ser" admlnls.
trado PfJo Ct'llsrlho Nlclonlll dI' Cooperativlsmo • movImentado pelo seu
Presldeut.e. na forma do IUglmentcl
Interno .
Art. 101. Os reeursos destlnados
ao cu~telo da sua a.dm!nl,traçio deurão ter a sua apllcaçf.o préviunente
aprovadA pelo COntielho .
Parágrafo \lniro. Os recur.;a. destinados às oper&Çl6el de tlnanciamenk> de ln;cll~t!n.a só serio concedidOll '
a) a projt'tos que, pelo seu Int.erüse lOCial. p0$8am eonstltulr Hitlmlllo
ao mov1mento coO'pcratlylsta:
bl a programu educacIonais, prom~lonali I' de incenLlvo ao movimento cooperaUvilta nac\ooal.
Art . 103 . A conc~5lio de estlmu los ou financiamentos por parte ckI
Const'lho s6men!p será dada ao! ~m '
preendimpnlOl! devidamentt aprovado.
e localizado! onde ex1Jta estimulo ao
cooperaUvlamo.

Art. 104. 0, relultado. pc.;itlvoe
obtidos nu operações soc.a16 das cooperat ' vas não poderào Str. em hipóteses alguma.
cowiderados como
renda tTlbutavel. Qualquer Que StJ6 u
5 ua dea tmaçA.o .
Art. 1~. AI relaç6ee econõmJeaa
ent.u a coo:>erat.lva e seus uaoc iadOl
nA.ú poderio ler entendidu como ope r.çõta de wmpra e venda. COM.CCI'6l1dO-5~ aa Inat&laç6e.s da cooperaLI va ccmo extensão ~ estabelecimento

cooperado .

Art. 106. A entreia da produçl.o
do aMOClado a ~ua cooperativa 6lgnifica a outoria de .mplo6 pod~rea para
sua livre d'.posiçl.o. lnclusln p&~
graVA· la e dá-la em ruantia de operações de créd1to real1s&du pela aocledade .
Art. 107. Todos os atos du tOOp\!raUvas, bem como tlturo.. instrumentos e contratos flrm&dO$ I'!ntre as cooperatlv,., e If\IB IIoSIOClac\os, nll.o ea·
lAo lujeltoe a trlbutaçAo do 1mpOtt.

-•

.••

1

~;U !

•

..

•

Aroa

J

de

~1Q,

de

ob~

DO

Poou EDCunTO

ou outros qulJa-

ser creditAdo • . conta de tuDdo l u:actl" I'hel.
~
Art . 108 . Quando aa aocledadte
Art. . 112 . Atlvldades cred1t6r~ e
c~ratll'lII .torem encan-egadu pela
habitacionais Só poderio Nr nerêll1..'
un lo, J:at&dol ou Munlclploc, óe ar- atraris de coop4!rattvaa OObatttuJ~
•
r ~, tr1but4e devidos por seu. ascom uma 011 outra dessaa ~
aoe!adOlS, HrIo elu rfmun.erada8 nA
t 19 AI cooperatln,/J. acroPeCuári..
ro~ f ixada em cObl"nlo e dedut1l'eI
ou mi.tu poderio tuer adiantamendo lbontaDt. dQl t.r1butoe arrecaa&tos &06 as.socladoe. &tral'éI de UtulOl
dOIS a retDUDeraçio d&M aen1QO ••
de crMIu,
acompanbadOl
de doArt . 109. M IOCledadn cooperaolWlento QUe asaegure a eBtrtlla da
~m prioridade na obtençlo de
rupecU". produçio, "edado ~...
(1nanclamento e ajuda ttnance1ra ofl- , samente o rect'blmen&o .. ~tos.
cllJa. bem como DAI oonceaaoe. para até meamo de UIIOCa.cw..
de aemQOe e projetai que
• 20 Nlo se enU!bdma c-.. ckpom~p4!DGam de apronçAo ro.emamentoa
.para ete.lto do ~rálrato Ulterior•
• pecialmente de reforma arrãrta.
OI
remane3centes
de recui'lOl doe coeletrltloa.çf.o,
ed'GCaÇAo, coloolnoln•
~rados
que
aejam
COl1ll"adoI to lua
lndustria!1JaçIo de proclutoe &llopeCUIpOaiçAo
0&.,
cooperaU
VU ou que ..
cwlos t1 conatruçAo de CN&I popIIlãdeatln~m
à
COMtltu1çlo
de fw2do1 ....
res.
peclflcoe .
Art. 110 . Nenhuma ptlto. JurtcUArt. 113 . Qualquer que ..)a o &Ipo
qa, ull'o a que te dedique 1 atividade cooperativa. nAo ex late vlDculo emde de rtPreeentaç&o, de promoçAo ••15
preraUclo entre a ~nt!dade é aeua &1educ&<:io cooperaU.,Iata, poc1eri UIIol
IOCI&dos.
a ~Iavra "cooperativa" ou O aeu radkal. P$J .ua c1eDomttlaçlo, em atoa,
Art . lU , Entendem-se como or~amu, produ~ documental ou
,ia. normaUvos pAra t.odoI OI eftltoe
promOQ6el. sob pena de multa de ,-a.
dbte regulamento, em rei"" .. co10r corrNPQndente a c!nco .... o
operatlvaa de CTéd.lto, o caaaelho Momaior I&lirio mlntmo 'ri(enw no paiI.
netário Nacional e o BaDeO CeDVaJ de
apUc:ada em dôbro M l"etDá46oeta.
Bnsll; quanto .. cooperattna bab1taclona" o Banco NacWn&l da Habita.I l ' M.. n1ncldaDcla JII'OOeder-ae-l
çIo;
e em relaç60 à. de/JIall. o IDIainda ~ Iopr'8eDlio de tDcloI OI prodll'
tl&uto
do DutIl1'OIvlmento
w.. obJ.toI ou · lmprelllOl em que .. AcrlrloNac!onal
,
enoontre lo pala", "COOpe!I"Iotl,..".
Art . 1111. M aocled'" OQOIIeratlI 2t A api1eaçlo da milita do . . .
na
conltltuidaa na vlg6na. da leilat&rt a ae&o penal competet.e.
laçio anterior te~ o pruo de 1 (wn)
Art. 111. AA escetO*
pre'f1aw
ano para se adaptarem ao pre.ent.e
pa:-a u oooperauna arropecuArtu OU
d8areto.
m lstaa no art. 3() do Oeereto-lel DIlArt . 116 . Aa cooperatlY&I nneulamero 110. de 21 de novlPlbro de 18M,
du ao Instituto Nachmal do Desena tatlvamenu • compfemen&aç&o d.
vol1"lmento Agré.rl<> manterlo ou con• •
.ota de nportaçAo ou ol9Mldade
tratario, por i nterm~1o do le\.I 6rrt.o
Oetou de IndtLStrlallraolo aU o mlrepresentaUvo, serviço ele "ud1~la
a:mo de 5% (c.1oco PCK' cento) do 1"0lume de comttrc!aur,'o de cada proexternA. cU)OJI laudos obr1ratbr1amente
dato neam Ila dep8Dd6oe1a de pt6'terio encamInhAdos ~ue1e 6J'rlo nor'lrovaçio do CrmRJIIo ~6CÍ0D&l t10
maUl'O ,
CooperaUvtmao.
An. 11' , bLe decreto lIIlt*' em
t \' A lnItalaçAo, a puUr da d&'-&
vigor na data de sua publlcaçA:>. 1('da publ 'caçA0 dAltt rtiulalD~to. ele
l'ogadas
&.11 dJ.sposlçOes em eoDtráriO .
equ'pamentoe dllUIladOl to In4U1tri~·
""ela da pro4vç&o deYtr' Itr prima·
Bnatlla. 19 de abril d. 1.I8't: 146'
monte autmet1da ao Oomell,o lfacJOda Independênc ia e ,~ da Aep\lbltca.
na1 do Oeoperatlrilmo, sob pena de
A . COIrIA K Sn.vA
n60 poder a cooperatln lntereesada
1'Ir a gOzar dll3 fMWdada prnbtaa
Antonio Dt'IJtm Netto
n fs te arUao .
11>0 ATzua P er ,~/ TQ
. I 20 O reaultAdo obtido com ... optA j amo A . L /mil
raçOee pre~ IstM nl!l!t. antro denrt

quer que o alSbnltua.m .
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LEGISLAÇÃO

CITADA

•

DECRETO-LEI N9 60 - DE 21 DE NOVEMBRO DE 196 6

Dis põe sôb re a reo rga niz açã o do
Ban co Nac ion al de Cré dito Coo perat ivo e dá out ras pro vid ênc ias .

• • •• •• • •• •• • • • •• •• • •• • • • • • •• •• • • • • • • •
• •• • •
• • • • •• •• •• • • ••• •• • • •• •• • •• •• • • • •• • • • •
• •• •• • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • •

Art . 69 As açõ es ord iná ria s pod erã o
ser
sub scr itas pel as coo per ativ as, por liv re ini cia tiv
a e com pul sõriam ent e, e ser ão, nes ta hip óte se, int egr aliz ada s
med ian te a re
ten ção pel o BNCC de até 1/2% (me io por cen to) ao mês
sôb re o va
lor dos fina nci am ent os con ced ido s, até o máx imo de
10% (de z por
. cen to) , ent end end o-s e nes sa exp res são qua lqu er ope
raç ão de cré dit o, não se apl ica ndo a hip óte se o dis pos to no art
. 34 - Inc iso III , da Lei n9 4.5 95, de 31 de dez emb ro de 196 4.
Par ágr afo úni co. O cri tér io da particip~
ção de cad a coo per ativ a no cap ita l do BNCC atra vés
da sub scr ição com pul sór ia das açõ es ord iná ria s ou pre fer enc iais
, bem como
as van tag ens con fer ida s às açõ es pre fer enc iais , ser
ão
fixa dos
nos est atu tos soc iais .

• • • • • • • • • • •

• • • •• • • • • • • • • • • • •• • • • •• • • • •• • • • • • • • • •
• • • • •
•• •• • •• • • • • • •• • • • • •• • • •• •• • •• • • • •• • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
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LEGISLAÇÃO CITADA
•

DECRETO-LEI N9 200 -- DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967

Dispõe sôbre a organização da Admi
nistração Federal, estabelece dir~
retrizes para a Reforma Administra
tiva e dá outras providências.
-

••••••••••• ••••••••

•• •• •••• ••• •••• •••••

• • ••

•

TITULO XV
DAS DISPOSIÇÕES

GERAIS

CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES

• • • •• • •••

•

Art.

172.

INICIAIS

•• •••••

• •

••••••••••• •••••••••••••••

-

O Poder Executivo assegurara auto

nomia administrativa e financeira, no grau conveniente,
serviços, institutos e estabelecimento incumbidos da

-

-

aos
sup e rvi

sao ou execuçao de atividades de pesquisa ou ensino, de

-

cara-

ter industrial, e de outras que, por sua natureza especial,exi
jarn tratamento diverso do aplicável aos demais órgãos de

Admi

nistração Direta, observada, em qualquer caso, a supervisao mi
nisterial.
Parágrafo único.

Os órgãos a que se

refere

êste artigo terão a denominação genérica de Órgãos Autônomos.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • •• • • • • •• •• • • • ••

•

LEGISLAÇÃO

CITADA

LEI N9 5.025 -- DE 10 DE JUNHO DE 1966
Dispoe sôbre O
in ·
tercâmbio comercial com" Pará~afo único. A3 mercadoria.s
'
'C
depositadas nos ter:nos do p.cs!.'nle
t
on' artigo pcderão, a qua:Quer tempo, ser
O ex er 10r I cr 1a o
selho Nacional do
Co embarcadas para a exportação, desde
mércio Exter lor I e
dã que o exportador pa ~ ue os tribu~"s
de~'ld05 e cumpra as dispoSições camoutras providências.
,.blals Inerent<:s à operação.
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
CAPiTULO IV

Dos . Arma::éns Gerais Alfandegado~

Art .. 37. O Ministro da Fazenrla
poderá autorizar as p&soas Jurídicas
que funcionarem como emore3lS de
armazéns gerais a operar unidades de
armnenamento, ensill!;em e frig-orIfic'1gem, como a~mazéns gerais alf3nde;ados, observad:ts as condições de
segurança técn;ca e financeira e de
res'!uardo aos interêsses fiscais, nas
condições que dispuser o Regulamento da presente Ler.
Art. 38. O desembaraço alfandegArio p·tra transpor'e e depósito em lormaze'm geral alfandegado poderá ;p.r,
processado sem o recolhImento imed ' ~to dos tributos de~'idos na Importação, conforme dispuser o Poder Executivo.
Art . 39. As mercadorias Importad1s e depo.sltad:ls em armazéns gerais
alf:!ndt' [:tdos poderão ser mantidl.s
em dej:ósitos du~ante o prazo a ser
es~aoelecido em Regulamento.
Parágrafo único. Dentro do prazo
referido neste artigo, as mercndorias
Importadas poderão:
I - ser en~re~ues ao consumo interno. de um:l só vez ou em lotes ou
parcelas, depois de cumpridas I1S exi-'
gencia! Icrais e fiscais relativas aos
p~ocedimentos adu:tnelros .
n - Ser devolvid:ts ao pais de \1rlgem ou ali reexportadas para o e:'tterlor, total ou p:l rCia!mente, de uma
só vez ou em lotes ou parcelas, !ndepend e!J temente de tributos. provada,
entretan 'o, no ato, ' a sua correspo:l:'
dencla com os documentos de emb'lrQue, conforme dispuser o Regulamen'o.
A~t. 40. O depósito, em arma7~ns
gerais al!angedos, de mercadorl!\S
destlnaé-as a exportação, sera feito
aoós cumnr idls as fO~fT'1Iidades " ~!)_
rem previst.,s em Rebu~amcnto, exce. tuado, entretronto, o recolhim('nto pré.
vio de tributos POrventura devidos.
•

Art. 41. Será da responsabllld!!.de
da empresa proprlet~rla do armazém
geral alfandegado o transporte das
mercadorias lrnçortadas, destinadas a
depósi:o no armazém, ou das mercadorIas exportá\'eis procedentes do crmaz~m, ent:e ele e o pórto ou o ~s
to de desembarque ou embarque, salvo se o transporte fõr feito por .?stradas de ferro.
i P O extravio da mercadoria durante o transporte importará em imediato vencimento dos impostos e
xas devidos pela mercadoria impo:tada ou exportada, devendo a emprp.sa
propr 'etárla do armazém geral alfandegado recolher a respectiva Importância no prazo improrrogável de
30 (trinta) dias, assegurado seu (11relto regressivo con~ra o transportador,
§ 29 Os importadores ou exportadores, conforme o caso, serão so!idàriamente responsáveis com as obrigações caracterizadas neste artigo, em
relação ao Fisco.
Art. 42. As empresas Que operarp.m
armazéns gerais alfandegados poderão
firmar contratos de correspondencla
comerc'al com entidades assemelhadas, 10c,lIzadas no exterior.
§ 19 Em vIrtude dos contratos a Que
se refere este artigo, poderão os armazéns gerais alfandegados receber a
depósito mercadorias garantidas no
exterior, por recibos de depósito e
warrants emitidos em moeda estrangeira, ou documentos assemelhaCSos,
conforme a legislação de cada paIs,
cuja transferéncia o credor respectivo, se hou~' er, tenha autorlzado.
• 29 Poderá. IIdo:?m"f" n ~'fT'~.,.AI'l1
geral alfande!;ado, quando' se tratar
ct> me-c:ldorias drstin'>d,l' 1\ ''''''I)"t3ção, emitir recibos de depOsltos e
warrant!
em moeda estrangelrlt,
transferíveIs a ent 'é-ades assemelhadas com que mantenha contratos de
('orre.<pond';ncla
comopcl": ~:·· "1'· nte
embarcando a mercadoria assim iarantlda, com prévio assentimento do
credor interno se nouver.
.\rt. 0('3 . O Poder EXeeuUvo tl~~:l....
o limite do valor declarado das m. " .

(':!(!orins que poder~o ser recebidas,
seu 3 guarda 60s a rmazéns gerais alfnnd(':;adC's, com emj~sào de rec :bos
de Cé>pGsitos e lcarrant3, em função
do cnpital rcg :s:r:>do, bem como as

.o;l-

I

I·

§ 4° !::'~ o cr~dito por lcarrant" esllH'r ga rantido por fe;;uro, na forma
ao artigo ~8. o direito de credor serA
CXerc:ÕQ direCa e 31J,omàticamenU
[.;; la s ?~ ur 3 dora interessada.
ccncZi,,:ões em (!ue p"'dE'!":1 ~~ .. ....
~::! . ) .
Art. 45. Os armazéis ~e :tis alfan:\rt. H. As empr~s3S de armazéns
a ... ;.\ ~ dos n~o pOdem introduzir, nas
rN:!i~ que cbtenham o Ilcenclamento
mercadorias
cepos tadas,
qualquer
ce arm:!zt'ns gera!s alfande:;ados não
Ifl:;ôificat;:'Io, devendo consenà-Ias no
prdf~ão imobilizar recursos, por pelill·,mo estado !Cm que as receOem, adrlodo sup!.'rior a um ano, em , bens
mit indo-se tão-somente, <ob a fls::aou valOres Que n1\o sejam os destlI;;:arào das autoridades competentes,
r.:>dos a s('u ob.leto social • .<ah,o se o
li mud:U1ça de elob11agens e'senclal
fi:>erl'm em tltulos ôa divida pública
pa·a que as mercadorias não se deUfederal,
nurem ou percam valor comercial.
par:'ip.:rafo único. Os armazéns ge, Ar.t. 45. Decorrido o prazo estipurais
não alfandegados podl'rllo medIlado no arti~o 39, e não retirado!,
r
11 te autoriZ:lçao do depOsitante e do
pe'o depositante, as mercadorias decreder, quando hou"er, Introduzir mopC'sitaclas na forma nele preVlsta,
seJa para colocaç!1o no mercado In- ' d !;caç[.cs nas mercadorias deposltadns, a fim de aumentar-lhes o valor,
terno. se.l a para retOrno ao pais de
Ul2S srm lhes alterar a natureza, coorll!f'T?, se,la para exoorta"li", nu enbrando, pelos [ervlçoS que assim reaU';'
('amlnhamento a outro.< destinos ou
Z?'i;>1:!, preços prévillm .nte cst:pulanllo pa~as as tarifas de armazenagem
dos.
peral e os serviços complementares
Art. 47 . Fm nenhuma hipMe ·e. po-'
d""i~f'~ à emor{>sa deoosltada, a auderão
os armazéns gerais alfandegatoridade ('C'mpett'nte, na forma mo!dos Sf:r requisitados para fins militaca"a no RegU'8mento. promovera o
res, ou de ab::stecimento, salvo esta.
lel'ão pÚblico das mesmas.
do de sitio, grave comoção intestina,
guerra 011 c:!lamidad~ pÚblica oficialJ 1~ Dl'srie Que coberto o crédito do
mente declarada.
, F'lsro, a errJpr~sa de armazé~ geral
OHe promover o leilão poderâ concreArt. 48. O Instituto de Resseguros
tizA-lo r-elo lance Que alcançar.
do B:'lIsll eEtabeJecerá as condições em
Qve seria autorizada a
fmissáo de
~ 29 Do montante recebido deverll.o
apÓlices
de
seguro
de
zeaTTant3,
de cltser:
cular;ãc interna ou externa, emitidos
aI pag'as as derpesas de leilão, aepor armazéns gerais alfandegados.
du71dos os créditos da deposltàrla e
Art. 49. O Conselho Monetário Napresta60ra de ser"'ços. os custos fl.ciQnal
fixará as normas apllcivels ao
nllT1('elros e trIbutos devidos ao Goacesso
dos u:arrant3 àG negoclaç6es
"lImo Federal. bem como o pr:nclpal
n~s
Bõlsas
de Valôres.
e osfu~os de crédito garantldo por
Pa:-ág:-afo
único. Os lucros resultearrantJ.
ta:1tes
da
v:nda
de u:arrants, atmvés bl remetidos, 80 creclor, re houv.er,
de B01sas de VaJóres, não constituirão
o prnlclo~l e os juros de seu crédito,
rCI,d 'mento tributável,
~xnre:;so atra\·t\s de trc!bo do depOslto ou dI' u·QTTanf.' transferIdo:
Art . 50. O Danco Central da Repoj!J;ica do Brasil poderá autor:zar os
c) recolhIdo o ~aldo, se hou~er, ao
b~llcú!:, que as~im · o requererem, a
Benco rlo Brasil S. A., to ordem CSo
deposltanU.
('rhrtm ca:-reiras de d'sconto e redesconto de u:arra'lts e fixará os requif :4 0 Se a ImportâncIa do leilão rOr
sitos pecessários a tanto;
In~uficlente para a cobertura das desArt. 51. As emissões, aceItes, tran.<;p~as pre"I'tas no pJrflc:rafo anterior,
rc:-c,nrias, endossos, obrlgaçõ's, coobrl- .
o FI~co Federal, 1l empresa de argR('{,n. e seguros a'sumidos não lnelmazenagem geral ou O credor por
d'rií.w.m
impOsto de sêlo,
/
u arranfs, POderão acionar o devedor
para haver, de outros' bens seus, o' • A.
2_, .AS ~Isposições do art~io .,.
'P . . . .• ... 'P,..4Pr.Laft...ta
ft

....... _

#._ . _. _ ... _

:€mbrc, de 1962, aplicam-se t:lTbém
a produtos indus(rlali7.ados.
Art, 53. Aplica-se aos armazéns ge~a l s :il f;.ndeg ados o di ' posto no artigo
,o ca. LeI n 9 4 . 728, de 14 de julho de
1965; na LeI Delegada nO 3, de 26 de

setembro de 196~; no Decreto núme)'0
1. j02, de 21 d e novembro de 1903,
e dem:lis legislação relati\'a à arma7f:~:tg em geral, no qUe esta lei não
C0n trariar"
I
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LEGISLAÇÃO CITADA
I

DECRETO-LEI N9 7.661 -- DE 21 DE JUNHO.DE 1945

Lei de Falências.

•

. . ............ '. . . . .... . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . .... .

-

em
Art. 117. Os bens da massa serao vendidos
leilão público, anunciado com dez dias de antecedência, pelo me
nos, se se tratar de móveis, e com vinte dias, se de imóveis,d~
vende estar a êle presente, sob pena de nulidade, o
te de Ministério Público •

representa~

O leiloeiro é da livre escolha
do
síndico, servindo, nos lugares onde não. houver leiloeiro, o por
teire dos auditórios ou quem suas vêzes fizer. Quanto ao prod};!
to da venda, observar-se-á o disposto no. § 29 do art. 73.
. § 19

§ 29

O arrematante dará um sinal nunca in
ferier a vinte por cento; se não completar o preço, dentro
em
três dias, será a coisa levada a novo leilão, ficando obrigado
a prestar a diferença porventura verificada e a pagar as despe
sas, além de perder e sinal que houver dado. O síndico
terá,
ini
para cebrança, açao executiva, devendo instruir a petição
cial com a certidão de leiloeiro.

-

§ 39

A

venda dos imóveis independe de

eu

torga uxória.
.~

a venda de valores negoclaveis
Bôlsa sera feita por corretor oficial.
§ 49

na

~

•
• • •

•••••••••••••

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•

- ,-

,

,

"

\

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N9 7.661 -- DE 21 DE JUNHO DE 1945

Lei de Falências.

• • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Art. 118. Pode também o síndico preferir a ve~
da por meio de propostas, desde que anuncie no órgão oficial e
em outro jornal de grande circulação, durante trinta dias,
in
tervaladamente, chamando concorrentes.
As propostas, encerradas em
envelo
pes lacrados, devem ser entregues ao escrivão, mediante recibo,
e abertas pelo juiz, no dia e hora designados nos anuncios, pe
rante o síndico e os interessados que comparecerem, lavrando o
escrivão o auto respectivo, por todos assinado, e juntando
as
propostas aos autos da falência.
§ 19

O síndico, em vinte e quatro horas,a
presentará ao juiz a sua informação sôbre as propostas, indican
do qual a melhor. O juiz, ouvindo, em três dias, o falido e
o
representante do Ministério Público, decidirá, ordenando, se au
torizar a venda, a expedição do respectivo alvará.
§ 29

Os credores podem fazer as
reclama
ções que entenderem, até o momento de subirem os autos à conclu
são do juiz.
§ 39

•••••••• •••••• • ••••••••• •• •• ••••••• • • •••••
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MENSAGEM Wl

300

:1
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•

N04 tê~m04 do a~t~go 51 da
, u~ção, e pa
~a 4e~ ap~ec~ad o n04 p~az04 nêle ~e6e~~d04, ,~ho
hon~a de
4ubmete~ à del~be~ação de V0 44 a4 Excelênc~, acompanhado de
Exp04~ção de Mot~v04 do Senho~ M-<-I1~4t~oYde E4tado da Ag~~cul
tu~a, o anexo p~ojeto de le.l que. "de.6-<-11e. a Pol1.t~ca
Nac.lonal
do Coope~at~v-<-4mo, -<-n4t.ltu.l o ~egúle ju~1.d~co da4 40c.le.dade4
coope~at.lva4 e dá. out~a4 p~ov.ldênc~a4".
B~a41.l.la,

em

19

de

d~.
- ...

",

--

..,

,

•
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Excelentíssimo Senhor Presidente da República

Temos a honra de submeter a Vossa Exce
lência o incluso projeto de Lei que "define a política Na
cional de Cooperativismo e institui o regime jurídico <das
Sociedades Cooperativas e dá outras providências".

•

•

Tal iniciativa,
relevância, enquadra-se nas metas
.
.
....
celencla, de apolo efetlvo a area
la ao processo de desenvolvimento

-

..

que reputamos de alta
do Govêrno de Vossa Ex
..,.
rural, para
lncorpora
nacional.

Dentro dessa linha de atuação, realmen
te não seria possível desconhecer a importância
funda
mental do cooperativismo brasileiro, que vem desempenhan
do transcendente tarefa na organização de uma
estrutura
.
- .
...
.....
SOClo-economlca, que corresponde, plenamente, as
multl
pIas exigências do desenvolvimento nacional.

..

dispen
A preocupação governamental de
. apolo
. -as atividades cooperativistas, res
sar o necessarlo
GO
salta do programa "HETAS E BASES PARA A AÇÃO DO
- de est:unulo
...
1I conce s sao
s
Vt;RNO", onde figura promessa de

-

-

.-

l _1IIoO- .... •
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2.

espeClals ao COOPEPATIVIS l"lO" .
•

L~

imperativos

face de todo o exposto, e atendendo aos

reclamado~

Dela nossa realidade, de par com

manutenção dos princí~Jios hásicos já consagrad c:-; do
algumas

alteraç~es

de

~ rofundidade

a

si stema,

foram introduzidas no

pro

jeto de lei Clue estamos encaminhando à apreciação de Vossa Ex
celência.

...

Assim, em apOlO a grande tarefa

educativo

~

-profissional em que o PaJ_s se acha decididamente
na execução de

~r08raJna

empenhado,

determinado diretamente por Vossa

Ex

celência, foi criado o "FUNDO DE ASSISTENCIA T~CNICA,EDUCACIO
sobras
NAL E SOCIAL", constituído de,pelo menos, 5%
das
líquidas apuradas en, cada exercício.

..

~

lndlspensa

Com vistas ao apressamento da

vel tramitação burocrática, foi fixado o prazo de 60 dias
•
•

pa

ra o 6rgão controlador manifestar-se s51)re a existência
de
condiç~es de funcionamento e regularidade da documentação das
Cooperativas, implicando sua falta de manifestação na aprov~
ção do ato constitutivo, com o conseqüente arquivamento
na
fusão
Junta Comercial, havendo, inclusive, a sistemática da
fortaleci
de cooperativas sido simplificada, objetivando ao
mento e integração do sistema.
DadéE as características "sui -generis"
cooperativas, que são sociedades civis, não sujeitas à

das
falên

cia e sem objetivo de lucro, divergindO seus atos da ativida
de puramente comercial, foi definido o "ato cooperativo", ca
relaç~es

racterizando perfeitamente as
tre si e seus associados.

entre as entidades

en
\

A fim de criar

condiç~es

de

competição,

.~

despeito
atualmente inexistentes, Ja que as Cooperativas, d
de suas finalidades não lucrativas, estão equiparadas
têrmos tributários, rio Clue tange a ICI1 e IPI,
.
entidades tradicionais de comerClO, foram introduzidas
~

gumas inovações, a saber:
- Permissão, à s que se dedicareJ'!1. ã ven da em comum, pa ra
re gis trare rr. con,o arrr.,l.zém S?;e ral, [1odendo operar u nid ades

.,... . . . , . . ......... . . .- ._ _ _ _ _ _ •

~
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como

armazenagem, embala,::".::m e frigorificação, bem

armazens

gerais alfancegacios, oLedecida a legislélção esnecífi.ca .
•

- Possibilidade de funcjonamcnto de seção

de créàito nas

co

operativas a~rrcolas nlistas, mediante pr5via autorização

do

Banco Central do Hrasil .
As Cooperativas de l)rúdutores ruralS

:~oderão

tos ele IldO c1fJsociados, para completar lotes

adouirir

produ

destinados

ao

cumprimento de contratos ou suprir ccJ.odcidac1e ociosa de

lns

talações

industricJ.i~, .

- As Cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não
ciados, desde aue tal félculdade
FCJl'<..iJ..

aten~a

asso

aos oLjetivos sociais.

introduzidas algur:.as

modi ficações

er:, tênnos de est:lrtlulos credi tícios, a fim de adaptar o Banco

..

;~acional

de CrÉdito COolJera ti vo S/fI, llrincipal
ins trumento
Je cr~dito na execllç~o da política cooperativista da União
(art.

39 do Decreto n9 60. 1143, de 13.3 . 1967), à nova realü;a

de do sistema banc~rio nacional, dentro clas diretrizes
.
.
çadas pelas autorldades monetarlas .

tra

..

Aproveitamos a oportunidade para

renovar

a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os nossos
do mais profundo

protestos

resl~eito .

\j

\

I
1\' I·{, v) ,(
-;'

t

"

·~Si~

'~_,,",

......

~'

'M

.. ...

,- ".(......_ _ _ _ _ _ _ _ _.....

-.

...

.....'f. _ . •

.
~

"

..., ..
" ,\

,

,"

,.

..

,-,

.
. I
;

~

•

/
I

•

•

.~

Of. n9 1.1?O/SAP/?1.

Em 19

de

agôsto

de 1971.

ExceZent{ssimo Senhor Primeiro Secretário:

Tenho a honr~ de encaminhar a essa Secretaria a
Mensagem do ExceZent{ssimo Senhor Presidente da RepúbZic~ aco~
panhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado
da Agricultura, relativa a projeto de lei que "define a Pollti
ca NacionaZ do Cooperativismo, institui o regime jur{diao das
sociedades cooperativas e dá outras provid;ncias".
Aproveito a oportunidade para renovar a
Excelência protestos de elevada ' estima e con8ideração.

Vossa

L~taJ~t3~
JOÃO LEITÃO DE ABREU
Mini8tro Extraordinário para
os Assuntos do Gabinete Civil

A Sua ExceZ;ncia o Senhor
Deputado ELIAS DE SOUZA CARMO
M.D. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputado s
BRAS!LIA-DF

(

t
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•
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CÂM ARA DOS D EPUTAD O

PROJ ETO

N.O 292, de 1971
Define a Política Nacional de Cooperativismo, 'ilnstitui o regime jurídico

das sociedades cooperativas e dá

O'lL-

tras providências.

(DO PODER EXECUTIVO)
MENSAGEM N~ 300, D E 1971

..

(ÀS Comissões de Constituição e
Justiça, de Agricultura e Politica
Rural e de Ecoonmia)

O Congl'esso Nacional Decreta:
CAPÍTULO I

Da Política Nacional de Cooperativismo

Art. 19 Compreende-se como Política Nacional de Cooperativi&mo a
atividade decorrente das iniciativas
ligadas ao sistema cooperativo, originárias de setor público ou privado,
isoladas ou coordenadas entre si, desde que reconhecido seu interêsse público.
Art. 29 As atribuições do Govêrno
Federal na coordenação e no estimulo
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 exeercerá, principalmente,
mediante prestação de assistênoia
técniCa e de incentivos financeiros e
creditórios especIais, necessanos à
criação, desenvolvimento e integração
das entidades cooperativas que pretendam executar ou executem atividades consideradal) prioritárias nos
planos governamentais.

I

CAPÍTULO Il

Das sociedades Cooperativas

Art. 39 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. 49 As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica, próprias, de uatureza
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;
11 - Variabilidade do capital wcial,
representado por quotas-partes;
In - Limitação do número de
quotas-partes do capital para cada
associado, facultado, porém, o e~t:1be
lecimento de critérios de proporcionalidade, sem assim fór mais adequado para o cumprimento dos objetivos
sociais;
IV - Incessibilidade das quotaspartes do capital a terceiros, estranhos à sociedade;
V - Singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federações e coníederações de cooperativas,
com exceção das que exerçam atividade de crédito, optar pelo critério da
proporcionalidade;

-2-
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IV - "Quorum" para o funcionamento e deliberação da AssembléiaGeral baseado no número de associados e não no capital;
VII - Rewrno das sobras líquidas
do exercício, proporcionalmente às
operações realizadas pelo associados,
salvo deliberação em contrário da Assembléia-Geral;
VIII - Indivisibilidade dos fundos
de Reserva e de Assistêp.cia Técnica,
Educacional e Social;
IX -. Neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social;
X - Prestação de assistência aos
associados, e, quando prevista nos est8.tu tos, aos empregados da cooperativa;
XI - Area de admissão de associados limitada às pOSSibilidades de reunião, contrôle, operações e prestação
de serviços.
OAPÍTULO II!

Do objetivo e classificação das
sociedades cooperativas

Art. 59 As sociedades cooperativas
poderão adotar por objeto qualquer
gênero de serviço, operação ou atividade, assegurando-se-Ihes o direito
exclusivo e exigindo-se-Ihes a obriga-o
ção do uso da expressão "cooperativa" em sua' denominação.
Parágrafo único.
E' vedado às
cooperativas o uso da expressão
"Banco".
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Art. 69 As sociedades cooperativas
são consideradas:
I - ' Singulares, as constiliiídas pelo
número mini mo de 20 (vinte) pessoas
físicas, sendo excepcionalmente permitida a admíssão de peSSQas jurídicas que tenham por objeto as m"smas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas ou, ainda,
equalas sem fins lucrativos;
II - Cooperativas centrais e federações de cooperativas, as constituídas
de, no mínimo, 3 (três) Singulares,
podendo, excepcionalmente, admitir
associados individuais;
UI - Confederações, as constituídas, pelo menos, de 3 (três) federações ou centrais de cooperativas, da
mesma ou de diferentes modalidades.
§ 19 Os associados individuais das
cooperativas centrais e federações se-

rão inscritos no Livro de Matrícula
da sociedade e classificados em grupos visando à transformação, no futuro, em cooperativas singulares que
a elas se filiarão.
§ 29
A exceção estabelecida no
item II, in fine, do "caput " dêste artigo não se aplica às centrais e federais que exerçam atividades de crédito.
Art. 79 As cooperativas singulares
se caracterizam pela prestação dileta
de serviços aos associados.
Art. 89 As cooperativas centrais e
federais de cooperativas objetivam organizar, em comum e em maior escala,
os serviços econômicos e assistenciais
de interêsse dai; filiadas, integrando
e orientando was atividades, bem
como facilitando a utilização reciproc!t dos serviços.
Art. 99 As confederações de cooperativas têm por objetivo orientar e
coordenar as atividades das filiadas,
nos casos em que o vulto dos empreendimentos transcender o âmbi to
de capacidade ou conveniência d(,l
. atuação das centrais e federações.
Art. 10. As cooperativas se classificam também de acórdo com o objeto ou pela natureza das atividades
desenvolvidas por elas ou por seus associados.
§ 19 Além das modalidades de cooperativas Ja consagradas, caberá ao
respectivo órgão controlador apreciar
e caracterizar outras que se apresentE'm.
§ 29
Serão considerads mistas as
cooperativas que apresentarem mais
de um objeto de atividades.
"'Art. 11. As sociedades cooperativas serão de responsabilidade limitada, quando a responsabilidade do
associado pelos compromisso da sociedade se limitar ao valor do capital
por êle subscrito.
Art. 12. As sociedades cooperativas serão de responsabilidade ilimitada, quanáo a responsabilidade do
asseciado pelOS compromissos da sociedade fór pessoal, solidária e não
ti ver limite.
Art. 13. A responsabilidade do
associado para com terceiros, como
membro da sociedade, sômente poderá
ser invocada depois de judicialmente
exigida da cooperativa.

*

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 constitutiv.o, sob
pena de nulidade, deverá declarar:
I - A denominação da éntidade,
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, nacionalirl.ade, 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 Funcionamenta

Art. 17. A cooperativa constituída
na forma da legislação vigente apresentará ao resp~ctivo órgão executivo federal de contrôle, no Distrito
Federal, Estados ou Territórios OU
ao órgão local para isso credenciado,
dentro de 30 (trinta) dias da data
da constituiçãet, para fins de autorização, requerimento acompanhado de
4 (quatro) vias do ato constitutivo
estatuto e lista nominativa, além d~
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 contrôle ou órgão local
para isso credenciado, a existência de
condições de funcionamento da cQoperativa em constituição, bem coI\lo
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 en-

3 _.
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tidade estiver sediada,
a aprovação do ato ('nn~I~. it.'"t.i",\
requerente.
§ 1° Dentro dêsse
quando do jUlga~ll~~~~~~~~~~~~
controlador,
ente,
no interêsse
do sistema, poderá ouvir o
Nacional de Cooperativismo, caso
que não se verificará a aprovação
tomática prevista no parágrafo
guinte.
§ 2° A falta de manifestação do
gão controlador no prazo a que \S,e7<'_
refere êste artigo, implicará a
vação do ato constitutivo e o seu subsequente arquivamento na Junta Comercial respectiva.
§ 3° Se qualquer das condições citadas neste artigo não fôr atendida satisfatôriamente, o órgão ao qual compete conceder a autorização dará ciência ao requerente, indicando as
exigências a serem cumpridas no
prazo de 60 (sessenta) ~ias, findos os
quais, se não atendidas, o pedido será automàticamente arquivado.
§ 4° A parte é facultado interpor da
decisão proferido pelo órgão contro-=lador, nos Estados, Distrito Federal
ou Territórios, recurso para a respectiva .administração central, dentr::> do prazo de 30 (trinta) dias contado da data do recebimento da comunicação e, em segunda e última
instância, ao Conselho Naci::>nal de
Cooperativismo, também no prazo de
30 (trinta) dias.
§ 5° 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 ccnsiderado
deferido. Quando a autorização depender de dois ou mais órgãos do voder público, cada um deles terá o
prazo de 60 (sessenta) dias para se
manifestar .
§ 61' Arquivados os documentos na
Junta Comercial e feita a respectiva
publicação, a cooperativa adquire
personalidade jurídica, tornando-se
apta a funcionar.
§ 7° A auforização caducará, independentemente de qualqyuer despa. cho, se a cooperativa não entrar em
ath idade dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data em que
fôr autoriz:lda a funcionar.
§ 8° Cancelada
a autorização, o
órgão de contrôle expedirá comunica-
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ção 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
mistàs subordina-se, ainda, à polítIca dos respectivos órgãos normativos.
§ 10. A criação de seções de crédito
nas cooperativas agrícolas mistas será submetida à prévia autorização do
Banco Central' do Brasil.
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 contrôle, devidamente autenticados pelo diretor
do estabelecimento de ensino.
Art. 20. A reforma de estatutos
obedecerá, n~ 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 4°, 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;
nI - O capital mínimo, o valor da
quota-parte, o mínimo de quotaspartes a ser subscrito pelo assiclado,
o modo de integralização das quotaspartes, bem como as condições de sua
retirada nos casos de demissão, eliminação ou de exclusão do associado.
IV - A forma de devolução cta.s
sobras liquidas aos associados ou de
repartição das perdas entre êle;
'V O modo de administração e
fiscalização, estabelecendo os respectivos órgãos, com definição de suas
atribuições, podêres e funcionmento ,
a representação ativa e passiva da
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sociedade em JUIZO ou fora dêle, 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 interêsse particular sem
privá-los da participação nos debates.
VII - Os casos de dissolução voluntária da sociedade;
VIII - O modo e o processo de
alienação de bens imóveis da SOCIedade;
I
IX - O modo de reformar o esta··
tuto;
.
X dos.

O número mínimo de associaCAPíTULO V

Dos livros

Art . • 22. A sOéiedade cooperar.lvo.
deverá possuir os seguines livros:
I - De Matrícula;
II - De Atas das Assembléias Ge. rais;
lU - De Atas dos órgãos de Administração;
IV - De Atas do Conselho F!5(!al;
V - De Presença dos Associados
nas Assembléias Gerais;
VI - Outros, fiscais e contábeis.
obrigatOrl05 .
Pa.rágrafo único. É facultada a. aao~
çao de livros de fôlhas sôltas ou fichas.
Art. 23. No livro de matricula, os
. associados serão inscritos por ordem
cronológica de admissão, dêle constando:
I - O nome, idade, estado civU,
nacionalidade, profissão e residêncIa
d associado;
II - A data de sua admisslio e,
quando fôr o caso, de sua demissão
a pedido, eliminação ou exclusão;
!lI - A conta corrente das respec "
tivas quotas-partes do capital soc1:l.t

"
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CAPiTuLo VI

Do cap1tal social
Art. 24. O capital social será ,\lO
metido em quotas-partes, cujo valúr
unitário não poderá ser superior aú
maIor sal9.r!o-mlmmo vigente no PaiS.
§ 19 Nenhum associado poderá subscrever mais de 1/ 3 (um têrço) do
total das quotas-partes, salvo nas sociedades em que a subscrição deva
, ser diretamente proporcional ao moCAPÍTULO vn
vimento financeiro do cooperado ou ·
Dos fundos
ao quantitativo dos produtos a serem comercializados, beneficiados (lU
Art. 28. As cooperativas sft.<> otmou, ainda, em relação à área cuiti~adas a constituir:
vada ou ao número de plantas e amI - Fundo de Reserva destinado t\
mais em exploração.
reparar
perdas e atender ao desen§ 29 Não estão sujeitas ao limae
d~ suas atividades, consvolvimento
estabelecido no parágrafo anterior ru.
10 % (dez por cento), pelO
tltuido
com
pessoas jurídicas de direito público
menos, das sobras líquidas do· exerque participem de cooperativas de elecício;
trificação, irrigação e telecomunlcaçOes.
n - Fundo de Assistência 'l'ecntca,
Educacional e Social, destinado
§ 39 ]j; vedado às cooperativas <1t$·
à
prestação
de assistência aos assotribuirem qualquer espécie de benefícIados,
seus
!amiliares
e, quando precio às quotas-partes do capital ou
visto nos estatutos, aos empregadOS
estabelecer outras vantagens OU prl··
da
cooperativa, constituído de 5%
vilégios, financeiros ou não, em ra·
(cinco
por cento), pelo menos, das
vor de quaisquer associados ou tersobras
líquidas
apuradas no exercício.
ceiros, excetuando-se os juros até o
máximo de 12% (doze por cento) aO
§ 19 Além dos previstos neste arano que incidirão sôbre a parte Intetigo, a Assembléia-Geral poderá. criar
gralizaM.
outros fundos, inclusive rotativos, com
Art. 25. Para a formação do capI- recursos destinados a fins específicos,
fixando o modo de formação, aplicatal social poder-se-á estipular que o
ção
e liquidação.
pagamento das quotas-partes se3a
realizado mediante prestações periO§ 29 Os serviços a serem atendidos
dicas, independentemente de chamada,
pelo Fundo de Assistência Toontca,
por meio de contribuições ou outra
Educacional e Social poderão ser exeforma estabelecida a critérlo dos res ..
cutados mediante convênio com entipectivos órgãos executivos federais.
dades públicas e privadas.
Art. 26. A transferência de quota:;CAPíTULO VIn
partes será averbada no Livro de MaDos associa40s
tricula, mediante rermo que conterá.
as assinaturas do cedente, do cessioArt. 29. O ingresso nas cooperatinário e do diretor que o estatuto
vas é livre a todos que desejarem utidesignar.
lizar os serviços prestados pela somedade, desde que adiram aos propós!Art. 27. A integralização das quotos sociais e preencham as condiçõeS
tas-partes e o aumento do capital soestabelecidas
no estatuto, ressalvado o
cial poderão ser feitos com bens avaart.
49 , item l, desta Lei.
disposto
no
liados prêviamente e após homologa§ 19 A admissão dos associados po~
ção em Assembléia-Geral OU mediante
derá
ser restritta, a critério do órg1l.o
retenção de determinada porcentagem
normativo respectivo, às pessoas que
do valor do movimento financeiro de
exerçam determinada atividade ou
cada associado.
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profissão, ou estejam vinculadas li
determinada entidade.
.
§ 29 Poderão ingressar nas coopefr...tlvas de pesca e nas constituídas
por produtores rurais ou extrativistas, .
as pessoas jurídicas que pratiquem as
mesmas atividades econômicas da.'5
pessoas fisicas associadas.
§ 39 Nas cooperativas de eletrifica,..
ção, 1rrigação 'e telecomunicações, poderão ingressar as pessoas juridicas
que se localizem na respectiva árcl!.
de operações.
§ 49 Não poderão ingressar no qua ..
dro das cooperativas os agentes. de
comércio e empresáriOS que operem
no mesmo campO econômico da sociedade.
Art. 30. A exceção das cooperatlva~
de crédito e das agrícolãs mistas ,:om
seção de crédito, a admissão de asso·
ciados, que se efetiva mediante apro-vação de seu pedido de ingresso ;:leIo
órgão de administração, complementa-se com a subscrição das quotaspartes do 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
êle. deixou o emprêgo.
Art-. 32. A demissão do associado
será unicamente a seu pedido.
Art. 33. A eliminação do associado
é aplicada em virtude de infração le.
gal ou esta~utária, ou por fato especial previsto no estatuto, mediante
têrmo firmado por quem de direito no
Livro de Mátrícula, com os motivo~
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 Aôsembléia Geral.
Art. 35. A exclusão do associado
será feita:
I - Por dissolução da pessoa jurídica;
Ir - Por morte da pessoa física;
III - Por incapacidade civil não suprida.

Art . 36. A resPonsabilidade do associado perante terceiros, por compro. missos da sociedade, perdura para os
demitidos, eliminados 01). excluídos até
quando aprovadas as c6ntas 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 anocontado do dia da abertura da suces3ão,
ressalvados os aspectos peculiares das
cooperativas de eletrificação rural e
habitacionais.
Art. 37. A cobperatlva assegurará a
igualdade de direito dos associados,
sendo-lhe defeso:
I - Remunerar a quem agencie novos associados;
II - Cobrar prêmios ou ágio peja
entrada de novos associados ainda a
titulo de compensação das reservas;
UI
Estabelecer restrições de
qualquer espécie ao livre exercício dos
di~'eitos sociais.
CAPíTULO IX

Dos órgãos socta~

Seção I
Das assembléias gerats

Art. 38. A Assembléia Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais e estatutários, tendo pOdêres para decidlT 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.

/

19 As Assembléias Gerais serão
convocadas com antecedência mínima.
de 10 (dez) dias:, em primeira. convocação, mediante editais afixad~s ~m
locais ap ropriados das dependencI~
comumente mais freqüentadas pelos
asscciados, publicação em jornal e comunicação aos associados por intermédio de circulares. Não havendo, no
horário estabelecido, "quorum" de
lnstalação, as assembléias poderão ?er
realizadas em segunda ou terceu':\
convocações desde que assim perm'tiO\,ID
os estatutos e conste do respectIvo
edital, quando então será observa?o ,o
intervalo mínimo de 1 (uma) nOIa
entre a realização por uma ou outra
convocação.
§

~.
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§ 29 A convocação será feita pelo
Presidente, ou por qualquer dos órgãos de administração, pelo 'Conselho
Fiscal, ou após solicitação não at;!ndida, por 1/5 (um quinto) dos associados em pleno gôzo dos seus direItos.
§ 3° As deliberações nas Assembléias
Gerais serão tomadas por maioria de
voto dos associados presentes com direito de votar.
Art. 39. }j; da competência das Assembléias Gerais, ordinárias ou cxtraordin~rias, a destituição dos membros dos órgãos de administração ou
fiscalização.
Parágrafo único. Oconendo destituição que possa afetar a regUlaridade
da administração ou fiscalização da
entidade, pOderá a Assembléia dC3ignar . administradores e conselheIros
proVIsórios, até a. posse dos novos
cuja eleição se efetuará no prazo má~
ximo de 30 <trinta) dias.
Art. 40. Nas Assembléias Gerais o
"quorum" de instalação será o seguinte:
I - 2/3 (dois têrçosl do número de
associados, em primeira convocação;
II - Metade mais 1 (um) dos associados' em segunda convocação;
nI - Mínimo de 10 (dez) asspciados na terceira convocação, ressalvado
. o casp de cooperativas centrais e federações e confederações que se instalarão com qualquer número.
Art. 41. Nas Assembléias Gerais
d~ centrais, federações e confederaçoes d~ cooperativas, a representação
será feIta por delegados indicados na
forma dos seus estatutos e credenciados pela diretoria das respectivas' filiadas .
Par:1grafo único. Os grupos de u,ssociad?S individuais das cooperativas
centraIs e federações serão representados por 1 wm) delegado, escolhido
entre seus. membros e credenciado pela respectIva administração.
Art. 42.' Nas Assembléias Gerais
das. cooperativas singulares cUjos asSOCIados se distlibuam por área distante a mais de 50 Km da sede, ou no
ca.S? de doença comprovada, será permItIda a representáção por meio de
procu.rador que tenha a qualidade de
assocIado no gôzo de seus direitos <0ciais e não exerça mandato eletivo -11a
sociedade.

Parágrafo único. Cada
não poderá representar mais
-associado.
Art. 43. Prescreve em 4
anos a ação para anular as
ções da Assembléia Geral
êrro, dolo, fraude ou sil1nullaçã<\
tomadas com violação da lei ou U\~"""'X'_
tatuto, contado o prazo da data
que a Assembl~ia foi realizada.
Seção rr
Das Assemcléia..s Gerais ordinártas·
Art. 44. A As,o mbléia Geral Ordinália, que se Ializará anualmente
nos 3 (três) PÜ leirOs meses após o
término do exercício social, deliberarà
sõbre os seguintes assuntos que deverão constar da ordem do dia.:
I - Prestação de contas dos órgãos
ue administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
a) relatório da gestão;
b) balanço;
c) demonstrativo da conta de 511/llras e perdas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal.
n - Destinação das sobras ou rateio dos prejuízos deduzindo-se, no
primeiro caso, as parcelas para os fundos e remunerações obrigatórias;
UI - Eleição dos componentes dos
órgãos de administração, do Conselho
Fiscal e de outros, quando fôr 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 interêsse social, excluídos os enumerados no
artigo 46.
§ 19 Os membros dos órgãos cli! administração e fiscalização não poderão participar da votação das matérias
referidas nos itens I e IV dêste artigO.
§ 29 A exceção das cooperativas de
crédito e das agrícolas mistas com seção de crédito, a aprovação do relatOrio, balanço e contas dos órgãos de administração, desonera seus componentes de responsabilidade, ressalvados os
casos de êno, dolo, fraude ou simulação, bem como a infração da lei ou
do estatuto.
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Seção TIl
Das Assembléias Gerais
dinár!a3

•

Extraor~

Art. 45. A Assembléia Geral Extra~
ordinária realizar-se-á sempre que necessário e poderá deli~erar sôbr~ q11alquer assunto de interesse da sOCledaof'.
desde que mencionado no edital de
convoca~ão.

Art. 46. E' da competência exclusiva da Assembl3ia G~ ..:tl ExtraordiljiÍ.ria deliberar sôbre 33 seguintes assTmtos:
I - Reforma do estatuto;
n - Fusão, incorporação ou desmembramento;
In - Mudança do objeto da sociedade;
IV - Dissolução vt'lunt.ária da 1'úciedade e nomeação d,~ liqu!'dantes;
V - Contas do liquidante.
Parágrafo (mico. São necessár;n,
os votos de 2/ 3 (dois têrços) dos associados presentes, para tornar válidas as deliberações de que trata êste
artigo.
Seção IV
Dos órgãos te Administraçã'J

Art. 47. A soci~jlrJ.e será adminis~
trada por uma Diretoria ou Conselho de Administraçiio, cümpost.o exclusivamente de associados neitl'~
pela Assembléia Geral, com mandato nunca superiOr a quatro :;nr.<,
sendo obrigatórla :.;. renov.l.ção de, nCl
mínimo, 1/3 (um têrço) dos cargos
diretivos.
§ 10 O estatuto po.ierá. criar ()~tros
6rgãos necessários à administração.
§ 29 A posse dos administradores
t! conselheiros fiscais das cooperat:va~
de crédito e das agrícolas mistas com
seção de crédito e habita·~ionais f~ca
sujeIta a préVia homologação dos respectivos órgãos normativos.
Art. 48. Os órgãos de administraçã.o podem contrat:u gerentes técnlcos ou comerciais, qUe não IJerten·
çam ao quadro de aS3Gdadcs, fixan
do-lhes as atribUições e salários.
Art. 49. Ressa.lv<tda a leg1s!aç!t o
~spec!fica qUe rege as cooperati \Tas (I;!
crédito, as seções de crédito das (:Joperativas agrícohs n'istas e as G('

habitação, os adm;nbtradorE"S eleitos
ou contratados nao serão pessoalmente responsáveis pelas Obrlgaçõe~ q"'.c:ontrarírem em nome da SOCiedade
mas
responderão
solldàriamente
pelos prejuízos r~sultantes de seus
atos, se prõcederem com culp::t "H
dolo.
Parágrafo único. A SOCiedade : e~
ponderá pelos atos a qUI3 se refere r
última parte dêste artigo se (,S tlOU
ver ratificado ou deles l'Jgrado proveito .
Art. 50. Os partictpantp.s tie ato ,,,,
operação social em qU3 se :,cl.llte !J
natureza da sociehrJ.e podem ~e"C Te ··
clarados pessoalme~te responsá':('i~
pelas obrigações em nom~ dela rfll1·
traídas, sem prejaiw das sanções tilnais cabíveis.
Art. 51. São ineleglvel::;, além da:.
pessoas impedidas por lei, os condenados a pena que veele, alnoa qUl!
temporàriamente, o 2.cesso a cargo"
públicos; ou por rrime falimentar, de
prevaricação. peita o~ subôrno, ~('n
cussão, peculato, ou ::ontra a econOmia popular, a fé púb':ca llU \ lI"·
priedade.
Parágrafo único. Não podem con.·
por uma mesma Diretoria f'U Conso::
lho de Administr'lçA.o, os pa ren! es
entre si até 20 grall, em lil\ha reLú
ou cola tera!.
Art. 92. O jir~tor ou tlssocia<1()
que, em qualquer operação, t.enha
terêsse oposto <lO da sock:lade, nãu
pode participar das deliberaçõe.:; referentes a essa cperação, cumprinrJ. ·I~
lhe acusar o seu impedimento.
Art. 53. Os d:({entes de COOf"']:'
tivas deverão c1.esincompatibilJzar .;:;~
de cargo ocupado, com antecedênc.1a
de 6 (seis) meses, quando candid ...
tos a cargos eletivos p"..l bUcos de q ua Ir
quer natureza.
Art. 54. Os componentes da Administração e do eonseiho F'scal, bem
como os liquidantes, equipal'am-~('
aos administradf.)!·~s das sociedau€'i!
·anônimas para efeito de responsabl
lidade criminal.
Art. 55. Sem I:rejuí~o da ação que
couber ao associado, a sccledade, )"l'H
seus diretores, t);J. representada pelu
associado escolhi10 em Assembléia
Geral, terá direito de acio contra ~
administradores, para pí'omover sua
responsabilidade.
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Seção V
Do Conselho Fiscal

Art. 56. A admini:..t"·açiio da SOI:1e·
dade será fiscalizada, assídua e mInuCiosamente, por um Conselho Fiscal constituído ele :l \ três) membros
efetivos e 3 (três) supl:mtes, Lcdos
associados eleitos anualmente
pela
Assembléia Geral, sendo permikla
apenas a reeleição de 1/ 3 (um têrçol
dos seus compon<!nt0s.
§ 1° Nao podem fazer
parte dú
Conselho Fiscal, além dos ineleglveis
enumerados no artigo fi1, 03 parentes dos diretores até 2° grau, em linha. reta ou colateral, bem como 0.5
parentes entre si até i'sse gré'u.
§ 2° O associado não pode .zxerr-,,·r
cumulativamente cargos nos ÓJ gàus
de administração e de fiscalizlção.

,

CAPíTULO X

Da Fusoo, lncoTuor"ção e
Desmembramento

Art. 57. Pela fusã'J, :luas ou m~l~
cooperativas formam n)va sociedade.
§ 2.9 Deliberada a fusão cada cooperativa interessada indicará nomes
para comporem comissão mista que
procedel'a, aos estudos necessários a
constituição da nova sociedade, tais
como o levantamento patrimonial, Dalanço geral, plano de disCrlbuiçao de
quotas-partes, destino dos fundos de
reserva e outros e o projete> d,! estatuto.
§ 2.9 Aprovado o relatório da comlSSao mista e constituída a nova
sociedade em Assembléia Gerai conjunta, os respectivos documentos I:.erào
arquivados, para :lqui.;;lção de personalidade jurídica, na Junh Cúmelcial
competente e duãs vias dos mesmos,
com a publicação do arquivamento.
serão encaminhada sao órgii. executivo
de contrôle ou "o orgão local c\edenciado.
§ 3.9 Exclui-se do "iSllosto 110 l'arágrafo anterior <t fusão que e:1VO!\Ter cooperativas que exerçam ativ1dades de crédito. Nesse caso,aprovado o relatório da.' comissão mista
e constitui da a r.Qv:t sociedade em.
assembléia geral conjunta, a autorização para funcionar e o registro dependerão de prévia an·lênc;:l. do Banco Central do Brasil.
Art. 58. A fusão determina a extinção das sociedades que se Jn2m

Art. 61. Deliberado o desmcmprJ.menta a Assembléia designará uma
comi~ão para estudar as Il"ovi ~!cn 
cias necessálias à efetivação da medida.
§ 1.9 O relatóno aplesentado pela
comissão acompauhado dos p!"oJetos
de estat~tos das novas Cooperativas,
será apreciado em nova Assembléia especialmente convocad'l. para êsse tlm.
§ 2.9 O plano de desmembramento preverá o rateio, entre as novas,
cooperativas, do ativo e passi.vo da
sociedade desmembrada.
§ 3.9 No rlloteio previsto no p"rll.grafo anterior, atribulr-se-á a cada
nova cooperativa parte do capital gocial da sociedade desmembrada em
quota correspondente .1 participac;ao
dos associados que passam a integrá-la..
§ 4.9 Quando uma das coperalivas
fôr constituída como central ou federação de cooperativas, prevcr-se··á
o montante das quotas·partes _1ue as
a.'!sociadas terão no capital social.
Art. 62. Constituidas as sociedades
e obsenrado o disposto nos artigo:> 11
e seguintes, proceder-se-á às tramterências contábel5 e patrimoniais necessárias à concretização das medidas
adotadas.
Parágrafo único. TantJ nos casos
da fusão, incorporação ou desmembramento, será preserv.ldo o destino
dos fundos indivisíveis.

l

10 CAPíTULO XI

Da Dissolução e Liquitlw;ão

....r
Oi
'i

"

t,)

~

t-

cn
N
cn
~

N

.... 0

"Z

!J

30..

O

CO

Art, 63, As sociedades cooperatlvas se dissolvem de pleno direito:.
I '- Quando assim delibera.r a Assembléia Geral, desde flue os associados, totalizando o númel':J minimo
exigido por esta lei, não se disponham a assegurar a sua continuida.de;
II - Pelo decurso do prazo de duração;
lU - Pela consecução cios obietlvos predeterminados;
IV - Devido à altaração de sua
forma jurídica;
V - Pela redução do número '11tnlmo de associados ou do capital social minimo se, até a Assembléia Getal subseqüente, realizada em prazo
não inferior a 6 (seis) meses,' êles não
forem restabelecidos;
VI - Pelo cancelament.o da aut~
rlzação para funcionar;
VII - Pela paralis:J.çáo de Euas
atividades por mais de 120 (cento e
vinte) dias.
Parágrafo único. A dissolilÇão da
sociedade importará ao cancelamento
da autorização para funcionar e dr:
registro.
Art. 64. Quando~. dissol:xção (la
sociedade não fôr promovida voluutàriamente, nas hipóteses prevIstas nu
artigo anterior, a medula poderá ser
tomada judicialmente a pedidu dQ
qualquer associado ou por miciativa.
do órgão executivo federal,
Art. 65, Quando a rlissolução fOr
deliberada pela Assemhléia Geral,
esta nomearA um l1quid'lute. ou mal!;,
e um Conselho Fiscal de 3 (três)
membros para proceder à sua liquIdação.
§ 1° O processo lIe liquidaçao 50
poderá ser iniciado apos :J, audiêncHt
do respectivo órgão executivo federal.
§ 2° A Assembléia Geral, nos limites de suas atribuições, poderá, em
qualquer épóca, destituir os liquldantes e os membros do Conselho Fiscal, designando os seus substitutos.
Art. 66, Em todos 03 at<Js e open.ções, os liquidantes deverão usar a
denominação da cooperativa, seguida
da expressão: "Em liquidação".

Art, 67. Os liquidlutes terão tcdos os podêres normais de admin'Stração, podendo praticar atos e o}:erações necessárias a realização do
ativo e pagamento do passivo.
Art, ,68, São obriga~õ~s dos ItqUidantes:
I Providenciar o arquivamento,
na Junta Comercial, da Ata da flssembléia Geral em q'.le foi t:eliberada a liquidação;
II - Comunicar a administraç;Jo
central do respectivo órgão executIvo
federal e ao Banco Nac1,unal de Crédito Cooperativo S. A, a sua nomeação, fornecendo cópia da I\ta da Assembléia Geral quo d?cidiu a maleria;
III - Arrecadar os bens, livros c
documentos da sociedade, onde quer
que estejam;
IV - Convocar os cr~dores e a~\lt:
dores e promover o le'/untamento dos
crédi tos e dé bi tos da 30ciedn.de;
V - Proceder nos 15 (quinze) dias
seguintes ao de sua in'/estidura ~ 'COlti
a assistência, sempre que pcssível,
dos administradores, ao levantamento
do inventário e balanço geral do ativo e passivo;
VI - Realizar o ativo s"c1al p~tt.
saldar o passivo e reembolsar os &ssociados de suas quotas-partes, destInando o remanest:ente, inclusive o dos
fundos indivisíveis, ao Banco Nacional de Crédito Cooperativo S. A.,
VII - Exigir dos associnélos a integralização das respectivds quotas-partes do capital social não realizadas,
quando o ativo não oastar p:ua a solução ' do passivo;
VIII - Fornecer aos credores ft,
relação dos associados, se a sociedade
fôr de responsabi1i:bde ilimitada e
se os recursos- apurados forem insuficientes para o pagamento das dividas;
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;
X - Apr~sentar à Assembléia Geral, finda a liquidação, o l'E'spectivo
relatório e as contas finais ;
XI - Averbar, no órgão competente, a Ata da Assembléi~ Geral que
considerar encerrada a liquidação,

,
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Art. 69. As obrigações e ?,s responsabilidades dos li1Uldantes regemse pelos preceitos peculiares aos dos
administradores da sociedade liquidanda.
Art. 70. Sem autorização da Assembléia não poderá o liquidante
gravar de ônus os móvelS e imóveis,
contrair empréstimos, salvo quand.o
indispensáveis para o pagamento de
obrigações inadiáveis; nem prosseguir,
embora para facilitar a liquidação. r.a
atividade social.
Art. 71. Respeitados os direitos
dos credores preferenciais, pagará o
liquidante as dívidas sociais proporcionalmente e sem distincão entre
vencidas ou não.
Art. 72. A Assembléi:l. Geral poderá resolver, antes de ultimada a liquidação, mas depois de pagos os credores, que o liquidante faça ratei:ls
por antecipação da part.ilha, à medida em que se apurem (lS havfres sociais.
Art. 73. Soluciona.do o passivo,
reembolsados os cooperadcs até o . valor de .suas quotas-partes e encaminhado o remanescente conforme o estatuído, convocará o liquidante Assembléia Geral para prestacão final
de contas.
Art. 74. Apr.ovadas 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 (t.rinta)
dias, a contar da publicação da áta,
para mover a ação que couber.
Art. 75. A liquidação extrajudicial
das cooperativas poderá. ser promovida por iniciativa do respactivo Orcão executivo feder""l, que ' designarA
o liquidante,. e será processada de
acôrdo 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 pre··
cedida de intervenção na sociedade .
§ 2° Ao interventor, além dos po ..
dêres expressamente concedidos no
ato de intervenção, são atribuídas
funções, prerrogativas e obrigações
dos órgãos de administração. .

Art. 76.

A publicação, no

I - Mandar avaliar, por avaliadores judiciais ou de Instituições Financeiras Públicas, 05 bens da 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 '1úmero '/.661, de
21 de junho de H145.
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 Operaciona. lias
Cooperati:;us
SEÇÃO I

Do Ato Cooperntivo
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associado,>, entre êstes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associadas, par3. a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo
não implica operaçii,o de mercado,
nem contrato de compra e venda de
produto óu mercadoria.
Art. 80. A entrega da produção
do associado à sua cooperativ:t. significa a outorga a. esta ue plenos podêres para a sua livre disposição, inclusive para gravá-la e dá-la em garantia de operações de crédito rediZ!l.das pela sociedade.

-12SEÇÃO II

I

Das Distribuições de Despesas

Art. 81. As despe3'lS da sociedade
serão cobertas pelos associados me~
diante rateio na proporçãa direta da
fruição de serviços.
Parágrafo umco. A coopi~rativa
poderá, para melhl)r a~ender à equanimidade de cobertura das despesas
da sociedade, estabelecer:
I - Rateio, em partes iguais, das
despesas gerais da sociedade cntre todos os associados, quer tenham ou
não, no ano, usufr'lido dos serviços
por ela prestados, conforme definidas no estatuto;
II - Rateio, em rà"áQ diretamente
proporcional, entre os associact:Js que
tenham usufruído dos serviços du~'
rante o ano, das &Jb:'ts líquidas ou
dos prejuízos verüicados no balant;o
do exercício, excluidas as despesas
gerais já atendidas na forma do item
anterior.
Art. 82. A cooperatlV'1. que ilver
adotado o critério ,ie seuarar as despesas da sociedade e estabel'~cido o
seu rateio na forma indicada no parágrafo único do artigo anLerior deverá levantar separadamente ~s despesas gerais.
SEÇXo III

Das Operações .la Cooperativa

Art. 83. A cooperativJ. que se dedicar a vendas ~m comum, poderá registrar-se como armazém geral e, nessa condição, expedir "conhecimentos
de Depósitos e warrants" para os produtos de seus associa.dos conservados
em seus armazéns, proprbs ou ar~
rendados, sem prejuízo da emissão
de outros títulos decorrentes ~e suas
atividades normais, aplicando-se, no
que couber, a legislaçao específica.
§ 1° Para efeito dêste artigo, os
a.rmazéns da cooperatIva <;e equiparam aos "Armazéns Gerais", com as
prerrogativas e obrig3.ções dêst€s, ficando os componentes do Conselbo de
Administração ou Diretori.a Executlva, emitente do título, responSáveis,
pessoal e soHdàriamente, pela boa
guarda e conservação dos produtos
vinculados, respondendo criminal e
CIvilmente pelas decla!'ações con.~tan
tes do titulo, como também por qualquer açã<J ou omissão que acarrete o
desvio, deterioraçã~ ou perJa dos produtos.

§ 2° Observado o dIsposto no J..arágrafo 1°, as cooperativas poderão
operar unidades de armazenagem,
embalagem e frigorificJ.çãl), bem como
armazéns gerais alfanj'lgados, nos
têrmos do dispositivo do Capituio IV
da Lei número 5.025, de 1° de julho
de 1966.
Art. 84. As cooperatIvas de crédito
rural e as seções de crédito das ('0operativas agricolas mistas só pode~
rão operar com assoc.lados, pesscas
físicas, que de forma ~fetl va e lll~·
dominante:
- desenvolvam, na área de ação
da cooperativa, atividades agrlcoJé.s,
pecuárias ou extrativas;
- se dediquem a ,)peraçõ~s de captura e transformação do pescado; e
- pessoas jurídicas que exerçam
exclusivamente ativid:ldes agrícola~
pecuárias ou extrativas na área de
ação da cooperativa ou atividades de
captura ou transformacão do pescado.
Art. 85. As coopentiv!ls de produtores rurais poderão adqmrir produtos de não associados para complEtar
lotes destinados ao r:umprimen.to de
contratos ou suprir capacidade oc!os:l
de ~nstalações indust;iais.
Art. 86. As coopemtJv::zs poder!1o
fornecer bens e serviços a não · ~f·5l,·
c1ados, desde que tal faculdade atenOl:t aos objetivos SOCÍ.lIS.
Parágrafo único. No ,~aso das cooperativas de crédito, e das seçõos
de crédito das cooperativas agríCOlas
mistas, o disposto neste artigo 30 se
aplicará com base em regras a sc~
rem estabelecidas pelo 6r~ão normativo.
.
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não as~o
c1ados, mencionados 1108 artlges 8:>
e 86, serão levados a conta do "Ft:ndo de Assistência Têcnl':1., Educacional e Social" e serio contabilizados
~m separado, de molrle a permitlr
cálculo para incidência de tributos.
Art. 88. Mediante prévÍ'l e expressa autorização concedida pelo
respectivo órgão executiv0 fiscal, COIJsoante as normas e limites in~tituid('s
pelo Conselho NacioJ1al de Coopera~
tivismo, poderão as cooperatints participar de sociedades não (;oOperutlvas, pÚblicas ou priJadas, em caráter
excepcional, para ateadlmento de objetivos acessórios ou complementares,
Parágrafo único. As inver;;õ9s decorrentes dessa partic!pação, serll.o

,
-

contabilizadas em titulos espec1f1cos

e seus eventuais l'esaltadcs positivos
levados ao "Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social",

CAPíTULO :li. UI

Dos Prejulzo!

Da Fiscalizaç('.o e CIJJttróle

SEÇÃo v

Do Sistema Trabalhtsrr.

Art. 90. Qualquer que seja o tipo
de cooperativa, não existe vinculo
empregatlcio entre ela e seus aSSOCIUao~.

\

de 30 (trinta) ':lias da data de
constituição a jmpordnr:ia COIrE~s~J\lr':'"
dente a 1/30 (um trint1. a
maior salário-m1nimo vigente no

sEÇXo lV

Art. 89. Os prejuizos verl1lcaaos
no decorrer do exercíclO serão cobertos com recursos provenientes do
Fundo de Reserva e, se insut'iclente
êste, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos servIços
usufruldos, ressalvada a opção prevista no parágrafo único do artigo 8l.

,
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Alt. 91. As cooperatl'1as Igualamse às demais emprêsas em relação aOI!
seus empregados para os fins da legislação trabalhista e previdenclãrla,
e a entidade representativa, de que
trata o artigo 107, f.erá prerrogativas
sindicais.
Art. 92. E' facultativa aos empregados em cooperatiV'ts ,de qualquer
grau, ou atividade, a t::on'5titulção de
sindicatos, abrangendo tôdas as categorias prOfissionais que exerçam função ou profissão remunerada. em cooperativas.
Art. 93. Fica Instituída a Contribuição Sindical Cooperativista que
será recolhida anualmente no mês de
janeiro, a favor da Organização das
Cooperativas Brasileiras de que trata
o artigo 107 desta lei, excluída a obrigação de pagamento de impôsto sindical a qualquer outra entidade, a não
ser no caso de constituição de sindicatos de empregados.
§ 1° A Contribuição Sindical (,0operativista constituir-se-E. t1e Importância correspondente a 0,2%
(dois décimos por cento) do valor do
capital subscrito e fundos da sociedade cooperativa no exerCÍCIO SOcial do
ano anterior, sendo o rr~pP.Ctivo
muntante distribuído, por metade, à
Organização das Coop~rativas Brasileiras e a outra metade, proporcionaimente, a suas filiadas 110S Estados,
Territórios e Distrito Federal onde fOI
arrecadada.
-§ 2° Em seu pr:meiro exercício H)cial, a cooperati7a recolherá den! ro

Art. 94. A fiscaliz'tç:to c o
das sociedades cooperativas,

l"l'll"",rld"

mos desta Lei c dispoSitivos
específicos, serão exercidos, da
do com o objeto de
da seguinte forma:
- as de crédito paIo Ban::o Cton
traI do Brasil;
- as de habitaçil,O pelo Banco Na cional de Habitação;
-- as demais pelo Instituto NaC1U
na! de Colonização e Reforma Ag)'f> ·
ria.
§ 19 Mediante' autorização do Conselho Naçional de Cooperativismo, Ol>
órgãos controladores federais poderão
tIOlicitar, quando julgarem necessário,
a colaboração de outros órgãos adm1nistratiivos, na execução tIas atribui·
ções previstas neste artigo.
§ 2° As sociedades cooperatlvéts pei
mitirão quaisquer verificações determinadas pelos respectivos órgãos- de
contrôle, prestanrio os esclarec;r:lentos que lhes forem solicitado'3, aJ~m
de serem obrigad.ts a remeter-!hl s
anualmente a rel:l.çao dos assoc!add~
admitidos, demitidos, eliminados (:l
excluidos no período, cópias de ata:>.
de balanços e dos rélat6rios do exercicio social e parec3r do Conselho
Fiscal.
r

Art. 95. O Poder Público, por 1lIter médio da n.dmí.nisl.mção central
dos órgãos execntivos federais l;ompetentes, por inic!atil'a própria ou EC .·
licitação' da AssemnJéia Geral ou rio
Conselho Fiscal, InterVirá, nas cooperativas quando ocorr'~r um dos Si\guintes casos:
I - Violação ',ontumaz das 015»0!lições legais;
II - Ameaça de imolvêncla eru
virtude de má 1,jminhtl'ação d':t ~o
ciedade;
III - Paralisaçí.io das atividaaes
sociais por mais de 180 (c~nto (; oitenta) dias;
IV
2°.

InobservâncJa do artigo 66,

~

-----

,
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14Art. 96. Observ:tr·se-ú, 110 ,JrOi't!:·
80 de intervenção, a disposição constante do parágrafo 2° do arti~o 75.
. CAPÍTULO XI';

. Do Conselno Nacional de
COOpeT rZ t'!vt5T'!O

Art. 97. A orienta.;ão geral oa política cooperativis"..á nacional catle!,i
ao Conselho Naci,)[lal de Cooperat.ivismo - CNC, que passará a funcionar junto ao J!lstitu';O Nacional <11:
Colonização e Reforma Agrária _
INCRA com plena auton'Jmia Edmlnistrativa e final1cc~;:a, na forma, d0
artigo 172, do Decl'eto ·IEi n° 200, oe
25 de fevereiro <le 1967, C' mposto e'e
um Presidente P. 8 (oito ' mem1.m s
Indicados pelos seguintes órgãos .~e·
presentados:
I - Ministério do ?lan·~jamento ~
Coordenação Ger!1.l;
II - Banco C~ntra.l ao l:SrariJ:
III - Banco Nacli.;nal de Crédilú
Cooperativo S. A.;
IV - Banco N<lc:cnal de Habi\..ll. ·
ção,
V _ . Instituto Nacional de ColonIzação e Reforma Agrária;

.lI - Organiza"ao das CooperatIvas Brasileiras.
.Parágrafo único. A entidade rel'e,
nda rio inciso VI dê{lte artigo contará com 5 (três) elementos para {azer-Se representar no Con3elho.
Ar~. 98. O CO!'lselho, que ciev"r::t
reumr:se or~inàriamanr.e lIma VPZ
por me.s, sera presJ(üc!o pelo J.II[inist ro
da Agncultura, a quem caberá o voto
de qualidade, sendo SJas resoluçijps
votadas por maiona simples, ;:om :l.
presenç~ no min imo de 3 (três) n ..
presentantes dos órgãos :)fici::tis meuclOna~os nos ítens I a V do artIgo
antenor.
Parágrafo únic? Nos seus lmpedl"
eventU3.IS, () substitu~ 00
P.resldente será o Presidente do InstItuto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
men~os

Art, 9~ .. Ao Comelho Nacional de
Cooperatlvlsmo r:Jmpet~:
~ .- Editar atos norm:lti:ros par't
a.tlvldade cooperatiV!3ta nacional',

é:I

II - Baixar normros regulaml3Iltadoras, complement~res e mterpr·: ' ~
Uvas da legislação cooper·i'tivis"a;
III - Organizar ~ manter a ~uali··
zado o cadastro geral das cooperati-·
vas nacionais;
IV - Decidir, em última jn;,tà!lCl~,
os recursos. orginários de decisões de
respectivo órgão executivo federal;
V - Apreciar o::. anteprojetos que
objetivam a revisão da Ji,'!gislação cooperativista;
VI - Estabelecer condiçoes para (;
exercício de quaisquer oargos E'le~lV(,~
de administração ou fls..:alização rl~
cooperativas;
VII - Definir a5 condlçõt's eto
luncionamento do empreendimp.nto
cooperativo, a que se refere o artigo
18;

VIII - Votar o seu pr1prlO "Pe1 mento;
IX - Autorizar, onete 110m'er (.üIJdições, a criação de Con5~lho<; H.eg,o.
nais de Cooperativismo, definindolhes as atribuições;
X - Decidir ,;ôbre r1. aplica;ao do
1<'undo Nacional de Coopemr,i;'ismo.
nos têrmos do ,trti~o 104 desta Lei;
XI - Estabelecer em ato llorm~t1vo ou de caso a c:aso, .conforme Julgar necessário, o limlte a ser observado nas operações com não associados a que se refer~~ o·; artigos 85 t
86.
Parágrafo único. As atribuições do
Conselho Nacional de Cooperativismo
não se estendem às (;ooperativas de
habitação, às de credito c à5 seçãf!:
de crédito das ('ooperativas agI'ícolas
mistas, no que fore.n regidas por le ..
gislação própria.
Art. 100. O C'Jnselho Na.cional ete
Cooperativismo - CNC contara com
uma Secretaria Executiva que se in·
cumbirá de seus encargos admmistrativos, podendo seu Secretário Executivo requisitar funcionários êle
qualquer órgão da A,iministra..~ã') Pública.
§ 1° O Secretário
Executivo 10
Conselho Nacional ele Coooerativismo
sará o Diretor do Departimento de
Desenvolvimento Rural do Instituto
Nacional de Col:mi2.ação e Reforma
Agrária ~ INCRA, d")vendo I) D~
partamento referido, mCllmhir-se dos

,

I

-15encargos adminis~rat.iv-:>s do Conselho
Nacional de Coope.::ativlsmo.
§ 20 Para os imped:ment.Js E:ventuais do Secretãrio Ex~cuti Vi), ~:;te
1ndicará à apreci:l:;.io do Comelln, I
seu substituto.
Art. 101. Comp~te ao Preside!l',e
do Conselho Naci mal 'le CoopeH.iiv!smo:
I - Presidir as reuniões'
II - Convocar :1S reunIões Exr.raordinárias;
III - Proferir o v::>to ne qualid.ade.
Art. 102. Compete a Secreta'.(1
Executiva do COTJ.sclho Naci:mal de
cooperativismo:
I - Dar execuçao as resolu<;u8s (\0
Conselho;
II - Comunicar as decisbes l-l;
Conselho ao respect:vo órgão f'x':!:UL1vo federal;
III - Manter relações com os orgãos executivos feder,1,ls, bem asslrr..
com quaisquer outros orgàos públicos
ou privados, naCIOTJ.;1!S ou estrangflros, que possam influir no aperfei, çoamento
do cooperut!vlsm 1;
IV - Transmitir aos órgãos executivos federais e entidade superloI
do movimento cooperati11ista. naclOnl>l
tôdas as informações rf!laciolladus
com a doutrina P. práticas cooperativistas de seu imerêsse;
V - Organizar e manter l;l.tua1!zado o cadastro GemI das cc:oper.J.tins
nacionais e expedir as r\!sper.:ti vas
certidões;
VI - Apresen~ar ao Conse:h-:>, em
tempo hábil, a t'rop<l";ta orçalHcn' {,fia do órgão, helllt como o relatório
anual de suas ativida 'le~;
VII - Provid~nt:iar todos os meio:,
que assegurem o regular funcionamento do Conselho;
VIII - Exec'ltar quaisquer ou .. a~
atividades necessiras ao pleno exercício das atribUições d,) Comelh:J.
Art. 103. O Ins';i·,u·,o Nacional de
Colonização e Ref,ln:'1.a AgTana - ..
INCRA incluirá, em sua poposta orçamentária anual, os recursos financeiros solicitados pelo Conselh, Na-

cional de coopentivismo
para custear seu unc:·i()nl::t.J~lto
Parágrafo único. A"S:i1il::X:~~~~Ji:~
Conselho Nacional de c:
_ CNC serão presQdas por ~~~~~~~
dio do Instituto Nac:onal de T'
zação e Reforma Agrária Art. 104. Fica mantido,
Banco Nacional de Credito
tivo S. A., o "I'undo
Cooperativismo", criado pelo
to-lei n° 59, de 21 de
1966, destinado a. prover
apoio ao movi: lenw cooperativ
nacional.
§ 10 O Fund~ de ·que t~':J.ta êste
artigo será suprido por:
I - Dotação 'ncluidl no orçamenl.o
do Ministério da Ag~lcultul'a para o
fim especifico ~e Incentivo as :'ltiVldades cooperativil.s;
II - Juros e amoJ't:;,:ações dos 11nanciamentos realizad·)s com seus recursos;
III _ Doações, legados e outra~
rendas eventuais;
IV - Dotações con~ignada3 pelo
Fundo Federal Agropecuário e pelo
Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária -- INCRA.
§ 20 Os recursos do Fundo, deduz!do o necessário ao custdo de sua administração, ser:í.o aplicados pelo
Banco Nacional de Crédito Coopera·
tivo Obrigatoriamente em financiamento de atividades beneficiadas pela
política assegurano:,a de preços lnínimos do Govêrno ou 9utras de relevante interêsse para o abaste,~imen
to das populações, ou ama.a, I\. ('n-tério do Conselho Na.cional ''::e Covperatlvismo, de qualquer cutra a~l
vidade econômica.
§ 39 O Conselho Nacional de CooperatilVismo pode:i, por conta do
Fundo, autorizar .\ concessão de t'sl'J'
mulos ou auxílbs para cxecuçao cre
atividades que. pel.l SUl', relevânc!lt
sócio-econÔmica, concorram para o
dt:!senvolvimento do sistema coopera
tivista nacional.
CAPlr:r"o xv
Vos Orgãos Govcrno.men t~z ..
Art. 105. As cooperativl s contlnUl rão subordinadas, !la p:ute normativa, ao Conselho Nacion.'l.l d~ Coope-

-

rativismo, com exceçã.o das de crédito e de habitaçao, cujas normas
ntinuarão a ser baixadas pelo Cons o Monetário Nacional e Bane.,
Nacional de Habitação, resp3~th amente, cabendo, no qUe respeita à
parte executiva, :-. aplicação do disposto no artigo <)4 desta Lei.
Parágrafo único. Os órgã.os exe ·
cutivos federais, visando à execucão
descentralizada :te seus serviços, poderão delegar sua competência, total
ou parcialmente, a 0rgãos e entidades da administmçao estadua.! e !nUnicipal, bem como, excepcionalment.e.
a outros órgãos e entidades da admInistração federal.
Art. 106. Os órgaos executivos federais comunicarão tôdas as alterações havidas nas coopera.t i vas sob ,t
sua jurisdição 11.0 Consalha Nacional
de Cooperativismo, para fins de atll~ .
lização do cadastro geral das coopeI
rativas nacionais.
cAPÍTrno xvr
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Da Repr~~en.taçào

Art. 107. A :epresenta~o do sJ!.'
tema cooperativista brasileiro caber!\
à Organização d9,s Cooperativas Braeileiras, que será considerada. õ~ãti
consultivo do Gdvêrno Federal.
Parágrafo único. Para êsse Eofeitu,
a Organização ebs Cooperativas de.
verá atender nos seguintes requiSI~
tos:
I -

Não~ ter fins econômicos nem

lucrativos;

II - Manter neutralidade poUtlca
e In discriminação ra.cial religiosa e
social;
,

Território e Distrito Federal, criadas
com as mesmas características da entidade nacional.
CAPÍTULO XVIr

Dos Estímulos Creditíctos

Art. 108. Caberá ao Banco NacIonal
de Crédito Cooperativo ' estimular 0
apoiar as cooperativas, mediante concessão de financiamentos necessárIos
ao seu desenvolvimento.
§ 19 POderá o Banco · Nacional de
Crédito Cooperativo receber depósito..,
das cooperativas de crédito e das seções de crédito das cooperativas agri ·
colas mistas.
§ 29 Poderá o Banco NacIonal de
Crédito Cooperativo operar com pessoas físicas ou jurídicas, estranhas ao
quadro cooperativo, desde que haja
beneficio para as cooperativas e estas
figurem na operação bancária.
§ 39 O Banco Nacional de Crédito
Cooperativo manterá linhas de crédito
específicas para as cooperativas, de
~cOrdo com o objeto e a natureza d!)
suas atividades, a juros módicos e pIa,zos adequados, inclusive com sisterrt1l.
de garantias ajustado às peculiarida·
des das cooperativ86 a que se destlnam.
Art. 109. FIca extinta a taxa ue
retenção criada pelo artigo 69 do Decreto-lei n 9 60, de 21 de novembro de
1966.
CAPÍTULO XVIII

Das Dísposíções Geraís e

Transttàrt{j,,~

Art 110. Serão considerados comu
l'enda' tributável os resultados positivas obtidos pelas cooperativas nas
operações de que tratam os artIgos
III - Conjugar tod"os os prrnClp'l.h
ramos de coopeBtivi.,mo;
85, 86 e 88 desta Lei.
Art. 111. O Balanço Geral e o Re_IV - Preencher os cargos de Cl11'"
çao mediante votação;
latório do exercicio social que as cooperativas devertl.o encaminh9:,r anua 1V - Renovar, no nlinimo 2 / 3
mente aos órgãos de controle ser ao
(dois têrços) ebs ~argos djJ'et.iv0~,
acompanhados, a juizo dêstes, de pamediante votação;
recer emItIdo por um serviç.o indepell:
dente
de auditoria credenCIado pela
VI - Fixar a NUt.ica da rmtidace
Organização das cooperativas Bral>'tendo em vista as j,Jroposiçôes emanadas de seus órgãos téc·.1ic03 ;
lerras.
Parágrafo único. Em casos es,peVII - Dispor de setores consultivos
ciais
tendo em vista a sede da 000especializados, de acõrdo com ás raperahva., o volume !ie s,:!as operações
mos do cooperativismo;
e outras circunstânclas dignas de conVIII - Ter quadro social constituído \ slderação, a exigência da ~presenLa·
de entidades, uma para cada Estadc , ção do parecer pode ser dispensaaa .

I

,
Art. 112. AtencY.das as deduções determinadas pela legislação específicl\. às sociedades cooperativas ficará a.>
segurada primeira prioridade para (J
recebimento de seus créditos de pe/>soas jurídicas que efetuem descont~
na fôlha de pagamento de seus empregados, associados de cpoperativas.
Art. 113. As cooperativas constituídas na vigência da legislação anterior,
poderão continuar a reger-se por seu
atual estatuto naquilo que não contrariar as disposições' desta Lei, n~()
lhes sendo permitido, por.ém, 'reforma ..
lo nem prorrogar o prazo de duração
da sociedade sem a adaptação cabível.
Art. 114. A presente Lei não altera.
o disposto nos sistemas próprios instituídos para as cooperativas de crédito e de habitação.
Art. 115. Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogada~
as disposições em contrário e especificamente o Decreto-lei n 9 59, de ;n
de novembro de 1966, bem como o De~
creto-lei n 9 59, de 21 de novembro de
1966, bem como o Decreto n 9 60.597,
de 19 de abril de 1967.
.
Brasília,
de
de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N.o 59 NOVEMBRo DE

DE
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1966

Define a política nacional de coope~
rativismo, cria o Conselho Nacional do Cooperativismo e (tá outras
P1'ovidências.

O Presidente da República, com
base no disposto pelo art. 31, pará~
grafo único, do Ato Institucional nú~
mero 2, de 27 de outubro de 1965, e
tendo em vista o Ato Complementar
n.O 23, ce 20 de outubro de 1966, decreta:
Da Política de Cooperativismo

Art, 1.0 Compreende-se como po~
lítica nacional de cooperativismo a
atividade decorrente de tôdas as 1m·
ciativas ligadas ao sistema coopera~
tivo, sejam originárias do setor privado ou público, isoladas ou ::oordenadas entre si, desde que reconhecido seu interêsse público.
Art. 2.° As atribuições c:o Govêrno
Federal na coordenação e no estí-

mulo às atividades de c~~i~:~~~~~~~~
no território nacional
das na forma dêste DElcrl~tO-~li:i
das normas que surgirem
~rl1'JiIlII"
corrência.
~~4.';\~""'~
1.0 O Govêrno Feddle~r~a~ll~r~i~~'S;11~~'
a §política
nacional de c
coordenando as inücativas que
propuseram a dinamizá-la, para "1110""
tá-Ias às reais necessidades ca
nomia nacional e seu processo de
senvolvimento.
§ 2.° O Poder Público atuara, atraves de financiamentos e incentivos
fiscais, no sentic'O de canalizar para
as diferentes regiões do Pais as buciativas que tragam condições favoráveis ao desenvolvimento do cooperativismo.
Das Cooperatwall

Art. 3.° As cooperativas constituemse sem o propósito de lucro e (Ibedecerão aos seguintes princípios:
CJ adesão vOluntária. com número
ilimitado de associados, salvo havendo impossibilidade técnica, de prestaçã{) de se~viço;
b) variabilidade do capital social
ou inexistência dêste;
c) limitação do número de quotas-partes de capital para cada associado, observado o critério da proporcionalidade;
à)
incessibilidade das quotas-partes de capital a terceiros estranhos
à Sociedace;
e) singularidade de voto;
f) "quorum" para funcionar e deliberar em assembléia, baseado no
número de associados e não do capital;
g) retôrno das sobras Uquidas
do
exercício, quando autorizac'O pela assembléia proporcionalmente às operações realizadas pelo associado;
h) faculcade de exigir jóIa de admissão, limitado ao valor da quotaparte e de atribuir juro módico e
fixo áo capital social'
1) lndivisib~ldiade do fundo de reserva;
j) área de ação limitada à sede e
municípios circunvizi~hos, extensíveJ
ao município imediatamente seguinte se ai não se apresentarem condições técnicas para instalaçã.'J de outra cooperativa, não se aplicando
tal exigência às cooperativas céntrais
e regionais.

,
-

....

..

~

)(

'i
U

....t....
O)

- co
N

O)

N
.... 0

"Z

~...J

30.

~

18

l) responsabilillade limitada ou illmltada, que ~ perdurará até quando
forétn aprovadas as contas do exerc!cio em que se deu a retirada do as·
oclado; m) Indiscrlminação política, religiosa e racial;
n) minimo de 20 (vinte)
pessoas
flslcas para a constituição de cooperativas de 1.0 grau.
§ 1.0 As cooperativas serão de responsabilidade limitada, quanC:o a responsabilidade do associado pelos
compromissos da sociedade se limitar ao valor do capital por 'êste ~ubs
crito e ao valor do prejuízo porventura verificado nas operações sociais,
guardada a devida proporção C::a SU3
participação nas mesmas operações.
~ 2.° As cooperativas serão de responsabilidade ilimitada, quando a
responsabilidade do associado, pelos
compromissos da sociedade, fór pessoal, solidária e ilimitada.
§ 3.° Não poderão ser sócios
de
cooperativas pessoas físicas ou jurididas que operem com os mesmos
fins da sociedade salvo em se tratando de entidades que exer~am atividade~ agricolas pecuárias ou extrativas e sindicatos.
Art. 4.° As cooperativas, qualquer
que seja sua categoria ou espécie são
entidades de pessoas com formá juríc.ica própria, de natureza ~ivil, para
a prestação de serviços ou exerci cio
de atividades sem finalidade lucratiVI1 não sujeitas a falência, distinguindo-se das demais sociedades pelas normas e princípios estabelecidJs
na presente lei.
Art. 5.° As cooperativas poderão
adotar por objeto qualquer gênero de
serviços, operações ou atividaC:es, respeitada a legislação em vigor, assegurando-lhes o direito exclusivo e 3.
obrigação do uso da expressão "Cooperativa" .
•
~ 1.0 As atividades creditórias e hr..bitacionais das cooperativas só poderão ser exercidas em C'ntidade'S
constituídas exclusivamente com essa
finalidade, sujeitas à c.isciplina prevista no art. 8.° dêste Decreto-lei.
§ 2.° As Cooperativas agropecuárias
ou mIstas poderão fazer adiantamentos aos associados, através de títulos de crédito acompanhadOS de do~
cumento que assegure a entrega da
respectiva produção, vedado E.xpres-

samente o recebimento de c!epositos
até mesmo de assocIados.
§ 3<1 Não se entende como depÓSitos, para efeito do parágrafo nnter10r os remanescentes de recurso
dos cooperados que sejam G!Jnservados à sua disposição nas cooperativas ou que se destinem à constituição de fundos específicos.
§ 4.° As seções de crédito,
atualmente existentes nas cooperativas deverao enquac.rar-se nas di'>posições
do § 2.° ou passar a constituir
cooperativas de crédito autônomos
cujo registro lhes será
3.ssegurado
desde que cumpridas as exigências
do Banco Central da Repúblcia do
Brasil.
•
Art. 6.° A regulamentaçáo desta
Lei disporá especificamente sôbre:
a) registro
e personalidade jurídica;
\
b) respObsabilidade e ~Ireltos dos
administradores e associados;
c) formação do contrato das EL '
ciedades cooperativas e sua prova;
d) modificação, fusão e incorporação;
e) dissolução e liquidação;
f) administração e contrOle;
g) obrigações, proibições e penalidades, inclusive intervenção e multas;
h) admissão, c.emissão, exclusíto e
eliminação dos associados;
i) categorias e grau das cooperativas.
Art. 7.° Será obrigatória e.:n cada
cooperativa a manutenção de um
Fundo de Reserva destinado a reparar perdas das sociedades e atender
ao desenvolvimento de suas ativicades, o qual será constituído, pelo menos, com 10 % (dez por cento) ela!!
sobras.
Art. 8.° As cooperativas que operam em crédito continuarão subordinadas na parte normativa, ao Conselho Monetário Nacional e ncl, parte
executiva ao Banco Central da, :Republica do Brasil; as habitacion'lis ao
Banco Nacional da Habitação; e 8.5
demais através do Conselho Nacional
Cooperativismo ao Instituto
Nactonal de úesenvolvimento Agrário cabendo a êsses órgãos centro
da respectiva competência, conceder
autorização ou cancelá-la baixar c
aplicar normas disciplinadoras da.

de
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constituição funcionamento c fiscalização das' sociedades . objeto d~5te
Decreto-lei bem como flxar e apite ar
penalidades e definir os casos de intervenção e liquidação.
.
Parágrafo único. Os atos prat.l<:ados pelo Banco Centr~l e pel~ Banco
Nacional da Habltaçao, relatlvos 11.
autorização Ge funcionamento de cooperativas de sua alçada, bem c0!ll0
os cancelamentos dessas concessoes,
deverão ser comunicados ao Conselho Nacional de Cooperativismo, para.
registro.
Do ConseUw Nacional
de Cooperativismo

-.

Art. 9.° A orientação geral da política cooperativista nacional caberá
ao Conselhó Nacional de Cooperativismo criado junto ao Instituto Nacionai de Desenvolvimento AgráriO
e gozando de plena autonomia administrativa e financeira, composto de
um Presidente e 6 (seis) membros
lndicacos pelos órgãos representados,
aseguir discriminados:
I - Gabinete do Ministro Extr:tordinário para o Planejamento e
Coordenação Econômica;
n - Banco Central da República
do Brasil;
In - Banco Nacional de Crédito
Cooperativo;
IV - Banco Nacional da Habitação;
V - Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário;
VI - Orgão superior do movimento
cooperativista nacional, devidamente
reconhecido pelo Govêrno.
Art. 10. O Conselho será prestdiGO pelo Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário,
cabendo-lhe o voto de qual1dade,
sendo suas resoluções adotadas por
maioria simples.
Art. 11. Compete ao Conselho NacIonal de Cooperatvilsmo, que
se
reunirá na forma que a regulamentação estabelecer:
a) orientação
geral da poUtica
nacional de cooperativismo, à exce·
çM da creditória e habitacional;
b) a aplicação
dos recursos do
Fundo Nacional Ge Cooperativismo;
c) baixar resoluções normativas e
coordenadoras da atividade coopera-

l_~~~
" ~~

tivista nacional, bem cOIrrV:Jl'O:tixa~,..as
~f~et~~~s gerais da cone ~ d~~!~ :~ ~,.

.

d2 estabelecer _normas d~~~;:~~.~':~
zaçao das operaçoes do
n~ :u~\+",JV'
sanções decorrentes do nltO C~l
mento das obrigações contra '"l§" f/ê.-~"
los mutuários, nos limites da
lação vigente;
e) baixar instruções regula nthdoras e complementares a est ,lei ~
em todos os seus aspectos;
,
I) determinar o registro da c?g- .
perativa9- brasileiras, na forma
H.~
tigo 8.° desta lei.
15>41 t~""
Parágrafo único. Exercerá as fu
AN
çOes de Secretário Executivo do Conselho o Chefe da Divisão de Cooperativismo do Departamento de Cooperativismo e Extensão Rural do
INDA cabendo à Divisão referIda incumbir-se c!QS encargos administrativos do Conselho ora criado.
Art. 12 . As a tri buições do :Presidente do Conselho e da Secretaria
Executiva serão fixadas na regulamentação desta lei.
Art. 13. O Conselho acionará a Secretaria Executiva preferencialmente
através de autorizações para contratação de serviços técnicos ou de natureza especializada com pessoas físicas ou jurídicas devidamente habilitadas.
Art. 14. J As contas do Conselho
Nacional d:e Cooperativismo Incluindo as de administração do l<'undo,
serão prestadas. através do Instituto
Nacional de Desenvolvimento Agrário, como incorporadas às suas proprias contas.
Art. 15. Fica criado um Fundo de
natureza contábil, sob . a denominação de "Fundo Nacional de Cooperativismo", destinad:Q a prover recu!60S para apoio ao movimento COOl)e··
rativista nacional, constituído em
conta gráfica ao Banco Nacional de
Crédito Cooperativo, e suprido por:
a) dotações incJuidas no orçamellto do Instituto Nacional de DesenVolvÍ!llento Agrário para o fim esp~
cifico de incentivo às atividades cooperativas;
b) juros e amortizações dos financiamentos realizados com seus recursos;
c) doações, legados e outras rendas eventuais;

I

<fl

d) dotações consignadas pelo Fundo Federal Agropecuário.
Art. 16 . .os recursos do Fundo, deduzidos os necessários ao custeio de
sua administração e das operações,
serão aplicados exclusivamente na
concessão de financiamentos às iniciativas que efetivamente:
a ) hajam merecido aprovação
de
seus atos constitutivos pelo órgão
gestor do Fundo, nas condições que
forem fixac.as na regulamentação
desta lei ou em suas resoluções.
b) tenham reconhecidas a orioridade e a viabilidade econOmi.cá de
seus empreendimentos, do ponto de
vl.sta do sistema cooperativista nacional.
Art. 17. A concessão de estímulos
ou financiamentos por parte do Conselho Nacional de Cooperativismo sómente será dada aos empreendimentos devidamilnte aprovados e localizados onde exista estímulo ao cooperativismo.
.

.....

".....

Art . 18. Os resultados posItivos
obt idos nas operações sociais das
cooperativas não poderão ser em hipótese alguma, considerados como
renda tributável, qualquer que seja
!:t sua destinação .
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Disposições Gerais

Art. 19. A resoluçl1o que Importe
na modificação da forma jurídica da
cooperativa acarreta a sua liqUidação.
. Art. 20. As cooperativas agropecUârlas ou mistas não poderão receber ou adquirir procutos de nl10 associados para venda a terceiros salvo nos casos de complementação de
quota de exportaçl1o ou capacidade
ocIosa de industrialização ,até o montante de 5% (cinco por cento) 10 volume de comercialização de cada produto.
Parágrafo único. As operações com
terceiros não gozarão dos benefiéios
concedidos àquelas com os coopera-

cos.

Art. 21. As cooperativas agropecuárias ou mistas não poderão em
nenhuma hipótese receber ou adquirir prOdutos dé não aSSOCIados
para a venda a terceiros.
Art. 22. lt ·vedado às cooperativas
associar-se ou partiCipar do capita!
de entidades não cooperativistas.

20-

Art. 23 . Todos os atos das coope!!:fl,ti vas, bem como título~ lmltru-'
mentos e contratos firmados' entre as
cooperativas e Seus associados
não
estão sujeitos a tributação dó lmpõsto de sêlo ou de obrigações ou
outros quaisquer que o substituam.
Art . 24. lt o Instituto Nacional ':e
Desenvolvimento Agrário (INDA) autorizado a depositar no Banco Nacional de Crédito Cooperativo a !m'portância de Cr$ 500.000.000 (quinhentos milhões de cruzeiros) des
tinada a integrar OIS recursos imc!als do Fundo Nacional do Cooperativismo para atender às despesas
de instalação e funcionamento
do
Conselho Nacional de Cooperativismo.
.
Art. 25 . Dentro de 60 (sessenta)
dias da publicação dêste Decreto-Lei
o Poder Executivo baixará seu Regulamento.
Art. 26. 1tste Decreto-Lei entra em
vigor na data da sua publicação, revogadas expressameIjte os DecretosLeis ns. 22.239, de ff de dezembro de
1932, 581, de 19 de agôsto de 193R
926, de 5 de dezembro de 1933, 1.836,
de 5 de c-ezembro de 1939 6.980, de
19 de março de 1941, 5.154, de 31
de dezembro de 1942, 8.401, de 19
de dezembro de 1945, as Leis nú-'
meros 3.189, de 2 de jUlho de 1957
e 3.870, de 30 de janeiro de 1961 '
Brasília, 21 de novembro c.-e 1966 ;
145.0 da Independência e 78. 0 da Republlca.
H. CASTELLQ BRANCO
Eduardo Lopes Rodrigues
Severo Fagundes Gomes
Roberto Campos

DECRETO-LEI N9 60 - DE 21 DE
NOVEMBRO DE 1966
Dispõe sóbre a reorganização do Banco Nacional de Crédito Cooperatwo
e dá outras providências,

... . ................... . .. . .. . .. . .....
............................. . .. . . . ...
Art. 69 As ações ordinárias pOderão ser subscritas pelas cooperativas,
por livre iniciativa e compulsoria.mente, e serão, nesta hipótese, mtegralizadas mediante a retenção pelo
BNCC de até 'I:! % (meio por cento)
:w mês sôbre o valor dos financiamentos concedidos até o máximo de
10 % (dez por cento), entendendo-se
nessa expressão qualquer opel'açào de

-
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crédito, não se aplicando a hlp(' t eI'C
o disposto no artigo 34 - InCiso 111,
da Lei número 4.595, de 31 Oe dezembro de 1964.
Parágrafo único. O criténo da pa!'ticipação de cada cooperahtiva no capital do BNCC através da subscriçao
compulsólia das ações ordinária.s ou
preferenciais, bem como as vantagens
oonferidas às ações preferencIais, ~e
rão fixados nos estatutos <;ociais .
........ ... ...... . . , . ... . ... ... . . ..
· . .. ............... . ..... .. , .... .... .

que funcionarem como e
armazens gerais a operar

"

DECREI'O-LEI N9 200 - DE 33 DE
FEVEREIRO DE 1967
DiSPõe sôbre a organização ria Aa1'l.lnistração Federal, estabel ece atretrizes para a Reforma Ad7nini s~ra
tiva e dá autras providências .

.. .. '" ............ ............. ..... .
........... ...... ... .. . .. . .. . .
TÍTULO

Das disposições gerais
CAPÍTULO I

Das diSPosições iniciats

............................. .........
.. ..... . ...... ... ..... ... . .. ........ .
Art. 172. O Poder Executiv:> assegurará autonomia administ.rativa. e
nnancelra, no grau conveniente, aos
serviços, institutos e estabelecimento
incumbidos da supervisão ou execuçao
de atividades de pesquisa ou ensino
de ca.ráter industrial, e de outlas que:
por sua natureza. especial, exijam tratamento diverso do aplicável aos demais órgãos de Administração Direta, observada, em qualqu"lr caso
a
supervisão ministerial.
Parágrafo único. Os órgüS a que
se refere êste artigo terão :l -denornlnação genérica de órgãos A11tonomos.
. . . . . . . ti . . . . . . . . . . . . . • . . . . ..

. ...• . .. .

.. ...... .. ....... ........... ... . .. .. ..
LEI N9 5.025 - DE 10 DE
JUNHO DE 1966
DisPÕe sôbre o intercâmbio comercial
com o exterior, cria o Conselho
Nacional do Comércio Exterior. e dá
autras providências.

· ................................... .
· .. " ............................... .
CAPíTULO

Dos Armazéns

rv

Gerais Alfandeoados

Art. 37. O Ministro da Fazenda
P<lderá autorizar as pessoas jurídiCas

Parágrafo único. Dentro do prazo
referido neste artigo, as mercadol'll\ll
Importadas poderão:
t - ser entregues ao consumo interno, de uma só vez ou em lotes ou
parcelas, depois de cumpridas as exi·
gências legais e fiscais relativas aos
procedimentos aduaneiros .
II - Ser devolvidas ao pais de origem ou ali reexportadas para o exterior, total ou parCialmente, de uma
só vez ou em lotes ou parcelas, independentemente de tributos, provada
entretanto, no ato a sua conespondência com os documentos de embar
que, conforme dispuser o Regulamento.
Art. 40. O depósito, em armazens
gerais alfangedos, de mel'cadorias
destinadas a exportação, será leito
após cumpridas as formalidades a serem previstas em formalidades a /lerem previstas em Regulamento, excetuado, entretanto o recolhimento previo de tributos porventura devidos .
Parágrafo único. As mercadorias
deposit,adas nos têrmos do prel>cnte
artigo poderão, a qualquer tempo, ser
embarcadas para a exportação, desdo
que o eXP<lrtador pague os trIbutos
devidos e cumpra as disposições I!amblals inerentes à op~ração.
Art. 41. Será de responsabilidade
da emprêsa proprietária do armazém
geral alfandegário o transporte das
mercadorias importadas, destinadas a
depÓSito no armazém, ·ou das mercadorias exportaveis procedentes do armazém. entre êle e o pôrto ou o pOsto de desembarque ou embarqul.:, sal-
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vo se o transporte fôr feito por estradaS de ferro:
I 19 O extravio da mercadona aurante o transporte importara em 1mediato vencimehto dos impostos e taxas devidos pela mercadoria Importada ou exportada, devendo a empresa'
proprietária do armazém geral alfandegado recolher a respectlva importância no prazo improrrogávul de
30 (trinta) dias, assegurado seu direito regressivo contra o transportador.
. § 29 Os importadores ou exportadores, conforme o caso, serão solidãrtamente responsáveis com as obrigações caracterizadas neste artigo, em
relação ao Fisco .
Art. 42. As emprêsas que operarem
armazéns gerais alfandegados poderão firmar contratos de correspondêncta comercial com entidades assemelhadas, localizadas no exterior .
§ 19 Em virtude dos contratos a que
se refere êste artigo, poderão os armazéns gerais alfandegados receber a
depósito mercadorias garantidas no
exterior, por recibos de depósito ~
warrants emitidos em moeda estrangeira, ou documentos assemelhados,
conforme a legislação de cada paIs,
cuja transferência o credor respectivo, se houver, tenha autorizado.
§ 29 Poderá,
ademais o armazém
geral alfandegado, quando se tratar
de mercadorias destinadas à exportação, emitir recibos de depósitos e
warrants em moeda estrangeira.
transferíveis a entidades assemelha.das com que mantenha contratos de
correspondência comercial sõmente
embarcando a mercadoria assim garantida, com prévio assentimento do
credor interno se houver.
Art. 43. O Poder Executivo flxarâ
limite do valor declarado das mercadorias que poderão ser recebidas,
sob a guarda dos armazéns gerai~ alfandegados, com emissão de recibo!;
de depósitos e warrants, em função
do capital registrado, bem como as
condições em que poderá ser :)perado.
Art. 44. As emprêsas de armazéns
geraiS que obtenham o licenciamento
de armazens gerais alfandegadOl> não
poderão imobilizar recursos, por período superior a um ano, em bl)ns
ou valôres que não sejam os destinados a seu objeto social, salvo se o
fizerem em títulos da dívida pública
federal.

Art. 45 . .Decorrido o prazo estipulado no artigo 39, e não retirados.
pelo depositante, as mercadorias depOSitadas na forma nele prevista,
seja para colocação no mercado interno, seja para retôrno ao pa~ ae
origem, seja para exportação ou encaminhamento a outros destinos ou
não pagas as taIifas de armazenagem
geral e os serviços complement.al'es
devidos à emprêsa depoSitada, a autoridade competellte, na forma indicada no Regulamento, promoverá (I
leilão público das mesmas.
§ 19 Desde que coberto o crédito do
Fisco, a emprêsa de armazém ~era\
que promover o leilão poderá 60ncretizá-Io pelo lance que alcançar.
§ 29 Do montante recebido deVerão
:;er:
a) pagas as despesas de leilão, de·
duzidos os créditos da depositári.. e
prestadora de serviços, os custos financeiros e tributos devidos ao Govêrno Federal, bem como o principal
e os juros de crédito garantido por
warrants .
b) remetidos, ao credor, se houver,
o principal e os juros de seu crédito,
expresso através de recibo do depósito ou de warants transferid05;
c) recolhido o saldo, se houver, a.o
Banco do Brasil S. A ., à ordem du
depositante.
~ 39 Se a importância do leilão fôI'
insuficiente para a cobertura das despesas previstas no parágrafo anterior,
o Fisco Federal, a emprêsa de a.rmazenagem geral ou o credor por
warrants, poderão acionar o devedor
para haver, de outros bens seus, o
ressarcimento a que fizerem jus.
§ 49 Se o crédito por warrants estiver garantidO por seguro, na forma
do artigo 48, o direito de credor Rerá
exercido direta e automàticamente
pela seguradora interessada. ,
Art. 46. Os armazens geraiS alfandegados não podem introduzir, nas
mercadorias depositadas,
qualquer
modificação, devendo conservá-las no
mesmo estado em que as recebem, admitindo-se tão-sômente, sob a fiscalização das autoridades competentes,
a. mudança de embalagens essencial
para que as mlVcadorias não se. deteriorem ou percam valor comerCIal.
Parágrafo único. Os armazéns ge. rais não alfandegados poderão mediante autorização do depositante e do
credor, quando houver, introduzir mo-
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-dificações nas mercadorias depointa.das, a fim de aumentar-lhes o valor,
mas sem lhes alterar a natureza, cobrando, pelos serviços que assim realizarem, preços previamente estipulados.
Art. 47. Em nenhuma hipótese poderão os armazéns gerais alfandegados ser requisitados para fins militares, ou de abastecimento, salvo estado de sítio, grave comoção intestina,
guera ou calamidade pública oficialmente declarada.
Art. 48. O Instituto de Resseguros
do Brasil estabelecerá as condições em
que seria autorizada a emissão de
apólices de seguros de warrants, de
circulação interna ou externa, emitldos por armazéns gerais alfandegados.
Art. 49. O Conselho Monetário Nacional fixará as normas aplicáveis ao
acesso dos warmnts às negociações
nas Bôlsas de Valôres.
Parágrafo- único. Os lucros resul ..
tantes da venda de warrants, atra.vé~
de Bôlsas de Valôres, não constituirão
rendimento tributável.
Art. 50. O Banco Central da Rcpública do Brasil poderá autorizar os
bancos, que assim o requererem, a
criarem careiras de descontos e redesconto de warrants e fixará os requisitos neCessários a tanto.
Art. 51. As emissões, aceites, trans~
ferências, endossos, Obrigações coobrlgações e seguros assumidos não inc!·
dirão em impôsto de sêlo.
I
Art. 52. As disposições do artigo 7Q
da Lei Delegada n Q 3, de 26 de setembro de 1962, aplicam~se também
a produtos industrializados.
Art. 53. Aplica-se aos armazéns gerais alfandegados o disposto no artigo
70 da Lei n Q 4.728, de 14 de julhO de
1965; na Lei Delegada n Q 3, de 26 de
setembro de 19S2-; no Decreto número 1.102, de 21 de novembro de 1903
e demais legislação relativa à arma:
zenagem geral, no que esta lei não
contrariar.
DECRETO-LEI NQ '7.661 - DE 21 DE
JUNHO DE 1945
Lei de Falências.
•••
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Ar~. 117. Os bens da massa serão
vendIdos em leilão público, anunciado
com dez dias de antecedência oplo
menos, se se tratar de móveis, com

e

'{inte
se de imóveis~,~~~~~~
tar ·a dias,
êle presente,
sob
dade, o representante do
Público.
§ 1Q O leiloeiro é da li vre e~~~~~~~~
síndico, servindo, nos lugares
não houver leiloeiro, o porteiro
auditórios ou quem suas vêzes Il~:~~~
Quanto ao produto da venda, (\
var-se-á o disposto no § 29 do
§ 2Q a arrematante dará um
nunca inferior a vinte por """nfJiIt
não completar o preço, dentro " n~_
três dias, será a coisa levada a
leilão, ficando obrigado a presta!
diferença porventw'a verificada e
pagar as despesas, além de perder I)
sinal que houver dado. O síndico terá, para cobrança, ação executiva, devendo instruir a petição inicial com a
certidão do leiloeiro,
§ 3Q A venda dos imóveis independe de outorga uxória.
,§ 4Q a venda de valores negOCiáveiS
na Bôlsa será feita por corretor oficial.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .
DECRETO-LEI NQ 7.661 - DE 21 DE
JUNHO DE 1945
Lei de Falénctas.

............................... .

Art. 118. Pode também..c sindico
preferir a venda por meio de propostas, desde que anuncie no órgão oficial e em outro jornal de grande circulação, durante trinta dias, intervaladamente; chamando concorrentes.
§ 19 As propostas, encenadas em
envelOpes lacrados, devem ser entregues ao escrivão, mediante recibo. e
abertas pelo juiz, no dia e hora designados nos anuncios, perante o sindico e os interessados que comparecerem lavrando o escrivao o auto respectivo por todos assinado, e juntando as 'propostas aos autos da falência.
§ 2Q O síndico, em vinte e quatro
horas, apresentará ao juiz a su~ informação sôbre as propostas, indicando qual a melhor. O Juiz, ouvindQ, em
três dias, o falido e o representante
do Minstélio Público, decidirá, ordenando, se autorizar a venda, a. expedição do respectivo alvará, .
§ 3Q OS credores podem fazer as reclamações que entenderem, até o momento de subirem os autos à conclusão do juiz.
............... . ....... . " . . . ........ .
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DECRETO N.o 60.597 ABRIL DE

DE
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DE

1967

Regulamenta o Decreto-lei n.O 59, de
21 de novembro de 1966

O Presidente da República, no usu
das atribuições que lhe comere o
art . 83, item II da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto nu
art. 6.° do Decreto-lei n." 5\1, de 21
de novembro de 1966, decreta:
CAPtTULO I

c':aracteristicas das sociedades
t:ooperativas
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Art. 1.0 As cooperativas sao sociedades de pessoas com forma jurídica
propria, de natureza civil, sem fInll.lldade lucrativa, não sujeitas à fa.lência, organizadas para prestação de
serviços ou exercicio de outras atlvlc:ades de interêsse comum dos as~u
erados.
Art. 2.° As sociedades cooperatlva.'l,
qualquer que seja seu grau ou categoria obedecerão aos segumtes prm··
l~lplos :
1) adesão voluntarla, com numero
ilimitado de associados, salvo havendo impossibilidade técnica de presti:l.çao de serviços;
:.l) variabilidade do capital social
ou inexistência dêste;
3) limitação do numero de quota:.partes de capital para cada associadO, observado, o critério de proporclOnalidade;
4) inacessibilidade das quotas-part~~
do capital a terceiros, estranhos a
sociedade;
.
5) singUlaridade de voro;
6) "quorum" pa.ra. funcionar as
assembléias gerais baseado no numero de .associados e não no capital;
7) retorno das sobras liquidas du
e~cicio, quando autorizado pela assembléia, diretamente proporcional as
operações realizadas pelos associado~
com a sociedade;
8) faculdade de exigir jóia de actmissão, limitada ao valor da quota.parte, e de atribuir juro módico e
t iKO ao capital social;
9) indivisibilidMe do Fundo de:
Reserva; .
10) área de ação limitada à secte e
municípios circunvizinhos, extensível
ao mun~c1pio imediatamente seguinte,
s~ a~ nao se apresentarem condiçõe!>
tecmcas para instalação de outra cooperativa, não se aplicando tal exl-
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gêncla àS cooperativas centrais e regionais;
11) responsabilidade limitada ou ilimitada, que perdurará até quand0
forem aprovadas as contas do exercício em que se deu a retirada do
associado;
12) in discriminação política, rellgiosa e racial;
13) mínimo de 20 (vinte) pessoa~
físicas para constituição de coopera·
tivas de 1.0 grau.
Art. 3.° As sociedades cooperativa!>
assim se classificam, segundo SUa
area de ação e objetiv08:
I) de 1.0 grau:
a) cooperativas locais;
b) cooperativas regionais.
II) do 2.° grau:
a) cooperativas centrais;
b} federações de cooperativas.
III) de 39 grau:
a) confederações de cooperativas.
Art. 49 São características especificas das cooperativas locais;
1) singulalidade de voto, que lláo
admite representação;
2) área de ação limitada ao município da sede e municípios CirCunVI zinhos, extensível ao mumClplO imediatamente vizinho a êstes, se aí não
se apresentarem condições técnicas
para a instalação de outra cooperativa, círcunscrita essa área àS .posstbilidades de reunião, contrôle e operações;
3) mínimo de vinte pessoas físicas
para constituição da sociedade.
Art. 59 São características especi·
ficas das cooperativas regionais:
1) singulalidade de voto;
2) área de ação mais extensa do
que a atribuída às cooperativas locais, dependendo a sua fixação da
prévia autorização do respectivo órgão normativo;
3) mínimo de vinte pessoas físicas
para a constituição da sociedade.
Art. 6Q Cooperativas centrais são
às que se propõem
organizar, em
comum e em maior escala, seniços
relativos às atividades das associadas, pOdendo promoveI' o beneficiamento, industrialização, armazenn.mento, transporte e venda dos produtos destas, e as demais operações
de interêsse das mesmas e bem as~im
lhes facilitar a utilização do-s serVIços de umas pelas outras.

..
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CAPÍTULO 11
. Art. 7Q São características especIfIcas das cooperativas centrais:
Das Tes:po·nsGtbil!id.l,dll~
1) singularidade de votos
entenArt. 13. As sociedades ~O~~;I.t1'~
dendo-se, na hipótese, que ~s coopeserão <1e responsabilidade ~~~~I!e:~~
rativas associadas se façam represenquando
a responsabilidade (
tar por delegações com igual núciado pelos compromissos da c:~~~~
mero de elementos, máximo de 8 cadl\
dade
restringir-se ao valor do
um com.. direito 'a voto, eleitos por
por
êle
subscrito e mais o valor
. Assemblela Geral;
prejuizo
porventura verificado
2) ár.ea de ação que poderá abranoperações
sociais, guardada a
ger maIS de um Estado'
proporção
de sua participação
3) núnimo de três cooperativas de
mesmas
operações.
p~Imeiro grau para a sua constituiParágrafo único. O rateio dos pn:çao.
juizos acaso Verificados será feito
anualmente, após a aprovação do Ba. Art. 8.9 !' fede!~ção de cooperll.lanço e das contas da' diretoria pela
tlVas ObjetIVa assltir, orientar e inassembléia geral ordinária, e somente
centivar as atividades das filiadas
no caso de o Fundo de Reserva se
' de forma que, no desdobramento dos
mostrar insuficiente/ para cobri-los.
respectivos programas ou planos possam. alcançar, isoladamente ou' em '
Art. 14. As sociedades cooperativa5
conjunto, maiores benefícios para
serão de responsabilidade ilimitada,
seus associados.
quando a. responsabilidade do asso ...
ciado pelos compromissos da socleArt. 9Q São características e~peci
da<,l.e fôr pessoal, solidália e ilimificas das federações de cooperativ9.l).
tada.
1) singularidade de voto'
2) área de ação que poderá abranArt. 15. A responsabilidade do as·
ger um Estado ou um grupo de Essociação para com terceiros, qualquer
que seja, só poderá ser invocada detados;
3) mínimo de três cooperativas de
pois de judicialmente exigida da co19 grau ou centrais, para sua consoperativa.
tituição.
CAPÍTULo III
~rt. 10 .. ~ confederação de coopeDa Constituição
rativas objetIva supervisionar as :J.tividades das filiadas, no caso em que
Art. 16. A sociedade cooperativa
o vulto dos empreendimentos destas
constitui-se por deliberação da. asrecomende uma ação nacional e
sembléia geral dos fundadores, consainda, defender os Interêsses de ;u~
tante da respectiva ata, ou por insfiliadas perante os podêres públiCOS
trumento .público.
federais ou entidades internacionais.
Att. 17. O ato consultivo, ~ob
Art. 11. São caracteristicas especípena de nulidade, deverá declarar:
ficas das confederações de cooperati1) a denominação, sede e objetivo
vas:
social;
1) singularidade de voto;
2) o nome,
nacionalidade, estadn
2) área de ação abrangendo todo o
civ.i1, profissã.o e residência .dos assepaís;
ciados fundadores que o assmarem c,
3) minimo de cinco federações parti
bem assim. se a sociedade tiver ca:ma constituição
pital, o valor da quota-parte de cada
Art. 12. As cooperativas poderlío
um;
ado~r por objeto qualquer gênero de
3) a aprovação do estatuto da soserVlços, operações ou atividades resciedade;
peitada a legislação em vigor, 'asse4) o nome, nacionalidade, estaOIJ
gurando-se-Ihes o direito exclusivo e
civil,
profissão e r~sidêncl~ dos assoa obrigação do uso da expressão "COciados
eleitos para os órgaos de ad:
operativa" .
mini~tração
e fiS9alização, e outJ'o~
Parágrafo único. Além das modaeventualmente cliadOS.
liéIades de cooperativas já consll,gra.d~s, cuja. definição caberá ao respecArt 18 O ato de constituição ~
tivo. 6rgao normativo, o ' Conselho
oem assim: o Estatuto, se nã.o se achar
NacIonal de Cooperativismo aprenele transcrito, serão assinadOS por
ciará e caracterizará outras porventodos os associados fundadores.
tura a.presen tadas .

I
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SEÇÃO I

Da autorização e do regtstro

,
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Art. 19. A cooperativa constit.uida.
na forma de"legislação vigente remeterá ao respectivo órgão normativo,
diretamente ou através de entidade
para isso credenciada dentro de, no
máximo, 30 (trinta) dias da data da
constituição, para fins de autorização,
petição acompanhada de 3 (três) V1as
do ato constitutivo, estatuto e listo.
nominativa, além de outros considerados necessários.
Art. 20. Verificada a regularidadE'
da documentação,
conceder-se-á ao
autorização para funcionar, devolvendo devidamente autenticada, uma das
v~as à coo~erativa para que esta p.t>
ceda ao arquivamento na Junta Comercial do E&tado onde a entidade estiver sediada.
§ 19 Havendo infringência dos dispositivos legais vigentes, o órgão ao
qual competir conceder a autorização
rará a devida comunicação, indicando
Jis exigências a serem cumpridas ao
plazo de 90 (noventa) dias, findos os
quais o pedido será atuomàticamentE'
arquivado.
§ 29 . Cumpridas as
exigências, (I
despacho de deferimento ou denegl\ ..
tóriQ da autorização deverá ser exarado dentro de 60 (sessenta) dias.
~ 39 A autorização para funcionamento das cooperativas de crédito e
habitacionais subordina-se
ainda ~
política dos respectivos órgãos normativos.
§ 49 Arquivados os documentos na
Junta Comercial e feita a respectiva
publicação a cooperativa adquire personalidade jurídica e torna-se apta a
func!onar remetendo ao respectivo órgão normativo no prazo de 30 (trinta) dias. três exemplares do jornal em que tenha sido efetuada a publicação ou do Diário Oficial, onde
houver.
§ 59 A autorização para funcionar
caducará automàticamerfte se a cooperativa não entrar em funcionamp.nto dentro do prazo máximo de
180 (cento e oitenta) dias da data em
que fór autorizada a funcionar.
Art. 21 A cooperativa escolar, para
funcionar, não está sui eita a exigência de arquivamento dos documen
tos de constituição, bastando remetê-los ao INDA, devidamente autenticados pelo diretor do estabelecimento ele ensino.
Art. 22. A reforma de estatuto~
obedecerá, no que couber, ao disposto

.

26n~s .artigos ante!iores, sujeita às preso
cnçoes dos órgaos normativos.
Art. 23. O registro das cooperativas será efetuado na Secretaria do
Conselho Nacional de Coperativismo mediante comunicação dos respectivos órgãos normativos.

SElÇÃo II

Do Estatuto Social

Art. 24. O estatuto da sociedade
deverá conter:
1) a denominação, a sede e o prazo de duração.
.
2) o objetivo social, compreendendo a" operações ou programa
de
ação'
3) a área de ação;
4) os direitos e os deveres dos as2ocia.dos;
5) a natureza das responsabilidades
dos associados;
6) as condições de admissão, demissão, eliminacão e exclusão do f.Ssociado;
.
7) o capital EOcial mínimo, quando
houver;
8) as condições e modo de lutegralizaçã,o das quotas-partes;
9) as conc:ições de retirada
das
quotas-partes nos casos de demissão,
el.Iminação ou de exclusão de assoüiado;
10) o mini mo de quotas-partes a
ser subsClito pelos associados;
11) a forma de devolucão das 50bras liquidas aos associados ou de
repartição das perdas entre êles;
12) o modo de administração e fiscalização, estabelecendo os respecti·
vos órgãos, definindo-lhes as atribuições e os podêres e o processo dll
substituição dos administradores
1'1
conselheiros fiscais;
13) os casos de dissolução voluntária da sociedade e o destino do Fundo de Reserva, depois de satisfeitas RS
Obrigações sociais:
14) as formalidades de convocação
das assembléias
gerais e a maiorIa
requerida para a sua instalação e validade de suas deliberações, vedado o
C1ireito de voto aos que nelas tiverem
lnterêsse particular, se:n plivá-los de
partiCipação nos debates;
15) a representação ativa e passIva da sociedade, em juizo ou lora
dêle;
16) o modo de se reformar o estatuto;
17) a fixação do ex~rclcio SOCIal.,
que pode coincidir oU nao com o anO
civil e a data do levantament.o do

-
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balanço geral do ativo e passivo da
sociedade;
18) o modo e o processo de alIenação ou oneração de bens móveis e
Imóveis da sociedade.
Art. 25. .:É lícito dispor ainaa no
estatuto que somente poderão ser admit;das como sócios pessoas de proUssao relacionada à atividade da cooperativa.
CAPÍTULO IV

Das Proibições e

•

Obrigaçoe",

Art. 26. É proibido às socieda des
cooperativas:
1) fazer-se distinguir por uma 11rma social, em nome coletivo, ou Incluir, em sua denominação, nome de
pessoas, exceto como indicações geo··
r;ráficas;
2) estabelecer vantagens ou pnVllegios em favor de qualquer! assoc;.~
dos ou terce.'ros;
:n constituir o capital social, ou
varte dêle, por meio de emissão de
quaisquer títulos;
4)' remunerar a quem agenc1e assoc!aaos;
5) cobrar ágio ou premIO ou aumentar Jóia de admissão, além do limite previsto no art. 29 , item 8, dêste
regulamento.
R) contrair empréstimos
mediante
rmissão de quotas ou obrigações preferenciais ;
7) participar direta ou indiretamente de quaisquer manifestações de
carãter pOlltiCO, religloso ou racial;
8) negociar na compra e venda de
t5tíulos, envolver-se, direta ou ilptireoperações de carátt>r
tamente, em
aleatório, ou adquirir imóveis, "alvo
para seu uso;
9) ficar nf!. dependência ou sob o
contrôle de qualquer sindicato, emprêsa, instituição ou identidade;
10) ter como associados, administradores ou mandatálios de pessoas
tísicas ou jurídicas que operem cúm
os mesmos fins da sociedade, com
exceção das entic:ades que exerçam
atiivdades agrícolas,. pecuál'ias ou extrativas e sindicatos afins;
1:) distribuir qualquer espécie de
benefícios às quotas-partes do capital social, excetuados juros módico~
sôbre as integralizadas;

15) admitir como associado pessoas
juríd:cas, salvo os casos previstos em
lei;
16) associar-se a emprêsa capItalistas, através de subscrição de ações
ou por outra qualquer forma, excetuando-se a partiCipação em emprêsas
de serviços públicos, quando impressindive1 à fruição do serviço, ou em
outras quando obrigatório por lei dita
participação;
17) praticar manobras especulativas
para forçar a alta, escassez ou aVl1tamento de produtos;
18) usar a palavra "Banco" na sua
desigl:ação social.
Art. 27. As sociedades coperativas
são obrigadas a:
17) prestàr os esclarecimentos que
lhes forem solicitados pelos respectivos órgãos normativos e remeter-lhes
anualmente a relação dos associados
admitidos fdemitidos, eliminados
e
excluídos no período, cópias de atas
de balanços e dos relatórios do exers1cio social e pa.recer do Cons~lho
Ffscal;
2) permitir quaisquer verificações
ou inspeções determinadas pelOS respectivos órgãos normativos.
CAPITULO V

Da Fiscalização das Soctedades
Cooperativas

Art. .28. A fiscalização das socip.dades cooperativas será realizada nos
têrmos do art. 89 do Decreto-lei 59,
pelo Instituto Nacional do Desenvolvimento AgráriO (INDA), Banco Cent:'ul do Erasil e pelo Banco Nacional
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da Habitação, de acôrdo com suas
próprias normas.
Art. 29. As sociedades que infrir.girem as disposições da legislação ~m
vigor estarão sujeitas às penalidade~
previstas' nas regras baixadas p'elo~
respectivos órgãos norml!-tivos.
Parágrafo único. Da infração lavrar-se-á auto circunstanciado, ds.ndo-se à infratora o prazo de 30 (trinta) dias para defesa.
SEÇÃo I
Dos Livros
Art. 30 . A sociedade copera tI va
deverá possuir <Js seguintes livros
que, com exceção dos fiscais e c.lntãbeis, obrigatórios, sujeito,s à legis ..
lação própria, serão abertos e encerrados por têrmos assinados pelo Presidente, que também numerará tôdas
as fôlhas, se já não estiverem num~
radas tipogràficamente, podendo, ainda, ser autenticadas pelos respectivos órgãos normativos:
1) de Matrícula;
2) de Atas das Assembléias Geral:;;
3) de Atas dos órgãos de Admiltis·
tração;
4) de Atas do Conselho Fiscal.
5) 3 de Presença dos associados nas
assembléias gerais;
6) fiscais e contábeis, obrigatõnos.
§ 19 lt faculutada às coperativas
escolares a adoção de fichas de inscriu
çilo e de contabilidade Simplificadas
I§ 29 Excepcionalmente, em casos de
cooperativas com mais de mil associados, poderão ser adotados livros de
matricula com fôlhas destacáveis contendo os mesmos requisitos exigld05
para os livros de matricula numeradas segUidamente, no canhoto rubricadas e au.,tenticadas pelos órgãlbs
competentes.
Art. 31. No livro de matrícula os
associados serão inscritos por ordem
cronológica de admissão, dêle constando:
1) o nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão e residência de
cada associado;
2) a data de sua admissão e qt.iando fór o caso, de demissão eliminação ou exclusão;
3) a conta corrente das respectivas
quotas-partes do capital social.
§ 19 o registro de admissão dos sO- .
pios será subscrito pelo Presidente da
sociedade e pelo registrando

28§ 29 O livro de matrícula deverá ser
mantidos na sede da sociedade, a~res
sível aos associados.
Art. 32. A cooperativa mista pOderá fazer, separadamente, a escrituração do movimento de cada depar tamento que corrseponder às modalidades exercidas respeitado o disposto
no art. 112 do presente regulamento.
Art. 33. O capital social, nas cooperativas que o tenham, será subdividido em quotas-partes, cUjo valor
não pOderá ser superior ao maior salário-mínimo vigente no pais nem inferior a NCr$ 1,00 (um cruzeiro nô'l!..o), salvo nas cooperativas escolar ....
em que pOderá ser menor .
Art. 34. Para a formação do ;!apltal social poderá ser estipulado qUE:. o
pagamento das quotas-partes seja realizado mediante prestações mensaiS,
semestrais ou anuais, independentemente de chamada, por meio de contlibuição ou outra forma estabelecida
a critério dos respectivos órgãos normativos .
Parágrafo único. Nenhum assiciado poderá subscrever mais do que um
têrço do total de quotas-partes salvo
nas sociedades em que essa subscrição deva ser diretamente proporcional ao movimento financeiro do cooperado, ou ao quantitativo dos produtos a serem beneficiados ou transformados ou ainda, na razão da área
cultivada ou em relação ao número
de plantas em produção.
'A rt. 35. A exceção das copoerattvas
de crédito, a integralização das quotas-partes e o aumento do capital social poderão ser feitos com bens, av~
liados previamente, após homologaçao
em assembléia geral, ou com a retenção de determinada percentagem do
valor do movimento financeiro de
cada associado.
Art. 36. A Assembléia Geral Ordinária pOderá determinar que as sobras líquidas no todo ou em partt', se
jam atribuidas aos associados em forma de aumento de quotas-parteS' do
capi tal social.
Art. 37. A transferência total ou
parcial de quotas-par~ será av~rba
da no livro de matrIcula, mediante
têrmo que conterá as asisnaturas do
cedente do cessionário e do direio"
que o estatuto designar,.
;
Parágrafo único. A cooperativa poderá cobrar taxa de transferência a
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de até 10% (dez por cento) do valor
total das quo'tas-partes cedidas.
I.

CAPITULO

VI

Dos fundos de reserv~ e outros

Art.3lL As sociedades cooperai.: vas
são obrigadas a constituir Funde de
Reserva com 10% (dez por cento) pelos menos, das sobras
liquidas do
exercício, destinado a reparar perdas
da sociedade e atender ao desenvolcimento de suas atividades.
Art. 39. Poderá a Assembléia Ge,
ral Ordinária criar outros fundbs
além do previsto no artigo anterior,
com recursos e destinações específicos.
\

CAPÍTULO Vll

J)os associados

sEçlio

I

Da admissão

Art. 40. A admissão do associado,
que se efetova mediante aprovação de
sua proposta pelo órgão de admmistração, complementa-se com a sU,bs.
crição das quotas-partes do caI;lltal
social, quando houvel:, e sua assma·
tura no livro de matncula.
§ 19 Ao associado a . sociade fornecerá um título nominativo, conten·
do o texto integral dos estatutos.
§ 29 A exceçã-o das cooperativas de
crédito o associado, uma vez indcn·
to no livro de matrícula e paga quando estalebecido, a jóia de admissão.
adquire o gôzo pleno de todos. os ~ii·
rei tos sociais e assume as obngaçoes
decorrentes .
Art. 41. As pessoas jurídicas de direito civil sem finalidade de lucro,
que se dediquem a atividades benef!centes e os sindicatos podem associar-sé às sociedades coperativas não
tendo direito a voto ou a retôrno.
Art. 32. As pessoas jurídicas que
desenvolvem atividades agrícolas, pecuarias, extrativas, inclusive de pesça, podem filiar-se a coperativas que
se dediquem às mesmas atividades ou
de eletrificação rural e comunicações
Art. 43. O aSsociado que aceital
trabalho remunerado e permanente
nos serviços mantidos ]:ela cooperativa perde o direito de votar e ser votado, até que sejam aprovadas as contas do exerci cio em que êle deixou o
emprêgo.

,

\

sEÇÃo

Il

Da demisstw, exclusiío e
do. associado

Art. 44. A demissão do ass Oe;~~r~l(t'''I;;
será unicamente a seu pe dido.
Art. 45. A elIminação do r.ss
~ aplicad: em vir tude de fato e na
forma previstos nos estatutos, mediante têrmo firmado por quem e direito no livro de matncula, con end~
os motivos que a determinaram.
~ 19 A diretoria da cooperativa ~ i"~ II N't.
o prazo de trinta (30l dias para ~~~
municar ao interessado a sua eliminação.
~ 29 Da eliminação cabe recurso a
r.rimeira assembléia geral .
Art. 46. A dissolução da pessoa JUridica e a morte da pessoa fisica Importam na exclusão do associado.
Parágrafo único. A incapaCidade'
também importará em exclusão do associado se não fôr legalmente suprida.
Art. 47. A responsabilidade do associado ]:eran te 'terceiros, por compromissos da sociedade, perdura para
os demitidos, eliminados ou excluídos,
até quando forem aprovadas as contas do exercicio em que se deu a retirada.
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 do
dia da abertura da sucessao, ressalvados os aspectos particulares das Cooperativas HabitacionaIS.
.A.

CAPÍTULO VIII

Da administração da soc1:x taae
SEÇl(O

t

Das assembléias geraIs

Art . 48. A assembléia geral dos allsociados é o órgão supremo da entidade, dentro dos limites legais e do
Estatuto, tendo podêres para decidir
os negÓCios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e detesa
desta, e suas deliberações vinculam a
todos, ainda que ausentes ou dis~or
dantes.
Art. 49. As assembléias geraIS serão convocadas com antecedência mlnima de dez dias em primeira convocacão, mediante editais afixados em
locais vislVefs das principais deptmdências da sociedade e através da publicação €Rl jornal ele grande circula-
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ção local e por circulares enviadas aos
associados.
Parágrafo único. As assembleias ;;crão convocadas pelo Presidente ou por
- qualquer dos órgãos da administração, pelo Conselho Fiscal ou, após solicitação não atendida pelo Presidente, por um qUinto dos associados em
pleno gôzo de seus direito~.
Art. 50. Os editais de convoca<;au
das assembléias geraiS deverão conter:
1) a denominação da sociedaut!, st!guida pela expressão "Convocação da
Assembléia Geral", com a especificação de se tratar de ordinária ou extraordinária:
2) o dia e a hora .d a reuniao, em
cada convocação, assim como o local
de sua realização, o qual, salvo motivo justificado, serlt sempre o da sede
social;
3) a seqüência de convocações;
4) a ordem do dia dos trabalhos;
5) o número de associados existentes na data de sua expedição, para
efeito de cálculo do "quorum" de instalação;
6) a assinatura do responsável pela
publicação.
Parágrafo único. No caso de a COIl· ·
vocação ser feita por associados, o
edital será assínado pelos primeiros
signatários do documento que a originou.
Art. 51. As assembléias gerais podem realizar-se em segunda e terceiras concovações, conforme fôr o caso,
no mesmo dia da primeira, com a dl:ferença minima de uma hora, desde
que assim expressamente conte do respectivo edital e permitam os estatutos.
Art. 52. Nas assembléias-gerais o
"quorum" de instalação será o segUinte:
1) dois terços do número de asso·
ciados, em primeira convocação;
2) metade mais um dos associados,
em segunda convocação;
3) mínimo de 10 (dez) associado!,
na terceira convocação, ressalvado u
caso das Cooperativas Centrais, Federações e Confederações, que ~
instalarão com qualquer número.
§ 19 A presença dos associados em
cada convocação será registrada nó
livro próprio.
§ 29 O não comparecimento dOl!
associados que por três vêzes conse-

cutivas torne impossível a instalaç9.u
da assembléia, apesar de regul'armente convocadas em prazos cujos têl'mos guardem: intervalos nunca· inferiores a oito dias, presume a intenção de dissolver a sociedade e poderá acarretar o cancelamento da autorização para funcionamento pelo
respeot;ívo órgão normativo.
Art. 53,. Os trabamos das assembléias gerais serão dirigidos pelo Presidente da sociedade, salvo as que
não forem por êle convocadas, cuja
presidência caberá ao associado escolhido na ocasião.
§ 19 O Presidente ou qualquer outro membro dos órgãos da administração ou de fiscalização não poderão
dirigir os trabalhos quando a assembléia estiver delii::ierando sôbre o relatório e as contas da administraço,
sendo. então, substitui dos pelo associado que fôr designado pelo plenário.
§ 29 O Presidente da assembléia
~colherá um associado para, na qualidade de secretário. compor a mesa
diretora dos trabalhos.
Art. 54. As deliberações nas assembléias gerais serão tomadas por
:::ernbléias-gerais serão tomadas por
maioria de voto dos associados presentes com direito de votar.
Art. 55. É da competência das as!!embléias gerais, quer ordinárias ou
extraordinárias a destinação dos
membros dos órgãos de administração
ou fiscalização, em face de causas que
a justifiquem.
Parágrafo único. Ocorrendo destituição que possa afetar a regularidade
da administração ou fiscalizaçB.o da
entidade, poderá a assembléia designar administrações e conselheiros
provisórios até a posse dos novos, para
cuja eleição haverá o prazo maxlmo
de 3D' (trinta) dias .
Art. 56. Da assembiéia gerai 111.vrar-se-á ata que será assinada pela
mesa diretora MS trabalhos e por
uma comissão de associados, indicada
Pêlo plenário.

•

SEÇAo 11

Das Assembléias Gerais Ordinartas

Art. 57. A assembléia geral ordlnária, que se realizará anualmentl::
nos três primeiros meses após o término do exercicio social, deliberará
sôbre os seguintes itens, que deverão
constar da ordem do dia:
1) prestação de contas dos órg9.o!
da administração, compreendendo o
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relatÓrio da ~stão, balanço e demonstrativo da conta de sobras e
perdas da sociedade e o parecer ou
'Conselho Fiscal. sõbre os quais não
poderão votar os membros dos órgãos
referidos;
I
2) destinação das sobras ou repartição dos prejuizos, deduzidas, no pnmeiro caso, as percentagens dos Fundos de Reserva e de outros instituIIdos e os juros a tribuídos ao capital
social;
3) eleição dos componentes dos orgã05 de administração e de outros,
Quando fõt o caso, e do Conselho Fiscal;
4)' quando previsto, a fixação do
valor dos honorários, gratificações e
cédulas de presença dos membros de,
Conselho de Administração ou da Di,r etoria e do Conselho Fiscal;
5) quaisquer assuntos de interêsse
soélal. excluídos os enumerados no
artIgo 60.
Art . 58. A exoeção das cooperativa:.
de crédito. a aprovação do Balanço
edo relatório dos órgãos de Administração desonera os componentes
dêstes de responsabilidade para com
.a sociedade, ressalvada a estabelecida
no art. 63, in fine.
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SEÇÃO IV

Dos órgãos da Admin
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Art. 61. A sociedade se
~
nistrada por uma Diretoria w \J'g~U1~~..c:~
Conselho de Administração, co,ilrI, . ...wrr:<i
tos exclusivamente de associad "
constituídos de, pelo menos, 3 :ri!s)
e 5 (cinco) membros, respectiv ménte. com mandato nunca sup iqr a
três anos, eleitos pela assembl ai ge-,
ral permi tida a reeleição ,
"
§ 19 O estatuto poderá criar
t~
~l(;
órgãos necessários á administraça '.? MANt.~
§ 29 Os membros dos órgãos
administração não podem ter entre si
laços de parentesco até 29 grau em
linha reta ou colaterais.
§ 39 A posse dos aqministraOorel>
e conselheiros fiscais das cooperatIvas de crédito e habitacionais fica su,leito á prévia homologação dos respectivos órgãos normativos,
Art, 62. Os órgãos de administra·
ção podem coritratar gerentes técni•
cos _Oli comerciais, fixando-lhes as
funções e salários, obedecidos os principios estabelecidos pelos órgãos normativos,
Parágrafo único, Us gerentes tecnic05 e comerciais poderão perceber,
além da remuneração contratual fixa.
percentagem sõbre o movimento.
SEÇÃO III
.Art, 63, R~lva as legislaç9.o especifica
das coof;eartivas de crédito
Das Assembléias Gerat~
e
habitacionais.
os administradores
Extraordinárias
eleitos ou contratados não serão pesArt. 59. A assembléia geral extra.soalmente responsáveis pelas obrigaordinária realizar-se-á sempre . que
ções que contrairem em nome da so:necessário e poderá deliberar sôbre
ciedade, mas respondem solidáriaqualquer assunto de interêsse da somente pelos prejuizos resultantes de
ciedade desde que mencionado no
sens atos. se prot:ederem culposaedital de convocação,
mente.
Parágrafo único. A sociedaae nRo
Art. 60. l!: da competência exclusiresponde
pelos atos a que se refere
va da assembléia geral extraordináa.
última
parte dêste artigo salvo se
ria deliberar sôbre os seguintes àsos
houver
ratificado ou dêles lograsuntos:
do proveito .
1) reforma dos estatutos;
Art. 64. Os participantes em ato
2) fusão ou incorporação;
ou operação social, ·em que se oculte
.
a natureza da sooiedade , podem ser
3) mudança do objeto da SOCledeclarados pess021mente responsáveis
dade;
- pelas obrigações em nome dela con4) dissolução voluntária da socie- ' traídas, sem prejuízo das sanções pedade e nomeação de liquidante;
nals cab1veis.
5) deliberação sõbre as contas dos
Art. 65, A sociedade, ou um terço
liquidantes ,
dos associados, terá direito de açao
Parágrafo único. São necessArios os
contra os administradores, para provotos de dois terços (2 / 3) dos 'assomover sua responsabilidade nos caSOl>
ciados presentes para tornar válidãs
dos arts. 63, 64 e 70.
as' deliberações de que trata ,êste ar,
Art. 66. Ocorrendo renúncia COle·
tigo.
tiva dos 'membros da Diretoria ou do
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Conselho de Administraç3.o, ou no
caso de não poderem ·êles ~er constituidos, o Conselho Fiscal convocarà
imediatamente assembléia geral extracrdinaria para elegê-la, podendo
designar, até que esta se realize, administradores provisórios , ou saliictar
a intervenção do órgão competente.
f'aragrafo único. No caso de pl'eenchímento de vaga, os eleitos concluirac o mandato dos substituídos.
Art . 67. São ineleg'Í\;eis, além das
~ssoas impedidas por lei especial os
condenados a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou r;or crime falimentar, de prevaricação, pelta ou subôr110, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, a fé pública ou a
propriedade.
Art. 68. É vedado aos diretores:
1) Praticar atos de liberalidade a
custa da sociedade;
2) Sob pena de nulidade, alienar
ou gravar de ônus reais bens imóveis
da sociedade. sem expressa autorização da assembléi.a geral, salvo se êsses
atos constitUlrem objeto de atividade
social.
Art. 69. O diretor que, em qualquer operação, tenha, mteresse o)Josto
ao da sociedade, não pode participa,r
das deliberações referentes a essa operação, cumprindo-lhe acusar o seu
impedimento.
/
Art. 70. Os componentes da admInistração, eleitos ou contratados, e <10
Conselho Fiscal das cooperativas, bem
como os seus liquidantes, equiparamse aos administradores das sociedades anônimas para efeito de responsabilidade criminal, aplicando-se no
que fôr cabível, o disposto no artigo
117 do Código Penal e nos artigos 186
a 199. da Lei n 9 7.661, de 21 de junho
de 1945.
.
sEÇÃo v
Do Conselho Fiscal

Art . 71. A administração da SOl:ledade será fiscalizada assídua e minuciosamente por um Conselho Fiscal,
constituídu de, pelo menos, três membros ef.eitvos e tr.ês suplentes, tod08
~clados. eleitos anualmente pela ussembléia geral, sendo permitida apenas a reeleição de 1/3 dos componentes do Conselho Fiscal.
Parágrafo único. Não podem fazer
parte do Conselho Fiscal, além d01!
Ineleg1vels enumerados no art. 67 os
empregados da sociedade ou dos diretores, e os parentes. dêstl.'s até o 2~
grau, nem ser parentes entre si ~té
esse grau.
.
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Art. 72, O Conselho podera cor!tratar especialistas para assessorá-lu
no exercício de suas atribuições.
Art. 73. A responsabilidade dos cunsdheiros fiscais por a.tos referentes aos
~eus ,deveres obedecem às disposições
do presente regulamento.
CAPITULO IX

Da Reforma dos EstatutolJ

Art. 74. A sociedade couperat.lva
podera, a qualquer tempo, proceder a
reforma de seu estatuto, que só en~
trará em vigor após o cumprimento
das formalidades previstas nos artlf,C S 19 c seguintes,
CAPITuLO .x.
Da Fusáo e IncorvoraçQo

Art. 75. Pela fusão, duas ou malS
l:ooperativas formam nova sociedade.
§ 19 Estabelecida vontade de fusão,
cada cooperativa interessada indicará
nomes para a constituiç3.o de uma
Comissão mista que procederá aos e,,tudos necessarios à constituição da
nova sociedade. tais como levantamento patrimonial, balanço geral, plano de distribuição de quotas, destino
de Fundo de Reserva e o projeto de
estatutos.
§ 29 Aprovado o relatório da COmiSsão mista e constituida a nova sociedade em assembléia geral conjunta; a
autorização para funcionar e o registro obedecerão ao disposto nos artigos 19 e seguintes.
Art. 76. A fusão determina .1:!. extinção das sociedades que se unem
para formar a sociedade nova, que
lhes sucederá nos direitos e obriga·
çóes.
Art. 77 . Pela incorporação, uma sucledade cooperativa absorve o patn·
mônio. os associados, assume obrigações e se investe nos direitos de outra
ou outras cooperativas.
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo serão obedecidas ali
mesmas formalidades estabelecidas
para a fusão, limitadas as avaliaçõe&
».0 patrimônio da ou das incorporadas.
CAPÍTULO XI

Da Dissolução

Art. 71:1. As sociedades cooperativa~
se dissolvem:
1) voluntàtiamente:
a) quando assim o deliberarem o~
pssoeiados em A<sembJéia Geral, na
forma do art. 60, p:uágrafo únicl>.

•

•

•
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b) pelo decurso do prazo de sua duração;
c) pela consecução de um objetivo
predeterminado.
2) Para cancelamento da autoriza·
ção para funcionar;
3) Em virtude da atleração de sua.
forma .iuridica;
4) .iudicialmente.
Parágrafo único. A d~soluçáo da
sociedade importará no cancelamento
da autorização para funcionar e do
registro.
SEÇÃo I

Da LiQuidaçiio

•

•

Art. 79. Quando a dissolução fór
deliberada pela assembléia geral, esta
nOlIleará um ou mais liquidantes e
unf Conselho Fiscal de três membros
para proceder a SUa liqüidação.
§ 19 A assembléia geral, nos limites
de suas atribuições, poderá, em qualquer época, destituir os liquidantes e
os membros do Conselho Fiscal, dessignando os seus substitutos.
§ 29 Quando se tratar de cooperativa de crédito ou habitacional, o processo de liqüidação só poderá ser iniciado após audiência do respectivo órgão normativo .
Art. 80. Em todos os atos e operações, os liquidantes deverão usar a
denominação da cooperativa seguida
da expressão "Em liqüidação".
Art. 81. Os liquidantes terã,o todos
os podêres normais de administração,
bem como para praticar atos e opera;ções necessários à realização do ativo
e pagamento do passivo.
.Art. 82. São obrigações dos liquidantes:
1) prOvidenciar o arquivamento no
órgão competente da ata dlll as;embléia geral em que fôr resolvida a liqüidação;
2)
<:ümunicar ao respectivo órgão
normatIvo e ao BNCC a sua nomeação
e os fatos que a determinaram, fornecendo cópia da ata da assembléi!.\
que decidiu a, medida;
3) arrecadar os bens, livros e docum.ento de da sociedade onde quer que
estejam;
4) convocar os credores e devedores
e promover o levantamento dos créditos e débitos da sociedade',
5) pr?Ceder ~os 15 dias seguintes ao
de sua Investidura e com a assistência,

7) saldar os compromissO:;; da se).t!i'&~~trM
dade, destinando o Fundo de Reser
e o remanescente nâo comprome tJIi!).
ao Banco Nacional de Crédito C erativo;
,
8) teembolsar os associados de uas
quotas-partes, juntamente com as %
bras Uqüidas apuradas, depois de ~-9
qüidados os compromissos sociais;
4~A
9) fornecer 8iOS credores a relação
dos assOCIados, Se a sociedade fôr de
responsabilidade ilimitada e se os recursos apuradOS forem insuficientes
para o pagamento das dIvidas;
'10) convocar a assembléia. geral,
cada seis meses ou sempre que necessário, para apresentar relatório e balanço do estado da liqüidaçao e prestar contas dos atos praticas durante
o período anterior;
11) apresentar à assembléia geral,
finda a liqüidação, o respectivo relatório e as contas finais;
12) averbar, no órgáo competente, a
ata da assembléia geral que considerar encerrada a liqüidação.
Art. 83. As obrigações e as responsabilidades dos liquidantes regem-se
pelOS preceitos peculiares aos do::, administradores da sociedade liquidanda.
Art. 84. Compete ao liqüidante representar a sociedade e praticar todos os atos necessários a sua liqüidação .
Parágrafo único. Sem autorização
expressamente prevista no estudo, ou
mediante deliberação da assembléia
geral e do respectivo órgão normativo,
no caso das cooperativas de crédito e
habitaciona.l, não pode o liquidante
gravar de ônus Os móveis e imóveis,
contl:air empréstimos, salvo quando
indispensáveis para paga.mento de
obrigações inaÀÍáveis, nem prosseguir,
embora para fac11itar a liqüidação na
atividade social.
Art. 85. Respeitados os direitos dos
credores preferenciais, pagará' o 11quidante as dividas sociais proporciQnalmente e sem distinção entre vencidas ou' não.
Art. 86. A lliSSembléla geral poderá
resolver, antes de ultimada a liquida-
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ção, mas depois de pagos os credores,
que o liquidante façtl. rateios por antecipação da partilha, à medida em
que se apurem os haveres sO<-\els.
Art. 87. Pago o paSSivo e partilhada
o remanescente entre os associados
até o val(>r de suas quotas-partes, cel11vocará o liquidante J, assembléia geral
para a prestação fiual de contas.
'Art. 88. Aprovadas as contas, encerra-Se a liqilidação e a sociedade se
extingue, devendo a ata da assmbléia
ser averbada no registro próprio e publicada.
Parágrafõ único. O associado disCOrdante tem o prazQ de 30 (trinta) ,
dias, a contar da publicação da ata,
para promover a ação que couber,
At. 89. A liqüidação extrajUdiCial
das cooperativas poderá ser promovida por iniciativa do respectivo órgão
normativo e será processada de acôrdo com a legislação específica e demais disposições regulamentares, desde que a Sociedll.de deixe de oferec!'
condiçós operacionais, principalmente por constatada insolvência .
Parágrafo único. A Jiqiüdação extrajudicial, tanto quanto possível, deverá ser precedida de inetrvenção na
sociedade.
CAPÍTULO XII

Da Intervenç4

Art. 90. Para resguardo da leglslaçâo própria; e na defesa do lnterêSse
coletivo, o poder público, através do
respectivo órgão normati.vo, int~rVlrá
nas cooperativa~:
a) por iniciativa própria;
b) por solicitação das assembléias
gerais, ou do Conselho Fiscal, na forma do artigo 66, "in fine " .
Art. 91. .Ao interventor, além de
outras atribUições expressamente concedidas no ato de intervençao, são
atribuidas funções, prerrogativas e
obrigações dos órgãos de adminístração.
CAPÍTULo xm

Das Penaltdades

Art. 92. No caso de lnfringênCla
das dispOsições dêste regUlamento, as
cooperativas déste regulamento, as
Cooperativas ficarão SUjeitas a multas
Qe um quinto até três vêzes o salárIominimo vigente na região, a!\,ucave1.S
pelo respectivo órgão normativo, com
base num auto de infração.

Parágrafo único. Se a infração rOr

a. primeira e não apresentar gravida-

de, lavrar-se-á o respectivo auto, mas
não se aplicará qualquer penalidade,
a não ser a de advertência.
Art. 93 . Lavrado o auto de infração, 31 cooperativa será notificada
para, no prazo de 30 (trinta) dias,
apresentar delesa.
§ 19 Decorrido o prazo de defesa, a
autoiridade competente decidira sôbre a aplicação da penalidade.
§ 29 Se a cooperativa deixar de 1'ecolhru- o valor da multa ap1.icada, o
auto de infração servil'a de base à a t; M
fiscal.
§ ar. Em caso de r eincldéncla, à.Il
multas r eferidas no artigo antenor
serão aplicadas em dôbro, sem pre~i
zo de providências posteriores.
Art. 94. O produto da::; multas S<::l'<.I.
recolhido ao "Fundo Nacional de Coopru-ativismo" .
CAPíTULO Xl\<

Do Conselho Nacional
ae Cooperativtsmo

Art. 95. compete ao Conselho Nacional de Cooperativismo promover e
incentivar o movimento coopentivista, assegurando-lhe pfsna liberdade
de arregimentação e de operaçao, n a
forma da lei ora .·egulamentada, e
dar-lhe assistência de que necessite
para o desempenho de sua missão sócio-econômica.
Art. 96. Cabe ao Conselho Nacional de Cooperativismo, com a compoSição estabelecida. na. Lei, entre elUtra3,
as seguintes atribuições:
1) manter o cadastro lJacional das
coopera ti vas;
2) assistir e orientar os órgãos e.s..
taduals e territoriais de cooperativiSmo, bem como as sociedades coopera.tivas;
3) coletar, através de balanços, relatórios e outros documentos, dados e
informações gerais para fins de- estatística e divugação;
~ 4) promover pesquisas sócio-econômicas para orientar e fomentar ,li: expansão do movimento cooperatlvlsta..
5) promover a divulgação da doutrina e da prática cooperativista, a
organização de cursos especializadas e
a concessão de bÔlsas, diretamente ou
através de convênios com órgãos es-
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taduais e territoriais de cooperativismo, estabelecimentos de ensino e en"
tidades promocionais ou representativas do movimento cooperativista.
6) administrar, permanentemente, o
Fundo Nacional de Cooperativismo;
7) baixar resoluções normativas il
coordenadora.s da atividade cooperativista IUliCiona;I, à exceção da creditória
e habitacional, bem como fixar aI!
condições gerais da concessão de estímulos;
8 ) estabelecer normas de fiscalizaçãoi da.s operações do Fundo e as sanções decorrentes do não cumprimento
das obrigações contraídas pelos mutuários;
9) baixar instruções complementares à lei ora regulamentada;
10) apreciar, em última instância
os recursos originários de decisões do
INDA;
11) patrocinar ou colaborar com os
órgãos representativos do movimento
cooperativista na relização de con. gressos, conferências ou seIDÚlários,
bem como na publicação dos respectivos anais e conclusões ;
12) votar o seu próprio regimento.
Art. 97. Compete ao Presidente do
Conselho Nacional de COopez-ativismo:
a ) presidir as reuniões;
b) convocar as reuniões extraordinárias;
.
c) firmar acordos, contratos e convênios com entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, quando autorizado pelo Consc:ho;
d) designar um dos membros do
Conselho para seu substituto nos impedimentos eventuais.
Art. 98. Compete à Secretaria. Executiva: do Conselho Nacional de Cooperativismo:
a) dar execução às
resoluções do
Conselho;
b) promover a coordenaçdo das atividades de outrOs órgãos públicos ou
privados, que direta ou indiretamenet
possam influir no aperfeiçoamento do
cooperativismo;
c) opinar sôbre a concessão de estímulos e financiamentos por parte do
COnselho;
à) apresentar ao Conselho, até 31
de janeiro de cada ano, a proposta. orçamentária do COnselho, bem como o
relatório das suas atividades no ano
anterior;

e) prover o Conselho
ministrativos
o seu regular efilt~~éc~~n.~ic~os~~~~~t~~gl~

1> executar
dades
técnicas q~a~~~i~i:~~:~~~~~:l~~~~)~.v
ou
cessárias ao exercicio das
buições, respeitada a c.o;tllIJ~etl~nc:bl..~~
Conselho e do seu Presidente.
~~"""'~
Art. 99. As despesas do
serl!.o atendidas pelo Fundo
de Cooperativismo.
Art. 100. O INDA
lnstalação dg, Conselho no prazo
(trinta) dias da data de ubl.ica,\ílIo..o
dêste Regulamento.
CAPÍTULo xv
Do Fundo Nacional de Cooperatl.Vtsmo

Art. 101. O Fundo Nacio:J.al de Cooperativismo destina-se !li prover recursos para apOio ao mOV1mento cooperativista nacional e será administrado pelo Conselho Nacional de Cooperativismo e movimentado pelo seu
Presidente, na; forma dI) Regimento
Interno.
Art. 102. Os tecursos destmados ao
custeio da sua administração deverao
ter a sua apllcação pl'êviamente aprovada pelo ConselhO.
Parágrafo único. Os recursos nestinados às operações de financiamento de iniciativas só serào concedidos:
4) a projetos que, pelo seu interesse
social, possam constituir estimuro aO
movimento cooperativista;
b) a programas educacionais, promocionais e de incentivos ao movimento cooperativista nacional.
Art. 103. A concessão ue estímulos ou financiamentos por parte do
Conselho sômente será dado aos empreendimentos devidamente aprovados
e loclj.llzados onde exista estimulo ao
cooperativismo.
DtspOsiç6es Gerais e Transitórias

. Art . 104. Os resultados positivos
Obtidos nas operações sociais das cooperativas não poderão ser, em hipóteses alguma, considerados como
renda tributável, qualquer que seja a
sua destinação.
Art. 105. As relações econômicas
entre a; cooperativa e seus ass'lCiados
não poderão ser entendidas como operações e compra e venda, considerando-se as instalações da cooperativa

,
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como extensão do estabelecimento cooperado.
~ ~ Art. 106. A entrega. da produção
,....... J ~o a.ssociado a sua; cooperativa signi["V
fica a outorga. de amplos pOdêres para
sua livre disposição, inclusive para
\ gravá-la e dá-la em garantia de operações de crédito realizadas pela sociedade.
Art. 107. Todos os atos das cooperativas, bem como titulos, instrumen·
,
tos e contratos firmados entre as cooperativas e seus assoCIados. não estão sujeitos à. tributação do impôsto
de sêlo, de obrigações ou outros quaisquer que o substituam.
Art. 108. Quando as socif'dades cooperativas forem encarregadlls pela
União, Estados ou Municípios, de arrecadar tributos devidos por seus associados, serão elas remuneradas na
formlll fixada em convênio e dedutíve;
do montante dos tributos a.rrecadados
a remuneração dêsse serviço.
Art. 109. AS sociedalies cooperativas têm prtoridade na obtenção de financiamento e a;juda financeira oficiais, bem como nas concessões para
execução de serviços e projetos que dependam de aprovação governamental
especialmente de reforma agrária, eletrificação, educação, colonização, industrialização de produtos agropecuários e construção de casa,<; populares.
Art. 110. Nenhuma pessoa jUl'ídica,
salvo a que se dedique ~ a.tivida.de fie
representação, de promoção e de edupalavrlll "cooperativa" ou o seu radical, em sua denominação, em atos,
programas, produtos, documentos ou
promoções, sob pena de multa de valor correspondente a cinco vêzes o
maior salárto-mínlmo vigente no pais,
aplicada em dôbro na reincidência.
§ 19 Na' reincidência proceder-se-á
ainda à. apreensão de todos os produtos, objetos ou impressos em que se
encontre a palavra "Cooperativa" .
§ 29 A aplicação da. multa. não obstará a ação penal competente.
Art, 111. As exceções prEvistas para
as
cooperativas agropecuarlas ou ruis..... ('1)
NO)
tas no artigo 20 do Decreto-lei I'Ú0'1
mero 59, de 21 de novembro de 1966,
N
relativamente à complementação de
"o
quota de exportação ou capacidade
"Z
ooiosa. de industrializa.;;<> até o má1!!...J
.30.
XImo de 5% (cinco por cento) do volume de comercialização de cada pro-

,

duto ficam na dependência' de prévia
aprovação do Conselho Nacional do
Cooperativismo.
§ A instalação, a partir da uata da
publicação dêste regulamento, de equipamentos destinados à. industrta;lização da produção deverá ser prêv1&.
mente submetida ao Conselho Nacional do Cooperativismo, sob pena de
não poder a Cooperativa interessada
vir a gozar das facilidades previstas
neste artigo.
§ 29 O resultado obtido com as uperações previstas neste artigo deverá
ser creditado à. conta de fundo md1visível.
Art. 112. Atividades creditónas e
habitacionais s6 poderáo ser exercidas
através de cooperativa;s constituídas
com uma ou outra dessas finalidades .
§ 19 As cooperativas a.grooecuàrias
ou mistas poderão fazer adIantamentos aos associados, atra.vés de títulos
de crédito acompanhados de documento que assegure' a entrega da respectiva
produção, vedado expressamente o recebimento de depósitos, até mesmo de
associados.
§ 29 Não se entendem como depÓSitos para efeito do parágrafo antertor,
os remanescentes de recursos dos cooperados que sejam conservados à sua
disposição nas cooperativas ou que se
destinem à constituição de fundos específicos.
Art. 113. Qualquer que seja o tipo
de cooperativa;, não existe vínculo empregaticio entre a entidade e seus associados.
Art. 114. Entendem-se como órgãos normativos para todos os efeitos
dêste regulamento, em relação às co~
operativas de crédito, o Conselho Monetárto Nacional e o Banco Central do
Brasil; quanto às cooperativas habi~
tacionais o Banco Nadonal da. Habitaçãoé em relação às demais, o Instltudo Nacional do Desenvolvimento
Agrário.
Art. 115. As sociedades cooper~t1vas constituídas na vigência; da legislação anterior terão o praY) de 1 (um)
ano para se adaptarem ao presente
decreto .
Art. 116. As cooperativa..:; vinct:Jadas ao Instituto Nacional do Des envolV4nento Agrário manterão 0'..1 contratarão, por intermédio do seu órgão
represtntativo, serviço de auditoria
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externa cujos laudos obrigatOriamente
serão e~caminhados àquele órgão normatiVo.
Art. 117. t:ste Decreto entrará em
vigor na dat9i de SUa publicação, revogadas as disposições cm contrário.
Brasllia, 19 de abril de 1967; 146 Q
da Independência e 799 da República.
- A. Costa e Silva. - Antonio Delfim Netto. - Ivo Arzua Pereira. Afonso A. Ltma.
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MENSAGEM N° 300, DE 1971, DO
PODER EXECUTIVO
Excelentíssimos Se,1hores Membros
do Congresso Nacional'
Nos têrmos do artigo 51 da Constituição, e para ser aprechdo nos
prazos nêle referidos, tenho a honra
de submeter à dehb~ração de Vossas
Excelências, acompanhado de Ex~o
sição de Motivos '10 Senhor Ministl'D
de Estado da AgricultuT'l, O anpxo
projeto de lei que "define a Política
Nacional do Coop3rativismo". insti·
tui o regime jurídico d:1s socieda des
cooperativas e dá outras providências" .
-

Brasília, em 19 de agôsto de 1971.
Emílio G. Médici.

EXPOSIÇAO DE MOT[VOG N° 45,
l° DE ABRIL DE 1971, DO MINISTltRIO DA .\GRICULTURA.
Excelentíssimo Senhor Presiden~ e
da República •
Temos a honra de submeter a Vossa Excelência o incluso projeto de
Lei que "define a Política, ;\'acional
de Cooperativismo· e institui o regime jurídico das Sociedades Cooperativas e dá outras providências " .
Tal iniciativa, quP. reputamos de
alta relevância, €n<gladra-se nas metas do Govêrno de VO~S1. ExcE'lêncla,
de apOio efetivo ~ área rural, para
lncorporá-Ia a.o processo de desenvolvimento nacionbol.
Dentro dessa linha de "tU!tçI10.
realmente não sena possível desco.
nhecer a importância fundam~ntal
do cooperativismo brasileiro, que vem
desempenhando t.ranscendent3 Laref",
na organização de uma. estrutura só .
cio-econômica, que corresponde plena~
mente, às múltiplas exigências do de.
senvolvimento nacional.

A preocupação governa
dispensar o necessá.·:o apo 'as
vidades cooperativIstas, r s,%
programa "Metas e Blses
.
Ação do Govêrno" , oml~ figu ~,
messa de "concessão de €5timul e~O
periais ao Cooperat.ivisn1 o'.
-'"::::,;;~:.....'
Em face de todo o expost.o, e ate () M
dendo aos imperutiv.'ls n '(]am 0&.1
<::'
pela nossa realid:l.d.e, ,d'! par.
·a
rt I cP
manutenção dos prmclpios básl S .1
J
consagrados do s!t;teml1., aigum s lal- ~
terações de prof'inrtidade forll,
mtroduzidas no projew de lei que s~c:,
mos encaminhan'io a aprecia",ã.~.b
...-t\«';
Vossa Excelência.
'rMANL"
Assim, em apoio a grana e t.1!t'h _ _ _"
tducativo-profissÍ'Jnal em que o Pa!s
lie acha · decididamen"e empenhario,
na execução de programa determinado diretamente por V05Sd. ExcelêncIa,
foi criado o "Funrlb de A5sistên n lr.
Técnica, Educacional e Social", CO!1Stituído de, pelo meoas f.i% das sobras
liquidas apuradas em cada exercício
Com vistas /to apreS3ament.o dI!.
indispensável tramltação burocriti~:1,
roi gixado o prazo de 60 dias pa ra o
órgão controlador m:1.nifest3.r-~e sôbre a existência de condiçõe5 jp funcionamento e :regularidade da documentação das Coop~rativa,;, implicando sua falta de manif~st.a~ã0 PU
aprovaçij,o do ato constitutivo, com o
conseqüente arq'livamento l'a Junta
Comercial, havendo, inclusive, a ~, :: 
temática da fusão de cooper:\tivas
sido simplificada, objeti'l.lndo ao fortabelecimento e integração do sistema.
Dadas as carac~~_'L;~: ClS "sui-generIs" das cooper:ttivi:s, que são sucirodades civis, não sujeitas à falência esem objetivo ,je lucro, divergindo
seus ato.:; da atividade puramente comercial, foi defin;;io o "ato coopEl~· at.t. ·
vo", caracterizan:1o perfeitamente s !>
relações entre as entidados entre l'.i
e seus associados .
A fim de criar c'lndições de con.
petição, atualmente inexistentes, .Iá
que as Cooperativas, a despeito r e
suas finalidades não lucrativas, estão
equiparadas em termos tributários, nl,
q~ tange a ICM c IPI, ~,s entida.del\
tradicionais de comérci'l, fou'l1 introduzidas algumas Inovações, !lo 3:.. .
ber:
.- Permissão, às que ~e dedicarem
à venda em oomum, para se regi:.ltrarem como arm'1.Zé~1 geral, podenao
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operar unidades de armazenagem,
embalagem e frigori f;cJ,çíi:). hem
como armazéns gerai-; :; lfandegados,
'obedecida a legislaçio específica.
- Possibilidade de funcionament.o
de seção de crádi:o nas coopel'a\'lva3
agrícolas mistas, :11ediante prévia autorização. do Banco Central .do B1'&.sl1.
- As Cooper~tivas de prr:>dui;.JrH
rurais poderão adquirir pr,)clutos de
não associados, parJ. c.)mpleta.r lotes
destinados ao (,!.lmpriment') de con·
tratos ou suprir capacidade oCIosa de
instalações industriais.
- As Cooperativas lJOdecão fowc
cér bens e serviços a não associa·
dos, desde que tal faculdaàe :l.tenda
aos objetivos sociais.
Foram introduzidas algumas l':1:>I ! I ·
flcaçOes em têrmos de estimulos I.,L(:·
ditícios, a fim de adaptar o Ban, u
Nacional de Cr6clito CooperaCI'vv
S. A., principal instrumento de crédito na execução da politica cooperativista da União lart. 3° do D~cret,1
n° 60.443, de 13.3.1967), à nov'1 relllidade do sistema bancitrio nacional,
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dentro das diretrizes traçadas pelas
autoridades monetárias.
Aproveitamos 11 opo:tunidll.de para
renovar a Vossa Excelência, Senhor
Presidente, os )lOSSO~ protestos CIO
mais profundo resp~it').
L. F.
Cirne Lima.
O!. nl' 1.17Q-SAP-71.
Em 19 de agôsto de 1971.
Excel~ntíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de en::ammlla! lo
essa Secretaria a :\lensagam do Ex~
celentíssimo Senh')r Presidente da
República, acompanhada de Exposição
de Motivos do Senhor M~nistrd ce
Estado da Agricultul':l, relativa ~.
projeto de lei' que "define a PolitiC':\
Nacional do Coo;Y3rativisffi'J, instttl\1
o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá cutras pr0vidêncjQs"
Aproveito a 0p0:~un;dade para renovar a Vossa Excelênc:a prote'3tr:>1':
de elevada estima e considençã? _.
João Leitão de Abieu, Ministro Extraordinário para 0'3 Ass'.lntos do Ga
binete Civil.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO N2 292 , DE 1971
Emenda:

-

Dê-se ao Art . 2 2 , § único, a seguinte reda-

çao :
Parágrafo único J. a;ão do Poder Público se e
xercerá, principalmente, mediante prestação de assistência técnica e
de incentivos tribuiário~ , financeiros e credit6rios especiais, necessários à criação, desenvolvimento e integração das entidades cooperativas que pretendam executar ou executem atividades consideradas
prioritárias nos planos governamentais .

-

JUSTIFICATIVA

-

Dispondo o Art . 22 quanto à açao do Poder f
Público e a forma de tornar objetivos os estímulos ao Coopera.tivismo,
impõe-se a inserção do têrmo "tributários" , eis que os incentivos des
...
sa natureza já sao uma conquista consagrada do movimento Cooperat~s
ta , que (~o deve ser privado.
Pelo contrário, a expressa referência " aos
incentivos tributários ll viria por fim a dúvidas e controvérsias que
lamentàvelmente ainda persistem em certas áreas fazendárias e fiscalizadoras.
De resto, acrescente-se que os incentivos '
tributários representam,sem dúvida, uma forma efi
promover
o
cooperativismo.
Sala das Ses
Dep.

agôsto

de 1971

WI~u.~

A.LL.UrI
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO NQ 292, DE 1971
Emenda:
Dê-se ao Art.

62 ,

..,

a seguinte redaçao:
...,

Art. 62. As sociedades cooperativas sao consideradas:
I - Singulares, as constituídas pelo número mínimo de 40
(quarenta) pessoas físicas, sendo excepcionalmente permitida a admis aão de pessoas jurídicas que tenham por objeto as mesmas ou correlatas
atividades econômicas das pessoas físicas ou, ainda, aquelas sem
fim
lucrativos.
,.,
11 - Cooperativas centrais e federaçoes de cooperativas,as
constituídas de, no mínimo 5 (cinco) singulares, podendo, excepcionalmente, admitir associados individuais;

111 - Confederações, as constituídas, pelo menos, de 5 (cig
co) federações ou centrais de cooperativas, da mesma ou de diferentes
modalidades.
§ lº. Os associados individuais das cooperativas centrais
...
e federaçoes serão inscritos no Livro de Matrícula da sociedade e clas
sificados em grupos visando à transformação, no futuro, em cooperati ...
vas singulares que a elas se filiarao •

-

...,

§ 22. A exceçao estabelecida no item 11, in fine, do "ca...,
l1
put dêste artigo nao se aplica às centrais e federais que exerçam ati
vidades de crédito.

-

§ 3º. Em casos excepcionais e verificadas previamente as
condições peculiares de constituição, funcionamento e sobrevivênc~ o
ConseD10 Nacional de Cooperativismo poderá autorizar o registro de Coo
perativas com menor número de associados.

-

JUSTIFICATIVA

-

A melhor forma de promover o Cooperativismo é fazê-lo for
te e estável.

Por isso a maior exigênCia quanto ao número de associados.
Parece que um dos problemas mais sérios do movimento é a
...,
verdadeira pulverizaçao de unidades, ocorrida em certas áreas do País.
Nascendo com certa f~cilidade, algumas Cooperativas, po teriormente demonstram a inviabilidade de sobrevivência, gerando o desânimo nos associados.
,.,

Exigir maior número de associados, nao 96

Singulares,

GER e.07

•

•

CÂMARA DOS DEPUTADOS

-

como nas Centrais e Confederaçoes,

~

prestigiá-las e fortalecê-las.

A exceção prevista no § 3º , ora propôsto , baseia- s e no
caso específico de Cooperativas l.I~dica.s e outra.s que viessem a ser
,.,
objeto de apreciaçao pelo CNC , que poderia, inclusive, dispor sôbre
a matéria , em regulamento pr6prio.

-

Sala das Sessoes ,

Dep .

WI..Lf....,~~
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO NQ 292, DE 1971
Emenda:
Dê-se ao Art. 18, § único,a seguinte redação:
§ 9 2 • Salvo o dispôsto quanto aos prazos, a autorização
para funcionamento das cooperativas de habitação, das de cr~dito
e
...
das seçoes de cr~dito das cooperativas agrícolas mistas subordina-se,
ainda, à política dos respectivos 6rgãos normativos.

JUSTIFICATIVA
A automaticidade dos registros de Cooperativas parecenos dos pontos mais positivos do presente projeto, que confere à ~re
vidade e definição de prazos para a necessária apreciação dos
mentos constitutivos, pelo 6rgão público controlador.

docu -

Mesmo admitindo a peculiaridade de Cooperativa s que ve...
nham a operar com crédito e o iniludível imperativo de subordin~çao
" ·:.politica do Banco Central e Banco de Habitação, entendemos oportuno e aconselhável a manutenção dos prazos e até sua reafirmação.

...
sao

Por isso, acrescemos, ao inicio do parágrafo, a expre s"salvo o dispôsto quanto aoa prazos".

-

Sala das Sess oes ,

de

1971

~.u.u.r:LI. ,HO L

,
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PROJETO N2 292, DE 1971
Emenda.:
Dê-se ao Art.24, § 22, a seguinte redação:
§ 2 2 • Não estão sujeitas ao limite estabelecido no parágrafo anterior as pessoas jurídicas de direito p~blico que parti... irrigaçao , arm zenagem e te
cipem de cooperativas de eletrificaçao,
lecomunicaçoes .

-

-

JUSTIFICATIVA

-

-

Prevê a emenda a inclusao do setor de arma
zenagem dentre aquêles que constituiriam as exceções que justifica,...
riam o nao estabelecimento de limites de participaçao
às pessoas ju
,.,
rídicas de direito público nas Cooperativas de eletrificaçao, irri,...
gaçao, armazenagem e telecomunicaçoes.

-

-

A natureza do empreendimento e o vulto dos
...
investimentos necessários à construçao de armazéns, sustenta a opor
tunidade da emenda.

-

-

Sala das Sessoes,

Agôsto de 1971

Dep.

GER 0.07
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PROJETO N Q 292 , DE 1971
_

~

~

_

_

....~,~

'.I.

_

•

_

•

...

_

_

,_

Emenda:
Acrescente-se ao Art . 24 , o § 4 2 •
§ 4 2 • Ressalvadas as Cooperativas Escolares as demai
~mente serao constituídas e registradas , desde que prevejam um ca
pital mínimo correspondente a 40 (quarenta) vêzes o maior salário
mínimo vigente no pais , integralizável em at~ 1 (hum) ano.

-

JUSTIFICATIVA
,...

Justificando a presente emenda , invocamos as razoes ar
,..
roladas na sustentaçao das emendas propostas ao Art. 6º . , resumindo-as na afirmaçao de que tia melhor forma de promover o cooperativismo é fazê-lo forte e estável ll •

-

-

O número 40 (quarenta) corresponde aliás ao número de
86cios , se bem que um s6cio pudesse subscrever valor menor.
Ressalvando as Cooperativas Escolares - com menor exi
gência de capital - pretendemos igualmente excluir de nova exigência, as Cooperativas já constituídas ou registradas, pelo que foi
u ada a expressão "serão constituídas e registradas".

"..

Sala das Sessoes,

ag~sto

de 1971

GER 0 .07
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO NQ 292 , DE 1971
Emenda :

Dê-se ao Art . 29 , § 3 2 , a seguinte redação:

-

§ 3 2 • Nas cooperativas de eletrificaçao , irr1gaçao, armazenagem e telecomunicaçoes , poderao ingressar aw
pesoas juridicas que se localizem na respectiva área de operaçoes.
•

".,

*"tI

#til

-

JUSTIFICATIVA

-

Prevalecem as razoes invocadas para ju tifi
Car a emenda apresentada ao Art. 24, §

-

-

Sala das Sessoes
Dep .

agôsto de 1971

WI~u..L

ARENA

GER 0.07
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO N2 292 , DE 1971
Emenda:

...

Dê-se ao Art. 40, III, a seguinte redaçao:
III - b~nimo de 2ü%(vinte por cento) dos associados na
terceira convocação, ressalvado o caso de cooperativas centrais
e
federações e confederações que se instalarão com qualquer número.

JUSTIFICATIVA.

O m!nimo de 20% dos associados para a realizaçao das Assembléias Gerais, procura dar maior resguardo ao inter~sses dos associados, impondo-lhes a obrigaçao da pessoal e efetiva participação nas deliberações da sociedade •

-

-

...

Sala das Sessoes,

Dep. W

agôsto de 1971

IJ,ANHOL
ARENA SC
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PROJETO N2 292 t DE 1971
Emenda:
Acrescente-se outro parágrafo ao Art. 63.
§ 2 2 • Dissolvida a Cooperativa, o Fundo
de Reserva será destinado à Cooperativa Central a que estivesse filiada e, na falta desta, à congênere mai pr6xima.

JUSTIFICATIVA
Sendo sociedade de pessoas, ~ comum participarem estas de mais de uma cooperativa, ou mesmo terem-na fi liada a uma Cooperativa Central.
A destinação do Fundo de Reserva, confor

áreás

me proposto pela emenda viria evitar a evasão de recursos das
que diependeram esfôrço e dinheiro para constituiçao de uma cooperativa.

-

Sala das Ses

D ep .

W "'-.J.t~J.A..n

Agôsto

de 1971

ALLANHOL

ARENA-S

GER 6,07
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO NQ 292, DE 1971
Emenda:
Acrescente-se à
§ único:

~arte

final do Art. 79,

-

" ••••••• sendo isento de qualquer tributaçao ll •

JUSTIFICATIVA

-

Visa a ~resente emenda, definir com cla
reza o princí~io de isenção tributária sôbre as o~erações que e~
:pecifica.
Trata-se de generalizar um procedimento
de resto já adotado pela maioria dos Estados , ocorrendo, porém ,
vez por outra, notificaçoes fiscais imoladas e infundadas que a
adoção da emenda eVitaria.
N

-

Sala das Sessoes,

Dep.

WI~~

de 1971

ALLANHO L

GER 0.07
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PROJETO NQ 292 , DE 1971
Emenda:

-

Acrescente-se ao Art. 84, o § 32 , com a

seguinte reàaçao:

§ 3 2 • Os armazéns vinculados ao ~tinistério da Agri
cultura, e ociosos a mais de doi~ anos , serao transferidos,mediante convênio, às Cooperativas que operem na área geográfica res
pectiva.'.

-

-

-

-JUSTIFICATIVA

-

O armazenamento de produtos ressalta co
mo dos maiores problemas com que se defronta a agricultura nació
nal.
Apes~r

-

dessa situaçao existem armazéns construidos
em épocas anteriores pelo Minist~rio da Agricultura e que ainda
continuam ociosos.

-

minist~ativa

Seu aproveitamento impoe- se como salutar medida ade que é viável através das Cooperativa.s.

N

Sala das Sessoes,

Dep.

agôsto de 1971

AIJ, ANHO L
ARENA SC

GER 0.07
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PROJETO Nº 292, DE 1971
Emenda:
Dê-se ao Art . 97 , § único a seguinte re-

-

<laça0:
§ único. A entidade referida no inciso
VI,d~ste artigo contará com 3 (três) representantes no Conselho,
os quais serão eleitos em eleição geral de que participem tôdas
as Cooperativa do País.

JUSTIFICATIVA
Pretende a emenda, além de garantir a
representaçao das Cooperativas no "Conselho Nacional de Cooper,!
tiviamo", assegurar aquela representaçao seja. a mais democráti..,
CQ e decorra de eleiçao geral.

-

-

Sala das

agôsto de 1971

Dep.

GER 0.07

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO NQ 292, DE 1971
Emenda:
....

Tenha o Art. 98, a seguinte redaçao:

Art. 98. O Conselho, - que deverá reunirse ordinàriamente uma vez por mês, pre5ente metade de seus membros, será presidido pelo Ministro da Agricultura, a quem caber'
o voto de qualidade, sendo suas resoluçoes votadas por maioria '
simples.

-

JUSTIFICATIVA
Exigir-se a presença minima de 3 (três)
dos 5 (cinco) representantes provindos de 6rgãos federais, pode
conduzir, simplesmente, a nao realizaçao das reunioes.

-

-

-

De resto a presença dos membros do Conselho é dever e responsabilidade pessoal e funcional que nao deve elidir o normal ~ncionamento do importante 6 gao.

-

-

Sala das Sessoes,

-

Agôsto de 1971

Dep.

GER 0.07

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO N9 292, DE 1971
Emenda:

Suprima-se o inciso III, do Art. 99.

JUSTIFICATIVA

-

,.,

...

A organizaçao, manutençao e atualizaçao
do cadastro geral de Cooperativas é encargo executivo que nao can
diz com a estrutura e caráter peculiar do Conselho Nacional
de
Cooperativismo.

-

-

Por parecer tarefa que seria melhor exe
,.,
cutada nos 6rgãos executivos do Incra, propomos sua exclueao da
área de competência do CNC.

-

Basta citar os verbos que iniciam os itens indicadores da competência do CNC (editar, baixar, decidir,
apreciar, estabelecer, definir, votar, autorizar, etc) para veri
ficar da inadequaçao do item III.

-

-

Sala das Ses

D ep •

WI "fP-\1'U\

ag~sto

.I.I.n.~n.I

de 1971

L

ARENA-

GER 0 .07
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO N2 292, DE 1971
Emenda:
,.,

Dê-se ao Art. 104, § 1 2 , I, a seguinte re-

daçao:
....

I - Dotaçao incluída, anualmente, no orça-

mento do Minist~ri o da Agri cultura para o fim específico de incentivo às atividades cooperativas;

JUSTIFICATIVA

...

...

Prevê a emenda a inc1usao da expressa0 anu
a1mente, para que, de fato o Minist~rio da Agricultura reserve - ano
á -ano - verba específica de incentivo às atividades cooperativas.

-

Sala das Sessoes,

Dep. W
Aoh ....."".

agôeto de 1971

a11anho1
C
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO N2 292, DE 1971
Emenda:
Dê-se ao Art. 104, § 2 2 , a seguinte reda-

-

çao:

-

§ 22. Os recursos do Fundo, deduzido o n~
....
cessário ao custeio de sua administraçao, eerao
aplicados a
juros
não superiores a 6% (seis por cento) pelo Banco Nacional de Cfédito
Cooperativo obrigatoriamente em financiamento de atividades relativas à política asseguradora de prêços mínimos, construção de arma zéns, eletrificação rural ou outras de relevante interêsse para o a
bastecimento das populações, ou ainda, a critério do Conselho Nacio
nal de Cooperativismo, de qualquer outra atividade econômica.

-

JUSTIFICATIVA
....

Visa a emenda especificar a eletrificaçao
rural e a construçao de armazéns dentre aquelas atividades em que I
venham a ser aplicados os reVUl'SOS do "Fundo Nacional de Cooperativismo" e a limitação dos juros a f:P/o.

-

-

Sem dúvida que a natureza prioritária dos
....
setores indicados, recomenda, nao
s6 a sua especificaçao com justifica amplamente a limitação dos juros que viriam em amparo ~B ati~
dades produtivas.

-

Sala das Sessoe

agôsto de 1971

JLANHOL

GER 0.07
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PROJETO Nº 292, DE 1971
Emenda:

-

Acrescente-~e

o § 4º, ao Art. 104, com a

seguinte redaçao:
§ 4º . O Fundo Nacional de Cooperativismo
aplicará, obrigatoriamente, 35'b (três por cento) de seus recursos no
Cooperativismo Escolar e no treinamento de líderes e administrado res.

JUSTIFICATIVA
Dado o desenvolvimento verificado e previsível do movimento cooperativista, fácil é prever-se, para um futu;~
ro pr6ximo, lia necessidade do aumento de líderes para a direção das
Cooperativas".
...,

Esta constataçao era feita pelo lº Congresso Catarinense de Cooperativismo que observava:
...,

"nada mais evidente Clue tal formaçao deverá ser iniciada desde já, a fim de que possamos ter em tempo pr6prío una nova geraçio de líderes com uma gama de conhecimentos bási
...,
cos em Cooperati ViSli.1 0, bem como uma geraça o com uma mentalidade pc!,
feitamento formaQ8. 11 •

-

...,

A forma de garantir-ce essa formupuo c
êsse treinuQcnto 6, seu dúvida, reservar parcela de recursos ao Co
operativismo Escolar e ao treinamento de líderes c adminictradorcs .

Sala das

aG~sto

de 1971

GER 6.07

•

•
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•

Emenda:
Dê-se ao Art. 108,§ 3 2 , a seguinte redação:
§ 3º. O Banco Nacional de Orédito Cooperativo manterá linhas de crédito específicas para as cooperativas, de
acôrdo com o objeto e a natureza de suas atividades,a juros nao superiores a 6% (seis por cento) e prazos adequados, inclusive com si!
tema de garantias ajustado às peculiaridades das cooperativas a que
se de s tinam.

-

4ustificativa

-

Prevalecem as razoes invocadas na justificaça0 à emenda apresentada ao Art. 104.

-

Somente a fixação de juros preferenciais
trará o pretendido estímulo às atividades rurais, que têm no eooperativismo uma das formas mais eficazes de expansao •

-

...

Sala das Sessoes,

DEl?

agôsto de 1971

WI

AI®t

GER 6.07
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO Nº 292, DE 1971
Emenda:
Acrescente-se pnde couber, o Art. • • • • ••

-

"Art ••••• As escolas rurais, incluirao,
em seus currículos, o "Cooperativismo", como matéria obrigatória".

JUSTIFICATIVA

...

A educaçao é fator bá ico do desenvolvi

-

mento de qualquer setor.

E o setor rural onde é mais presente o
moVimento cooperativista, recomenda,sem dúvida,o exame a nível es....
colar, nao 56 da doutrina, como dos conhecimentos básicos do Coope
rativismo.

-

...

Sua inclusao no currículo escolar
...
ria a estabilidade e asseguraria a expansao do mo imento.

da-

agôsto de 1971

Sala das

Dep. VI
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PROJETO N2 292/71
Emenda:
Acrescente-se onde couber o Art •••••• :
N

" Art ••••• As Cooperativas organizarao,
brigat~riamente,

um Comitê Educativo encarregado de difundir
principios, orientar seus associados e promover as idéias de

0-

seus
ajuda

mútua ".

JUSTIFICATIVA
S~mente

um trabalho pertinaz de informaçao e conscientizaçao dos associados conduzirá a um cooperativismo
forte e perene.

-

-

-

A organizaçao dos "Comitês Educativos 11
visa exatamente dar regularidade ao que deve ser um trabalho constante e exponencial das Cooperativas já organizadas.

-

Sala das Sessoes,

Dep.

agôsto de 1971

LLANHOL
C

GER 6.07
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•

"El cooperativismo ha alcanzado en el
mundo entero vn inmenso desarroll o y s1gue creciendo ••• pero - segÚn lo consideran muchos de sus grandes dirieentes su doctrina está. queda.'1do rezo.Gada. Ha
llegado el momento de enfrentar
a las
dos economias que se le oponen: la capitalista y la estatal, con la convicción
de que la franca competencia ha ' e deste.
'car, netamente, las virtudes
de ~
acción cooperativa. Llegó la hora de tirar las muletas y los andadores y ie com.
prender que sin rie sgos, porque E . cooP§,
rativj.smo es tina realidad formidable, d§.
be procurar-se
su expansion para bien de
.
la hllmanidad" (Enrique V. Corona Narti-nez, "La Solucion Cooperativa tl , Conferen
cias: 1947-1964. Circulo de Estudios Coo
perativistas de Buenos Aires, Publica--, Q
cion n 7, 1965) •

-

,

-

•

PARECER

I - Considerações prelim:inares

o Projeto

de Lei 292171, definindo a Po11tica Na--

cional de Cooperativismo, dá um passo no sentido de que o cooperã
•

tivismo retome, no Brasil, a sua melhor doutrina. Não
,.,

"

é pequena a
.

tarefa a que se propoe, pois "e apanagio do Cooperativismo preoc.!!
par-se com o aprirr.oramento do Homem", não lhe interessando apenas
/lo

.

atender as suas necessidades economicas. O trabalho
se faz pelos associados e para os associados, o que o

cooperativo
distingue

GER 0.u7
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•

da atividade das

e~presas

de capitais, onde o lucro e a especula-

N A ; ' "

N

çao tem maior ireportancia. Constituindo-se em associaçoes de pessoas, e não de capitais, objetivam as cooperativas, fundam8ntal--

...

mente, a prestaçao de um serviço •

...

Essas consideraçoes prelj.minares talvez

expliquem

as dificuldades que vez por outra sofre o movimento cooperativis.

,

A

ta em nosso PaJ.s, onde os contornos de nossa realidade economica
e social apenas se delineiam com a preponderância, em determinado

,

momento, das idéias que visam à instituição de sistema

Cê

)i talis...

ta puramente liberal, passando-se depois a fases onde predomina o
côro dos adeptos da relativa estatização da economia.
Corrente menor, o Cooperativismo se defron:\.. ..l.
,

A

N

com

N '

os obstaculos que vao surgindo por força da aplicaçao pr atica das
idéias dos partidários de um ou outro sistema econômico.
O Decreto-lei n Q 59, de 21 de novembro de 1966,quc
rege a p011tica nacional de cooperativismo

é bem exemplo dessa aã

sertiva, pois as criticas generalizadas feitas a sua decretação

,

...

'-

demonstraram que as sua.s disposiçoes eram desfavoraveis a consoli

...

•

...

'-

daçao e a expansao do sistema cooperativista •
Vale a pena registrar que a forma adotada para

a

edição do citado diploma não se mostrou mais válida nem mais eficiente do que a elaboração das leis na sua Casa própria, isto
no Congresso: o Decreto-Lei nQ 59/66 descontentou

a~

é ,
e~

entidades

N

,

pecializadas, causou insatisfaçao geral, e convenceu ao proprio
P04er Executivo da sua inadequaçro, como atesta o nôvo Projeto o,.,

'-

"-

ra submetido a apreciaçao da Camara dos Deputados e do Senado Federal.
,

_

Ao

O rapido retrospecto da legislaçao brasileira. sobre o cooperativismo evidencia os seguintes fatos:
Ao

•

1 - as cooperativas tiveram a sua primeira lei organJ.ca
o Decreto nQ 10637 de 5 de janeiro de 1907;
•

com
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2 - o Decreto n Q 22.239, de 19 de
~rou os principios cooperativos fundamentais, e incluiu

dispositivo permitindo a distribuição de dividendos;

3 - o Decreto-Lei nQ 581 de lQ de agôsto de 1938 trouxe algg
mas modificações ao Decreto anterior, sendo a principal
o cancelamento da distribuição de dividendos em propor--

...

çao ao capital •
•

,

,

11 - Os nwmeros do cooperativismo

Vejamos a situação do Cooperativismo no Brasil,segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ór-gão ao qual está afeta a responsabilidade de coordenação norruati•

va federal (Decreto-Lei n Q 59/66 e Decreto-Lei 1.110/70).
Tendo a tarefa de atingir com assistência e fiscalização a mais de 3.305 cooperativas legalmente constiw. idas, diz
o INCRA: "De uma maneira geral, o movimento cooperativo do Brasil
apresenta uma situação ~nstável, carecendo de modificações

•

para

adequá-lo às reais necessidades e torná-lo um instrumento de real
,
...
valia socio-economica.
ttNão podemos, entretanto, demonstrar a verdadeira
situação do cooperativismo no Brasil, devido à defici~ncia de dados, oriunda do não cumprimento do art. 27 do Decreto 60.597/67 ,

-

pelas cooperativas, nos impossibilitando a apresentaçao do levan-

-

,
...
( "Cooperativismo" - Situaçao Atual - Metamento socio-economico"
tas Programadas - INCRA ·- 1971)
Segundo os dados dispon{veis, fornecidos pelo Ins•

~

_o

,

tituto Nacional de Colonizaçao é Reforma Agraria, as Cooperativas
existentes, até fevereiro de 1971, são as seguintes:

GER 6.0,
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lo Cooperativas Registradas

o ••••••••••••••••••••••••

2. Autorizadas a Funcionar (Decreto-Lei n Q 59/66,

de

21.11. 66 ) ••••...•.•••...........••.•...•.•...••••

2~1

,

-

...

Prodllçao

781

203 - Diversos • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

139

204 - Escolar

471

• • • • • • • • o • • • • • • • • • • •

- Eletrificação Rural

3.332

1.737

o • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2.2 - Consumo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2.5

60063

204

••••• o ••

3. Cooperativas Centrais ••••••••••••••••••••••••••••
•

34

4. Federações ••••••••••••••• o • • • •

15

I

•

N

5. Confederaçoes •• .• •••

I

I

••••••••• " . '

•••• I

I

•

o ••

I

I

~

•••••••• I

I

••••

I. •

•• ••

1

6. Cooperativas que sofreram intervenção (1967/70) ••

78

•

•

A.

Os demais quadros, anexados a este Parecer, permi,..,
,..
tem uma visao panoramica do sistema cooperativista brasileiro.

Em 17 de julho do corrente ano, em palestra feita
perante a Comissão Coordenadora de Estudos do Nordeste (COCENE) o
N

Dr. Camil10 Ca1azans de Magalhaes, Diretor do Banco do .Brasi1,
ni~estava,

m~

diante de indagação nossa, a sua opinião sôbre o movi-

mento cooperativista:
1t0 cooperativismo, exige ainda um diagnóstico. Es,

N

,

tudos e que nao faltam no Brasilo Ha muitos. Mas creio esteja fal

,

,

.

tando algo de praticoo O Banco do Brasil, evidentemente, e apenas
órgão financiador. Mesmo assim, temos tomado algumas iniciativas
além de nossa área, estimulando cooperativas e cedendo funcioná-A

,

rios do Banco do Brasil gratuitamente para dar assistencia tecni-

J ••

G =~ _ .07

'I \

fi \;
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,

ca as cooperativas.
"Citei dois exemplos que são conhecidos:

3.

Cooper§.

•

tiva do Treze em Lagarto e a Cooperativa de Iracema. Agora
tive oportunidade de sugerir ao Presidente do Banco do
À

.

mesmo
e

Br~sil,

,

ele aprovou, o envio de funcionarios do Banco do Brasil no

Norde~

te ao Rio Grande do Sul, para conhecer as cooperativas ligadas ao
trigo e respectiva Federação - FECOTRIGO - que hoje inclui também
o cultivo do soja e que, no meu entender, são as mais org anizadas
N

e as que melhor defendem a produçao, por que fazem a

,

comer~ializ a-

9ão, vendem o produto do ·agricultoro Estamos enviando dois técnicos, um de Sergipe e um do Ceará, ao Rio Grande do Sul e até

fim do ano pretendemos enviar mais 10 para ver se consegui

o

JS,

a-

través dêles, proporcionar est{mulo ao desenvolvimento do cooperâ
tivismo nordestino. No ceará, por e;çemplo, existem muitas emprê-N

,

N

sas de beneficiamento de algodao em ma situaçaoo Estou procurando
ver se consigo congregar os produtores em cooperativas, visando a
dar-lhes assistência para a compra de máquinas que estão ociosas,
,.

seguindo o exemplo da Cooperativa de Iracema, de modo que eles
proprios, atraves de sua associaçao, industrializem e vendam
,

•

"

produto. 11

seu

N

,

Tambem preocupado com a sorte do cooperativismo

,

perguntava o Deputado Rui Bacelar: tlV o So§, sabe o papel que pode
,.
,
desempenhar o cooperativismo no Nordeste brasileiro. Sobre a mat~
ria existe uma miscelânea de decretos e 1ei~. bltimamente, o Banco Central, cumprindo o Decreto-Lei nO 50, obrigou as cooperati-•

.

,

vas mistas a optarem por cooperativas de credito rural ou cooperâ
tivas mistas, sem secção de créditoo Diante dos diversos serviços
prestados, a quase totalidade das poucas cooperativas existentes
optou pelas cooperativas mistaso O Decreto-Lei nO
. 784 de 2508.69,
que dispõe sôbre o crédito rural, alterou o artigo 11, item 3, da
Lei nO 4.829, de 5011065, dando pOdêres às cooperativas mistas p~
ra, sob a forma de adiantamento, financiar os associados. No en-GER
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N

tanto, assim nao pensa o Banco Central

aos es-

tabeleci~entos de crédito para não mais financiarem essas cooper~

tivas.

,

. Com essa medida, acabara o cooperativismo no Nor-deste, formalizando inclusive a falência das existentes. O Banco
,
" , .
Nacional de Credito Cooperativo fechara tambem suas agencias,pois
,

N

ficara sem funçao. Qual a medida a ser tomada?
A resposta as preocupaçoes do paxlamentar nordesti
"

,

N

no talvez esclareça novos pontos das dificuldades

atravessad~s p~

lo Cooperativismo: "- Sr. Deputado, sei que· a legislação sôbre
,.
cooperativismo foi feita no tffilpO do Governo Castelo Branco, sendo

l~nistro

da Agricultura o Dro Severo Gomes, enquanto eu

chefi~

va o Escritório de Estudos Econômicos do Hinistério. Quase tôda a
legislação daquela época passou pelo crivo dos nossos técnicos
que examinaram t&nto o lado econômico, romo o aQ~inistr~tivo e j~
r!dico. E essas leis, me parece, foram, pelo menos, razo~veis. No
entanto, a do cooperativisno foi feita integralmente pelo

antigo

~

N

INDA o Na verdade, tenhq ouvido muitas reclamaçoes sobre a rigidez
desta legislação, da qual decorrem, certamente, os problemas
,..

sua regulamentaçao a cargo do Banco Central. Parece-me que se

de
at~

,

ve, digamos assim, a filosofia ideal do associativismo, esquecendo-nos um pouco do lado prático, principio básico do sistema capi
talista em que deve atuar e concorrer.
ttA lei foi então demasiadamente detalhada e comPli
N

,.,

Mas sinceramente nao estou em condiçoes de dizer como pode-

ca~a.

,

~

remos libertar-nos disso; sei apenas que o Governo, atraves
,

N

,

de

,

seus orgaos competentes, esta atento ao assunto e atraves de seus
técnicos estuda a matéria, visando ao seu aperfeiçoamentoo A in-#OI

,

,

.

tençao do Banco do Brasil e prestigiar ao maximo o cooperativismo.
,.. para se resolver o problema da
Creio mesmo que e" a única solaçao
comercialização dos produtos rurais. A pol{tica de sustentação de
preços mdnimos ajuda, mas se não tivermos um cooperativismo forte
GER 15.07
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cP

I ~~I

nunca o agricultor levará vantagem na hora da venda. Será sempre
a parte fraca ll • (Camillo Calazans de

l~agalhães,

em "Presença

do

Banco do Brasil no Nordeste, " 1971, páginas 69, 70, 76 e 71).

111 - Caracterfsticas do Projeto

p~

o projeto 292/11 é uma tentativa governamental

,

ra disciplinar um sistema de defesa do produtor, a fim de

B~e

proporcionar condições p'ara sobreviver na concorrência

vá-

Cl."..:!l

rios setores econômicos do Pais. O processo de evolução do sis-tema capitalista no Brasil sofreu evidentes distorções no

~empo,

e hoje estamos diante de uma realidade, que precisamos destacar:
a essência da cooperativa é uma associação de pessoas físicas

,

.

com forma e natureza jur1dica próprias e de natureza civil. Essa
a definição contida no art.

4,

do Projeto 292/11. No entanto, no

artigo 6Q se declara que as sociedades cooperativas "singulares"
são as constituidas pelo nÚmero minimo de 20 (vinte) pessoas f1sicas, sendo excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jQ
r1dicas que tenh~~ por objetó as mesmas ou correlatas atividades
econômi cas das pessoas f1sicas ou, ainda, aquelas sem fins lucr~
tivos".
É uma contradição ao espírito do cooperativismo

porém é uma realidade nacional. Há cooperativas de atividades de
venda em comum , como associações de pessoas jUr1dicas, emprêsas
de cunho eminentemente capitalistas. Desorganizá-las neste monea

há

to seria tumultuar o mercado do produtor, que o Poder Público

,

anos admite dentro da formula de Cooperativa, quando na verdade
N

,

•

"

,

sao um consorclo, e, como tal, deveriam ter uma disciplina pro-N

pria. Julgamos assim que deva permanecer a exceçao no texto,pois
não fere a eXigência da constitucionalidade e sim a pureza do
sistema cooperativista".
6Ek e.07
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Somos pela aprovaçao do Projeto
s seguintes emendas:

e Lei 292/71, com

..
lndefiniçao

do art. 60

dest c
a) no item II
...
sej
oooper tiva central e f der ç o •
que

...
impr cis o do

...

Cooperativas c ntr 1s r der çoes de cooper tiv s
são conceitualmente ld nticas. no Projeto, da! propormos a s...
«ulnt em nda de red ç o:
A

Art. 6 o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

-

"lI - Cooper tivas c ntr is ou r der çoe de coop
r tiv s,
constitu!d s de, no mínimo, 3

(três) In ul r ,podendo, exc pclonalmente, dmitlr . soci dos in ivldu i •

,

b) Art. 21 - Acrescent -s o s ulntet
,.
"XI obri tor! dada de conoorrenci
d
...
pelo m nos dua ch p s
cad
la iça0".

c) o art. 47 pas
a ter
redaç-o se uint 2
"P.rt. 47 - A ocledad :J r ad inistr da por
uma Diretoria o Conselho de Adm!nlstraça0, c posto .xcluslvam nt d
sociado eleitos p la A se 1~!
G,.
ral, com m ndeto nunc superior
tr s
, .
...
anos , sen o obri tori
r nov ç o d ,
no m!ntmo, 1/3 (um têr ço) dos cargos
...
diretivos, pr01bida r 1 i o p r
me mo cargo ou funç o" •
lO

-

,

-

...

A renovaçao de andatos e a possibilid ade d
pr...
...
senç de outros coop rados n ad inistraçao d sociedad s r o
...
1 entos que contribuir o par o maior interess
para a form
...
ç o de eus quadros dirigentes.
~

d) acrescente- e ao
s expresso"'s ••• "produtores rurai

,

rt. 85:" de
ntr
sc "
ti e " ••• poderão adquirir ••• I

...

) o t. 93 merec , t b'm, dest que par qu
o
,
...
paire uvidas sobre um ev ntu 1 interpr t ç o de
bitribut
o
indicaI. Ê s
rt1 o institui" eontribulç o sindical eoo r ,
ti vist qu ser r colhida anualment no m s de j
iro,
r vor
d Or anizQwa.O das Coo r t v s Br s11 1r , de que trat
o
A

-

_

.

.

GER 6.08

1
c.,OMISSO«,
CkMARA DOS DEPUTADOS

",.

/ú

Ú'

I~,:ol
~

AV

I$>MANt.~'

rt. 107 d t
1, xclu{d
o rIg ç"o d
ento d
1nd1c 1 'lu 1Qu r o tI' ntI
, t e ...... OI'
p~ o IndicaI cria o OI' 1 1
cf ie;
OI'
Contrl ulç~o Sindical Coo r t1vl t qu 1 oldir'
Coo
tlv
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..
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e ld
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br
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A

)

bitaç

o Dl'
n

( nd

.
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•

1
Ô
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C
te"
· ooper t lv d pro utor
plJ.
,.
ntar o Pod r PÚblioo na u
·0 ti c
r d
rr c d 8 0
d trbuto e taxa govern
nt i t t ndo
d
rear c
va ,.
r10s onus
enoar o
n s do ró rio sist
coop r tivl ta.
#

#

,.

..

o pro 051 o d vit r
concorren01a d
,
n o coop r da com 9 soc1 d s 000 r d s qu se ro oem
~ oução dos mesmos obj tivo
impr sc1n !v 1 qu o pod r publico
,
ss gure as cooperat1vas v nt
n de n tur z fi c 1 e fln nc ir t oom a flnalld de d estimular o coo r tivis o.

-

#

#

,

,

..
propoem

ind
inter ssant not
u s coa er tiv
qu
...
s
dlstrl uir
rodu o de rodtLto
in ustri liz do
subord1n do
ro
o "ir i lsmo st t 1,
s b llz ...
um fun •
dor do rca o,
tendo o quil! rio ntre
produç o
ono
1nd , s egur
o
lstribulç-- o o
pro utos
tonos OS unic!pios
lu ar jo o rr1torio n clonel.

..

#

final, o c o ratlvlsmo con t1.tul um
lstema
soci tivo que vis
clero cr 1z r
do
e
lho r di tribuiçao d rique za t no
lo Co,
V rno d
volu . o,
........ ~n do
r'" v
pol tic
conomioo-fln no ir
.1 dlml ulç o o
cu to
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,
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...

s eooperatl as per an cer o ubordinada , na p rt nor atl a , o C n lho
oional d Coop rati 1s o, o Ã
c çao d s d r , dito , d s
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d
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...
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... . ,
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post no rt1
94 d sta le1.

rt . 10; -

-

,
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..
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-

,
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rio d
re dos d produtor
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tr 1 d
ba teci
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rt. 11~ -
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QUADRO

I

--------------------,

QUADRO DE1<ONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DAS COO P2.RATIVAS REGISTRADAS

(1948/1966) E COOPERATIVAS 1\10VAS E AUTOR IZADAS A FUNCIONAR DE
AC~DO COH O DECRETO-LEI NQ 59/66.
COOPERATIVAS REGISTRADAS
E STADOS

REG.

Rond~ni a

Acre
Arl1.az onas
,rai ma

Canc.

Ama,p.á.

7
144
72

!jar anhão
Piauí
Ceará
R.Grande do Norte
Pare::f.ba
Pernambuco
A11Hl'()ft ~
Se'rgipe
Bahia
l'finas .Ge:rais_
t !írito Santo
.0 de Janeiro
Gua.nabara
sa:o Paulo
Paraná
_Santa Catarina
R.Grande do Sul
lIato Grosso
•
r.()i,á.s
Distrito_Federal

6

5

S

34

1'31
7

72
1

72

102

'O

1

. .; 9

"

6

"97

136
60

42
1')
68
7
41
131
26
13

lnR

77

74,
1'31
A74
483
2.220
_446

271
,2
236
2qO
579
135
_168
488
56

~4g

129

27J
S68

330

1.406
62
10')
11

T O T A L •• ·•••••••

1

6

,1

88 12 2.749

Fonte:

4
15

--

8

48

Sl~
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QUADRO VIII
QUADRO DEMilllSTRATIVO DAS COOPERATIVAS AUTORIZADAS A
FUNCIONAR QUE OBSERVAM O ART. 27 DO EEC.6 0 .59U67(+)

ESTADOS

RONnONlA •••••••••
ACRE •••••••••••••
AMAZONAS •••••••••

RORAIMA. • ••••••••
PARi ••••.••••••••
A~Á • •••••••••••

MARANHÃO •••••••••
PlAnt ••••••••••••
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PARAíBA ••••••••••
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BAHIA ••••••••••••
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P..IO DE JANEIRO. ••
GUANABARA ••••••••
SÃO PAULO ••••••••

PARARA .••••.•••••
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0,0
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PERCENTUAL
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COMI SSÃO TIE CONSTITUI ÇÃO E JUSTIÇ A
EMENDAS oferecidas ao Projeto nº
292/ 71 , que "Define a

política

Nacional de Cooperativismo , lnstitui o regime jurídico das
,
ciedades cooperativas e da

soou-

A

tras providencias ".

EM ENDA

N

º

1

Art . 6 º :
11 - Cooperativas centrais ou

~

federaçoes

de cooperativas , as constituídas de ,

no

mínimo , 3 ( três ) singulares , podendo , ex-

,

cepcionalmente , admitir associados indivi
duais .

Sala da Comissão , em

de setembro de 1 971

JOSÉ BONIFÁCIO
Presidente

JOSÉ ALVES
Relator

G E R 0 .07

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

N

EMENDA

Q

2

Art . 21 :
,..

XI - A obrigatoriedade de c oncorrencia d e
pelo menos 2 (duas) chapas em cada e
leição .

Sala da Comissão , em

de setembro de 1 971

JOSÉ BONIFÁCIO
Presidente

JOSÉ ALVES
Relator

G ER 0 ,0 7

CÂMA R A DOS

DEPUTADOS

•

EMENDA

N Q

3

,
Art . 47 : A sociedade sera administrada por uma

diretoria ou conselho de

administra-

ção , composto exclusivamente de associados eleitos pela ASSEMBLÉIA GERAL ,
"-

com mandato nunca superior a tres a,
nos , sendo obrigatoria a renovaçao de ,
~

no m{nimo , 1/3 (um t êrço) dos
diretivos , proibida a reeleição

cargo s
pa ra

o mesmo cargo ou função .

.

~

Sala da Comlssao , em

de setembro de 1971

JOSÉ BONIFÁCIO
Presidente

JOSÉ ALVES
Relator

G ER 6.0 7

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

)

EMENDA

N

º

4

Acrescente- se ao art . 85 : - "e de
ca ", entre as expressões " ••• produtores
·
U
ralS
••• e

"

pe~

ru-

~
· · . • ." .
... po d erao
ad
qUlrlr

~

Sala da Comissao , em

de setembro de 1 971

JOSÉ BONIFÁCIO
Presidente

JOSÉ ALVES
Relator

GER 6.01

CÂMARA DOS DEPUTADOS

E ME N D A

N

º

5

Art. 93 : Fica institu{da a Contribuição Sindi,
cal Cooperativista , que sera recolhida pelas cooperativas, anualmente, no
A

mes de janeiro, a favor da

Organiza-

""
çao
das Cooperativas Brasileiras

de

que trata o artigo 107 desta Lei, ex(
""
clulda
a obrigaçao
de pagamento de im
A

posto sindical a qualquer outra enti""
dade , a nao
ser no caso de constitui-

ção de sindicatos de empregados .

Sala da Comissão, em

de setembro de 1 971

JOSÉ BONIFÁCIO
Presidente

JOSÉ ALVES
Relator

GERe~7

CÂMARA DOS DEPUTADOS

EMENDA

N

º

6

-

"
Art . 94 : A fiscalizaçao e o controle
das SOCle
"
dades cooperativas , nos termos
desta lei e

dispositivos

legais espec{ficos , ser~o exercidos , de ac3rdo com o objeto de funcionamento , da seguinte forma :
, .
,
I - as de credlto e as seçoes de credito
~

,

das

agrlcolas mistas pelo Banco Central do Bra
sil ;

-

11 - as de habitaçao pelo Banco Nacional de Habi taç~o ;
111 - as demais pelo Instituto Nacional de Colo.
,
nlzaçao e Reforma Agraria •

-

•

Sala da

Comiss~o ,

em

de setembro de 1 971

JOSÉ BONIFÁCIO
Presidente

JOSÉ ALVES
Relator

GER 6.07

CÂMARA DOS DEPUTADOS

E ME N D A

N

o

7

(onde couber)
Art. - Serão concedidos incentivos fiscais e

estimulos financeiros às cooperativas
quando existirem , na mesma

atividade

setorial de produção ou comercialização , suj ei tas ao regime de economia di
....

rigida, outras empresas que pratiquem ,
....

isoladamente , a mesma atividade econo
mlca •
•

Sala da Comissão , em

de setembro de 1 971

JOSÉ BONIFÁCIO
Presidente

JOSÉ ALVES
Relator

GER 6.07

CAMARA

DOS

DEPUTADOS

E ME N D A

N

º

8

~

Art . 105 : As cooperativas permanecerao subordina
das , na parte normativa , ao Conselho Na
~

cional de Cooperativismo , com
,
das de credito , das seçoes de

exceçao
,
credito

das agr{colas mistas e das de

ha!::Ji ta-

~

~.

•

""-I

çao , cUJas normas contlnuarao a
ser
,
baixadas pelo Conselho Monetario Nacio
,

.

nal , relativamente as duas

.

prlmelras ,
~

e Banco Nacional de Habitaçao , com re~

,

,

laça0 a ultima , observado o

disposto

no artigo 94 desta lei .

Sala da Comissão , em

de setembro de 1 971

e_
JosÉ BONIFÁCIO
Presidente

JOSÉ ALVES
Relator

GER 0.07

CAMARA

DOS

DEPUTADOS

EMENDA

N

º

9

Art. 108 • • • • • ••••• • • • • •

••••• •••• • •

•

••••••••••••••••••••• • ••••••

• •• • • •• • •• • •• •• • •• • •• •• •• •• • • • •

,
§ 4º - O Banco Nacional de Credito Coopera-

tivo S/A manterá linha especial de cré
di to para financiamento de cotas- p artes de capital .
,
§ 5º - Podera o Banco Nacional de

,
Credito

Cooperativo S/A manter operações de fi
•
•

nanciamentos com produtores rurais
,
suarios de mercados de produtores

u-

ou

centrais de abastecimento.

,
- Podera, ainda , o Banco Nacional

de

Crédito Cooperativo S/A operar com pe~
soas fisicas ou juridicas , estranhas ao
A

quadro cooperativo ou a ele

filiadas ,

desde que haja beneficios às cooperati
vas o

Sala da Comissão , em

de setembro de 1 971

JOSÉ BONIFÁCIO
Presidente

JOSÉ ALVES
Relator

GER 0.07

"
,--.

CAMARA

DOS

DEPUTADOS

/

(

f

N

EMEND A

Q

1 O

~

Art . 114 - A presente lei nao altera o dis, .
posto nos sistemas proprlos lnstitu{dos para as cooperativas de
,
habitaçao e cooperativas de cre~

dito , aplicando - se ainda , no que
couber , o regime institu{do para
essas últimas às seções de crédi
r

to das agrlcolas mistas .

•

Sala da Comissão , em

de setembro de 1971

JOSÉ BONIF'ÁCIO

Presidente

JOSÉ ALVES

Relator

GER e.07

CÂMARA DOS

DEPUTADOS

N

EMENDA

Q

1 1

Acrescente-se, no cap{tulo das Disposiç3es Tran

,
sitorias , onde couber , o seguinte :
Art.

- Fica assegurada a continuidade

de

funcionamento das cooperativas de pr.2,
,
dutores de açucar , existentes na da,
ta de publicaçao desta lei , ate que
~

~

legislaçao especial institua catego,
ria societaria em,que serao transfor
~

madas •

•
•

,
, .
Paragrafo unl CO - O Poder Executivo, atra,
,
Á
ves do Instituto do Açucar e do
1,
cool , promovera os estudos para exe~

cuçao do disposto neste artigo.

Sala da Comissão, em

de setembro de 1 971

JOSÉ BONIFÁCIO
Presidente

JOSÉ ALVES
Relator

GER e.07

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO

D~

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

PROJETO nO 292/71

PARECER
Examinadas as emendas do Senado ao projeto que d~
fine a política Nacional de Cooperativismo e institui o regi
me jurídico das sociedades cooperativas, opinamos pela apro...
,
vaçao, quanto a constitucionalidade e juridicidade, das Emen
das de nOs. I a 20.
Pedimos a rejeição das emendas de nOs. 2, 7, 14 e
,
...
19, no que respeita ao merito, pelas razoes seguintes:
Emenda nQ 2 - t impertinente. A sua aprovação in,
,
troduzira elemento estranho as 1i,
...
nhas mestras do Projeto,alem de nao
...
trazer substancial contribuiçao ao
conceito estabelecido pelo art .80 do
Projeto.

...

...

Emenda nQ 7 - A Comissao de Constituiçao e Justi,
ça ja se manifestou, em longos deb~
tes, sobre a inconveniencia da ex... no sistema
tensao da representaçao
cooperativista brasileiro. Servindo
,
...
,
antes a manutençao de cupulas que,
muitas vezes, nao atendem aos interesses maiores da sociedade, nenhum
benefício trará ao projeto originário do ~xecutivo .
~

~

-

~

..

A

Emenda nO 14 - A solução indicada pelo Projeto (Pll
...
ra1izaçao das atividades sociais por
mais de 180 (cento e oitenta) d i as)
,
presta-se menos a duvidas, do qU a
proposta na emenda.

GER 6 .0 7

•

.

.'
CÂMARA DOS DEP UTADO S
•

,

~

Emenda nO 19 - A supressao do art. 112 e seu paragrA
,
,
to unico trara a intranqUilidade a um
dos setores mais dinamicos da econo,
mia brasileira, responsavel pela obtençao de mais de cem milhoes de dolA
res de divisas. Organizados em coope,
rat1vas, os produtores de açucar, necessitam, urgentemente, de uma deri~
- ,
,.,
çao quanto a forma de associaçao de
A
A
suas empresas. O prazo de tres anos
de que fala a Emenda nQ 18 (prazo de
36 meses) não resolve
a questão urgen
,
te de se conceder as cooperativas de
,
produtores de açucar o instrumento a,
...
dequado para a produçao e comerciali,.,
zaçao do importante produto •
A

-

•

-

Sala da Comissao, em

~,

de novembro de 1971

'M
JO

4

ALvas

Relator

GER 6.0?

•

...
CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSl0 DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA

PARECER DA COMISSAo

A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião realiz~
da em 23/11/71, examinando as Emendas do Senado ao Projeto n Q 292-Ç
de 1971, opinou, unânimemente, pela constitucionalidade e juridicida... no merito,
"
de das Emendas de nas. 1 a 20 e pela rejelçao,
das de nas.
2, 7, 14 e 19, nos têrmos do parecer do Relator.
,
,
Estiveram presentes os Senhores Deputados: lose Bonifa cio, Presidente, José Alves, Relator, Pires Sabóia, José Sal1y, Luiz
Braz, Uba1do Barém, t1cio 11vares, Dib Cherem, Hamilton Xavier e Sev~
ro Eu1álio.
Sala das Sessões, em 23 de novembro de 1971.
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COMISSAO

DE

--~-

ECONOMIA

Projeto n2 292-C/71 - Emendas do Senado ao Projeto
n Q 292-B, de 1 971, que define a política Nacional
de Cooperativismo, institui o regime jurídico das
sociedades cooperativas e dá outras providências"o
Autor: Poder Executivo
Relator: Sussumu Hirata.
H4ENDA NQ 1

-

Suprime a expressa0: "que pretendam executar ou execu. tem atividades consideradas prioritárias nos planos governamentais", existente no final do § único do arte 2Q.
Parecer:

-

Parece-me desnecessário tal expressão, pois as coopera
tivas estão sintonizadas com o Govêrno em exercer atividades prioritárias,
segundo o plano de desenvolvimento ~vi~na~~~~

---Acrescenta § único ao art. 8 Q, nos seguintes têrmos:
"Para a prestação de serviços de serviços de inter3sse
comum, é permitida a constituição de cooperativas centrais, às quaiS se
associem outras cooperativas de objetivo e finalidade. divers8.s"e
Parecer:
Nada impede que, havendo interêsse mútuo no setor de
....
prestaçao de serviços, cooperativas com finalidades diversas se associem
em cooperativas centrais.
~~~$
~.--

E:1ENDA N'

--

3

Acrescenta o seguinte, no final do § 4 Q do arto 18: "dias,
exceção feita às cooperativas de crédito, às seções de crédito das cooperativas agrícolas mistas e às cooperativas habitaoionais, hip6tese em que
o recurso será apreciado pelo Conselho Mone~ário Nacional, no tocante às
duas primeiras e pelo Banco Nacional de Habitação em relação às Últimas"o
Parecer: A emenda é razoóvel, pois ordena o processamento
,dos recursos. As cooperativas de crédito e habitacionais t3m os seus 6rgãos de contrôle pr6prios: as primeiras, Conselho Monetário e as últimas,
Banco Nacional de Habitaçao o

-

,

.

Altera as expressões: "da data em que fôr autorizado a
funcionar fl no final do § 7 2 do art" 18 para "da data em que foram arqu,!.
vados os dooumentos na Junta Comeroial"o
Parecer: A emenda esolarece bem o início do prazo a ser
contado para a oaducidade o
E ,TENDA N2 5

Dá nova redação ao inciso IV do arto 21, ou seja2
"IV - A forma da devoluçao das sobras registradas aos as=

-

sociados, ou do rateio das perdas apuradas por insuficiência de oontribui
çao para cobertura das despesas da sociedade"o
Parecer: A emenda define melhor o que sejam sobras ou per
das, não modificando o conteúdo do texto atual.

-

-

•

-

~-;""~~Q~'C

-Acresoenta
... -

um nôvo inciso ao arto 35, nos seguintes têr"IV - por deixar. de attnder aos requisitos estatutários
mos:
de ingresso ou pemanência na cooperativa"o
Parecerg A emenda acrescenta mais um caso de eliminaçao p
ou seja p quando o associado infringe os estatutos da sociedEWil"
, d21?((?~5

-

---

Esta emenda da nova redaçao ao art o 42, regulamentando
com maior precisão e por menores a realização de assembléias e erais, pos....
sibilitando a participaçao de cooperados por procuradores ou del~gadoso
A emenda está vasada nos seguintes têrmos:
A
"Ao arte 42, de-se
a seguinte redaçao8
Art o 42 ~ Nas cooperativas singulares, oada associado pre
...
,
sente ou repreaentado nao tera direito a mais de um voto, qualquer que seja o número de suas quotas-partes o
§ 1Q - Nas aaseobléias-gerais das cooperativas singulares
cujos assooiados se distribuam por área distante a mais de 50 Km da sede 9
ou no oaso de doença oomprovada, será permitida a representação por meio
de mandatário que tenha a qualidade de assooiado no gazo de seus direitos
sociais e não exerça cargo eletivo na sooiedade, vedado a cada mandat~rio
dispor de mais de três votos, compreendido o seu o
§ 2Q - Nas cooperativas singulares, cujo número de associados fôr superior a mil, poderá o mandatário que preencher as condições
do parágrafo anterior representar até o máximo de quatro associados ~ de
conformidade ciom o critério que, em função da densidade do quadro associativo, f8r estabelecido no eatatutoo
§ 3 2 - Quando o número de associados nas cooperativa s s1n~
gulares exceder a três mil, pode o estatuto estabeleoer que os mesmos se=
jam ,t"P-preoentados na8 assemb14ias~g0I'nis 1:)01:' de18ga d.~);.' at~p ~h:" 'Y' \'''-:~ê,lt2'~~
t>

-

-

,

,

rd

•

c om as oondiçoes exigidas para o mal1da'~ario
"
a que se refere o § 19o O
. estatuto determinará o número d~l delegados á época
"
e a forma de
sua
,
escolha por gr 1.2.p03 seccionats de associados de igu.al numero
e o tempo d,r.1,

-

durclça.o c.13

...

'lel~g::; çal..') ..

,~~ -- C ,jE'legafl. o dj.spc.r:i de t(~.n,tos votos quantos forem
_.
os associad;;)s c')l!1ponerti;cs d(J gl'UpO n,~~\~tonal que: o elegeu.,
_.§

§ 52 - Aes s,nsoc.\ etdoFJ localizados em áreas afãatadas.. 03
lO"''''
~
d
. d
. Hn:;',(:1.01.enr.J.8.
qua 1 S9 por :',1:
ae
:m.l.rnero,~ nso pu ereo ser organJ.Z8 os em g:ru.._.
po secc.üonal .fH·:)PX'~.o, e .ftu.:ul t'?'lo cCrIlpar 2'cer pessoalmente às assembléias
i'

....

ó

para exer(;~!' o ~(,1J. dir:-d tI) de ',-"'otn.,

vad03 9

~ 6~
Os ~saol'!iadoAi integrantes de grupos a.:"oo1.onn:i.e~
'::('~lE.lgadosll podemo oorúparecer àa assembléj.as.,..,g(~t'aip~ p::i"",
GO).""~~·,.~Ó.Of, év~ voz 8 ~i'oto"
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~.
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Parecer: A medida é justa, pois, há muitos oasos de funcionários de uma emprêsa fundarem cooperativas. Se um funcionário fer eleito dirigente da organização deve êle ter assegurados os seus direitos
c~o acontece com dirigentes sindicais.
EMENDA NQ 11
Tamb~m

esta emenda acrescenta um n8vo artigo nessa mesma
seção IV. nos seguintes têrmos:
"Art. - A entrega da produção do associado à sua cooperativa, significa outorga a eeta de plenos podêres pata a sua livre disposição, inclusi ve para graw-la e dá-la em garantia de operações de créd!
to realizadas pela sociedade, salvo se, tendo em vista 08 usos e cos tumes
relativos à comercialização de determinados produtos, sendo da interêsse
do produtor, os estatutos dispuzerem de outro modo".
Parecer: Esta emenda é de grande importância nas atividades oooperativas de produçao e venda em comum. Se a cooperativa, recebidos
os produtos, nao tiver a livre disposiçao dos mesmos, encontraria dific~
dades na sua rápida e conveniente comercializa9ã~
.
~ ,
--

-

-

-

~6(j ) {j?~~
~

-- ~

ErlENDA NQ 12

Acrescenta ao art. 84, !e fineI
Art. 84 - ••••• sociais e estejam de conformidade com a
presente lei".,
Parecer: Trata-se de uma emenda que vem evitar possíveis
interpretações err8neas do dispositivo, declarando expressaoente: "de oon
formidade coo a presente lei" ~

-

EmENDA NS! 13

Acrescenta o seguinte § ao art. 931 "Art. 93 - • o o • o • •
§ único - Aplioa-se, no que oouber, As Cooperativas Habitacionais, o disposto neste artigo" .
Pareoera Estando as 800perativas de HabitaçQO regidas por
esta lei 4 6bvio que ela seja aplicada no que ooub~~

-

r

~~LS2(/ (~~..-a ~

1!:r1ENDA NQ 14

C /tr ' --

na-se

a seguinte redação ao inciso 111 do art ~ 93:
...
"111 - paralizaçao das atividades 800iais por maie de 120
(vento e vinte) dias consedutivos " ~ .
Pareoer: O texto original fala em 180 dias, o que contlita oom um outro dispositivo - art o 62 - ~ue tala na di88oluçao da ooopera
tiva ae paralizadas as suas atividades por 120 dias o A emenda iguala o
prazo para 120 dias.
___-r-........... ~
"'--CZ Á ~

-

~

/Ji

. j~'/ {~--f.~
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~ilENDA

N g 15
....

Ao art. 95 dê-se a seguinte redaçao: "Art. 95 - A orientação geral da política cooperativista nacional oaberá ao Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC, que passará a funoionar junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, com plena autonomia administrativa e finanoeira, na forma do arto 172 do Decreto-1e1
n el 200, dê · 25 de fevereiro de 1 967, sob a presidência do·-tHnistro
da
Agricultura e composto de 8 (Oito) membros indicados pelos seguintes 6E
gaOB representadosl
I - Ministério do Planejamento e Coordenação Geral;
11 - Ministério da Fazenda, por intermédio do Banoo Central do Brasil;
111 - Ministério do Interior, por intermédio do Banoo Naoional de Habitaçao;
IV ~ Ministério da Agrioultura, por interm~dio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCHA, e do Banoo Naoi~
nal de Crédito Cooperativo S.A.;
...
V - Organizaçao das Cooperativas Brasileiraso
Parágrafo únioo - A entidade referida no inciso V d&ste
artigo oontará oom 3 (três) ,elementos para fazer-se representar no Conselho·o
Parecer: A emenda veio ordenar a nomenolatura da represen
tação elevando todos ao grau de ministérios, quando no texto atual aotase uma oonfusão entre ~inistérios e 6rgãos subordinados a Ministérios
enfileirados no mesmo grauo
(s;~D7.p.-L-!-..---e:Z.±·
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16 1
Dê-se a 8aeguinte redação ao art. 1011
"Art. 101 - O ~inistério da Agricultura inc1ui~, em s~
proposta orçamentária anual, os recursos financeiros solicitados pelo
Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC, para custear seu funcionamento.
Parágrafo único - As oontas do Conselho Nacional de Coop~
rativismo - CNC, serão prestadas por intermédio do ~inistério da Agri cultura, observada a legislação específioa que regula a matéria"o
Parecer: A Emenda visa a ordenar a matéria, poie o texto
atual confere ao INCHA a incumb~ncia de incluir a verba necessária no
orçamento,aseim como a prestaçao de contas o
:&'JIENDA N g
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I - Suprimam-se os artso 90 e 91"

-

11 - Dê-se ao art. 105 a seguinte redaçao:
"CAPtTULO XVI
Da Representaçao do Sistema Cooperativista
...
Art o 105 - A representaç80 do sistema cooperativista nacis"
nal cabe à Organização das Cooperativas Brasileiras - OOB, sociedade oivil
com sede na Capital Federal, órgão técnico-consultivo do gov8rno, estruturada nos têrmos deBta lei, sem finalidade luorativa, competindo-lhe prf
cipuamente:
a} manter neutralidade política e indiscriminação racial,
religiosa e social;
b} integrar todos os ramos da. atividades cooperativistas;
o) manter registro de tôdas as SOciedades cooperativ~wt
...
que, para -todos os efeitos, integram a Organizaçao das Cooperativas Bras1leiras - OCB;
à) manter serviços de assistência geral ao sistema cooperativista, seja quanto à estrutura social, seja quanto aos métodos opera
aionais e orientação jurídica, mediante pareceres e recomendações, sujei
tas, quando fôr 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 encamiIL~ados pelo
Conselho Nacional de Cooperativismo;
g) dispor de setôrGs consultivos especializados, de ac8rdo
com os ramos de cooperativismo;
h) fixar a pOlítica da organização com base nas proposições emanadas de seus 6rgãos técnicos;
i) exeroer outras atividades inerentes à sua condição de
órgão de representação e defGsa do sistema cooperativista;
j) manter relações de integração com as entidades congêneres do exterior e suas ~ooperativaso
§ 12 - A Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB,
será consti tu!da de entidadew tI uma para cada estado, Terri t6rio e Diatr1·w
to Federal, criadas co~ as mesmas cqracterísticas da organização nac1onalo
§ 22 - As Assembléias-Gerais do 6rgão central serão formadas pelos representantes credenoiados das filiadas, 1 (um) por entidade,
adminindo-se proporcionalidade de votoo
§ 3 9 - A l1roporoionalj.dade de voto, estabeleoida no parografo anterior, ficará a critério da OCB 9 baseando-se no número de associados - pessoas físicas e as exceções previstas nesta lei - que compõem
o quadro d.as cooperativas filioadaso

-

-

-

• •

•
•

§ 4 2 .,.. A composição da Diretoria da Organização das Coo '
perativas Brasileiras - OCB será estabelecida em seus estatut013 sociair; -,
§ 5 Q - Para o exercício de cargos de Diretoria e Conselho
Fiscal, as eleições se processarão por escrutínio secreto, permitida a
reeleiçao para mais um @andato consecutivo"~
111 - Acrescente-se mais um artigo, ap6s o art o 10Se
"Art a A atual Organizaçao das Cooperativas Brasileiras 6
as suas filiadas ficam investidas das atribuiçoes e prerrogativas confe
ridas nesta lei, devendo, no prazo de um ano, promover a adaptaçao de
seus estatutos e a transferência da sede nacional.
Art o
As cooperativas sao obrigadas, para seu funcionB....
mento, a registrar-se na Organizaçao das Cooperativas Brasileiras ou na
...
entidade estadual, se houver, mediante apresentaçao dos estatutos socia1s
..,
e suas alteraçoes postertores.,
<7,
...
Paragrafo unico~ Por. ocasiao do re§1stro!j a cooperat:l.'\1S.
pagará 10% (dez por cento) do maior salárto-mínimo vigente p ae a :30!.3a
do respectivo capital integralizado e fundõs não exceder de 250 (duzentos e cinquenta) salários-mínimos, e 50% (cinquenta por cento) se aqu31e
montante fôr superiora
Arto
Fica instituída, além do pagamento previsto no
,
,
paragrafo
unico
do artigo anterior, a Contribuiçao Cooperativista que
será recolhida anualmente pela cooperativa ap6s o encerraménto de seu
exercicio social, a favor da Organização das Cooperativas Brasilei.raa
de que trata o artigc 105 desta leio
§ 12 - A Contribuição Cooperativista conati"tutr-se""d de
importância correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do
capital integralizado e fundos da sociedade cooperativa, no exerc!oio
social do ano anterior, sendo o respectivo montante dis"tri bufdo, por me . . .
tade 9 a suas filiadas, quando constitu!das o
§ 22 - No caso das cooperativas centrais ou federações r
a Contribuição de que trata o parágrafO anterior será calculada s8bre 08
fundos e reservas existcnteso
§ 3 2 - A Organização das Cooperativas Brasileiras poderá
estabelecer U~ teto a, Contribuiçao Cooperativista, com baae em estudos
elaborados pelo seu corpo técnicoo"

-

-

-

- -

-

-

-

Parecer& A emenda visa a ordenar melhor os dispositivos
do CapítUlO XVI, que regula a fepresenta9ao do sistema cooperativista,
....
definindo melhor e mais expressamente as atribuiçoee
da Organizaçao das
Cooperativas Brasileiras~ Dispõe, também, a emenda, s5bre a contribuiçãc
cooperativista, assim como sôbre paga~ento de uma importância p por ocasião do registro da cooperativa, calculada sabre o valor elo capital in·",·

-

teem1izado e fundos c

~ :5kt--u:?~?--f~~

-

-

•

•
•

•

H!lENDA N2 18

-

D3-se a seguinte redaçao ao art. 111:
Art. 111 - F'ica estabelecido o prazo de 36 mêses para
que as cooperativas atualmente registradas nos orgios competentee reformulem os seus estatutos, no que fer cabível, adaptando-se ao disp~~
to na presente lei".
Parecer: Para na cooperativas em geral nao haver.ia necessidade da dilatação do prazo de 12 para 36 mêses para se enquadrarem no n8vo diploma legal. A Emenda vias mais a soluoionar prOblemas
específicos das emprôsss açucareiras que, porventura, necessitarao de
uma legislaçao a" parte.
;t

-

-

-
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Suprima-se o art. 112 e seu
Parecer: Com a dilataçso do prazo de 12 para 36 \l',êsl:~
proposta pela Emenda n2 18, atende-se, perfeitamente, o disposto
112 e seu parágrafo único.

-

(~(~~~~
p,,/' - - --

,
•

Aorescente-se, nas Disposições Transi t6rias, o segl!:i.n"te
artigo:
UArt o
... As cooperativas dos Estados, Ter.rit6rios ou
Distrito Federal, enquanto não constituídas seus 6rgãoB de repreeentagão, serão convocadas às Assembléias da OAB, como vogais, oom 60 (sesse~
ta) dias de anteced8ncia, mediante editais publicados 3 (três) vszea em
..,
jornal de grande oirculaç8o local"~
Pareoer: Esta ~enda tornou-se neoessária pela supressão
dos artigos 90 e 91, que dispunham s8bre a distribuição da contribuição
cooperativut)

~)D(Q~

----

VOTO DO RELATOR
A:nt

1o exposto e examinadas as 20 Emendas ofcrecidaa no S.~.

nado Federal, que contribuem para melhorar o Projeto aprovado pela Câma".~

ra dos Deputados, ~~os pela apr~~ção das mesma!, salvo melhor juízo,
já que essas Emendas são, em sua maioria, de redação •

Sala da

...
Comissao,

em 23 de novembro de 1 971 .,

-----~ "--/ r.QZf?~--!..~{":€:. - - eputado SUSSUMU HlRATA
Relator

..

.•

CAMARA

DOS

DEPUTADOS

-

ECONOMIA
-------D -E -

COMISS
- - -A -O

P

A R E

C E R

A Comissão de Economia, em reunião extraordin'ria re~liz~
da em 23 de novembro de 1 971, aprovou, por unanimidade, o Parecer
do Relator, Deputado Sussumu Rirata, favorável 's Emend s de 1 a 20,
do Senado Federal, o Projeto n Q 292-B, de I 971, que "define a P~
lítica Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das
sociedades cooperativas e d' outr s providêncis.s".

•

..

Estiveram presentes os Senhores Deputados Rafael Faraco,
Vice-Presidente da Turma "B", no exercício da Presidência, Sussumu
Rirata, Relator, Amaury Mftller, Stélio Maroja, Lomanto Júnior, Alberto Hoffmann, Ardin 1 Ribas, Alberto Lavinas, Faria Lim , Chaves
Amarante, H rry Sauer, Jonas .Carlos, AntSnio Pontes •

-

S la da Comissao, em 23 de novembro de 1 971.

No exercí i

Relator
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PROJETO N9 292/71

•

"Define a política Nacional de
Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativistas e dá ou
tras providincias"

P A R E C E R

Recebi para estudar, corno relator da Comissão de Agri
cultura e política Rural, o projeto n9 292/71, de iniciativa do Po
der Executivo, reformulando a legislação que regula a criação e
o
funcionamento das sociedades cooperativistas.
Trata-se de um diploma a que devemos dedicar redobradas atenções, pois não só envolve o destino de centenas de cooperativas corno, ainda, se constitui no instrumento de que carece o País
. . a propos
para a expansao do seu sistema cooperativista. Atlnglra
ta do Executivo isse objetivo ? Procurarei analisá-la por ês s e ponto de vista, mas antes tecerei alguns comentários a propósito da le
gislação cooperativista no Brasil.
O Cooperativismo foi regulado, pela primeira vez, de

-

~

forma isolada, através do Decreto n9 22.239, de 19 de dezembro
de
1932. Posteriormente a legislação cooperativista sofreu numerosas~
terações e em 21 de novembro de 1966 o Decreto-lei 59 (regulamentado pelo Decreto n9 60.597, de 19 de abril de 1967) veio a substitui
-la integralmente.
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A reformulação da legislação cooperativista concretizada nesse Decreto-lei n9 59, ora citado, era esperada pelos cooperativistas há muito tempo, pois o Decreto n9 22.239, que presidira
de uma forma muito proveitosa a expansao do cooperativismo brasilei
ro, tornara-se obsoleto em alguns pontos e omisso em outros.
Todos quantos pleiteavam uma nova legislação cooperativista esperavam que o Govêrno ampliasse mais ainda as facilidades
para a criação de novas cooperativas e proficiasse a expansaão das
já existentes. Havia razões de sobra para êsse desejo de expansão.
O Cooperativismo, como acontece em outros países, quer desenvolvi dos, quer em igualou em inferior estágio de desenvolvimento que o
nosso - tem-se mostrado valioso instrumento para a solução de cer tos problemas sócio-econômicos. Cite-se, para exemplificar, o caso
das cooperativas de fornecimento de bens de consumo, conhecidas co
mo "cooperativas de consumo", que permitem aos associados adquiri rem (por o fazerem em comum, através delas) a preços mais baixos do
que os vigentes nos armazéns varejistas mercantis, os produtos
de
que carecem para consumo doméstico. Tais cooperativas são particu larmente úteis às camadas da população de menor poder aquisitivo.
Citem-se, ainda, as cooperativas de vendas em comum,
ou de comercialização rural, que ensejam aos produtores colocarem
sua produção no mercado sem a interferência dos distribuidores atacadistas, de molde a obterem não apenas por essa razão, mas também
por desfrutarem de maior poder de barganha, preços para seus produtos, em níveis que garantem remuneração mais adequada do seu trabalho.
Igualmente, as cooperativas de eletrificação rural,se
têm mostrado, mesmo entre nós (para não referir à experiência de ou
tros países) muito eficientes na distribuição de energia elétrica
ao campo, o que , vale dizer ...~ concorrendo para aumentar a produtivida
de das emprêsas. agropecuárias, além de proporcionar maior confôrto
aos que perm'a n.e cem vinculados à terra.
Outro 'exemplo, também, a cooperativa de compras em co
mum, constituída de produtores rurais, que lhes dá a oportunidade
de adquirirem bens de produção mais baratos, por colocarem suas encomendas (em comum) diretamente nas fontes onde são produzidas. ,
Finalmente, façamos alusão às cooperativas de crédito
que, reunindo as poupanças dos agricultores e captando recursos em
outras fontes, completam, com financiamentos de custeio e investimm
tos, juntamente com 'as atividades de compras em comum e de vendasem

"

-

,
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comum, o quadro de serviços que o cooperativismo pode prestar aos a
gricultores e pecuaristas para aprimoramento de suas emprêsas e lu
cratividade para seus empreendimentos.
Liga-se, pois, o Cooperativismo ao desenvolvimento do
País, por atender (como vimos) não só os consumidores econômicamen~.

te fracos, como ainda os produtores rurais, mormente amparando a ex
pansão das pequenas emprêsas que existem e as que, para sanar asten
sões sociais do campo, precisam ser criadas. Isso, sem aludir a to
dos os outros setores que a cooperativa pode atender (imigração, co
Ionização, trabalho, etc.).
~ claro que não basta, como adiante terei a oportunidade de me referir, contar o País com uma boa legislaçãocooperati vista, pois é necessário que outras normas legais e administrativas
que atingem indiretamente as cooperativas (ou as atingem como emprê
sas que são) respeitem e se ajustem às peculiaridades do cooperativismo. Mas, em todo caso, uma boa lei cooperativista é imprescindível.
A Assembléia Legislativa de meu Estado,preocupada com
a situação do cooperativismo paulista, criou, há coisa de dois ou 3
(três) anos, uma comissão especial para analisar sua problemática;
colhendo depoimentos de autoridades, estudiosos e dirigentes cooperativistas. Na ocasião, como ocupasse o ca~go de Secretário do Abas
tecimento do Município de são Paulo, tive a honra de ser convocado
para também prestar meu depoimento aos deputados estaduais.
A Comissão reuniu alentado acêrvo de informações e da
dos sôbre o Cooperativismo em são Paulo e apresentou, em 4/8/70, um
substancioso relatório, integralmente publicado no Diário da Assembléia Legislativa, e onde poderemos ir buscar indicações muito corretas a respeito das dificuldades e obstáculos que enfrentam as cooperativas de meu Estado. Arrolo, abaixo, as conclusões dessa Comis
são, por me pareceremsumamente úteis ao estudo do projeto que o Exe
cutivo encaminhou ao Congresso Nacional e está agora submetido
ao
estudo dêste órgão técnico:

"I - A legislação cooperativista (decreto-lei n9 59-ffi
e decreto n9 60.597-67) deve ser reformulada para escoimá-Ia
dos vícios de que a acusam os cooperativistas, ou seja do ex cesso de contrôle do Estado sôbre as sociedades cooperativas ,
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as quais precisam ser, num regime democrático, sujeitas apenas
à fiscalização que as demais estão subordinadas.
11 - Na reforma da legislação dever-se~á permitir es
pecificamente que as sociedades cooperativas ofereçam, sem~
quer restrições, tôdas as modalidades de serviços desejados pe
los seus associados, inclusive os de crédito e habitacionais i
solada ou conjuntamente.
111 - A legislação tributária, na parte relativa ao Im
pôsto de Circulação de Mercadorias, precisa ser alterada de frr
ma a que se respeitem as peculiaridades das sociedades coopera
tivas, seja reconhecendo a intributaildade das suas operações
•
de fornecimento, seja outorgando-lhe o mesmo tratamento fiscal
dispensado aos associaàos-produtores no que tange às operações
de comercialização.
IV - Os poderes públicos devem outorgar recursos às
cooperativas, sob a forma de incentivos fiscais ou outras, que
ensejem a essas sociedades - dada a excepcional posição que des
frutam na economia rural - coadjuvarem a ação extensionistas
das agências oficiais, de molde a que os pequenos e médios pro
dutores, mas especialmente aqueles, se beneficiem efetivamente
dos resultados das pesquisas, experimentações científicas e~
nológicas dos institutos públicos, e ainda auxiliem os órgãos
sanitários e educacionais a levar aos agropecuaristas a assistência por êles objetivada.
V - O Banco Nacional de Crédito Cooperativo deve ser
reformulado, de maneira a que tenha o seu capital proporcionado inteiramente pelo Govêrno semapêlo à economia das cooperati
vaso Seu programa de trabalho carece igualmente ser modificad~
de forma a que venha a entrosar-se com os serviços de crédito
das sociedades cooperativas.
VI - ~ necessário que se reveja a legislação de previ
dência social rural para o efeito de ser resguardada a Posição
das cooperativas, que precisam
como se sugeriu no caso do
rCM
ter o mesmo tratamento conferido aos contribuintes do
FUNRURAL não vinculados ao sistema cooperativista.
~ VII- As hormasbancárias carecem ser reestudadas
pa
ra efeito de se implantarem regras que se coadunem com as pecu
liaridades das sociedades cooperativas, alterando-se a exigência de co-participação dos diretores nos compromissos resulta~
tes de endossos e avais em títulos de crédito de interêsse das
GER 0.07
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mesmas.
VIII - O Govêrno Federal deve ampliar a legislação sô
bre títulos de crédito para o efeito de criar papéis apropria
dos à sistemática operacional das cooperativas, aproveitando
para isso os valiosos estudos levados a efeito pela
Comissão
Consultiva de Crédito Rural, do Conselho Monetário Nacional.
IX - Os empreendimentos outorgados às cooperativas de
eletrificação rural devem cobrir 100% do custo dos empreendi mentos a que se destinam e serem outorgados a juros máximos de
8% ao ano, com prazo de carência de dois anos.
X - O Estado deve realizar especiais esforços no sentido de implantar o Cooperativismo de Trabalho no campo,
de
molde a concorrer para a defesa dos interêsses dos trabalhadores rurais que exercem suas atividades atraves da intermedia çao de empreiteiros de serviço.
XI - OGovêrno estadual precisa, isoladamente ou com a
colaboração de entidades privadas idôneas e capazes, levar avan
te programa mais ambicioso de capacitação dos diretores e em pregados de cooperativas, para o efeito de informá-los devidamente sôbre a doutrina e a legislação cooperativista, ampliando assim os esforços que têmsido realizados pelo seu departa mento especializado"
~

-

Como se viu, uma das reivindicações da "Comissão Especial de Análise da Situação do Cooperativismo em são Paulo" (As sernbléia Legislativa), refletindo os reclamos dos cooperativistas e
mesmo os pronunciamentos das autoridades, foi a de se reformular o
.
Décreto-lei n9 59. ~ o que pretende o projeto do Executivo, como Ja
o assinalei.
Apontavam os interessados, quer nessa Comissão, quer
em numerosos e bem argumentados memoriais que dirigiram nesse sentido às autoridades pÚblicas, a necessidade de que a nova legislação
•
cuidasse principalmente dos seguintes pontos:

-

1. maior liberdade às cooperativas, para se constitui
rem e funcionarem, equiparando-se, sob êsse aspecto, às em
prêsas de capitais, das quais não diferem de forma a que exijam um contrôle administrativo especial ou muito profund~
2. concessão de incentivos fiscais que possibilitemàs
cooperativas, especialmente as agrícolas, de proporcionarem
assistência a seus associados, notadamente naquelas áreas de
ação do Estado, em que a mesma se mostre omissa ou insufici
GER 0.0?
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ente (assistência agrotécnica, assistência sanitária, assis
tência educacional, etc.).

são, evidentemente, pontos fundamentais, sem os quais
o Cooperativismo continuará peiado, sem quaisquer possibilidades de
assumir a importância que possue em muitos países, exatamente aque
les que mais admiramos e cujas soluções procuramos adaptar às nossas necessidades.
Não poderemos, infelizmente, dizer que o projeto do
Executivo abra, a inteiro contento, as perspectivas pleiteadas pelos cooperativistas. Com efeito, logo nos artigos iniciais, nos de
frontamos com uma conceituação confusa do que seja a política coope
rativista nacional, quando o acertado seria a lei apenas declarar
que o Estado reconhece a importância do Cooperativismo e lhe dará o
amparo de que carece para sua expansao.
Em seguida, tropeçamos no capítulo relativo ao registro das sociedades cooperativistas, cuja leitura levaria um estra nho a supor tantas e tais são os cuidados e exigências estabeleci das que as cooperativas se constituem num instrumento da mais alta
periculosidade, que precise ser manejado com a máxima cautela, para
evitar danos insanáveis ao País e aos que se associem às cooperativas. Em lugar de simplesmente considerá-las, as cooperativas, como
emprêsas, e subordiná-las, como aliás estão, a registro de seus atos constitutivos apenas na Junta Comercial (como acontece com todas as emprêsas), exigindo-lhes, quando objetivem determinadas atividades, o mesmo prévio assentimento para constituição que se impõe às emprêsas mercantis -- o projeto ergue um edifício de dificul
dades, de restrições, de prudências, que darão mesmo a idéia de se
tratar, a cooperativa, de uma emprêsa quê 'oferece perigo à comunida
de.
Talvez se tenham tomado todos êsses cuidados para evi
tar que diretorias inescrupulosas "explorem" os cooperados, como
muitas emprêsas de capitais exploram seus sócios.
Se perguntarmos como seria possível essa "exploração~
não encontraríamos base nenhuma para assentar nossas baterias con--

-

-

-

tra a cooperativa. Senão, vejamos - tomando exemplos de cooperati vas que não deveriam , (porque as emprêsas mercantis não o estão) es
tar sujeitas à prévia aprovação de seus atos constitutivos pelo Govêrno - como atuam as cooperativas de consumo (varejo de bens
de
consumo) ou as cooperativas de comercialização rural (venda, por

a
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- a fornecer aos asso
tacado, de produtos rurais) A primeira se propoe
ciados mercadorias a preços inferiores aos da praça. Como agiriam os
diretores mal intencionados para "explorarem" os incautos associa
dos? Fornecendo-lhes bens a preços maiores do que os da praça. ora, acreditará . alguém que o associado continuará se abastecendo na
cooperativa, se o supermercado ou mesmo o armazém mereantil estejam
vendendo a preços inferiores aos cobradospela cooperativa? Está cla
ro que não. Aliás, as cooperativas de consumo mal concebidas ou mal
organizadas estão cerrando suas portas exatamente porque nao
podem
competir com as emprêsas mercantis.
O outro caso - a cooperativa de vendas em comum de pro
dutos rurais. Ela se propõe (e deve objetivar mesmo isso) colocar a
produção de seus associados no mercado, a preços maiores do que êles
receberiam se a vendessem através de intermediários-emprêsas mercantis. Poder-se-la supor que o agricultor continue entregando sua pro
dução à cooperativa se, na propriedade ao lado, o seu vizinho obtém
maior renda transacionando com os comerciantes ? Está claro que nao
é isso ficou particularmente evidenciado em são Paulo, quando entrou
em vigor o rCM (19 de janeiro de 1967). Os produtos perecíveis e mes
mo outros (milho, etc.), sujeitos ao pagamento do nôvo impôsto em ba
ses escorchantes (passou o agricultor a pagar 17% do rCM emlugar de
6,6% do rVC), foram sendo desviados dos armazéns cooperativos
para
inidôneos mas eficientes canais de comercialização, apenas porque a
cooperativa descontava religiosamente o tributo do resultado da venda, enquanto o outro intermediário "rachava" o tributo com o agricul
toro Os produtos hortifrutigranjeiros só voltaram aos armazéns
das
cooperativas quando se diminuiu o impôsto e finalmente se o cancelou
totalmente.
Ninguém é explorado pela cooperativa. Precisaria tra tar-se de alguém de notória debilidade mental. Assinale-se, porém ,
que há, por êsse Brasil a fora, milhares e milhares de agricultores
que são diuturnamente explorados pelos intermediários e nenhuma providência é tomada pelas autoridades ou as adotadas não surtem qual quer efeito.
Podemos, pois, considerar o capítulo normativo do registro das cooperativas como inadequado a, expansao do Cooperativismo
e mesmo como não coadunante com a nova política de desenvolvimento
que se está ou se deveria estar realmente implantando no nosso País.
t verdade que o projeto acolhe reivindicações da liderança cooperativista pertinentes à autorização para as cooperativas

-

-

-
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transacionarem com terceiros e associarem-se a emprêsas de capitais.
Ao fazê-lo, estabelece o projeto restrições e contrôles que serao aceitáveis se não se constituirem, posteriormente, na negação do prin
cípio estatuído, como ocorreu já com o Decreto-lei n9 59, que permitiu às cooperativas de comercialização rural operaremcom terceiros ,
mas em apenas 5% do volume da produção recebida dos associados e is
so mesmo só após autorização expressa do Conselho Nacional de Cooperativismo, demorada, difícil, complexa sempre. Há que haver nesserer
reno muita flexibilidade, aliada õbviamente a rigor, sem empecilhos,
no contrôle.

-

A propósito da situação do cooperativismo, foi muito ú
til um artigo recém publicado no jornal "O Estado de são paulo",deéll
toria do ilustre cooperativista, Eng9~~diki Moura , a quem o Coope
rativismo muito deve. Refere-se inicialmente o eminente especialista
a um pronunciamento do Ministro Cirne Lima, em janeiro dêste ano, na
sede do '~ Banco do Nordeste. Trata-se de "corajosa manifestação", acen
tua Waldiki Moura , do titular da Pasta da Agricultura. Eis o trecho
do artigo que contém as palavras de Sua Exa.:
"Pouca divulgação teve um importante pro
nunciamento do ministro da Agricultura, em ja
neiro dêste ano, em reunião ocorrida na
sede
do Banco do Nordeste, em Fortaleza,CE. Entre tant~, trata-se de corajosa manifestação de
o
piniao pessoal, da qual se poderá discordarmD,
nunca, apontar como pensamento obscuro.
Segundo apanhado taquigráfico, aparentemente não revisto pelo autor, seu pensamento,
em síntese, foi o seguinte: "O cooperativismo,
que se desorganizou em face de umaisenção tributária total, está prestes a sucumbir porque
não tem condições de competir com a sonegação
da vida normal brasileira. Então nos encontramos diante de um dilema que não está na
área
do Ministério da Agricultura definir, mas que
a nós cabe, dentro das próximas semanas, pelo
menos orientar. Refere-se ao seguinte: ou o Go
vêrno decide conceder novamente um pequeno es=
tímulo tributário qualquer a fim de que o cooperativismo mude de rumo e, ao mesmo tempo, se
consolide através de um ince ntivo trinutário ,
repito, que seja controlado e fiscalizado verdadeiramente pelo govêrno, e que êsse incentivo deva ser obrigatõriamente, por exemplo, empregado em assistência técnica à administração
cooperativa e à atuação de produção de uma coo
perativa, ou, se essa não fôr a decisão das au
toridades fazendárias brasileiras, então devemos partir, isto sim, para a liberalização total do sistema cooperativista".
GER 6.07
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Entende o Eng. Waldiki Moura - e entendemos nos,
essa liberalização absoluta (e descontrolada) seria perniciosa

que
para

o próprio Cooperativismo, mas de qualquer forma não poderão as coope
rativas competir no mercado com as emprêsas mercantis se não dispuse
rem de adequadas armas e, se não tiverem essa capacidade de competição, não poderão evidentemente proporcionar aos associados as vantagens que o sistema oferece e que é exatamente a sua maneira de con tribuir para o desenvolvimento do País. Valhamo-:nos ' airlda dos comentários dêsse analista do Cooperativismo:

liA cooperativa que é um órgão próprio e re
presentativo da comunidade dos produtores, rece
be um mandato direto dos associados-comi tentespara, em nome dêles, obter preços mais compensa
dores destinados a p-emiar o esfôrço de seu tra
balho, enquanto, na emprêsa privada, a comercia
lização opera totalmente com produtos de tercei
ros, para subtrair dos produtores o lucro
que
êles alcançariam se vendessem diretamente
seu
produto. Por isso, todoêle é absorvido pela má
quina de enrequecimento do empresariado mercan=
til. As cooperativas, sujeitas a regime rigososo e múltiplo de fiscalização legal e contábil,
(em parte pelo preconceito existente de que elis
dessangram a economia fazendária) não podem dei
xar de recolher corretamente os tributos devi =
dos, enquanto seus concorrentes, bafejados pela
aura de que pagam impostos e não têm privilégios, geralmente escapam à ação fiscal ou têm mei
os de escamotear lançamentos porque sua contabi
lidade nao esta-- submetida ao controle de tantos
órgãos. Impõe-se porisso o incentivo tributário
a que se refere o Ministro da Agricultura, mes
mo condicionado a que o seu produto seja inves=
tido no custeio da assistência técnica pelaspIÓ
prias cooperativas".

--

-

-

Os aspectos abordados sao os mais importantes paraquem
analise a situação do Cooperativismo entre nós. A questão da
maior
liberdade para a constituição e funcionamento das cooperativas,
não
i
nos abalançamos a tratá-la em emendas, pois se o Govêrno desatendeu
1
aos cooperativistas, faz por certo questão fechada do seu ponto
de
vista e de nada adiantaria investir contra moinhos de vento.
Há, todavia, na proposta do Executivo alguns dispositi
vos que, dentro da filosofia e do esquema por êle adotados, poderão
sofrer reparos, para o efeito de dispor mais adequadamente da maté ria de que tratam. No fundo, poderíamos entender essas modificações
GER 0 .07

l

•
r

CÂMARA DOS DEPUTADOS

. -10-

- Comissão de Agricultura e política

•

corno meras alterações redacionais. são elas, mencionando-se inicial
mente as 7 emendas propostas no parecer da Comissão de Economia pe
lo Deputado Sussumo Hirata, com as quais estou de pleno acôrdo, urna
apresentada nesta Comissão pelo Deputado Ruy Bacelar (n9 8) e outra
pelo Deputado Diogo Nomura (n9 14), e que proponho sejam
adotadas
pela Comissão de Agricultura, além de mais 8 que permito-me apresen
tar (de n9s. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 20).
Concordo ainda com as seguintes emendas propostas por
membros desta Comissão, durante os debates da matéria, quais sejam:
17 e 18, do Deputado Vasco Amaroi n9 19, do Deputado Ruy Bacelari21
e 22, do Deputado Delson Scarano.
Julgo que, com a aprovação das emendas supracitadas, o
projeto fica melhorado dentro de nossas atuais possibilidades e do
exíguo prazo que é atribuído ao Congresso Nacional para emitir parecer e estudar tantas e tantas matérias complexas e peculiares.
Assim, sou pela aprovação do Projeto de lei n9 292/71,
com as respectivas emendas a êle incorporadas.

Sala das Reuniões, em 2 de setembro de 1971.
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Projeto de lei n9 292/71,

que

"Define a política Nacional de Coopera
tivismo, institui o regime jurídico das so
ciedades cooperativas, e dá outras providên
cias" •

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Agricultura e política Rural, em

reuni

ão ordinária, hoje realizada, opinou pela aprovação do Projeto
lei n9 292/71, com a apresentação de 22 emendas, nos têrmos do

de
Pa

recer do relator, Deputado Pacheco Chaves, lido nesta data pelo De
putado José Mandelli.
As emendas n9s. 1 a 7 são originárias da Comissão

de

Economia, incorporadas pelo Relator desta Comissão em seu Parecer.
O Deputado Ruy Bacelar votou contra a Emenda n9 7.
Estiveram presentes os Senhores Antônio Bresolin, Pre
sidente, José Mandelli, Milton Brandão, Delson Scarano, Eraldo Le
mos, Diogo Nomura, Olivir Gabardo, Vasco Amaro, Geraldo Bulhões,Ed
gar Pereira, Paulo Alberto, Marcílio Lima, Ruy Bacelar, Cardoso de
Almeida e Victor Issler.
Sala das Reuniões, em 8 de setembro de 1971.
\

~NTO

J\"

BRESOLIN
Presidente

DEPUTADO JOSt;
Relator-Sub

ituto
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CAMARA DOS

DEPUTADOS

COMISSÃO
Projeto n9 292/71

"Define a política Nacional de Coope
rativismo, institui o regime jurldi
co das sociedades cooperativas,
e
di outras provid~ncias" •

EMENDA N9 1

Acrescente-se ao final do

art.~99:

"ou com a maior autoridade escolar
do município, quando a cooperativa
congregar associados de mais de um
estabelecimento de ensino".

JUS T I F I C A T I V A

e

O dispositivo trata das cooperativas escolares, que sao
dispensadas de formalidades de registro, devendo apenas remeter
seus
documentos ao INCRA "devidamente assinados e autenticados pelo diretor
do estabelecimento de ensino" (cujos alunos são os associados da coope
rativa) •
Pensa-se, contudo (conforme estudos feitos em recente se
minirio cooperativista realizado em Serra Negra - SP) ,que as cooperati
vas escolares terão mais capacidade de sobreviv~ncia e de ~xito se con
gregarem alunos de tôdas as escolas ou de grande número de escolas do
município. Nesse caso, outra deveri ser a autoridade a autenticar seus
atos constitutivos.
Sala das Sessões, em

de set mbro de 1971.

CHA~7t:"~

Relator

Presidente
GER 6,07

CAMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO
Projeto n9 292/71

"Define a polItica Nacional de Coo
perativismo, institui o regime ju
r1dico das sociedades cooperati -vas e di outras providincias".
~

EMENDA N9 2
Transforme-se a última parte do art. 84 em parigrafo ú
nico, a saber:
"Os associados pessoas jurIdicas
só poderão beneficiar-se dos financiamentos se exercerem atividades agrIcolas, pecuirias ou ex
trativas na irea de ação da coo
perativa ou atividades de captura ou transformação de pescado".

JUS T I F I C A T I V A

Trata-se de emenda destinada apenas a corrigir a redaçao do dispositivo.

-

Sala das Sessões, em 2 de s

1971.

PACHECO C
Relator

VES

~

,~

...

..."" -~ y:yw ~

ANTONIO BRESOLI
Presidente
I.
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Projeto na 292/71
"Define a política Nacional de COQ.
perativismo, institui o re gime j~
,
ridico das sociedades cooperativas
e da outras providencias ll •
,

EMENDA Na

A

3

Redija-se assim o art . 93 :

,
tlFica institu1da a contr1buiçao sindical cooperat!.
,
vista que s era recolhida anualmente pela coopera,
,
tiva apos o encerramento de seu exercicio social,
a favor da Organização das Cooperativas Brasilei,
ras de que trata o art . 107 desta lei , excluida a
~
obrigaçao de pagamento de imposto
sindical a qual
quer outra entidade ~
~

-

JU S T 1 F 1 C A T 1 V A
A emenda visa modificar o instante em que se deve fazer a
arrecadaçao do imposto : o encerramento do balanço. A adiçao das pa,
lavras Itpel a Coope r ativa" e meramente redac1onal •
~

A

...

--de sete bro de 1971 .
.

Sala das reuniões

~

PA RECO CHAVES
Relator

Presidente
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Projeto n9 292/71

"Define a polItica Nacional de Coo
perativismo, institui o regime j~
rIdico das sociedades cooperativas
e dá outras providências".

EMENDA N9 4
Redija-se assim o art. 110:

"Os resultados positivos obtidos nas
operações sociais das cooperativas não poderão,
em hipótese alguma, ser considerados como renda
tributável, qualquer que seja a sua destinação,
salvo os que provierem das operações de que tra
tam os arts. 85, 86 e 88 desta lei".

JUS T I F I C A T I V A

,

Cuida o art. 110, com a redação atual, de dealarar trib~
táveis os resultados das operações com terceivos (arts. 85 e 86) ou a
renda que as cooperativas receberão das sociedades de capitais de que
venham a fazer parte.
Para acautelar as cooperativas contra interpretações menos claras, achamos conveniente fundir êsse dispositivo com a matéria
do art. 104 do Decreto n9 60.597/67, vigente, que diz textualmente:
"Os resultados obtidos nas operações
sociais das cooperativas nao poderao, em hipótese alguma, ser consi
como renda tributável,qual
quer que seja sua destinação".
, em 2
setembro de 1971.

-

Sala das

-

Relator
GER 0 .0 7

I

•0"

. ',
.~

~,~l

•

CÂMARA DOS DEPUTADOS
I

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLíTICA RURAL
Projeto n9 292/71

"Define a polItica Nacional de Coo
perativismo, institui o regime j~
rIdico das sociedades cooperati vas, e di outras providincias".
EMENDA N9 5
No art. ~9 item III : art. 69 § 19; art. 40 item III;
art. 41 e § único; e art. 61, diga-se, conforme couber:
Cooperativa Central
Federação de Cooperativas
Confederação de Cooperativas
A emenda visa uniformizar a denominação disses tris ti
pos de sociedades cooperativa, citado ora como "centrais de cooperati
vas", ora como "centrais", ou "cooperativa central", e assim também
"federação de cooperativas"ou
• • •
Sala das reuniões, em
sete
o de 1971.

Relator

,
ANTONIO BRESO
Presidente

1
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Projeto n9 292/71

"Define a polItica Nacional de Coo
perativismo, institui o regime ju
rIdico das sociedades cooperati vas, e di outras providincias".

EMENDA N9 6
No art. 69, § 29, acrescente-se in fine:
"salvo quando autorizadas pelo Ban
co Central do Brasil na conformidade de orientação estabelecida ~
lo órgão normativo".

JUS T I F I C A T I V A

A emenda visa impedir que se consagre como absoluta
a
p~oibição constante do § único do art. 69 (de que as federações de coo
perativas e as cooperativas centrais que desenvolvem atividades credi- .
toriais não possam admitir associados individuais).
O órgão normativo das cooperativas de crédito e das seções de crédito das cooperativas poderi vir a estabelecer, no estudo
de cada caso, medidas que facilitem o atendimento, pelas mesmas, dos
associados individuais,alargando-se, assim, os benefIcios que possam
prestar a produtores rurais.
Sala das reuniões, em

Relator

Presidente

GER 8.07

/

CÂMARA DOS DEPUTADOS
-,

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLíTIC

"

. ~_ .-

_-

.. ..

Projeto n9 292/71

"Define a polItica Nacional de Coo
perativismo, institui o regime ju
rIdico das sociedades cooperativas, e dã outras provid~ncias".
EMENDA N9 7
No art. 18 § 10; art. 27 § 19: art. 30; art. 44 § 29;
art.47 § 29; art.49; art. 78; art. 86 § único; art. 99 § único e art.
108 § único, diga-se conforme couber "seção de crédito das cooperativas" em lugar de "seção de crédito das cooperativas agrIcolas mistas".

JUS T I F I C A T I V A
O projeto, ao dispor a respeito das atividades creditoriais em cooperativas não especIficas (cooperativas de crédito) refere-se sempre a "cooperativas agrIcolas mistas". Ora, como não hã
no
projeto determinação de qeu APENAS AS COOPERATIVAS AGRíCOLAS MISTAS
possam criar seções de crédito, chegamos forçosamente à conclusão de
que, a contrãrio sensu, não haveria contrôle nem fiscalização, porpar
te do Banco Central do Brasil, sôbre as seções de crédito das coopera
tivas agrIcolas simples (não mistas) ou das cooperativas que desenvol
vam outro objeto (cons~, produção industrial, etc.)
Nossa emenda, que é apenas de redação, objetiva estabelecer que a criação e o funcionamento de se
de crédito em qualquer
cooperativa, singular ou simples, depe
do
Central do BrasiL
Sala das reuniõef' em 2

1971.

Relator
\

'Ms,

•

10 BRESOLI

Presidente
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COMISSÃÓ DE AGRICULTURA E POLíTICA RURAL
Projeto n9 292/71

"Define a polItica Nacional de Coo
perativismo, institui o regime ju
rIdico das sociedades cooperati vas, e di outras providincias".

EMENDA N9 8
Redija-se assim o art. 47:

"A sociedade seri administrada por urna Di
retoria ou Conselho de Administração , com
posto exclusivamente de associados eleitos pela Assembléia Geral, com mandato
nunca superior a quatro anos, sendo obri
gatória a renovação de, no mInimo,
1/3
(um terço) do Conselho de Administração"
Sala das reuniões, em 2 de

1971.

CHECO CHAVES
Relator

Presidente
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Projeto nO 292/71

,
ItDefine a Politica Nacional de Coo
perativismo, institui o regime j~
,
ridico das sociedades cooperativas
,
...
e da outras providencias lt •

-

EMENDA NO .2

No § 10 do art . 28, onde se diz "com recursos destinados a
fins espec1ficos" diga-se" com recursos e destinações espec1ficos" .

J US T I F I C AT I VA
,..

Parece que a intençao do projeto seria aprimorar o disposto no art. 39, do Decreto n Q 60.597/67 (regulamento do Decreto-lein Q
59/66), que diz:
,
,
,
"Podera a assembleia geral ordinaria criar ou,
tros fundos alem do previsto no arti go anterl
...
or(de reserva), com recursos e destinaçoes es
,
pecificos" .

-

Na emenda procuramos apenas transpor para o projeto
pressao vigente, como se ve... .

a ex-

em 2 de set mbro de 1971 .

Sala das

Relator

,
~A.r\

uml'\ U T

O BRESOLIN

Presidente
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Projeto n Q 292/71

,
"Define a Politica Nacional de COQ.
perativismo, institui o regime ju
,
ridico das sociedades cooperativas
,
'"
e da outras providencias" .
EMENDA NQ lQ.

Inclua- se como item IV no art .

35:

"IV - por deixar de atender a qualquer dc:s
,
requisitos estatutarios de ingresso
ou permanencia na cooperativa" .
"-

JUS T I F I C A T I V A

...

O art . 35 arrola os motivos de exclusao de associ'"
ados . Entendemos que ele
deve ser alargado para conter mais um, de
,
...
obvio interesse . Se a cooperativa exige que o associado preencha d~
terminadas condiçoes para ingresso ou permanencia no quadro social,
,
,
esta claro que, desatendidas quaisquer delas, ha motivo para a excl~
são do associado . Exemplos : o produtor que abandonou a profissão aI
'"
graria; o empregado de determinada empresa que se desligou da mesma,
etc ••
...

A

Sala das reuniões,

2 de setembro de 1971.

Relator

Presidente
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Projeto n Q 292/71

,
"Define a Politica Nacional de COQ.
perativismo, institui o regime j~
,
ridico das sociedades cooperativas
,
...
e da outras providencias".
EMENDA NQ

Suprima-se o art .

11

53.

JUS T I F I C A T I V A

o dispositivo, em tela determina que o diretor de cooperat1

va, candidato a cargo publico eletivo, se desincompatibilize seis meses antes do pleito .
,
Trata-se, em prim iro lugar, de preceito improprio a uma
lei cooperativista, poiS deveria estar numa lei el itoral. Em segundo lugar, não vemos nenhuma incompatibilidade entre a direção d uma
cooperativa e a realização de campanha eleitoral . A acolher a norma,
,
,
seria mais razoavel que a implantassemos na lei sindical, na lei es portiva, etc • •
Sala das reuniões, em 2

de 1971.

Relator

\

Presidente
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Projeto na 292/71
"Define a política Nacional de COQ.
perativismo, institui o regime j~
,
ridico das sociedades cooperativas
,
'"
e da outras providencias" .
EMENDA Na 12

Redija-se assim o art . 109:
"Fica extinta a contribuição de que trata o art . 13
do decreto-lei na 60, de 21 . 11. 66, com a redação
dada pelo decreto-lei na 668, de 3 . 7 . 69" .

•

JUS T I F I C A T I V A
O Decreto-lei na 60, que reorganizou o Banco Nacional de
Credito Cooperativo, estabeleceu que parte de seu capital seria sub~
crito pelas cooperativas de dois modos :
a) m diante a retenção, pelo Banco, de uma percen,
tagem dos financiamentos que viesse a conceder as mesmas;
b) mediante contribuição obrigatória por parte das
'"
cooperativas, consistente numa percentagem calculada sobre
seu movimento .
A contribuição da letra tlb" foi declarada inconstitucio...
nal, expedindO o Governo o decreto-lei nO 668, para lhe , dar outra fo~
ma, que ainda , segundo os interessados, teria o mesmo vicio da anterior.
,.
...
Os cooperativistas se vem batendo, desde a ediçao do de... dessa taxa do art . 13 (
"
ereto- lei nO 60, pela supressao
chamada
de t~
xa de cooperação'1 no citado decreto-lei na 60), poiS ela onera dema,.
,.
siadamente as finanças coope rativas e incide sobre todas elas, indiferentemente se são ou não clientes do banco" Elas se conformam, e...
...
...
las aceitam a retençao dos financiamento
mas nao a contribui çao ~
,
pulsoria .
"
,
Parece que a Camara andara acertGl. . . . v se fizer a retifica çao propos ta na emenda • .
Sala das
de 1971 .
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLíTICA RURAL

Projeto n9 292/71 (do Poder Executivo) ,

que

"Define a polItica Nacional de Cooperati
vismo, institui o regime jurIdico das socieda
des cooperativas e di outras providincias". -

EMENDA N9 13, substitutiva ao artigo 93 § 19:

" ... a contribuição sindical cooperativista constituir-se-i de importância correspondente a 0,2%

(dois décimos por

cento)

do valor do capital subscrito e fundos legais das sociedades coopera
tivas no exercIcio social do ano anterior até o limite miximo de 150
vizes o maior salirio mInimo regional do PaIs, sendo o

respectivo

montante distribuIdo, por metade, à Organização das Cooperativas Bra
sileiras e a outra metade, proporcionalmente, a suas filiadas nos Es
tados, Territórios e Distrito Federal, onde foi arrecadada".

- continua GER 0 .07
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

- Comissão de Agricultura e polItica Rura
(Emenda n913 ao Projeto de lei n9 292/71)

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda se justifica por dois motivos: Em
meiro lugar, porque é justo estabelecer-se um teto a essa

pri

contribui

ção em correspondência com as necessidades reais das entidades
ficiárias e prevenir-se ônus insuportável para as entidades

bene
contri

buintes. Em segundo lugar, pela conveniência de fixar-se um critério
uniforme em correspondência com a contribuição sindical devida pelas
emprêsas, de acôrdo com o disposto na Lei n9 4.140,

de 21 de

setem

bro de 1962, vigente, que estabeleceu o limite máximocE Cr$16.078,20

-

por empresa.

o limite de 150 vêzes o maior salário mInimo regional ar
responde ao valor de Cr$33.900,00, com a vantagem de adotar um crité
rio flexIvel, visto que o seu valor varia com o salário mInimo.
A contribuição sindical cooperativista conforme se estatue por êste parágrafo incide numa taxa de 0,2% (dois décimos~ cen
to) sôbre o valor do capital subscrito e diz dos fundos da sociedade

-

cooperativa e nao diz quais os fundos.

~

A palavra fundo neste caso e

muito vaga; daI a necessidade de se acrescentar a palavra LEGAIS,que
assim caracteriza bem a incidência da referida taxa.

Sala das reuniões, em 02 de setembro de 1971.

Relator

J~~ ~--tW
DEPUTADO ANTONIO BRESOLIN
Presidente
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Projeto n9 292/71

"Define a política Nacional de Coopera
tivismo, institui o regime
jurídico
das sociedades cooperativas, e dá outras providincias".

EMENDA N9 14

•

Art. 84 - Substitua-se sua redação pela seguinte:

"As cooperativas de crédito rural
e as secções de crédito das cooperativas agrícolas de qualquer grau só pode
rão operar com associados, pessoas físicas, pertencentes aos seus quadros,
ou, em ;se tratando de cooperativas cen
trais, aos quadros de suas cooperati vas associadas, exigindo-se disses associados que de forma efetiva e predominante:"
JUS T I F I C A T I V A

o Art. 84, com a sua redação original, proibe que as
cooperativas centrais operem diretamente com lavradores associados
seus ou associados de cooperativas subordinadas às centrais.
Essa
proibição vai acarretar sérias dificuldades às cooperativas centras,
pois vai obrigar cada cooperativa regiona~~~a-~
mana
ter sua própria secção de crédito,
a organi
zaçao.
Sala das reun oes,

-

,.
BRESOL
Presidente
GER 0.07
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COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLíTICA RURAL

Projeto n9 292/71
"Define a polItica Nacional de
.
Cooperativismo, institui o regime )url.
dico das sociedades cooperativas, e dá
outras providincias".

.

EMENDA N9 15
Art. 113 - Substitua-se sua redação pela seguinte:

"Fica estabelecido o prazo de 12
(doze) meses para que as cooperativas
atualmente registradas nos órgãos com
petentes reformulem os seus estatutos,
no que for cabIvel, adaptando-os ao
disposto na presente lei".

JUS T I F I C A T I V A
~

de importância que seja estabelecido um prazo para
que as cooperativas possam reformular os
estatutos, enquadrando-se na sistemática estabelecida p
lei.
Saladas reun'ões,

9'lllJJro

de 1971.

Relator

\

Presidente
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Projeto n9 292/71

"Define a polItica Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das
sociedades cooperativas, e dá
outras
providências". •

EMENDA N9 16
O Projeto oriundo do Ministério da Agricultura visa a
consolidar as Cooperativas de produtores rurais, as quais, em face da
perda de vantagens tributárias, se equiparam na comercialização às en
tidades tradicionais de comércio, com o pagamento do ICM e do IPI.são
agricultores ou pecuaristas que, reunidos em Cooperativas, se organi
zam para a melhoria das condições do beneficiamento, industrialização
e comercialização dos seus produtos. Vale dizer que os desassistidos
homens do campo , dentro da filosofia do cooperativismo, se juntam pa
ra uma defesa comum. são pessoas físicas que não têm organização privativa para a melhoria de sua atividade agropecuária. Não se pode entender, porém, a Cooperatividade industriais, que pessoas fIsicas e~u
jurídicas, se organizem para a formação de um cartel. Daí a necessida
de de ser bem definida a categoria social de quem o Projeto quer de fender, isto é, o produtor rural. Aliás, na exposição do Senhor Minis
tro da Agricultura está bem patente a intenção, quando se refere "às
Cooperativas de " produtores rurais".
Para evitar interpretações que firam a letra e o espírito do dispositivo, apresentamos a seguinte Emenda Substitutiva
ao
Artigo 85:
"As Cooperativas Agropecuárias poderão
adquirir produtos de não associados, agricultores ou pecuar
para completar
lotes
destinados
to de contratos ou suprir capa
de instalações indus
triais das
que as possuem".
Sala das

2 àe se embro de 1971.

Relator

--

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLtTICA

Projeto n9 292/71

"Define a polItica Nacional de Coo

•

perativismo, institui o regime ju
rídico das sociedades cooperativas, e di outras providincias".

EMENDA N9l7
Altere-se a redação do inciso V do capItulo XVI - art.
107, ficando assim redigido:

"Renovar 1/3 (um terço) dos cargos diretivos, med~'~~~Võ~
Sala das reuniões" em 2

setembro âe 1971.

Relator

ANTONIO BRESOLI
Presidente
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COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLíTICA

Projeto n9 292/71

"Define a polItica Nacional

de

.
Cooperativismo, institui o regime )url.
dico das sociedades cooperativas, e dá
~

outras providincias".

EMENDA N9 18

Suprima-se o Art. 111 e seu parágrafo único.
de 1971.

Sala das

HECO CHAVES
Relator

,
\~er.
...?~

•

ANTONIO BRESOLI
Presidente
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Projeto n9 292/71

"Define a Pol!tica Nacional de
Cooperativismo, institui o regime jur!
dico das sociedades cooperativas, e dá
outras providincias".

EMENDA N9 19

-

Acrescente-se ao final do art. 79 a seguinte expres-

sao:
"sendo

±
ijl1.Uw.IiI~.e"

tributação"
etembro de 1971.

Relator

,
Presidente

GER 0 .07
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COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLíTICA

Projeto n9 292/71

"Define a polItica Nacioanl de
Cooperativismo, institui o regime
jurIdico ~as sociedades cooperativas, e di outras providincias".

E ME N D A

N9 20

Numerar os incisos especificados no Art. 84.

Sala das reuniões, em 2 de setembro de 1971.

PACHECO CHAVE
Relator

Presidente

GER 0 .07
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COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLíTICA

Projeto n9 292/71

"Define a polItica Nacional de
Cooperativismo, institui o regime jurI
dico das sociedades cooperativas, e dá
outras providincias".

EMENDA N9 21

Acrescente-se ao art. 86 a expressão agropecuárias, ficando o referido dispositivo assim redigido:

"Art. 86 - As Cooperativas agropecuárias poderão
fornecer bens e serviços ••• "

Sala das reuniões, em 8 de setembro de 1971.

EHCO CHAVES
Relator

.
1-\
~ \\; ~~~
ANTONIO BRESOLIN
Presidente
GER e.07
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COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLíTICA RURAL

projeto n9 292/71

"Define a polItica Nacional de
Cooperativismo, institui o

regime

jurIdico das sociedades cooperativas, e dá outras providências".

EMENDA N9 22
Dá nova redação ao art. 80:
Os produtos perecIveis entregues à cooperativa pelos seus
associados implicam em outorga de plenos podêres para dos mesmos disporem, gravá-los e dá-los em garantia das operações de crédito, reali
zados pela sociedade.
Parágrafo único: - Os produtos não perecIveis entregues à
cooperativa não poderão ser comercializados, gravados ou instrumentos
de operação creditIcia, sem expressa autorização do cooperado.
Sala das reuniões, em 8 de setembro de 1971.

Relator

Presidente
GER 6.07
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COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLíTICA RURAL

EMENDAS DE PLENÂRIO AO PROJETO N9 292/71

"Define a política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das so
ciedades cooperativas, e dá outras providências"

P A R E C E R

Emenda n9 1: Acrescenta o têrmo "tributários"

à redação do § único do art. 29, visando incluir os incentivos tribu
tários entre os que poderão gozar as cooperativas.
Sou de parecer favorável.

Emenda n9 2: Visa aumentar o número mínimo de
pessoas físicas necessárias à criação de cooperativas singulares, o
número mínimo de cooperativas associadas para formar cooperativas oen
trais e o número mínimo de federações de cooperativas ou cooperati vas centrais para formar as confederações.
Sou de parecer contrário, pois o número pro posto pela mensagem do govêrno, facilita mais a organização cooperativista já tão dificultada por outros óbices.

Emenda n9 3: Visa a emenda manter, quanto aos
prazos, para as cooperativas de habitação, de crédito e das
seções

GER 6.07

-'.

•

•
«

,
••
f

j

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão de Agricultura e política Rural

de crédito das cooperativas mistas, as vantagens que o projeto garante
.....
às demais cooperativas, subordinando apenas aos orgaos propr10s de finanças e do sistema habitacional aquilo que lhes é peculiar.

..

Sou de parecer favorável à emenda.

Emenda n9 4: Visa incluir a armazenagem entre as exe
ções previstas no Projeto de lei na participação do capital das cooperativas.
Sou contra a emenda, pois a armazenagem, no meu enten
der, não se inclue nas exceções, evidentes por si mesmas, constituídas
por eletrificação, irrigação e telecomunicações, onde a atividade -esta
tal ou de interêsse público tem papel determinante.

Emenda n9 5: Visa aumentar o capital mínimo obrigatório para a formação de cooperativas, excetuando-se as escolares.
Sou contrário à emenda, pois, a rigor, para se consti
tuir certas cooperativas não seria necessário nem o capital. Prefiroos
limites inferidos do Projeto Governamental.

Emenda n9 6: Sou de parecer contrário pelas razões ex
postas ao discutir a Emenda n9 4.

Emenda n9 7: A emenda propõe o limite de 20% dos associados para a realização de Assembléias Gerais das cooperativas singulares, em 3a. convocação.
Sou de parecer contrário, pois o número proposto no
Projeto de Lei (10 associados) é para permitir que, em 3a. convocação,
se realize a assembléia geral, quando é manifesto o desinterêsse que es
ta desperta entre os associados.

Emenda n9 8: Visa a emenda atribuir, em caso de disso
lução, o fundo de reserva das cooperativas singulares, à Cooperativa
Central ou à sucursal mais próxima.

Gf - 07
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Comissão de Agricultura e política Rural

-

Não sei corno poderiam dispor de haver que nao per
tencem ao público, mas sim aos cooperados.
Sou de parecer contrário.

Emenda nQ 9: Visa a emenda definir claramente a
isenção tributária-sôbre as operações originadas pelo ato cooperati
VOe

-

-

Prejudicada pela aprovaçao anterior neste orgao
técnico de outra emenda idêntica de autoria do Deputado Ruy Bacelar.

-

Emenda nQ 10: Visa a emenda transferir armazens
do Ministério da Agricultura às cooperativas, quando desocupados
há 2 (dois) anos pelo menos.
Sou de parecer contrário.

Emenda nQ 11: A emenda pretende submeter a eleição a representação da Organização das Cooperativas Brasileiras no
Conselho Nacional de Cooperativismo.
Sou de parecer favorável à emenda, pois se a elei
ção constitui condição "sine qua non" para preenchimento dos órgãos
diretivos, Organização das Cooperativas (art. 107 - § único, item
IV do projeto) não vejo porque também não serem eleitos os represen
tantes desta no Conselho Nacional de Cooperativismo.

Emenda nQ 12: A emenda visa garantir a efetiva rea
lização da reunião mensal prevista sem subordiná-la aos caprichos
dos representantes dos órgãos do govêrno que a compõem.
Sou de parecer favorável.

Emenda nQ 13: Visa suprimir a atribuição conferida ao Conselho Nacional de Cooperativismo de organizar o CadaS70
Geral de Cooperativas.
Sou de parecer contrário à emenda.
GER 0,07
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Emenda n9 14: A emenda melhora o texto do proje
to.

Sou de parecer favorável.

Emenda n9 15: Visa acrescentar, especificando,
atividades a serem beneficiadas pelo Banco Nacional de Crédito Co
operativo.
A emenda é casuística e exclue, conseqüentemente, outras atividades que mereçam ser ser atendidas.
Sou contrário à emenda.
Emenda n9 16: Visa a aplicação obrigatória
de
3% do Fundo Nacional de Cooperativismo no treinamento de líderes
e administradores e no Cooperativismo escolar.
Sou contrário à vinculação obrigatória de recur
sos e, conseqüentemente, dou parecer contrário à emenda.
Emenda n9 17: Fixa os juros que o Banco Nacio nal de Crédito Cooperativo cobrará em suas atividades de financia
mento as cooperativas.
Não acho que se deva fixar a taxa de juros.Esta
deverá ser cobrada de acôrdo com a política geral no setor financiamento.
Sou contrário à emenda.
~

Emenda n9 18: Visa incluir o "Cooperativismo"co
mo matéria obrigatória no currículo das Escolas Rurais.
Sou contrário à emenda.
Emenda n9 19: A emenda quer obrigar as Cooperativas a organizarem Comitês Educativos encarregados de
difundir
.
seus pr1nc1p10S,
etc.
.
Esta não é atribuição de cooperativas, pois es
,,"tas {são senão emprêsas, com características próprias.
Sou contrário à emenda.
~.

"
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EMENDAS DE PLENÂRIO AO PROJETO NQ 292/71

"Define a polItica Nacional de
Cooperativismo, institui o regime ju
rIdico das sociedades cooperativas,e
di outras providincias".

PARECER

DA

COMISSÃO

A Comissão de Agricultura e polItica Rural, em reu
nião ordiniria hoje realizada, ao apreciar as Emendas de Plenirio ao
Projeto nQ 292/71, concluiu por unanimidade,nos tirmos do parecer do
Relator, pela aprovação das Emendas NQs. 3 e 14; pela rejeição

das

nQs. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18 e 19. Pela aprovação
das de nQs. 1 e 12, contra o voto do Deputado Delson Scarano; pelapre
judicialidade da de nQ 9, em virtude de aprovação anterior neste órgão técnico de outra emenda idintica de autoria do Deputado Ruy Bace
lar.
Rejeitou, contràriamente ao Parecer do Relator,

a

Emenda nQ 11.
Estiveram presentes os Senhores Antônio Bresolin ,
Presidente, Edvaldo Flôres, Vice-Presidente da Turma "B", Orensy Rodrigues, Antônio Ueno, Edgar Pereira, Paulo Alberto, Flivio Giovini,
Juarez Bernardes, Francisco Libardoni, Pacheco Chaves, Milton Bran dão, Cardoso de Almeida, Dias Menezes, Delson Scarano, Vasco Amaro,
Diogo Nomura, José Mandelli e Ruy Bacelar.
Sala das Reuniões da Comissão, em 9 de setembro de
1971.

,~~

ANTONIO BRESO
Presidente

Relator

GER 6.07
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COMISSÃO DE ECONOMIA
Projeto de lei nº 292 , de 1971
"Define a polí ti c a Nacional de Cooperativismo ,
institui o regime jurídico das sociedades coonerati
vas , e dá out r as providências".
Autor : PODER EXECUTIVO
Relator: SUSSill/IU HIRATA
INTRODUÇÃO
"
Com a l'IIensagem nQ 300 , de 19 de agosto
de 1971 ,

a-

c omDanhada de Exposição de Motivos do Sr . Ministro da Agricultura ,
o Exmo . Sr . Presidente da República encaminhou ao Congresso Nacio~

nal , para deliberaçao no prazo a que se refere o "caput" do art . 51
da Constituição Federal , projeto de le i que tem por objetivo refor
mular a legislação que regula a criação e o funcionamento das

so-

ciedades cooperativas , em. substituição às normas vigorantes do De ..

I

creto - lei nQ . 59 , de 21 de novembro de 1966 e seu

regul~lento ,

bai

xado com o Decreto nº 60 . 597 , de 19 de abril de 1967 .
Cabe a esta Comissão , nos têrmos do § 4º , do art . 31
do Regimento Interno oninar sôbre o mérito da correspondente propo
sição legislativa, que , nesta Casa , tramita sob nº 292 , de 1971 .
Os quc é: companham mais de perto o Movimento Coopera
tivista brasileiro saben que a edição do Decreto- lei nº 59 desClgr.§!:
,
,
dou a largas areas do cooperativismo , pois esncravem os llderes que,
na pleiteada reforma da leGislação então vigente , se realizasse e fetivo anrimoramento dêsse útil instrwnento organizacional .
,
Nao obstante - ha de se reconhecer - norma concessi
~

va de delegação permit i u ao poder regulamentador que , no ato da re
gulamentação , algumas arestas fôssem 6$paradas , minorando os efei tos , não desejaéios , do, lei regulamentada . O que não impediu , no en
tanto , continuassem insistindo os queixosos , junto às autoridades ,
,

~

para que se procedesse a nova reVlsao das normas vigorantes .
Duas

erm~

as entidades representativas do cooperati

vismo , cada qual batalhando , de seu lado , para conseguir o atendi mento das reivindicações dos cooperati vist2,s - a Aliança Brasileira de Cooperativas ( ABCOOP ) e a União Nacional das Sociedades Coo-

l

GER 0.07
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perati v as ( UNASCO ).
Hum Congresso Cooperativista realizado em 1969 , na
cidade de Belo Horizonte , sob os ausp{cios do eminente lünistro
Cirne Lima , logrou o ilustre titu1lar da Pasta da AGricultura

que

as duas entidades se fundi ssem numa ú nica ( OrCé;,nização das Coone rati V8S Brasileiras - OCB) , ficando então firmement e acertado Que
aCluêle ilustre Ministro patrocinari a a revisão legi slativa pleit~
ada .
Segundo sabemos , o nro jeto em exame acolhe

""ontos

de viste c1.8 e~.ltidé:,de repreGcntativa dos interêsses do cooner~lti v i smo nacional .
PAPECER

Confrontcilldo o presente Drojeto com a

..

le(~islação

vigent e ( De c reto - lei nº 59 e seu r e{julamento , o Decreto 60 . 597) ,
\

verificClno,J o seguinte :
DF-.

I. -

COOPERATIVAS CEN'.PHAIS E J?EDERAÇ ()ES'Y600}iERAT IV AS
.

~

Tanto na lOClslaçao vigente ctuanto na anterior,
DreVlélm-;=.~c

dois ti nos de sociedades destin2,das a reunir

1'S

coone -

rati vas sin.:;u18.res (cooperativas de 1 º grau ): as COOI'EH!,TIVAS C:~N

•

TRAIS e as F~D:SHAÇ()-'::;S D:S COOE~RA'rIVAS .

A cada uma c1elc- s outor~,;a-

vem- se encargos diferentes , mas , na realidade , as duas denomina ~

çoes scrviam para indic8r sociedades Clue , reunindo coonerativcs ,
realizavam , como realiz,am , em benef{ cio das fil i adéJs - lJOrtanto
dos associados - servlços em maior escala e Clue , justc::mentc
isso as t OrnélJH o.istint as dc1.S entidades representados .
são Paulo , por exempl o, deu- se preferênCia

Tlor

EnCJ,uant o em
" Cooper~

à denominação

t i va Central ", no Rio Grande do Sul os c ooperativi stas preferiram
a titulação de " Feder8ção de Cooperotivüs ".
Por indicar- se desnecessária a di versific[' ção
ob j eti vos dessas entidéLdes , optou o pro je to

de

~

em alteracao
rec omen
,

dável - pela solução l ógica da elimi nação da distinção das finali
...
,,..
dades desses orgaos .
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.
'"
A le{;lslaçao
vigente proibiu

c~ue

as cooDerc:: ti vas

centrais acolhessem em seu quadro social associo.dos individuais ,
mas apenas sociedades coollerativas .
pois as normas anteriores

.
'"
Tratava- De de uma lnovaçao,

Decreto - lei nQ 22 . 239/32 e leis q~e

o modificElTEllll - permit i am a dualidade ,e essa prática atendia às
necessidades dos agricultores .
Com efeito , se queremos o cooperativismo como ins
'"
,
trumento de desenvolvimento rural , nao podemos opor obstaculos
ao uso , pelos agricultores , do sistema c ooperativo , para êsse f i m
O lavrador , naturalmente , deve ser livre para escolher a coope rativa que melhormente atenda a seus interêsses , inclusive

uma

"central" ou "feder8_ção ", pois pode ocorrer que a c oojlerati va
singular próxima de sua propriedade não tenha , como uma cooperativa central, mesmo distante , serviços que o satisfaçam.
Louve - se , a propósito , o projeto , que restabelece ,
sem dúvida com o aplauso de todos os interessados , essa uráti ca ,

•

'"
embora nao
indiscriminadamente , pois , cautelosamente , determina

que os associados individuais se congreguem , nas centrais ou fe derações, em grunos especiais , que funcionarão como uma " pré - co~
'"
,.
perati va" , prevenindo a futura transformaçao desses gruDos
em
coo-perativas . Tem o dispositivo , assim , um sentido educativo di.o....
no de elogios ( § lQ do art . 6º) .

11 . -

ATIVIDADES CREDITÓRIAS NAS COOPERATIVAS
O Decreto

nº 22 . 239/32 permitia Que ~ s coopera-

tivas desenvolvessem , ao lado de outros objetivos , a atividade
credi t ória ( cooper8_ti vas mistas) .

Isso se consti tuia particulaE.

mente útil para as cooperativas rurais ( denominação usual po.ra
as cooperati VElS Clue congregam produt ores agropecuários) , Dois elas tinhan condições de oferecer aos seus assocÍé dos , simultânea
mente, serviços de compras em comum , serviços de venda em comum
e serviços creditórios . O Decreto - lei nº 59 , no entanto , por mo.
'"
tlVOS
que nao
colhe referir nesta

assentad~ ,

vedou essa faculda-

de , estipulando Clue as atividades creditórias somente noderiam
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ser desenvolvidas em cooperativas singulares (um único objeto) : as
coonerativus de crédito .
~

~

~

As reclamaçoes dos cooperativistas nao cessaram

e

seus lideres vêm , ,~ esde então , lJrOcurando convencer as autoridades
de Clue a realização de atividades creditórias nas cooperativas rusido

raiseram realmente benéficas e , se algum abuso houve , teria
fácil identificar os diri gentes inidôneos .
A

O tempo transcorrido permitiu demonstrar o acertode
tais argumentos e , agora , o projeto volta a

permit i r , com caute -

las Clue endossamos , Clue as cooperativas não espec i f i cas noderão
de
sempenhar atividades creditórias juntamente com as demais de

seu

programa .

LIVROS OBRIGATÓRIOS

111 . -

,

O caDltul o relacionado com os livros que as
••
•

•

coo~era

tivas devem utilizar para registro de seus atos e fatos foi louvàvelmente simplificado no projeto .

CAPITAL

IV. -

~

A orimeira modificaçao a que devemos aludir , relnti
vamente ao capital das entidades cooperativas , refere - se ao limite
máximo do valor das quotas-partes em Clue o mesmo
•

S8

divide .

Pela lecislação atual , êsse valor está fixado em Cr$
1 , 00 .

No projeto prevê- se , prudentemente , limi te em têrmos do

"maior salário- minimo vigente no Pais ".
. 1 ar , nesse CC.pl' t u 1 o ,
FI a' q:ue se aSSlna

-

outrc~

.
- .
lnovaçao

.
Segundo a leglslaçao
atual , Clue o projeto acolhe , os associados das

.

~

cooperatl V2S poderao ser , pelos respectivos estatut os , cOIlroelidos
a subscreverem c8pil,al proporcional ao seu movimento financeiro ou
A

a outros fu_tos econOlillCOS .

Estabelece o projeto, como inovação ,

que, nesses casos , o est8tuto d.everá 1jrever a revisão periódica dês
se capital , para ajust8mento às condições vigentes, o 0~e é ,

sem

dúvida, boa medida lJara asse .'; urar o adequado relaci onament o do capit2.1 do associado com o movimento da sociedade ( §

2~

do art . 27) .
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5.

Fillmos

v. -

A legislação em vlgor obriga apenas as coo perativas,
a propósito , à constituição do Fundo de Reserva .

O projeto, no que,

aliás , acolhe reivindicação dos líderes cooperativistas , lJassa a ex,!
gir , t2TIlbém , a constituição do Fundo de Assistência Técnica , :~duca
cional e Social .

Dessa maneira, a COOIJerativa ficará armadade

re -

cursos para realizar atividades que a distinguem QOS demais tiposde
sd:lciedade , ou seja , amparar e assistir seus associados e familiares,
quer no setor técnico , quer no setor educacional , como ainda no se tor social .

IvIas já há cooperativas que , hoje , c r e"ças à comnreensão

e à colaboração financeira de seus associados , realizam valioso tra
balho nesse sentido .

. da transformaçao
~
Melhormente sera' , a partlr

dêste lirojeto em lei , Quando tôdas terão condições de atingir

..

os

pré- mencionados objetivos .
Quanto ao "Fundo Nacional de Cooperativismo ", insti ,
,
tUldo pelo De c.-lei nQ 59 , ha que se assinalar que nem essa lei nem
o decreto que a regulamentou referiram- se às fontes de recursos des
tinados às suas finalidades , a não ser à importância inicial de Cr$
500 . 000 . 000 , 00 ( quinhentos milhões de cruzeiros ), que cUffinria

ao

INDA depositar , em favor da referida conta , no Banco Nacional

de

Crédito Cooperativo S . A. ( Dec . -lei 59 , art . 24 ).
.

Previdentemente ,

~

agora , o projeto corrige a omlssao daquele decreto - lei , criando as

,

fontes de suprimento do Fundo Nacional de Cooperativismo, que

e

mantido junto ao Banco Nacional de Crédit o Cooperativo (art . 104) .

VI. -

ASSOCIADOS

No capítUlO relacionado com a admissão e desligamen
,
to dos associados ha , por igual , dispositivos que aprimoram a legi~
lação atual .

Assim

cios das atividades

é que se permite que compertilhem dos benefí
d2S

coo perativas de eletrificação , irrigação e

telecomunicações qUillLtOS se localizem na área das respectivas ope rações , sendo a,::sricul tores as pessoas físicas , e , as jurídicas , sem
essa limitação .

Hoje, há, Dor exemi)lo , dificuldades na expansão da
GEA
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rêde elétric~ rural ~ consUJnidores não agricultores , o que , eviden
temente , constitui um absurdo .

~sse ti po de coo perativ~ não

deve

ser constituído para atender a pessoas (digamos assim para melhor
escl are cer nosso pens8nento) mas a áreas .

Todos os que operarem

dentro da área de operaç ão da coopera tiva de energia elétrica, de verão poder usufruir da energia por ela distribuí da .

ASSEMBLÉIAS GERAIS

VII . -

Relativ2~ente às normas destinadas a regular as as -

sembléias gerais, du~s inovaç ões dignas de reg istro : a primeira , sô
bre o sistema de representação dos grupos de associados individu
ais das

cooper ~tiv ~s

~

centrais e das federaçoes de cooperativas ;

a

segunda , dizendo respeito à possibilidade de representação , nas as
sembléias , dos associados que a elas não puderem comparecer por mo

..

tivo de doença.

ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO

VIII . -

Duas modificações de imp ortância insere o projeto ,
na parte re1 2t iva à administração das coo perat ivas : uma , determinan
do que a administração deve ser renovada , a cada eleição, em , pelo

...

menos , um terço de seus membros dirigentes , a outra , estabelecendo

•

o período de 6 meses antes do pleito , antes do qual deverão a:t'as tar- se da diretoria aquêles que se cffi1didatarem a cargo público eletivo , desincompatibilizando- se, para efeito de eleição .

,

~

Alem dessas alteraçoes , modifica o projeto , de 3 pa
ra 4 anos , o limite máximo permitido para o período de mandrlto

da

~

Diretoria ou do Conselho de · Administroçé3o das Coo·gerativ8s .

DEm.'IEMBRAMENTO DE COOpóh!.TIVAS

IX . -

A l egislaç ão prevê hoje apenas as hipóteses de
~

S8.0

~

e illcorporaçao de coo perc..t ivas .

fu -

O projeto admite , mais, o li des

membramentoll dessES entidades, ou se ja , que uma coo:9crati va que haja atingido dimensão inadequadamente gronde , se desmembre em tant as
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quantas se indi quem necessáriQs ao atendimento dos inter êsses de
,
.
seus associados , procedendo- se a repartlçao , entre as novas coo ~

~

perati vas , na 'proporçao do capital de cada associado que pnra as
mesmas se transferirem , do patrimônio da entidade desmembr<.:.da , as
sim corno os fundos que a mesma possui a , os quais , nas novas cooperativ2.s , continuarão indi v i z{ veis entre os associados , De ante
riormente tivessem essa c arac ter{ sti c a .

x. -

DISSOLUÇÃO DAS COOPERATIV!~S
~

Introduz o ·orojeto uma alterpçDo im:rJortante nesse
Car'{ tulo .

é

Se..ó'Undo a lei atual , -podem os assoc i ados (erJ. I:laioria ,

c laro ) deli heraI " " spoilt e suae ", a dissolução da coopera.ti va .
~

Para evit 2x o perigo de t21 deliber2çao ser tomada em detrimento
do direito da minoria , que pode desejar conti nuar onerando a so-

•

c i edade , prevê , oportunamento , o projeto , no i tem I, do art . 63 ,
.
, .
,. "
,
que a dlssoluçao volunt arla nao p odera se efetivar quando um numero m{ n i mo de associad o s , estabelecido na lei ( art .

6º ),

se dis

puser a assec;urar a cont inuidade da coopero.tiva .

XI. -

ATO COOPERliTIVO

.

~

.

Urna lnov2çao lmportante , se bem que Se1:1 o alcance
dese jado :gelos cooperati vistD,s ,

é

a de se reconhecer a existên -

cia do " ato c ooperativo", clue são , na definição do projeto ,
praticéi.dos entre as c ooperativos e seus associados

8

entre

os
A

e~)tes

e aquelas e ainda entre as c o oper,,;,t i Vél.S associadas entre si , at o
Â " " ' .

,..,

esse nro car8ct erlz,ador d e operaçao de merc ado , "nem ele contrClt o
de c omSTa e venda de produto ou mercadoria".
~

Trata- se , nao se pode deixar de considerar , de uma
vitória dos coo])erati vistas , que podem assim deIil.Onstrar Que o ato
~

cooDerativo nao se confunde com o ato mercantil .
XI I. -

DISTRIBUIÇÃO DE .DESPESAS
É um cap{tulo nôvo que se i nsere na legislação bra
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brasileira de cooperativismo , êste , relacionado com
ção das despesas das cooperativas .

é:1

distri bui -

Todos s2.,bem que a cOOTleré'.ti -

va não visa a lucros , mas nem todos , senão ger almente os eSl)ecia
,
list as , p odem indicar quais as 'oeculiaridades da sistematica ope
r a cional dêsse ti ~ o de so ciedade , oue mostram , ineludivelmente ,
não terem elas objetivos de lucro nem oportunid8.de de obtê- l o.
O art . 81 do projeto consagra a norma de que
" as desnesas da so ciedade serão cobert as nel os as
sociados , mediante r ateio na proporçao direta da fru
i ção dos serviços ".

-

Isso quer significar o seguinte , numa coo pe r ativa

-

de comerci alizaçao rural , por exemplo :

a sociedade recebe dosas

sociados os produtos para venda em comum. Coloc a- os no mercado e
;

entrega a êsses mesmos assôciados o result 2d o da venda . O esqu~
,
.
ma é , assim , da maior simplicidade . Como , porem , os assoclados
precisam cobrir as despesas , autorizam êles (mediante norma esta
tutária , ou deliberação em assembléia) que a coop erativa retire ,
do resultado da exemplifi cada venda , uma parcela para aquêle fim
( cobertura das despesas sociais), calculada , obvi e~e nte, por esti
mativa , Dois o quantum exat o do que lhes caberá no rateio final
das desn esas só será realmente c onhe cido no fim do ano , quandoro
ensejo do b alanço .

Se a estima tiva tiver sido alta e , portanto,

houver um " superavit ", as cont as indicarão uma SOBRA, que deverá

-

-

ser DEVOLVIDA ao associ a do , n a proporç a o exata da contri buiçao
feit a p or estimativa; se tiver h avi do "deficit " , a insuficiência
terá que ser coberta pelo associado na mesma prop orção da contri

-

buiçao que antecipou .
Permite a lei e pe rmite o projeto que , dêsse " superavit " ou SOBRAS , se retirem recursos para com:por o Fundo

de

Res erva e , aG ora também , para o Fundo de Assistência Técnic a , Educacional e Social .
Para atender às situaçõ es deficitárias e antes de
os associados serem compelidos a complementar suas contribuições
para o custeio dos gastos sociais, a administração poderá reti -
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•
rar recursos do Fundo de Reserva , o que é natural , pois , como vimos , é êle comDosto com recursos dos próprios associados ( art . 89) .
Há mais uma importante inovação a registrar no exa
me dêsse c 8:0 { tulo : diz ela respeito à permissão dada às cooperuti
vas para que subdividam a contribuição dos associados destinada
A

,

ao custeio da sociedade , de forma a que todos eles atendam as des
pesas gera1s , cobrindo os castos com serviços espe c{ficos apenas
A

A

aqueles que deles usarem.
OP~RAÇOES

XIII . -

tJ

DAS COOPER.~TIV fl.S

Encontramos também neste cap{tulo algumas inovações
de nota : a) autorização às cooperativas para se registrarem como
,
armazens gera1s , podendo , conseqüentemente , emitirem " Conhecimentos de depósito" e "Warrants".

E esta é , sem dúvida , das altera

ções mais realçáveis do projeto , uma vez que amplia grandemente as
possibilidades de as cooperativas rurais, que são as mais interes

-

'"
sadas , de levantarem recursos sobre
a produçao de seus cooperados ,

em depósito em seus armazéns , com a finalidade , aliás, de atender
aos interêss es dêsses mesmos cooperados;
b) autorização , às cooperativas de vendas em comum

de

produtos rurais ( gerelmente chamadas coo perativas rurais) , de adquirirem , de terceiros, produção necessáriu à completar lotes des
tinados ao cumprimento de contratos , ou suprir c apacidade ociosa

-

das instalaçoes industriais .
A razão de ser da permiss20 exolica- se : É que a cooperE.
tiva pode atravesaar fase de carência de produtos para atender

a

seus compromissos , qu:::mdo se ja deficient e a safc'a dos cooperados;
c) perrniss20 , às cooperativas , DPra fornecerem bens

e

serv1ços a n20 associados, desde que isso atenda aos objetivos so
C121S .

Aqui t8lIlbém, na inclusão dêsse permissivo legal , nrevale .
ceu o bom senso , pois, en muitos casos , a 2Jn"llaçao
dOS
serviços

-

-

provoca reduçao de custos , o que é do mai or int erêsse lX.1ra a so ci
edade .

Em muitos casos, também , não pode a cooperativa (coi sa co
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comum nas pCCLuenas cide.des) deixar de atender a não associados ,
pois , talvez , seJa ela o único varejo de certos grodutos, ou
CLue , a preços mais baixos , pode fornecê -los .

o

A prftica continua

da de compra na cooperativa , acaba , ademais , por levar o não as
sociado a reconhecer a conveniência de sua filiação à sociedade .
.
'"
Por fim, assinale - se a autorlzaçao
-- com as cau

telas recomendáveis , o.través do poder público -- para Que .::s c.Q
olJerc,ti vas se filiem a sociedades não cooperativas .
um exemnlo da conveniência da medida .

.

Podemos dar

,

Organlzou- se , recentemen

te , em Limeira - SP , uma sociedo.de merc antil destinadél a industri
alizar a larémja .
res.

Todo o capital foi subscrito por citriculto-

Uma das malS eficientes de nossas coo perativ2s (Coo perat i

va Holambra) , CLue teria int erêsse em. encaminhar para a indústrio
a produção recebida de seus cooperados , não pôde fazê - lo por ve dar a lei CLue ela se fil i e a uma

XIV.-

SIS'j'El'ilA

TRABALHI ~ TA

sociedade não cooperativc .

'S REPRE3EN'rATIVO NO

COOFSRNrIVI~)r\lO

'"
As coonerativas nao
se enCLuadram em nenhum dos es
•

A

, ...

CLuemas sindicais , p01S estes IOraID formulados tendo em vist e:
emprêsa capitalista.
las .

a

Era preciso implantar um , especial , p2r8 e

Os redatores do projeto encont r aram o meio . Instituiu-se ,

como representante do cooperativismo , uma ent i dade privado. (soci
edade civil , sem fins lucrativos) , CLue se denomina Organizaçno
das Cooperati Vé.""c S Brasileiras (já aludida no in{cio dêst e narecer ),
cujas caracter{ sticas fundamentais se estabelece .

Para DsseGU -

rar a viabilid2.de de seu funcionamento, o projeto cria

2.

"Contri

buição Sindical Cooperativista", CLue as cooperativas recolherão ,
em benef{cio da ent idade, ps.r2~ ser repartida entre essa entidade
e as "org2.Ylizaç ões " estadwüs , Clue se constituirão representémtcs
do cooper8.tivismo no âmbito dos j~ st2.dos , Territórios e Distrito
Federal .

xv. -

CONSELHO NACIONAL :DE COOp ,mATIVISMO
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o

projeto , apesar da oposição de muitos cr{ti co s

da legislação cooperativista , mantém o Conselho Nacional de Coonerativismo, c om atribuiç ões semelhantes às ~ue , hoje , a leGisla
ção em vigor lhe at ri bui , alterando , contudo , um ponto importan
te : o de Que será o Ministro da Agricultu ra Quem o presidi rá , e
não mais o Presidente do I NCRA , func ionando êste como suplente ,
n o referido cargo , do Titular da Pasta da Agri cultura .
OUTRAS DISPOS I Ç~ES

XVI. -

.

~

~

Algumas lnovaçoes sao ainda estabelecidas nb pro
jeto , concernentemente , por exempl o, ao Banc o Nacionao de Crédi
to Cooperativo, Que poderá passar a re c eber depósitos das coope
rativas de crédit o e das seções de crédito das c ooDerativas Que
não tenham essa destinação espe c{fi ca , e , ainda , operar com Des
soas f { sicas ou jur{ dicas estranhas ao Quadro soci al das coope rativas , desde Que haja b enef{ cio para as cooperativas e estas
figurem na operação banc ári a . .
Ext ingue - se t axa criada em favor do BNCO , devi das pel as c ooperat ivas .
Cons i deram- se tributáve i s os resultados auferi .

~

dos pelas cooperat l vas em suas operaçoes com terceiros , ou de ~

cor rentes de sua part i cipaçao em

....

~

s nao cooperativistas ,

emnr2~

resultados êsses Que , segundo se di spõe, intesrétrão o Fundo

de

Assistência Técni ca , Educacional e Social , não sento , nortanto ,
distribu{dos aos assoc i ados individualmente ou diretamente .
Est2.belece - se Clue
as coo-nero:ti vas de consumo te
.~

rão nrefercncia (uma vez atendidas as deduções determinadas De
las legisla.çõ;.;s espec{fico.s ) para recebimento de seus créditos
de pessoas jur{dicas que efetuem des c ontos nas folhas de pagamento de seus

empr~Gados ,

associados das mesmas cooperativas .

Fi nalmente , assinale - se uma grande melhoria
relação ~ó lei vigente , respei tante à eXigêncio. de 1l2,recer
~

em
de
.....

audi t ores na nrestaçao de contas d2.s cooperati vo.s . Essa eXlGen

GER 6.07

CÂMARA DOS

DEPUTADOS

,

"

cla , ho je , tem carater zerc.l e alcrmça todas as coopero.ti vas , ln
clusi ve aquelas de :gequena c: pacidade econômica , que não podem pa
gcJ' os altos honorários de um auditor , ou que estejam loc o.lizadas
em cidades onde não não existam êsses })rofissionais .

Em tais hi -

p óteses , prevê o projet o que a exigência pOderá ser susnenS3 .

:Pa

ra morElid2de do sisteme , o servico de 8uditorin terá aue ser cre

-

~

~

.
Jenci adonele OrgQnlZaçao
de.S Coonerati vo.s BrEJ.sileiras .

Essas as é:üter8.ç ões mais ial)ort ontes , m8.is dignas
de nota que , a nosso ver , insere o projeto .
A nresente proposição do Poder ~~xe cuti vo

merece ,

sem dúvida , o referendo desta Comissão , mas , te.nto não imnede que

-

consideremos oportunas algumas alter8çoes no projeto sob parecer,
que apre sentamos , a seguir , com o propósito de elar à iniciati VO.
ora objeto de exame , colaboro.ção que consideramos indis 1Je nsó.vel
ao seu a primor emento .
Com êste pare c er sôbre o projeto , submetemos
percucientc

e);:am~

.

ao

~

desta Comlssao , as subsequentes emendas , de nos

~ M-? ~/~'1:- 1777
_---+t--;.r--.rJ~'> pU lQ-e.=--af<g

sa autoria :

-

3MENDA NQ 1
Acrescent e - se , ao final (lo 8rt . 9 Q:
" ou a maior autorid2.de esco12.r do munic{1JÍo , quando
a coon Grati va congregar assoc i ados de mélÍs de um es
t abeleciment o de ensino ".

•

o

dispositivo trata d[.s coo )cr2.t i Vé'}S escolares ,

~

aue serao dispensadas de formalidades de re:_'; istro , devendo ape nas remeter seus documentos ao r NCRA " devidemente assinados e au
tentic ad os 11elo diretor do e stabelecimento de ensino ", cujO[; alu
~

nos sao os ass ociados da cooperativa .
Pensa- se , contudo ( c onforme estudos feitos em re
cent e seminário realizado em Serra Negra - SP ), que as coo:oern.ti vas escolares terão mais capacidade de sobrevivênci2 e de êxito
"
,
se congrego.rem alunos de todcs
as escolas ou de e;ro.nde numero

de escolas do muni c{pio .

,

Nesse caso , outra devera ser a autori -

dade a autenticar seus atos consti t utivos .

-----j~..,...,~ qP?J2~-a~S,
G ER 6.07

CÂMARA
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EMENDA

N~

2

Transforme-se
em

,
paragrafo

,
unico,

a

a

,
ultima

parte

do

art. 84

saber:

,

~

§ uni c o - As operaçoes de que trat a
,

'"

es te ar'"

~

ti go so poderao ser pra ti cadas com pessoas j u ,
ridicas, associadas, desde que exerçam exc l us.!...
,
,
vamente atividades agricolas, pecuarias ou ex-

,

~

trativas, na area de açao da cooperativa, ou

atL.

~

vi dade de captura ou transformaçao do pescado.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de emenda destinada a dar maior clareza ao
di sposi ti vo.

GER 5.07

CÂMARA DOS DEPUTADOS
EMENDA

N~

3

Exluam-se as palavras finais do art. 93 , que
dizem:
,
~

~

lia nao ser no caso de constituiçao de sindica
to de emp regados ".

JUSTIFICATIVA

Como está redigido o dispositivo (que institu i
~

~

uma contr ibu iça0 s indi cal cooperat ivista em favor da Organ izaçao
das Cooperativas Brasileiras), as cooperativas deveriam deixar de
pagá-Ia se viesse a ser constitufdo sindicato dos empregados

em

cooperativas. Ora, acontece que o financiamento de tais sindicatos

é
,.

feito pelos próprios errpregados, cabendo

ao

errpregador (cocp e -

rativa) apenas o encargo de descontar as contribuições nas respec tivas foi has de pagamento.
~

,

~

Nao ha, portanto, nenhuma

razao para corre-

~

I ac ionar-se o pagamento da contribu iça0 sindical cooperat ivista com

"
a inexistencia
de sindicato de

empregados das cooperativas.

GER 8.0 7
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4

REdija-se assim o

art. 110:

"Os resultados positivos obtidos nas ope,...

,...

~

raçoes sociais das cooperativas nao poderao,

,

em h ipotese ai giJma, ser cons iderados

como

renda tributável, qual quer que seja a sua de~
,...

,...

tinaçao, salvo os que provierem das operaçoes
de que tratam os arts. 85,86 e 88 desta lei".

JUSTIFICATIVA

..
,...

Cuida o art. 110, com a redaçao atual, de de-

carar tributáveis os resultados das operações

com terceiros (arts.
,...

85 e 86) ou a renda que as cooperativas re,ceberao das sociedades
capitais

ce

de que venham a fazer parte.
Para acautel ar as cooperat ivas contra

,...

inter-

Ao

pretaçoes menos claras, achamos conveniente fundir esse Elispositivo com a matéria do art. 104 do Decreto n~ 60.597/67,

•

diz

vigente, que

textualmente:
,...

"Os resultados obtidos nas operaçoes
,...

,...

,

sociais

das cooperat ivas nao poderao, em h ipotese

al-

guma, ser consideradas como renda tributável,
,...

qualquer que seja sua destinaçao".

-G E R 6.07

CAMARA DOS

DEPUTADOS

EMEI'DA

N~

5

No art. 6~ item 111; art. 6~ § 1~; art.40 item 111;
art. 41 e § único; e art. 61, diga-se, conforme couber:

Cooperat iva Central
~

Federaçao de Cooperativas
~

Confederaçao de Cooperat ivas

JUSTIFICATIVA
~

A emenda visa
" tipos
tres

uniformizar a denominaçao desses

de sociedade cooperativa, citado ora como "centrais de coo
assim

perat ivas", ora como "Centrais", ou "cooperat iva central", e

,

~

~

tambem "federaçao ' de cooperat ivas

•

EMEI'DA

N~

No art. 6~,

ou "federaçoes", etc ••

---

6

§ 2~, acrescente-se

In

fine:

"salvo quando autorizadas pelo Banco Central do
~

Brasil na conformidade de orientaçao estabeleci-

,

~

da pelo orgao normativo".

JUSTIFiCATIVA

A emenda visa impedi r que
•

se consagre

absoluta a proibição constante do § único do art. 6~ (de qae

como
as federa-

~

çoes de cooperativas e as cooperativas centrais que desenvolvem atividades creditorias

não possam admi t ir

,

associados individuais).

,

~

O orgao normat ivo das cooperat ivas de cred ito

,

~,

das seçoes de credito das cooperativas podera vir a estabelecer,
estudo de cada caso, medidas que facil item o atendimento, pelas
mas, dos associcndos

e
no

mes-

individuais, alargando-se, assim, os beneffcios

que possam prestar a produtores rurais.

GER 0.07
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A

Acrescente-se

,

ao art. 10 mais este paragra-

fo:

"§3~ - Somente as cooperativas

yY'Ii";)t~ ~

las't'P oderao criar

agrfco

~"

-

e manter seçao de credi t o".

JU5rIFICATIVA

Consoante o projeto (art. 18, § 10 e outros) o
,

I'V

Â

Banco Central do Brasil exercera controle e fiscal izaçao
as atividades das cooperativas de crédi t o e as seções de

Â

sobre
crédito

das cooperat ivas agrfcol as mistas. Acontece, contudo, que se não
~

inseriF4Tl06 no art. 10 o

~

A

A

§ proposto, escaparao a esse controle e

fiscal ização/ as seções de crédito de cooperativas não agrfcolas

,

,

~

bem assim das oroprias cooperativas agrlcolas quando nao

•

e

sejam

mistas.

GER
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Dê-se, ao §2 Q , do art. 104, a sef uinte redação:

Art . 104.

•

§2Q. Os recursos do Fundo , deduzidos o necessário
ao custeio da sua administração, serão aplic ados
pelo Banco Nacional de erédlto Cooperativo, obrl,
ga8oriamente , em financiamento de atividades que
interessem de maneira relevante o abastecimento
das populações, a cri t-ério do ~ :~:nselho Nacional
de Cooperati vismo.

JUSTIFICATIVA
Levando em conta que o movimento cooperativista
brasileiro, enco~tra-se em fas de expansão e que a nova lei
irá propiciar condições altamente favoráveis ao seu des nvolvimento , os recursos colocados ~ disposição do ~llndo dec erão ser
carreados, especlficamente , à programas vinculados à política
cooperativista governamental •

._._. _ ._._~I

c2rv~

A esta Comissão foram remetidas 1 9 emendas , ofer~
cidas , em IJ 1enário , ao projeto , as quais reproduzi mos , a seguir ,
acomt)anh8das de subseqü 'cnte parecer .
EI/rElIDAS DE PLENÁRIO - PARECER

GER 0.0"1

CÂMARA DOS DEPUTADOS

EMENDA N2

1

Dê-se ao Art. 22, § ún ico, a segu inte redação:

Parágrafó único.

A ação do Poder PÚbl ico se exer-

,

~

A,

cera, principalmente, mediante prestaçao de assistencia tecnica
de incentivos
sários

à

e

tributários, financeiros e creditórios especiais, noces

criação, desenvolvimento e integração das entidades coope-

rativas que pretendem executar ou

executem atividades consideradas

priori t á r ias nos planos governamentais.

Dep . Wilmar Dallanhol
PARECER

•

rejeitar •

"
""
Face "
a polltica
tributaria estabelecida pelo Governo,
qualquer medida

isolada, com vistas

rios, irá criar sérios problemas

,

à

à

criação de incentivos tributá-

,

referida polftica, o que não

e

aconselhavel.

"
,
O assunto, pela sua importancia, devera ser tratado

..

em projeto especffico.
~
----

GER 6.07
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'"
'"
De-se
ao Art. 6~, a segu inte redaçao:
'" consideradas:
Art. 6~. As sociedades cooperativas sao

I - Singulares, as constitufdas pelo número mfnimo de 40 (Quarenta) pessoas

ffsicas, sendo excepcionalmente permitida a admissão

de pessoas jurfdicas que tenham por objeto as mesmas ou correlatas a
tividades econ~micas das pessoas ffsicas ou, ainda, aquelas sem

fins

lucrativos.
'"
II - Coop-erativas centrais e federaçoES
de coop e rativas, as cons

titufdas de, no mfnimo 5 (cinco) singulares, podendo, excepcionalmente
admi t i r assoc iados

ind ivi duais;

111 - Confederações, as constitufdas, pelo menos, de 5 (cinco)
'"
federaçoes
ou centrais de cooperativas, da mesma ou de diferentes mo

dai idades.

§

1~. Os associados individuais das cooperativas centrais e f~

derações serão inscritos no Livro de Matrfcula da sociedade e classi "
'"
ficados em grupos vIsando
a transformaçao,
no futuro, em cooperativas

'"
singulares que a elas se filiarao.

§ 2~. A e x ceção
dêste

estabelecida no item 11, in fine, do

"caput"

artigo não se aplica às centrais e federais que exerçam ativida-

,

,

des de credIto.

§ 3~. Em casos excepcionais e verificadas previamente as condi
'"
'"
'"
çoes
pecul iares de constituiçao,
funcionamento e sobrevivencia,
o Con-

,

selho Nacional de Cooperativismo podera autorizar o registro de

,

O:>ope

rativas com menor numero de associados.

Dep . Wilmar Dallanhol
PAAECER:

reje itar.
Casos

há em que a dificuldade de obtenção de asso-

'"

ciados para a constituiçao de
tor

I im i t a n te

,

cooperativas, numa prirreira etapa, e fa -

ao desenvolvimento do sistema cooperat ivista. Com

aumento proposto, embora o objetivo seja vál ido,
na-se mais evidente. (Art. 6~

o

o óbice apontado tor

item 1,11, 111)
p '

"

G E R 6 ,0 7
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EMEI'DA NQ 3

~

A

De-se ao Art. 18, § 9Q, a segu inte redaçao:

A

§ 9Q. Salvo o disposto quanto aos prazos, a au t ori
~

~

zaçao para funcionamento fias cooperativas de habitaçao, das
crédi t o e das seções de crédito das cooperativas agr(colas
subordina-se, ainda,

à

de
mistas

pol (t ica dos respect ivos órgãos normat ivos.

De p . Wilmar Dallanhol

PARECER:

rejeitar.

,

O projeto esta

suficientemente

claro quanto aos pra
~

zos a serem

, .

atendidos para o registro das cooperativas

nao

serdo

~

necessarla a introduçao

de "salvo o disposto quanto aos prazos".

·.
1

~----

GER 6 .0?

CAMARA DOS DEPUTADOS

EMENDA N~

""
De-se

4

'"
ao Art. 24, § 2~, a segu inte redaçao:

'"
'" sujeitas ao I imite estabelecido no
§ 2~. Nao
estao

parágrafo anterior as pessoas jur(dicas de direito públ ico que parU,.
'"
'"
cipem de cooperativas de eletrificaçao,
irrigaçao,
arrrazenagem

e

'"
te I ecomun i caçoes.

Dep . Wilmar Dallanhol

PARECER:

rejeitar.

'"
Nao
havendo

cooperat ivas de armazenamento, a mo

'"
'" de ser.
dificaçao
perde a razao

.'"------- - -

-

GER 6 .07

CAMARA DOS DEPUTADOS

EMENDA NQ

5

Acrescente-se

ao Art. 24, o § 4Q.

§ 4Q. Ressalvadas as Cooperativas Escolares as demais somente serão constitufdas e registradas, desde que prevejam
um cap ital mfn imo correspondente a 40 (quarenta) vêzes o maior sal ário mfnimo vigente no pafs, integral izáve,1 em até 1 (hum) ano.

Dep . Wilmar Dallanhol

•

PARECER:

rejeitar.

~

O "quantum"

..

de

capital nao deve ser estabelecido

em lei, porquanto o seu valor depende, fundamental mente, do tipo de
cooperativa, assim como das atividades a serem desenvolvidas.

É

A

assunto de interesse da cooperativa que se organiza e como tal

de-

ve estar equacionado em têrmos de um planejarrento próprio.
r

GER 6 .07
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EMEI'DA N~

6

'"
De-se
ao Ar t . 29, § 3~, a seguinte

'"
redaçao:

'"
de eletrificaçao,
irriga'"
'"
'" ingressar as pessoas
çao,
armazenagem e tel ecomun i caçoes,
poderao

§

3~. Nas

cooperat ivas

jur(dicas que se local izem na respectiva área de operações.

Dep . Wilmar Dallanhol
•

P A RE C ER :

Pelos

rejeitar.

mot ivos c itados no § 2~

do Art. 24.

-

---

--

GER 0.07
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EMENDA

"

De-se

N~

7

~

ao Art. 40, 111, a segu inte redaçao:

111 - Mfnimo de 20% (vinte por cento) dos associa~

dos na terce i ra convocaçao, ressal vado o caso de cooperat ivas cen
~

~

~

tra is e federaçoes e confederaçoes que se instai ara0 com qual quer

,

numero.

De p . Wilmar Dallanhol

PARECER. Rejeitar.

De conformidade com o estabelecido no próprio pr2.
jeto em pauta,

,

há possibilidade de delegação de poderes às assem~,

bleias o que racional iza

a participaçao dos associ ados. Alem

.

,

exposto acresce notar que em cooperat Ivas com numero el evado
cooperados, 20%

é número

e x cessivamente alto

do
de

o que el iminaria a

possibilidade da realização de assembléias.

G ER 0 .0 7
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EMENDA

N~

8

,

Acrescente-se outro paragrafo

ao Art. 63.

§ 2~. Dissolvida a Cooperativa, o Fundo de Reserva será destinado à Cooperativa Central a que estivesse filiada
'"
. proxlma.
' .
na falta desta, "a congenere
mais

e

,

Dep . Wilmar Dallanhol

PARECER:

rejeitar.

A cooperativa,quando se dissolve,
'"
manescente, nao

tem o seu

comprometido, destinado ao BNCC.
O sistema cooperativista, com esta postura,

re-

,

e be-

'" apenas uma coope
neficiado com o aumento de capital do Banco e nao

rat iva, embora seja da sua área de ação.

GER 6.07
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EMENDA NQ 9

Acrescente-se

"• • • • • • • • •

à parte

final

serdo isento

do Art. 79, § único;

'"
de qual quer tr ibutaçao".

Dep . Wilmar Dallanhol

PARECER:

rejeitar.

Pel as mesmas razões já expostas na just ificat iva
sa emenda nQ 1.

GER 8.07
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10

Acrescente-se

ao Art. 83, o § 3~,

com a segu inte

~

redaçao:

§ 3~. Os armazéns vinculados ao Ministério da AgrJ.
~

cultura, e ociosos a mais de
A.

'

dois anos, serao transferidos, median-

.

"

te conven 10, as Cooperat Ivas que operem na area geografica

respec-

tiva.

De p . Wilmar D811anhol

PARECER:

rejeitar.

,

Levando em conta que os armazens
do MInistério da Agricultura
tal

~

f

de produçao agrlcola

estão vinculados
~

à

de propriedade

pol(tica governamen

,

~

e distribuiçao, a cessa0

,

tabelecido como na emenda podera ser prejudicial

de armazens esaos

prog r amas

governamentais.
1

r~----

_______

--

O~~

::--:.

G E R 0.07
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,..

De-se

ao Art. 97,

' .

I'V

§ unlco a seguinte redaçao:

§ único. A entidade referida no inciso VI, dêste
,

artigo contara com 3
'vv

sera o eleitos

(

...

tres

)

representantes no Conselho, os quais

I'V

""

emeleiçao geral de que participem todas as Coope

rativas do Pa(s.

Dep . Wilmar Dallanhol

PARECER:

rejeitar.

Quando foi constitu(da a Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB, o Movimento .Cooperativista
ro
~

~

lesou em muito a necessidade da integraçao

, .

BrasileJ.

e da representa-

çao unlca.

,

Cabe, ass im, a
provado em Assembléia

~

OCB

a indicaçao de candidato a

de representantes das suas associadas.

----

GER 6.07
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12

'"
Tenha o Art. 98, a seguinte redaçao:

,

Art. 98. O Conselho, que devera reunir-se ordi,

A

nariamente uma vez por mes, presente metade de seus membros, se
rá presidido pelo Ministro da Agricultura, a

quem caberá o

voto

'"
de qual idade, sendo suas resoluçoes
votadas por maioria simples.

De p . Wilmar Dall anhol

PARECER:

O projeto

rejeitar.

292/71

quando estabelece a repreentatJ.

'"
vidade da OCB com 3(t rês) membros, demonstra a posiçao
te favorável do Govêrno
contra partida,

à

efetiva presença das Cooperativas.

com vistas a el iminar uma poss(vel
'"

de representaçao

,

altamen-

e que foi estabelecido o

"quorum"

Em

superioridade
para funciona

mento do Conselho.

G ER 0.07
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13

Suprima-se o inciso

111, do Art. 99.

Dep . Wilmar Dallanhol

PARECER:

•

rejeitar •

Considerando que o CNC

terá uma Secretaria

Executiva (Art. 102) incumbida, dentre outras atribuições,

de

"providenciar todos os meios que assegurem o reguar funciona
,
''''
mento do Conselho", o cadastro e peça importante a aval iaçao
do desenvolv imento do cooperat ivismo •

•

G ER 6 .07
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14

'"
De-se
ao Art. 104, § 12, I,

a segu inte

'"
redaçao:

I - Dotação inclufda, anualmente, no Orçamento
do Ministério da Agricultura para o fim especffico de

incentivo

às atividades cooperativas.

Dep . Wilmar Dallanhol

PARECER:

..

'"

rejeitar.

,

'"

A dotaçao e sempre anual, nao havendo necess i'" de
dade da inclusao

"anualmente".

.r---... . ---

•
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~

A

De-se ao art. 104, § 22, a seguinte redaçao:

§ 22. Os recursos do Fundo, deduz i do o necessá
~

~

~

rio ao custeio de sua administraçao, serao aplicados a juros

6%

sLperiores a

(seis por cento) pelo Banco Nacional de

nao

, .

Credl to

Cooperativo, obrigatoriamente em financiamento de atvidades
,

,

I

A

#"'oJ

lativas a polltica asseguradora de preços mlnimos, construçao
,

ra o abastecimento

de

A

~

armazens, eletrificaçao rural

re-

ou outras

de relevante

interesse pa

das populações, ou ainda, a critério

do Con-

selho Nacional de Cooperativismo, de qualquer outra atividade ecoA

nomica.

TIep . Wilmar Dallanhol

PARECER:

rejeitar.

~

Prejudicada pela aprovaçao de outra emenda apre-

,

~

sentada a Comissao.

G E R 6.0?
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16

Acrescente-se o § 42, ao Art. 104, com a seguin-

te redaçao.

§ 4~. O Fundo Nacional de Cooperativismo apl icar~
obrigatoriamete,

3% (três por certo)

tivismo Escolar e no

de seus recursos no Coopera-

treinamento de I (deres e administradores.

Dep . 'Nilmar Dall anllo1

PARECER:

·.

rejeitar.

,..,
,
Levando em conta que a apl icaçao do Fundo esta ca-

racterizada no § 3~

do Art. 104 e que os planos a serem apresenta-

,

,..,

dos pela OCB, ou pelos orgaos oficiais representados,
ultrapassar o percentual estabelecido na emenda, a sua

,..,

poderao
,..,
fixaçao

A

deixa

de ser de interesse ao movimento cooperativista.

G ER 6.07
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~

A

De-se ao Art. 108, § 32, a seguinte redaçao:

§ 32. O Banco Nacional de Crédito Cooperativo
manterá I inhas de crédito e~ec(ficas para as cooperativas,
ac(;rdo

com o objeto e a natureza de suas

. ~

atividades, a juros nao

superiores a 6% (seis por cento) e prazos adequados,

,

de

inclusive

..

com sistema de garantias ajustado as peculiaridades das cooperativas

a que se

dest inam.

J)ep . Wilmar Dallanhol

PARECER

rejeitar.

,~

O estabelecimento da taxa de juros nao superiores a 6%

cria uma

situação

insustentável

ao BNCC, porquanto,

~

lançando mao de financiamento de outras fontes
~

cooperativas, nao

para repasse

,

as

~

t em

condiçoes de cobrar os juros propostos na

emenda.

GER 6.07
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Acrescente-se onde couber,

o Art ••..•

,....,

"Art. ••••

As escolas rurais, incluirao,

em

seus curr(cu los, o "Cooperativismo", como matéria obrigatória".

Dep . Wilmar Dallanhol

PARECER:

,

rejeitar.

,

A emenda e louvavel, no entanto, considerando
que o assunto está vinculado

à pol(tica

do Ministério da Educa-

ção , é de todo conveniente que seja apresentado projeto

espe(-

f i co s ôb r e a ma t é r i a.

•

GER e.07
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Acrescente-se onde couber o Art •••.• .

"Ar t . •.••

As

Cooperativas organizarão, obrigato

riamente, um Comitê Educativo encarregado de difundir seus princrpios, orientar sesu associados e promover idéias d e

ajuda mútua ll •

Dep . Wilmar Dallanhol

I

PARECER: Rej e i t ar .

Existindo na lei (Art. 28- 11)

a obrigatoriedade da

constituição de "Fundo de Assistência Técnica, Educacional e 50cial", está

implicita a c r iação de uma sistemá t ica educacional.
~

.-.-.-.-.
NOSGO

~~-----------

~

--

pare c er , conc~uindo ,

é no sentido da a

'"
provaçao
do Projeto de Lei nº 292 , de 1971, com as altera-

ç ões que a o mesmo prop omos , c onsubstanci adas n a s 8 emendas
que submetemos ao poxe cer desta Comissão , e nela rejeição
das 19 emendc:.s anresente.daseTIl :rlenário .
É o nosso parecer , salvo melhor ju{zo.
.
'"
Sal a da Comlssao
, em

setembro de 1971

_ee~

~~~m·ru UHI~fi~A~T~A~---------------==~'
Relator
G ER 6 .07

,.......--._.--

---

CÀMARA

c

DOS

DEPUTADO S

O M ISS Ã. O

D E

ECONOMIA

PARECER

N

•

-

,

A Comissao de Economia, em reuniao ordinaria plena, reâ
lizada em 02 de setembro de 1 971, aprovou, por unanimidade o Parecer do Relator, Deputado Sussumu Hirata,
favor~vel, com emendas, ao
,
Projeto n Q 292/71, que uDefine a Politica Nacional de Cooperativis.
(
,
mo, institul o regime jurldico das sociedades cooperativas e da outras providências". ENENDAS DE PLENÁRIO: A Comissão aprovou o Parecer do Relator, pela rejeição das Emendas nQs 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10,
" de nQs
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, rejeitando-o quanto as
1,

5

e 8.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Ário Teodoro,
(
A
Vice-Presidente da Turma "A", no exercl.cio da Presidencia, Rafael
Faraco, Vice-Presidente da Turma "Bu, Sussumu Hirata, Relator, João
,
.
' Paes,
. Jose
' Haddad, Lomanto Junior,
,
Arruda, Stelio
}mroJa,
Marclo
An
A
(
tonio Pontes, Amaury Ntlller, Arthur Fonseca, Jonas Carlos, Sllvio
Barros, Faria Lima, Dias Menezes, Alberto Hoffmann e Zacharias Seleme.
Sala da Comissão,

2 de setembro de 1 971 •

•
da

No

A

Presidenc n
l ~--

---1\7)..~<)?6Z~~
eputad~

SU350Mú HIRATA
Relator

GER 15.07

CAMARA

DOS

DEPUTADOS

EMENDA

Nº

1

Acrescente-se, ao final do art . 9º:

"ou a maior autoridade escolar do munic::Lpio, quando a c~
operativa congregar associados de mais de um es tabeleci
mento de ensino".

o

dispositivo trata das cooperativas escolares , que s e-

~

rao dispensadas de formalidades de registro, devendo apenas remeter s eus documentos ao INCRA "devidamente assinados e autenticados pelo diretor do es ta
~

belecimento de ensino", cujos alunos sao os associados da cooperati va.
Pensa- se, contudo (conforme estudos feito s em

re cen t e
~

seminário realizado em Serra Negra-8P), que as cooperativas escolares

tera o

"
"
mais capacidade de sobrevivencia
e de exito,
se congregarem alunos de

to" das

as escolas ou de grande número de escolas do munic::Lpio .

outra

Nesse cas o,

,

devera ser a autpridade a autenticar seus atos constitutivos .
•

SALA DA COMISSÃO, em 2 ' de setembro de 1 971

No

da

puta~350MU

RELATOR

HIRATA

CAMARA

DOS

DEPUTADOS

PROJETO Nº

292/71

EMENDA

Nº 2

,

.

'"

,

.

Transforme-se a ultlma parte do art. 84 em paragrafo unlco, a saber:

, .
§ unlCO

N

A

,

As operaçoes de que trata este artigo so poderão ser praticadas com pessoas juridicas ,

associadas, desde que exerçam exclusivamente ativida
r ,

,

des agrlcolas, pecuarias ou extrativas, na area de

a-

çao da cooperativa, ou atividade de captura ou trans _
N

formaçao do pescado.

JUSTIFICA TIVA

Trata-se de emenda destinada a dar maior clareza ao
disposi tivo.

N

SALA DA COMISSAO,

m 2 de setembro de 1 971.

'"
da Presidencia.

Relator

GER 0.07

CAMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO Nº 292/71

EMENDA

Nº

3

Excluam-se as palavras finais do art. 93, que di zem:

"a não ser no caso de constituição de sindicato de empr~
gados" .

JUSTIFICA TIVA

Como está redigido o dispositivo (que institui

uma

contribuição sindical cooperativista em favor da Organização das Cooperativas Brasileiras), as copperativas deveriam deixar de pagá-la se viesse
ser constituído sindicato dos empregados em cooperativas.
,

a

Ora,acontece que

,

o financiamento de tais sindicatos e feito pelos proprios empregados ,

cabe~

do ao empregados (cooperativa) apenas o en cargo de descontar as contribui ~

A

çoes nas respectivas folhas de pagamento.
~

,

~

Nao ha, portanto, nenhuma razao para

correlacionar-

se o pagamento da contribuição sindical cooperativista com a inexistên cia de
sindicato de empregados das cooperativas.
SALA DA COMISSÃO, em

de setembro de 1 971.

__ --~~~~

...... ----_

LLB/

._ ~

GER 15,07

CAMARA

DOS

DEPUTADOS

EMBNDA N. lt

Art . 110:

'"
Os resultados positivos obtidos nas operaçoes
sociais
,..
,..
,
das coopere.tivas nao poderao , em hipotese alguma , ser
,
considerados como renda tributavel, qu.lquer que seja
,..
,..
a sua destinaçao, salvo os que provierem d~s operaçoes
de que tratam os arts. 85,86 e 88 desta lei" .

JU:.> TIF1CATIVA:

Trata-se de redação mais esclarecedora das id~ias
,..
,
contidas no artigo 110, em contraposiçao as dos art. 85 e 86 como
dispositivo do art . 10lt do Decreto n . 60 . 597/67 .

Sala da COlllissio , 2 de set

bro de ].971

GER 15.07

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

EMhNDA N. 5

No
, art . 6g item 111;~rt . 6g§lg;art . 40 item 111;art . 4l e §
unico; e art . 6l , dig. - se conforme cou.ber :
Cooperativa Central
,..
Federaçao de Cooperativâs
.,
Confederaçao de ~ooperativas
~

JUSTIFICATIVA

~ ,

~

~

A emenda. visa a padronizaçao ou liniformiza.çao
"
"
da denominaçao
dos tres
tipos de sociedade cooperativa .

Sal~ da Comissão , 2 de setembro de 1971

- -----

GER 5.07

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

Art . 6Q , § 2 Q , acrescente - se in fine :
•

" s .. lvo qU~.ndo ..utorizadas pelo B.nco Centr-.l do Br ... sil
n~ cOllformidade de orientaçao estabelecida pelo orgao
normativo u •
~

-

JUSTIFICATIVA
A emenda visa a impedir que se consagre como absolut •.
• proibiç~.o constant e do § unico do art . 6 Q( de que .. s
federaçoes de cooperativas e as cooperativas centrais que
desenvolvem atividades cre 6itoriais nao possam admitir
associ4dos individu.is) .
,
,
O orgao normativo das cooper.tiv.s de credito e das se ,..
,
,
çoes de credito das cooperativas podera vir a estabelecer
no estudo de cad~ caso , medidas que facilitem o atendime!lto , pel~. s mesmas , dos associados i hdividuais , alarg~ndo-se
,
assim , os benefi c ios que possam prestar a produtores rurais .

~

GER 15.07

CAMARA

DOS DEPUTADOS

PROJETO Nº 292/71

EMENDA Nº

7

,

"

Acrescente-se ao art. 10 malS este paragrafo:

"§ 3º - Sõmente as cooperativas agr1colas mistas pode~

~,

rao criar e manter seçao de credito".

JUSTIFICATIVA

Consoante o projeto (art. 18, § 10 e outros) o Banco
Central do Brasil exercerá contr~le e fiscalização s~bre as atividades
,

- ,

.

cooperativas de credito e as seçoes de credlto das cooperativas
mistas.
_

~

Acontece, contudo, que se nao inserindo no art. 10 o §
A

A

_

_

das

r

agrlcolas
proposto,e~

,

caparao a esse controle e fiscalizaçao, as seçoes de credito de cooperati vas não agrtcolas e bem assim das próprias cooperativas agr1colas quando não
sejam mistas.
SALA DA COMISSÃO, em 2 de setembro de 1 971.

-----_

...

No

----'~~<)(J5)e~_~~~

-

Deputado Sr lS5UMU I=IIFlA I A
RELATOR

llb/
GER 0.07

(,Jfv1,S S

':>_

CAMARA

_

0«,

DOS DEPUTADOS

_.-

.

PROJETO Nº

.

\

292/ 71

,

.. '

EMENDA Nº 8

~

A

De-se, ao § 2º, do art. 104, a seguinte redaçao :

Art. 104 -

.........

I

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

,
2º - Os recursos do Fundo, deduzidos o necessa-

§

~

~

rio ao custeio da sua administraçao, serao

aplicados
,

,

pelo Banco Nacional de Credito Cooperativo, obrigatoriamente, em financiamento de atividades que i nteressem de maneira relevante o abastecimento das Popula ,

~

çoes, a criterio do Conselho Nacional de
•

Cooperativi~

mo.

JUSTIFICA TIVA

levando em conta que o movimento cooperativista br asi

.

~

'

leiro, encontra-se em fase de expansao e que a nova lei lra

•

,

~

propiciar condi

çoes altamente favoraveis ao seu desenvolvimento, os recursos colocados
~

a

,

~

disposiçao do Fundo deverao ser carreados, especificamente, a programas Vlnculados

à

politica cooperativista governamental.
BRASílIA, em 2 de set

bro de 1 971.

NO

r

Deputado õOSSOMO HIRATA
No Exercicio da Presidência.
GER 0.07

llb/

CAMARA

DOS DEPUTADOS

EMENDA

Nº 1

A

,

•

_

De-se ao Art. 2º, § unlco, a seguinte redaçao:

Paragrafo unlCO.
,

A açao do Poder PubllCO se exercera,

' .

IV

' .

'

A ,

~

principalmente, mediante prestaçao de assistencia tecnica e de incentivos tri
,

,

,

....

IV

butarios, financeiros e creditorios especiais, necessarios a criaçao, desen ~

volvimento e integraçao das entidades cooperativas que pretendem executar

ou

,

executem atividades consideradas prioritarias nos planos governamentais.

Oep. Wilmar Oallanhol

PARECER:

rejeitar.
....

(

"

"

Face a polltica tributaria estabelecida pelo Governo
," .lra'
qualquer medida isolada, com vistas ,
a criaçao
de incentivos tributarios,
criar sérios problemas

à

referida pOlitica, o que não é aconselhável.
A

,

O assunto, pela sua importancia, devera ser tratado em
projeto especifico.
SALA DA COMISSÃO, em 2 de setembro de 1 971.

Np E

----7~:M?&~~~1!
'-----tT<e putado SUSSU
RELATOR

llb/

llb/

GER 0.07

;

CAMARA

DOS DEPUTADOS

5

EME NDA

Acrescente-se ao Art. 24, o § 4 Q •

§ 4Q

-

Ressalvadas as Cooperativas Escolares as demais

sàmente serão constituidas e registradas, desde que prevejam um capital minimo correspondente a 40 (quarenta) vêzes o malor salário minimo vigente

no

pais, integralizável em até 1 (hum) ano.

Dep. Wilmar Dallanhol

PARECER: rejeitar.

~

O "quantum" de capital nao deve ser estabelecido

em

lei, porquanto o seu valor depende, fundamentalmente, do tipo de cooperativa,
assim como das atividades a serem desenvolvidas.

•

~ assunto de interêsse

"
cooperativa que se organiza e como tal deve estar equacionado em termos
, .
um planejamento proprlo .

da
de

~

SALA DA COMISSA O, em 2 de setembro de 1 971.

------

eput~do SU~~~~~TrtA~----~
RELATOR

GER 0.07

CAMARA

DOS

DEPUTADOS

EMENDA Nº

8

,

Acrescente-se outro paragrafo ao Art. 63.

§ 2º -

..

destinado a

~issolvida

,

a Cooperativa, o Fundo de Res erva ser a

Cooperativa Central a que estivesse filiada e, na f alta des t a ,

a congenere malS prOXlma.
"

A

. '

•

oep. Wilmar oallanhol

PARECER: rejeitar.

-

A cooperativa, quando se dissolve, tem o seu remanes
~

cente, nao comprometido, destinado ao BNCC.
,

,

O sistema cooperativista, com esta pos tura, e benefi
~

ciado com o aumento de capital do Banco e nao apenas uma cooperativa, embo,

~

ra seja da sua area de açao.

~

SALA DA COMISSAo,

t/

\

"- -

em 2 de setembro de 1 971.

L~Q -ê ~~_~ -

eputad~TA

RELATOR

llb/

llb/

GER 0 .07
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X
me a Poltt~ca Naci0 7 U! L de cOOP"C-'1 V
Singula Ida'ãP'" de voto, pode - de ca acidadV ou conveniência 11' I a
ovação do ato constitutivo da
ratlV!SlnU ULst!tu! o regime 1Undtco do as cooperativas centrais, federa- atuação aas centrais e federações.
rE.querente.
das soczedades cooperatzvas e da ções e cor:federações de cooperati~a:>,
Art. lO. As cooperativas se clas§ 1° Dentro crêsse
.
uutras plovtdenclas; tendo parece · com exceçao das que exerçam atlvl- slficam também de acôrdo com o obJe- controlador, quando lulg
res. aa Conmsão de Constztuiçãu ~ dade de crédito optar pelo critério da to ou pela natureza das atividades ente, no interêsse do fo
J ust!ça, pela const1tuclOnalldad~ e proporcionalldade;
oesenvolvidas por elas ou por seus as- do sistema, podera ou vir
1unazczdade, com eme"das, contr'J.
LV _ "Quorum" para o funciona- ,ociados.
Nacional de Coopera ti vis
o voto dos Srs. Jose Sally e LUIZ mento e deliberação da Assembléia- § 19 Além das modalidades de coope que n~o se ve~ificará a a
Braz a d €- n u 9; pela r.:unstztucwl,a · Geral b~eado no número de Iassocia- rativas já consagradas, caberá a" toI?átlca \ prevista no p ág~fo se
lldade e Jundwzd'1.de !.Ias emd l,di1s .ÁO~ e nao no capital;
respectivo órgão controlador aprec Iar gl:lmte.
~
de plenáno lLumeros 2, 3, 4, 5, ~,7
V11 _ Retórno das sobras liquidas e caracterizar outras que se apresen§ 2° A falta de manifestaç"",,~v'
11, 1:':, 13, lI! e 19; pela 1e]eu;ão p01 d.:> exercício. proporcionalmente às tE'm.
gão con~rolador no prazo a qjl7l!tooo-ile-- 1
in]urzdzczdade, das demais; da Co- JiJ el açôes realizadas pelo associados,
~ 29 Serão considerads mistas as refe!e êste artigo .. implicará a apror;:~~::l~ P~l~ ~$;~~~~%Sll c~m P~~2;~n salvo .deliberação em contrál'lo da As- co~perativas que apresentarem mais vaçao do ato ~onstltutivo e o seu sub$~ mole l a-Geral;
dç um objeto de atividades.
sequ~nte arqUl~amento na Junta Cod as, con t ra o vo t o d o S r. R uy B '·
I
. . . .
inerCial respeC't,lva
celar a de n° 7; pela aprovação das
VIII - 1naIVISlblh~a~e ~os fundos Art. 11. As sociedades cooperati§ 30 Se ualquer' das condições citaemendas l!e ;.'lenan.!J 7!1l'/Ler!Js 1, 3, de Reserva e de Asslstencla Técmca, vas serão de responsabilidade Uml- das neste irtigo não fôr atendida sa12 e 14, contra o voto du Sr. Delso '! EducaCIOnal e SOCial;
..
. . tada, . quando a responsabilidade dO I tisfatoriamente, 0 órgão ao qual comScarano q~ant( asrfe 1.u.meros 1 e
LX - ~eutralidade polItlCa e mdls- associado pel.os compromisso da socle- pete conceder a autorização dará .::1.
12J pela r' e1u(ti;!':tldaae. aa emenda cnmmaçao rehg:osa racla~ e_ so.clal,
dade _se limitar ao valor do capital I ência ao requerente, Indicando as
n. 9. e Pi:!l~, rC] ~Içao,.. d.a. ae1llalS, e,
.x _ Prestaçao de asslstencla aos pol ele subscnto.
exigênCias a serem cumpridas no
na. Com~ssao af .,cononna, pela a...<sociados, e, -quando prevista- nos es- Art. 12. As sociedades cooperati- prazo de 60 (sessenta) dias, findos os
apr~vaçao vJ1n emenda&: lJf-la apTO- .a.tutos, aos empregadOS da coopera- vas serão de responsabilidade ilimita- quais, se não atendidas, o pedido sevaçao das emel:du · de plenar!o nu- tiva'
da quando a responsabilidade do rá automàticamente arquivado.
meros 1, 5 e 8, e pela re]ezçao d a s '
. .
' . di
'
d
d
Xl - Area de admlssao de aSSOCla- associa o pe os compromissos a so§ 4° A parte e facultado interpor da
emazs.
°
' dos limitada às pOSSibilidades de reu- cledad~ fôr pessoal solidária e não de~isão proferidl) pelo órgão contro(PROJETO N ~92, DE 197~! ~ QUE nião, contrôle, operações e prestação tiver limite.
lador, nos Estados, Distrito Federal
SE REFEREM O ... PARECE.i-I,E~. ).
uç serviços.
Art. 13. A responsabilidade do ou Territórios, recurso para a resO Congresso Nacional Decreta:
CAPíTuLO 111
associado para com terceiros, como pectiva administração central. denmembro da sociedade, somen te poderá I tI'O do prazo de 30 (trinta I dias conCAPíTULO I
Do objetzvo e Classificação das
ser invocada depois de jud:cialmente tado da data de recebimento da coDa Política Nacional de Cooperasoczeiades cooperativas
exigida da cooperativa.
municação e, em segunda e última
tivis1/lo
instância ao Conselho Nacional de
Ar.. 59 As sociedades cooperativas
CAPíTULO IV
Cooperativismo , também no prazo de
Art. 19 Compreende-se c?mo Po- IJo uerâ.o adotar por objeto qualquer I
Da ConstitulÇãc das Sociedades
3(1 (trinta) di!U'.
llLlca NaCIOnal de CooperatlvlSm? a. gênero de serviço, operação ou ativiCooperativas
.tjvldade decorrente das Imclatlvas dade, a,ssegurando-se-lhes o direito
§ 5° Cumpridas as exigências, deve../ Ilgladas ao sistema. cooperatiVO, ongl- ' excluslVO e exigindo-se-lhes a obnga- I Art. 14. A sociedade cooperativa rá o despachc do dp.ferlmentQ ou Inn!l/i las de setor público ou -privado, ção do uso da expressão "cooperati- constitui-se por deliberação da As · deferimento da autorização ser exaI&oladas ou coordenadas entre si, des- va" em sua denoml,lação.
sembléia Geral dos fundadores, cons · I rado dentro de 60 (sessenta) dias,
de que reconhecido seu interesse pú.
I tantes da respe~·tiva ata ou por ins- fil"dos os quais. na ausência de declvi 'co .
I t'al'agl:afo UlllCO.
E' vedado ~s trumento público.
sã,), o requerimento sera considerado
p
Art. 29 A5 atribui9ões do Govêrno c.~~~ra,~lvas ú uso da ex ressa0 , Art. 15. O ato cons~itutivo, sob deferi?o . Quande a autorização def'ec1ela. I na coordenaçac e no estlmulo l a co .
pena de nulidade, devera declarar:
penctel, de dois ou mais órgãos do 00
as a tividades de c~perativismo no Al t. 69 As sociedades cooperativas I _ A denominação da entidade, dE'r publico, cada UIT' deles terá o
terntorio naclOnal serao exerCidas na são cOllSlderaaas:
Isede e objeto de funcionamento;
prazo de 60 (sessenta) dias para se
. .
..
.
ma mfestar.
lo: ma dpsta [ ,ei e das normas que
SUl gUE'm E'm sua decon êncla.
1 Sm~u la res af constltUldas pelo
II - O nome, naclO~allaaae, . I~a
§ 69 Arquivados os documentos na
"
..
_
numero mmmlO de 20. (vmte) pessoas d.e, estado CIVil proflssao e reslden Junta Comercial e feita a respectiva
t'aragrato UlllCO .. 1\ açao do Poder flSic~s, sendo . e:,cepclOnalmente f!er- cla dos asSociados fundadore~ que o publicação, a cooperativa adqUire
PUblico se exeerc~la , prmclpalmente, nlltlOa a a dmlssao de peSSl;as JUrIdl- assmaram, bem como o valor e nu- personalidade iuridica tornando-se
medi~n te preslaçao
de asslst~ncla Icas que tenham pOr objeto as mes- mero dp quota-parte de cada um,
il pta a funciomlr.
'
tecl1lca e de incentivos fllJanceu os e I mas ou conelatas atl vldades econoIlI .- Aprovação do estatuto da
o
.
_
•
c~eOltónos
espeCiaiS
nec&sanos à mlcas das pess
. úab fislcas ou ainda
.
d '
§ 7 A au~oflzaçao caducará, mde. 'e ..I ~(·cle'1a e,
c ·Iaçao
desenvolVimento
mtegraçao eq ualas sem fms lucrativos, ,
"
pen d en t emen t e j e . quaI9yuer despa
l a~ entidadeb cooperativas que l're- I
' .
_ lV -:- O nom_e naclOn~hrlade, esta cho se a l'Ot.'peratlva nao entrar em
·· - LJ< -d Coopel
cen-trals e rt
federa
d€' CIVil 'proflssa
dos as· atividade dentro do prQzo
de .
90 lno
ten " am execu t ar ou execu t em a tIVI00 a tivas
t'
'd
. ' e resldencla
.
..
dades cons lderadai> prioritárias nos ' ~oe,
e c pera I~~(, t Il:s) cons I fi as soc lados ~Ieltos "ara o:, orgãos de ad - venta) dias contados da data em Que
la nos overnamentais
e no mmmlO,.
res smgu a~e:s, minlst.raçao, flsC'allzaçao e outros.
f/.r autorizacl
1t funciona!.
P
g
.
pOdendo, excepcIOnalmente, admitir
Ar!. 16. O ace constitutivo da soo ~
I.
._
CAPíTULO II
a' ~(,c auo< mdlv ld uals '
. d d
t t t
d
§ 8
Jance.ada a autoflzaçao, o
.. '
. . ~Ie a e e os . ~s a u os, _quan o nao ólgão de contrôlp expedirá comunica.c
Das Socieaades Cooperatzvas
~lJ Ce.ntedelaçoes, a.s COnstlt~l- ,ranscrltos naquele, serao assmados ção à respectiva Junta Comercial. que
_ ll~_, pelo menos. de 3 (tleS) . federa- pelos fundadorAS.
dará oaixa nOF doculT'entos arquivaAl·t. 39 Celebram contrato de
.
so çoes ou centl ais de cooperatIVas , da
dos
cledade coopel ativa as pessoas que mesma ou de diferentes modalidades.
sEÇÃo I
.
~ 9 O
d
d
_ Da Autorização de FunCIOnamento
§ 90 A· autorização para funclonareCiprocamente se Jtll'lgam a contntJUll cem nem ou ~erviçol: para o . s 1 . s < associa ~ In jVlau~ls cta~
'"
mento Jas cooperativas de habitaexerclClO de uma a tividacte economica, cvopel atl~a,< c~ntlal, e federaçoes seArt. 17 . A cooper~tlva constltulda ção, das de crl>dito e das seções de '
cte proveito comum, sem Objetivo de l~~ InSCll t ~, no L1~ro de MatrIcula na lorma da leglslaçao , vl?ente apre c', édito das cooperativas agrlcolas
lucro.
"'\ sucledaue e ;las:'lflcadO? em gru- sentará ao respe('tlv<"! orgao executl mistas subordina -se, ainda, a poli tI.
9
.
f
-.
. _ pu. Visando a t an~forn:açao, no fu- 1 vo federa de ~ol1trole, no Dlstnto ca dos respt'ctivo~ ór!(ãos normativos.
Alt. 4
As coopera Ivas sa, socle turo em cooperativas smgulares que Federal. E:stado~
ou Territórios, ou
_ '
..
.:Iactes de pes:,oas cum f al ma e n~ t~- a ela" se filiarão.
I at:' órgão local para isso credenciado § 10. A cri~çao de seções de credito
l'e~a Jl:Indlca próprias. de lIa~~e~~ ~:.l9 A exceção estabelecida no ctentro dE 3u (trInta) dias da data ?as cooperativas agrlcolas mist~s se,CiVil, nao sUjeItas 9 fal eucla c "
t
n
I
d ,,'
.. d ' t
da co lStitUlção para fins de auton- lá submetida à prévia autorlzaçao dJ
tul..las para prestar serviços aos asso- 11~~1 nã:al~e ' ~pelic: a~a~~~trai~s ~ ~~= lRC'ão' requerirn'pnt fJ acompanhado de Banco Central do Brasil,
"
.
.
.
clados dlstmgumdo-se das demal l '"
IPd~des pelas seguintes caraCLerlS de; aiS que exerçam atiVidades de cre- 4 (quatro) VlaE do ato . constItutivo,
Art . 19. A coopera tiva escolar não
soc .
dito.
estatuto e lIsta nomInativa . alem de estará sujeita ao arqUivamento dos
tlCas.
outros documentos considerados ne documentos de constituição, bastando
, _ Adesão VOluntária , com número Art. 79 . Aó coopl~rativas s!ngu~ares eS~ártOS.
remetê los ao Institut o
aciona I de
Ilimitado de aSSOCiados salvo Impoo- ~e calactenzam pela. prestaçao direta
slbllIdade técmca de pr~ tação de ser- :, ue serviços aos asSOCiados .
Art. 18. Verificada , no prazo má · ( 'olonização e Reforma Agrarla, ou
ximo de 6' lsessenta, dias, a contar respectivo órgãr local de contrõle . deviços~
Art. 1!9 As cooperativas centrais e da data de entrada em seu protoco- vidamente autenticados pelo diretor
11 - Variabilidade do capital social, federais de cooperatjva~ Objetivam or- Ir, pelo respectivo órgão executivo do esta belecimento de ensino.
representado por quotas-partes;
galllzar em cumum e em maIOr escala, ff"deral de l'on trôle ou órgão local
Art. 20. A reforma de estatuto§.ll
111 Limitação do numero de os serviços econbmicos e assistenciais para ISSO creC:enciado , a existência de
obedecerá,
no q e couber , ao dlS~IUSlo<\;'
q'I\.. Las- paltec OL capital para cada e tlteles,e daf f1ha ctas. IllLegrando C'<lnrlições de funcionamento da coo
nos
artigos
ant.eriores, observadas
as.5ucladu, tacultado po re m. J estaoeJI'lPuLancto f llas I atlvl~ades, bem perativa em cO'lstituição, bem como
orescrições
dos
órgãos normativos.
da documentação
leclmento de criténos dE' proporclO- clima faCilitandO a utlilzaçao reclpro- a regulandade
nalidade, sem assim fÔI mais adequa- ca dos serviços.
.
apresentada, o 'Jrgão controlador desEÇAo II
do para o cumprimento dos objetivos Art. 99 As confederações de coo- volverá, devidamente autenticadas, 2
Do
Estatuto Social
sociais'
perativas têm por Objetivo orientar e (duas) vias à cooperativa acompaIV :-. Incessibilidade das quotas-,coordenar as atividades das filiadas nhadas dt documento dirigido à. JunArt. 21 . O Estatuto da cooperatipartes do capital a terceiros, estra-Inos casos em que o vulto dos em- ta Comercial df\ Estado, onde a en- va, além de atender ao diSposto no
nhos à sociedade;
i preendimentos transcender O âmbito tidade estiver sediada, comunicando artigo 4°, deverá. indicar:
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CAPíTULO IX
rem comercializado.s, beneficiados I)U tos social! e preencham as condições
ou, ainda, em relação à área cuH1- estaoeleciaas no estatuto, ressalvado o
Dos órgãos soctais
vada ou ao número de plantas e ani- disposto no art. 49, item I, desta Lei.
Seção I
mais em exploração.
§ 19 .• admissao dos associados poDas assembléias gerats
§ 29 Não estão sujeitas ao limite derá ser l'estritta, a critério do órgào
estalJ recido no parágrafo anterior ~ normativo respectivo, às pessoas que
Art. 38. A Assembléia Geral dos aspessoas juridicas de direito públ1Cõ' exerçam determinada atividade ou sociados é o órgão supremo da sudeque participem de cooperativas de ele- profissão, ou estejam vinculadas & dade, dentro do.s limites legais e estatutários, tendo pOdêres para decidJf o.s
tri:::cação, irrigação e telecomUnica- determinada entidade.
negócios
relativo.s ao objeto da SOCleções.
§ 2· POderao ingressar nas coope- dade e tomar as resoluções convelllenl 39 It vedado às cooperativas dtll rativas de pesca e has 'constituidas tes ao desenvolvimento e aefesa destribuirem qualquer espécie de benefi- por produtores rurais ou extrativistal!, ta, e suas deliberações vinculam a tocio às quotas-partes do capital ou as pessoas Juridicas que pratiquem as dos, ainda que ausentes ou discorda.nestabelecer outras vantagens OU pel· mesmas atividades econômicas .la.'!' tes,
vilégios, financeiros ou não, em fa· pessoas fisicas associadas.
§ 19 As Assembléias Gerais serão
vor de quaisquer associados ou ter,convocadas com antecedência mmtma
9
'
ceiros, excetuando-se os juros ·até o . § 3 Nas _cooperatlvas d~ el~tnfica.- de !O (dez), dias, em primeira conv(.lmáximo de 12% (doze por cento) aO çao, irngaçao e telecomurucaçoes po- caça0, mediante editais afixados em
ano que incidirão sôbre a ... arte Inte- derao ingressar as pessoas jurÚ:Uc~ locais apropriados das dependências
que se localizem na respectiva área. comumente mais freqüentadas pelos
gralizade..
asscx:iad<?S, publicação em jornal e code operações.
mumcaçao ao.s associados por intermé.~rt. 25. Para a formação do capi§
49
Não
poderão
ingressar
no
qua"
dio
de circulares. Não havendo, no
tal social poder-se-á estipular que o
.oS
agentes
de
dro
das
cooperativas
horário
estabelecido, "quorum" de
pagamento das quotas-partes seJa
Instalação,
as assembléias poderão ser
comércio
e
empresários
que
operem
realizado mediante prestações penorealizadas
em segunda ou terceir:'lo
no
mesmo
campo
econômico
da
sociedicas, indepelldentemente de chamada,
convocações desde que assim perm,tam
dade.
por meio de contribuições ou outra
o.s estatuto.s e conste do respectivo
forma estabelecida a critério dos res"
Art. 30. A exceção das cooperativaa edital, quando então será observadc o
pectivos Orgãos executivos federais.
de crédlto e das agricolas mistas com intervalo mini mo de 1 (uma) hora
a realização por uma ou outra
Art. 26. A transferência de quot~ · seçãô de crédito, a admissão de asso· entre
convocação.
partes será averbada no Livro de Ma- ciados, que se efetiva mediante apro§ 29 A convocação será feita pelo
tricula, mediante têrmo que conterá vaçao de seu pedido de ingresso pelO Presidente, ou por qualquer do.s óras assinaturas do cedente, do cessio- Orgão dt.. administraçao, complemen- gão.s de administração, pelo Conselho
nário/ e do diretor que o estatuto ta-se com a sUbscriçao das quotas- Fiscal, ou após solicitação não u.ten-"
partes do capital social e a sua assi- dida, por 1/5 (um quinto) do.s asso.....
designar.
'
natura no LIvro de Matricula.
ciados em pleno gôzo dos seus direiArt. 27. A integralização das quoArt. 31. O associado que aceitar e tos.
tas-partes e o aumento do capital so§ 39 As deliberações nas Assembléias
cial poderão ser feitos com bens ava- eS .d.belecer .elação empregatícia com
Gerais
serão tomadas por maioria de
\'0a
cooperativa
perde
o
direito
de
liados préviamente e após homologados
associado.s presentes com divoto
ção em Assembléia-Geral ou mediante tar e ser votado, até que sejam apro- reito de votar .
retenção de determinada porcentagem vadas as contas do exercicio em que
Art, 39. It da competênCia das Asdo valor do movimento fina....ceiro de êle deixou o emprêgo.
sembléias Gerais, ordinárias ou excada associado.
Art. 32. A demissão do associado traordinárias, a destituição dos melr,§ 19 O disposto .leste artigo n!\o será únicam'ente a seu pedido.
bros dos órgãos de administração ou
se aplica às cooperativas de crédito,
fiscalização.
Art. 33. A eliminação do associado
às agricolas mistas com seção de creé
aplicada .em virtude de infração leParágrafo único. Ocorrendo dt'..sti- dito e às habitacionais.
gal ou estatutária, ou por fato espe- tuição que possa afetar a regularlqad~
CAPíTuLo v
§ 29 Nas sociedades cooperativas cial previsto no estatuto mediante da administração ou fiscalização da
em
que a subscrição do capital fôr têrmo firmado por quem d~ direlto no entidade, poderá a Assembléia de.;;igDos livros
diretamente proporcional ao movi- Livro de Matricula, com os motivos nar administra'dores e conselheiros
Art. ~2. A sociedade cooperat:lva mento ou à expressão econômica de que a determinaram,
provisórios, até a posse dos novos
cuja
se efetuará no prazo má~
deverá possuir os seguines livros:
cada associadv, o estatuto deverá
Art. 34. A diretoria da cooperativa ximo eleição
de
30
(trinta)
dias.
prever sua revis~ periódica para tem o prazo de 30 (trinta) dias para
I - De Matricula;
ao interessado a sua elimiArt. 40. Nas Assembléias Gerais o
n - De Atas das Assembléias Ge- ajustamento às condições vigentes. , comunicar
nação
.
"quorum"
de instalação será o sera.is;
cAPÍTULO vn
guinte:
ParágrafO único, Da eliminação caIII - De Atas dos órgãos de AdDos fundos
I - 2/3 (dois têrços) do número de
be
recurso, com efeito suspensivo, à
ministração;
associados, em primeira- convoca.;-ão;
primeira Assembléia Geral ,
IV - De Atas do Conselho FiS<lal:
Art. 28. As cooperativas são OOMn - Metade mais 1 (um) dos asArt. 35. A exclusão do associado
V _ De Presença dos AssociaC1os gadas a constituir:
sociados em segunda convocaçãu;
•
será feita:
nas Assembléias Gerais;
I - Fundo de H.eserva destlna<1o Il
In - Mlnimo de 10 (dez) associa-"
I - Por dissolução da pessoa JuriVI - Outros, fiscais ' e contàbelS, reparar perdas e atender ao deselldos na terceira convocação, ressalvado
dica;
obrigatorlos.
volvimento de suas atividades, couso caso de cooperativas centrais e .e10%
<dez
por
cento),
pelo
tltUldo
com
n
Por
morte
da
pessoa
fis1ca;
derações
e confederações que se instaParágrafo único. É facultada a MIO'
menos,
das
sobras
liquidas
do
exerUI - Por incapacidade civil não su- larão com qualquer número.
ça.o de livr~ de fôlhas sôltas ou ficicio;
chas .
prida.
Art. 41. Nas .Assembléias Gerais
Art. 36. A responsabilidade do as- das centrais, federações e confederaArt. 23. No livro de matricula, OI! li - Fundo ele Assistência 1'00b.Ssociados serao InsCrltos por ordem mca, Educacional e Social, destinado sociado perante terceiros, por· compro- ções de cooperativas, a representlJ.ção
cronOlógica _~ admissão, dêle C011S- à. prQstaçao de assistência aos asso- missos da sociedade, perdura para os será feita por delegadOS indicados na
ciados, seus tamiliares e, quando p,e- demitidos, eliminados ou excluido.s até forma dos seus estatutos e creder.ciatan<1o:
V1sto nos estatutos, aos empregadOS quando aprovadas as contas do excr· dos pela diretoria das respectivas fi1 - O nome, idade, estado cl Vl1 , da cooperativa, constituldo de 5% CIcio em que se deu o desligamento. liadas.
nacionalidade. proflssê.o e residência (cinco por cento), pelo menos, das
Parágrafo único. As obrigaçôes dos
Parâgrafo único. Os grupos de asdo assoc!aao;
,.;obras liqUIdas apuradas no exerclclO. associados falecidos, contrai das com a sociado.s individuais das cooperativas
sociedade, e as oriundas de sua res- centrais e federações serão represenII - A data de sua admissa.o 1:,
§ 19 Alem dos previstos neste dr- ponsabilidade como associado em face tados por 1 (um) delegadO, escolhido
quando fôr o caso, de sua demisstlo
Ligo, a Assembléia-Geral poderá criar de terceiros, passam aos herdeiros, entre seus membros e credenciado nea pedido, eliminação ou exclusão;
outros fundOS, InclUSIve rotativ. _, com prescrevendo, porém, após um ano c'm- la respectiva àdministração.
UI - A conta corrente das respec ecursos destinado.s a fins especlfi coso
Art. 42. Nas Assembléias Gerais
tivas quota.s-partes do capital socla.l ClXaI.do o modo de forma ..ão, apLca- tado do dia da abertura da suces3ão,
ressalvados os aspectos peculiares das das cooperativas singulares cujos asçào e liquidaçao.
cooperativas de eletrificação rural e sociados se distribuam por área disCAPtTuLo Vl
tante a mais de 50 Km da sede, ou no
habitacionais.
Do capttal social
§ 29 Ü6 serviços a serem atendidos
caso
de doença comprovada, será puArt. 37. A cooperativa assegurará a
Art. 24. O capital social sera. mb pelo Fundo de Assistência Técmca, igualdade de direito dos associados, mitida a representação por meio de
procurador que tenha a qualidade ::iP.
metldo em quotas-partes, cujo valor EducaCIOnal e Social pOderào ,ser exe- sendo-lhe defeso:
cutados
mediante
convênio
com
entiassociado no gôzo de seus direitos sounitário não poderá ser superior ao
ciais
e não exerça mandato eletivo na
dades
públicas
e
privadas.
I
Remunerar
a
quem
agencie
nomaior salarlo-mlmmo vigente no Pai!.
sociedade.
vos-associados;
CAPíTuLo vm
§ 19 Nenhum associado poderá su sParágrafO único. Cada procurador
II - Cobrar prêmios ou ágio pela
crever mais de 1/3 (um têrço) do
Dos associados
não
poderá representar mais de I!m
entrada
de
novo.s
associados
ainda
a
total das quotas-partes, za1vo nas soassociado.
de
compensação
das
reservas;
titulo
Art. 29. O ingresso nas cooperaticiedades em que a subscriçãv dev d.
Art, 43. Prescreve em 4 tquatro l
IIT
Estabelecer restrições de
ser diretamente proporcional ..o mo- vas é livre a todos que desejarem utianos
a ação para anular as deliberavimento financeiro do cooperado ou ~ar os serviços prestados pela SOCle- qualquer espéci\l ao livre exercício dos
da
Assembléia Geral viciadas de
ções
ao quantitativo dos produtos a se- dade, desde que adiram aos propOS1- direi tos sociais.

A denominação, sede, prazo de
duração, área de ação, objeto da sociedade, fixação do exerc1cio social e
da data do levl'ntamento do balanço
geral;
I1 - 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;
fiI - O capital minimo, o valor da
quota-parte, o mínimo de quotaspartes a ser 'lubscrito pelo assiciado,
o motio de integralização das quotaspartes, bem como as condiçõ,es _de s~a
retirada nos casos de demlssao, eliminação ou de exclusão do associado.
IV - A forma de devolução das
sobras liquidas aos associados ou de
repartição das perdas entre êle;
V - O modo de administração e
.:lscalização, estabelecendo os respectivos Orgãos, com definição de suas
atribUlçôes, podêres ..) funcionmento,
a repre 'ntação ativa e passiva da
socieC1!1.ctt:: em juizo ou fora dêle, o
prazo do mandato, bem como o processo' de substituição dos administradores e conselheiros fiscais;
VI - As formalldades de convocação das assembléias gerais e a maioria requerida para ~ sua instalação
e validade de suas deliberações, vedado o direito de voto aos que nelas tiverem mterêsse particular sem
privá-los da participação nos debates.
VII - Os casos de dissoluç!\o voluntária da sociedade;
VIP - O modo e o processo rie
alienação de bens imóveis da somedade;
IX - O modo de reformar o esta·
tuto;
X - O número minimo de associaaos.
I -

"
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CAPtTULO XI
êrro, dolo, fraude ou simulação, ou § 29 A posse dos administradores
CAPtTOLO x
tomadas com violação da lei ou do es- e conselheiros fislais das cooperat:v&$
Da Dissolução e T,tI7U1:(ta:1;tIII
Da FUs6,o, Tncor'IJor~c4() e
tatuto, contado o prazo da data em de créditó e das agrlcolaR mistas com
Desmembra'l'1H:n
t
()
que a Assembléia foi realizada.
Art. 63 . As socierlaues
seção de crédito ~ ha bita'~hmais fi c!>
vas
se dissolvem de p'enn direito:
sujeita a prévia homologaçiio dos resArt. 57. Pela fusá iuas ou maIs
Seção Il
pectivos órg!ios normativos.
,
cooperativas formb.!D nJva sociedade
I - Quando assim ieJiberar a AIIDas Assembléias Gerats Ordtnt1rta~
§
2.9
Deliberada
a
fusao
cada
cosembléia
Geral, desde 'lue os associaArt. 48. Os órgãos de administra,
operativa
interessada
indicará
nomes
dos
totalizando
o número mlnimo
Art. 44. A Assembléia Geral Ordi- t;ãC' podem contBt.::tr gerentes tecm para comporem comissão mtsta que exigido por esta lei, não se disponária, que se realizará anualmente cos ou comerciais, que não perten · procedera aos estudos necessários a nham a assegurar a sua continuidanos 3 (três) primeiros meses apOs ri çam ao quadro de aS3ndade:l fixan constituição 1a nova sociedade, tais de;
término do exercicio social, deijbe:ará do-lhes as atribUIções e salários.
como o levantamento patrimonial, :;.sôbre os seguintes assuntos que deve- Art. 49. Ress'tlv<t:ja a legislaçâo lanço geral, plano de distribuiçÍ\<) de II - Pelo decurso do prazo de duo
rão constar da ordem do dia:
especifica qUe (ege as cooperativas ele quotas-partes, destino dos fundos de ração.
I - Prestação de contas dos órgãos l!rédito, as seções de crédito das (O reserva e outros e o projeto ~ estaIII - Pela consecução dos objetide administração acompanhada de pa- operativas agríco:'lS mistas e -I S dI' tuto.
vos predeterminados;
recer do Conselho Fiscal, compreen- habitação, os 'l.<1m;nistradol'E's eleltus
§ 2.9 AprovadO o relatóTlo da 00IV Devido à altaração de Rua
ou contratados nã!.l 5erão pessoalmen nussao mista e constituida a nova forma
dendo:
juridica;
te responsáveis pela~ ::lbrlgações q"" sociedade em Assembléia Geral '·0"'a) relatório da gestão;
contrarlrem em nome da sociedadp junta, os respectivos doc'lmentos serão
V - Pela redução do número '111mas
responderão
solidáriamente
nlmo
de associados ou dr, capital sob)
balanço;
arquivados, para J.q'lislÇão de perso•
cial
mínimo
se, até 't A~sembléla Gepelos
prejuízos
resultantes
de
seus
nalidade juridica, 'la Junt:1. Comercial
c) demonstrativo da conta de SI>I- atos, se procederem com culpa »1, competente
ral
subseqüente,
realizada em prazo
e duas vias dos mesmos,
bras e perdas da sociedade e o parenão
inferior
a
6
(seis)
meses, ~les .não
com
a
publicação
do
&.rquivamento
dolo.
cer do Conselho Fiscal.
"
forem
restabelecidos;
serão
encaminhada
sao
órgã
executIvo
.
_
Parágrafo único. A SOCIedade les
II - Desti~a9ao da$ sobras ou ra- ponderá pelos at:Js a que se refere B de contrôle ou so órgão local creVI - Pelo cancelamento da auttlteio dos preJUlzos deduzindo-se. no , última parte dêste artigo se 0S hoU denciado.
rização para funcionar;
primeiro caso, as _parcel~ p~r~ os fun- ver ratificado ou dê!es 1<Jgra.10 pro§ 3.9 Exclui-se do jisposto "o paVII - Pela paralis-l.çáo de suas
veito.
dos e remuneraçoes obngatónas;
rágrafo anterior a fusáAJ que e:J.vo!atividades
por mais de 120 (cento e
I~ - Eleiçã? .dos c?mponentes dos
Art. 50. Os rart'clpi'ntes ele ato tl, ver cooperativas que exerçam atiVI- vinte) dias.
órgaos de adrrumstraçao, do Conselho opt'ração social em que se :>c 'llte >.l dades de crédito . Nesse caso, aproParágrafo único. A, dissolução da
Fiscal e de outros, quando fôr o caso: natureza da soci~ h"le podem .ser re. vado o relatório dr.. comissão mista
e constitulda a nova s.ocieda.ie em sociedade importara 'lO ('anceJamento
IV - Quando previsto, a fixação do darados . pe~oalme"1t,e resl)/msá'I?I!' assembléia geral conjunta , a autoriautorização para fur.cionar e do
vaIoI: dos honorários, gratif1cações e pel~s obngaçoes em nome dela ("o r, zação para funcionar e o registro de- da
registro.
cédula de presença dos membros do tr~ldas, se~ prejeuw das sanções tA - penderão de prévia arJ'.lên(', : ~ do BanArt. 64. Quando 3. dissol',lçãl1 (la
. . Conselho de Administraç.ão ou da Dl- nals cabivels ..
co Central do Brasil.
sociedade
não fôr promovida ~'01l111. . retoria e do Conselho Fiscal;
Art. 51. São meleg1Vel~ alp.m dll~
Art. 58. A rusao determina a ex· tàriamente, nas hipóteses prev1stas n·)
V - Quaisquer assuntos de intel'ês- pessoas impedidas por lei, os conde· tinção das sociedades que se unem
se social, excluldos os enumerados na nados a pena que vede ainda ql'l' para formar a nova sociedade que artigo anterior, a rnr>j,Qa pnderá S('r
tomada judicialmente ~ pedidu dI!!
artigo 46.
temporàriamente, o 2.cesso a cargo' lhes sucederá .nos ulreitos e obri- qualquer
associado ou por iniCiatIva
ad- públicos; ou por rrime falimentar , d~ gações.
9
do
órgão
executivo federa!
.§ 1 Os. memb~'os ~os ?rgã~ de
_ prevaricação, peita o~ suoôrno, ""I'
Art.
59.
Pela
l'1eo
"·
0
açao,
I
ma
so~mistra~ao e flscaliza.çao nao pode cussão, peculato, ou ::ontra a econôArt. 65. Quando a nlssolucão fOr
rao partICipar da votaçao da.s matp~ias mia popular, a fé púb>ca, ou <l. I'" ciedade cooperativa ab,sorve o patri- deliberada pela Assemhléla Geral,
mônio, recebe os asSOCI&.dos, assume esta nomeará um Jiq-lilhllte. ou mal!:,
referidaS nos itens I e IV deste artigo priedade.
as obrigações e se investe oos dm.,!§ ~9 A exceçã~ das co~>pera~v: s~~
Parágrafo úni::o. Não podem con, . to3 de outra ou outra,; cooperativas. e um Conselho Fiscal de 3 \ três)
membros para proceder à sua lioulc~édito e d~ agncolas rru_stas o
por uma mesma Diretoria ou Constl
Parágrafo
único.
Na
hlpOtese
predação.
çao de crédIto, a aprovaçao _dO relato: lho de Administr.'1ç/to, os pare!1tf>~
rio, balanço e contas dos órgaos de ad entre si até 20 grau. em linha re\.l\ vista neste artigo, se!'J,() obedecidas as
§ 10 O processo de liquidação 50
mesmas formalidades estabelecijas ~
ministraçao, desonera seus componen- ou colateral
poderá ser iniciado aoos a audlên<.l&
ra a fusão, limitadas ~ avaliaçôes ao do
tes de responsabilidade, ressalvados os
.
respectivo órgão executivo teder&l
casos de êrro, dolo, fraude ou simulaArt. 52. O 1ir~tor ou ossocilàC' patrimÔniO ou das sociedades 'lcor§ 20 A Assembléia Geral, nos IImI,
ção, bem como a infração da leI ou que, em qualquer operação. tenha In- porandas. '
do estatuto.
terêsse oposto !v da 50ci'3iade. nãl'
Art. 60. As sociedades cooperati- tes de suas atribuições, poderá, em
pode
participar
das
deliberaçõe3
1'1'- vas poderão desmembrar-se em '.antas qualquer época, destitUir Oi! lIqUlcianSeção m
ferentes a essa operaçã" cumprind")· quantas forem necessárias para aLen- tes e os membros ao Conselh(1 P'isDas Assemblétas Gerats Extraorlhe acusar o seu impedimento.
der aos interêsses dos seus asSOCl!> 105, cal, designando os se,JS substitutos.
dinárias
Art. 66. Em todos os atos e oper a·
Art. 53 . Os d: gelJ t~s de coo r"l :l podendo uma d~ novas enti:iades ser
constituida
como
cooperativa
central
ções,
os liquidantes dpverão usar ~
Art. 45. A Assembléia Geral Extra- tlvas deverão desinrompatiblllzar se
ou
federação
de
cooperativas.
'uJas
denominação
da cooperatlVa c.;eguida
ordinária realizar-se-á sempre que ne- de cargo ocupado, com amece·i êm I ..
cessário e poderá deliberar sôbre q'lal- de 6 (seis) meses, quandc candi.l" autorizações de funcionamento ~ os da expressão: "Em Iiquidaçá,o".
Art. 67. Os liquid ,m tes terão tequer assunto de interêsse da socieda·lp. tos a cargos eletivos p'JbJieos de qun.,· arquivamentos serão requeriàos conforme o diSposto nos artigos 17 e se- dos os podêres normais de adminIsdesde que mencionado no edital de quer natureza.
guintes.
tração, podendo pratica.r atos ~ oreconvocação.
Art. 61. Deliberado o :ie5meml:m~ rações necessárias !l. rea.lIzação do
Art.
54. Os componentes da Admi. Art . 46. E' da competênclf' P.XCJ\l - nistração e do Conse'h· l"'scal, bem mento, a Assembléia designará 'lma ativo e pagamento no passIvo.
slva da Assembléia G:ei'rtl Extraordi - como os liquíd.t~ltP.S, equiparam-<r comissão para estudar as :J"uvid'cn
Art. 68. São obrtga..:õ~s rios 11nária deliberar sôbre os seguintes d s· aos administrad;)~'~s das s()-:lejitd ... ~ cias necessárias à efettvaça<l ja mequidantes:
suntos:
anônimas para efeito de responsab' dida.
I - Providenciar (' arquivamento,
§ 1.9 O relatorto apresentado pela
\idade criminal.
I - Reforma do esta.tuto;
na
Junta Comercial da Ata da t\scomissão, acom p a n n!~drl dos projetos sembléia
Geral em !pe foi t!eliber...II - Fusão, incorporaçã., ou des
Art. 55. Sem l'rejuí?.C da ação que de estatutos das novas Cooperativas , da a liquidação;
couber ao assocl.1cto, a scciedade, p 'l l será apreciado em nova Assembléia es·
membramento;
11 - Comunicar à administrllçào
seus diretores, ., J representad ,. pele pecialmente conv')Cd d" Ja a êsse ftm central
do respectivo órgão execut.'''O
III - Mudança de objeto da soassociado
escolhi
'lo
em
Assemblf'Ia
§ 2.9 O plano de desmprnü ra,npn- federal e ao Banco
aciona, ue Creciedade;
Geral, terá direito de ação rontra • to preverá o rateio. ~ntre cI.S nova::; dito Cooperativo S. " . a sua nomeaIV - Dissolu.;:ao voluntária da &I ,' administradores, para promover sua Oloüperativas do a tivo e passlvú da ção, fornecendo cópia da I\ta da Ast
sociedade desmembrada .
ciedade e nomeaçao de liquIdantes; responsabilidade.
sembléia Geral que dr1c:dlll a m41ê9
rIa;
§
3.
No
rateIO
!Jr~
{ist(,
no
oarllSeção
V
V - Contas do liquidante.
grafo anterior atribuir ie-á " caulI
III - Arrecadar n bens. IiVl'05 (l
Do Conse(Í1Q Fiscal
Parágrafo único. São necessário~
nova cooperativa narte dO capltaJ Sf'- documentos da sociedadp., ondé quer
os votos de 2/3 (dois têrços) dos asArt. 56. A ~.d1l1 1 ~JisLraçãe na SOCI~ cial da sociedade 1f>' m<:! mbrada em que estejam;
sociados presentes "lara tornar váli · dade será fiscallLada, assídua e llll quota correspondente ; participat;a<'
IV - Convocar os cr~rtoreli e O~ve
das as deliberações de que trata êste nuciosamente, per um Sonselho F's dos associados que passam a inte· dores
e promover o '/l'lantamentJ) dos
artigo.
cal, constituído de :{ \~rês) membros grá-la.
créditos e débitos <la 30r.ledade;
§ 4.9 Quando uma das coperaUva.<
efetivos e 3 (trp.s) 5upl;:mtes, '. «os
Seç~o TV
V - Proceder nos ]fl (quinze) diAS
fôr
constituida ::omo crntral lU fepel/<
associados eleitos anualmeme
seguintes
ao de sua ,w/t'stidura f COIS
deração
de
cooperativas
,
prevcr-se-â
Dos órgãos ::te .4dminzstração
Assembléia Geol, sendo permi1 " l o
a assistênCIa, sempre 'lue pegs!vel,
montante
das
quotas-partes
.'ue
as
o
Art. 47. A soci~d ·l/ie set a admir:is· apenas a reeleiçào de 1/ 3 (um t,ê rço , associadas terão 10 capital
dos administradores, ar levantamento
~ l.
trada por uma Diretorla ou Conse · dos seus compondnt<!s.
do
InventárIO e balanço geral do atiArt. 62. Cons t ituldas as socied'1.1es vo e passivo;
§ 10 Não podem fazer
parte d(,
lho de Adminlstrnçii.o, compost.o >11. '
cluslvamente de associados Neitl I Conselho Fiscal, além dos ineleg1vei~ e observado o disposto nos IIJ'tlgos 17
VI - Realizar o a.ttvu social pllta
pela Assembléia Geral, eom lnand'\ enumerados no artJgu 51, os paren e seguintes. proceder-se-á as tm'lsfe- saldar o passivo e ree!l'lbolsa P5 lóSS<'to nunca super:or a quatro '. n n ~ tes dos diretores att> 2 gr't;!. em ' I ' rências . contábeis e patrimoniais ne- ciados de suas quota part.es destIsendo lobrigatória li r~novação ne. n' nha reta ou colateral, bem como Oi; cessárias à concretização das l"edídas nando o remanescence, inclusive v dos
adotadas.
' minimó, 1/ 3 (um têrço) dos cargos parentes entre s' até ilsse gr;;lU.
Indlvlslvels, 10 Banco NacioParágrafo único. rantJ nos c.aso~ fundos
dIretivos .
nal
de
Crédito
Cooperatlvr. S. A .•
•
§ 20 O associado nãe. pod~ ~xef(-~'
da fusão, incorporaçao ou desmem·
§ 10 O estatuto poJerá criar O'.ltro~ cumulativamente
cargos nos Ótgã,,~ bramento, -será pre8erv:l.do o destmo
VII - Exigir dos asscclnclos a Inteórgãos necessârios à administração. de administração e de fiscalização.
dos fundos indivisíveis.
gralização das respectivcls quotas~par-
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tes do capital social não realizadas. tado no artigo, publicada, com os mes- guarda e conservação dos prodl1tos grau, ou atividade, a constituição de
quando o ativo não :l'l.star para a so- mos efeItos, no Diário Oficial.
vinculados respondendo criminal e sindicatos, abrangendo tôdas as catelução do passivo;
ciVIlmente pelas decla~ações conftan- J;urias profissionais q u ~ exerçam f\ln Art. 77. Na realização ao ativo da tes do título, como !,amoem por qu:t1- ção ou profissão remunerada em c()VIII - Fornecer aos credores 11 sociedade. o liquidante deverá:
quer ação ou omissão que acarrete c uperativas .
relação dos assoc!aó(}s, se a sociedcl ae
1 - Mandar avalhu. por avalla10- desvio, deterioração ou perda dos profôr de responsabilij.lae ilimitada e
Al't. 93. Fica instituida a Cou
judiciais ou de Lnstituições Fi- dutos.
res
se os recursos apurados forem insufItribuiçao
Sindical Cooperativista -Iu~
§ 2° Observado ') disposto no ~~
cientes para o pagamento das divi- nanceiras Públicas. os bens da socieserá
recolhIda
anualmel');,e no mês ele
rágrafo 1°, as cooperativas poderão
dade;
,
das;
janeIro
a
favor
da Organ.z!:Lção das
operar unidades de '.ormazenagem,
11 - Proceder à venda dos bens ne- embalagem e frigorlfi<':.:tção. bem como Cooperativas Brasileiras de que tra\.rl
lX - Convocar a Ass':!mblé!a GeraI, cada 6 (seis) meseF ou sempre cessários ao pagamen:,o do passivo <ia armazéns gerais <lifanJ')~ados. n "s o artigo 107 desta lei, exclulda a obn
que necessárIo para ,.presentar rela- sociedade, observadas, no que couber, têrmos do dispositivo do CapitulO IV gação d/l pagamento de Impõsto ,m
tório e balanço do ~st<\d" da 'iquida- as normas constantes dos artigos l17 da Lei número 5.025, de 1° de Julho dical a qualquer outra entIdade, a lã,
ção e prestar contas dos atos prati- e 118 do Decreto-lei 'lúmero 7.661, de de 1966.
ser no caso de constituição de sindl
21 de junho de 1945.
cados durante o perlOdo anterior;
catos de empregadOS.
Art. 84. As cooperativas de créálto
~ 10 A Contribuição Slndi<::al <"'0Art. '/8. A liquida.çii.o das cO'Jpera- rural e as seções de crédito das ('o· operatlvista coostiknr-se-a. de 'mX - Apresentar li Assembléia GeraI. finda a liquidação, o l'°spettiv<l tIvas de crédito e da seçãú de crédito operativas agrtcolas mistas só pode- portância correspon lente .. 0,2%
das cooperativas agrtC'c.lil.s mistas te- . rão operar com ctssoc'ado~, pesscas / dois déCImos por eel1to, do valOr de
rela tório ' e . as cont,as finais;
ger-se-á pelas normas próprias le- flsicas, que de forma ~fetl'Ja e pre- capital subscrito e tllnd. s da socledaXI - Averbar, no f)rgãr competen- gais e regulamentares.
I dominante:
de cooperativa no .\l<erClCI(J baclal do
te. a Ata da AssembJéiil Geral que
- desenvolvam, na área de \çáo ano anterior, sen\10 :> rrRpf"Ctlvo
CAPíTULO KIl
considerar encerrada a liquldaçao,
da cooperativa, atl'/lLladí!s agncol&.s, mt)ntante dlstributd'), por metade, à
Art. 69. As obrigli çôeR e I:tS "esDo Sistema 01:)t3raCtol1a~ elas
pecuárias
ou extrativas;
Organização das Coop~~atlva.o braslponsab1lldades dos li ~ll'darte5 regemCooperativas
se pelos preceItos pe~uliares ll!)S d0s
- se dediquem a Jperaçõ~s de cap- leiras e a outra metade proporclOnaladministradores da ~ociedadl3 l'qul
tura e transformação do pescado' I:' mente. a suas filiao~ !lOS Estar.t0s
SEÇÃO I
- pessoas jurtdic~ que exerçam TerrltéÍrios e Distrito B'edelal :Jnde fol
danda.
Do Ato CO'J1:)~mtmo
exclusivamente
ativ,d'l.ces agriroJas. arrecaoada
Art . 70. Sem 'l.utnl':zaçã.' da Aspecuárias
ou
extrativas
na área de
§ 2" Em seu J.l~ ,melf") exerciclo ~o
Art.
79.
DenOmlllflI"l-Se
atos
cosembléia não poderá o liquidante
ação
da
cooperativa
ou
ati"ldades
de
eia!.
a cooperati 'J a recolherá c:len 1 ~o
operativos
os
praticadús
entre
as
cogra var de ônus os móveIs e imóveis.
contrair empréstimos, salvo quando operativas e seus ass()~lado~ , entre ês- captura ou transformarão do pescacto. de 30 (trinta) 1: 1S da riata de su:,
Art. 85. As coopent" '/ls de produ- constituição a ;mpon.tn(' a I'ol -espup·
indispensáveis para ,) pagamen'o de tes e aquelas e pelas 'oo~ratlvas endente a 1/ 30 '1m Irint.J avos) d('l
tre
SI
quando
aSSOCIada,>
par"l
a
con·
obrIgações Inadiáveis. nem prosseguir,
tores rurais poderão adq:l1rir produ- maior salário. mmimo vigente '10 Pa~
secução
dos
objetivos
socIais.
embora para fac1lltar ~ liquidacão. na
tos de não associados para cOI"l~jHar
Paràgrafo ilmco. O ato loopera~iv" lotes destinados ao I'.lt!'pnmento de
atividade socIal.
CAPtTrJ:.o XUT
não Implica operaçilo. de mercado contratos ou suprir .!apacidadp. ocios"
Art. 71. Respelt.ados os dlrbltc,s nem contrato de '.:ompra e \'enda fie de instalações indust,riais.
Da Fiscaltznc(~o e i:o'ltrNe
dos credores preferetlCiai,>, paga rá o produto ou mercadl1r.a .
Art. 86. As cooper>lt'v:I~ poderao
liquidante as dividas saciais propor
Art. 94. A fiscaJiz'l<,:\o e I) contr( .t
Art. 8C. A em -ega da produc,:ã0 fornecer bens e serviç'Js a não <lr:'l ' das sociedades cooperativas, 'lOS têr
clona Imente e sem distinção entre
do associado a sua ·:uc,perativa. signI' clados. desde que . ai faculdade 1\ten- mos desta Lei ~ dispo ~ lti7')!> ega f
vencidas ou não.
fica a outorga a ~st,a \Je plenos poespecificos, serão ~xercld05 . J e acôr
Art. 72. A AssembJéi \ Geral po· dêres para a sua livre disposI:;ãJ, ·n 021 aos objetIvos SOC, 'tIS
Parilgrafo único. ~o ,~aso aas co· do com o objeto .i~ funclonam"!'l i.
derá resolver, antes ,ie ultimada a li- eluslve para gravá-la e dá-Ia em gaoperativas
de crédlt.o, ':! rjas seções da seguinte for'Da:
QUidação. mas depoIS 1e pagos os cre- rantia de operações dr crédito re:·Jidas
coopecal'vas agn~(jl as
de
crédito
dores. Que o liquldall",e faca ratei~!1 zadas pela sociedade.
- as d e cr édito pc I{j Ban~o 'U!,.
~
mistas.
o
disposto
oeste
R
rtlgo
3Ó
Sfl
traI
do Brasil;
por antecIpação da par·ilha, á mediaplicará com base err regras a se
SEÇÃO 11
da em Que se apurem :1!' havPres so- as de habitaçao pclo Banco Na
rem estabelecidas ~IO óre:ão norma
ciais.
Das Distribmções de Despesas
cional
de Habitaç:),'J;
tlvo.
Art. 73. Solucionado o passivo.
- as demais pelo Lns(,~tut.J Na/'iI '
~rt. 81. A~ despes'.lS da sociedade
Art. 87 Os resul>;'t,::lus das 1perareembolsados os cooot!l'adcs até o vanal
de Coloniza.;ão e Reforma A.g' ~
lor de suas quotas-oartes e enca,nl- s~rao cobertas pelos aS:s.?cla~os m~- c,:oes das cooperativas ('am não as~( · ria.
nl1ado o remanescent·e conforme· o es· dlant_e rateIO n.a prop.lrça'J dIreta aa eiados, mencionados 1I0S ar é!gL'S 8:>
I e !l6. serâo levados 1 contll dc "F1.:n- § 19 MeQlaa te autorizaçao do ";on
tatulcto convocará o Iiq~lldant,.. As frulçao de servIços.
Parágrafo
umco.
A
cooo,~ratlva
du de Ass!St~,ncia T~<~n ,,:., E;du('aclo selho Nacional jl~ Cooperativism" ,.~
sembléla Geral pa:a prestacão' fInal
poderá,
para
melh
Ir
atender
à
etjua:
na I e SOCIal e "er1.O Ci)ntabllizadns órgãos controlad ),'P'S federaIS poderii ,
de contas.
nimidade de cobertura das despesa., I "m separado . . de nOlrle a .r:.errnltlr ~licitar, quando iulga.rem necessárlll .
Art. 74. Aprovadas '!lS contas, en- da sociedade, estabelecer
I càl('ulo para Inc.ldêncla de. rIbutn~ a cola0 oração de outros órgãos a.drnJ
cerra-sr a liquidação e a s:Jcledar.e
nistrativos, na ex., 'lçau .Ias &trltl'l
1 _ RateIO, em partes igua is, das ' Art 88 . Medl~nt.e prévl'l e ex , cõe~ previstas nes'e artigo ,
se extingue. devendo a ata da As~em
bléia ser arqUivada na Junta Comer, despesas gerais da -;o, led1\de ,'ntre to· I pressa . autor~zaçao concedIda pelo
§ 2° As sociedades coúperar.lvtts pel
dos os associados 'lU':!! tenh!lm Ol! I rrspectlvo órgao execl'tl.v" !Jsçal, COIJ' mitirão
ciaJ e publicada.
quaisquer v<,rific;\çõ~:, detflr
não, no ano usufr'lldo dos serviçns soante as normas e hn'lte5 'r.stltUldrF
Parágrafo unico. ') associ:tdo dIS- por ela prestados, (:onforme definl- pelo Conselho _ Naclul1al de" ??opera minadas pelos re,,~('t , vo~ órgãos .' ~
cordante terá o pra<lo de 30 't.rinta, das no estatuto'
I tlvismo
poderao as (l>oper9.ol/as par- contrôle, prestan lo os esclar" :. t ,tU,
.
tlclpar de sociedades nao wop e~ut1- tos que lhes 'or-m solicitado,>, ....lé:,
dias. a contar da pJbl c"ção da ata.
serem obrig:ul-:1.s a I 'lme t~rrh '
para mover a ação 1.j1J~ couber.
11 - Rateio, em rua") diretamente vas, pUblIcas ou priJada~ em caráter de
proporcional. entre rIS assoriart'ls que ~xcepcional. para ltel.d:ment.o de '.b· anualmente a ·, \.j,.,;90 d...s assoelaJ · ,~
Art. 75. A I1quidaçao extraJudlc,a.1 tenham usufruido dos serviços du - J"tivos acessórIos ou complementares admitIdos. demitidos, eliminados
das cooperativas pode"l:I. ~er promo,
Paragrato único . A~ mve"r3ões de- excluldos no per!'IJo, ~óp!as de ~t ••
vida por inicIativa do respecrivo Or, rante o ano das SoJb. ~s liquidas úu
dos prejuizos lIerifica::l(ls no tlalaDl;O .:orrentes dessa parr.lc 'paçà, ., ser<l.O rie balanços e Jos relatóriCR do ext '
ção executivo feder'tl, que .jeslgn"rA do exerclcio. excJUl1as as despesas contabtlizadas em ·,I"ulr.s ~speclfj co~ cicio social e t' . .. er ~r do f'onselt ,
o I1quldante, e ,erá processada de gerais já atendidas na form-t do item e seus eventuais "es,' Itadcs positivps Fiscal .
acõrdo com a legisllt..:'l.o espe('ific-a e
levados ao "Fundo de Asslstencla
Art . 95. O Pod~r PúblICO por llJ '
demais dispOSições regUlamentares. anterior.
Técnica.
Educacional
e
'
SocIal".
Art.
82.
A
coopera
tlV'l.
que
tIver
termédio
da i\ im'nisl TIlçã., centrll l
desde que a socieda1e deIxe lJe oledos
órgãos
exec'tt \"f)S federais .,rr.
adotado
o
critério
·le
sepd
rar
as
desrecer C'ondições OpelaCl()nalS, ~rlncl
sEÇAo IV
pesas
da
SOCIedade
e
estab~l~cido
o
petentes,
por
inic 'ti, "a p:'ópna ou ' (
paIm ente por constat,ada insolve-ncla.
Dos Pre1u!zos
liCitação da Assemnlei,.\ Geral :lU 1n
seu rateio na forma mdicada no pat 1° A Iiquidacao extrajudICta I rágrafo único do 1.t .. lga cl n.tenor de·
Art. 89. Os preJll!7,OS ver\l1caacs Conselho Fiscal, Intervirá, nas Cnopfltanto quanto possivel, deverá ser pre verá levantar separa.I>tl11el1te hS dec;no decorrer do eXerCH!IO ,>erão cober· rativas quando ocorr'~' um dos <;P,cedIda de interven.;âo na socledaue pesas gerais.
tos com recursos ,Jrf''1!'nl'!nte5 dI' guintes casos:
I 2° Ao interventor além dos po
Fundo de Reserva .e. se msuf1Cl~nte
SEÇAO UI
1 - Violação '_ont\..ma? elas ClISpodêres expressamente cJncetlldos no
este. mediante rateio. entre os aSS·l- ~ições legais;
Das Operações la Coope r 'ttt1)(L
ato de intervenção, são atribuldas
c1ados, na razão iinr,a dus ~ervlçlJS
funções. prerrogatlv~s e obrigaçõH
II - Ameaça tle In~ol~êncla eUI
Art. 83. A cooperatlH que se de· usufrul dos, ressalvlda 1\ cpção predos órgãos de admim:;traçâo
vista
no
parágrafo
InIC"
do
artigo
81
VIrtude
de má ,\jmII."h açã, da ',' o
dlcar a vendas em ~o)n'Ull . lJoderá re
cledade;
Art. 76. A publlt:.wâ,\ no D1Ó.rtO glstrar-se como arm>i7/'n' '!eral e. n~s ·
SEÇÃO v
Oficial. da Ata da Ar,:,emoJéill Geral sa condição, expedIr "c,mhe.:'mentos
IH - Parallsaçao das ativlelsoeb
Do Sistema Trabnl1usu,
da Sociedade. que tiellberou sua lI· de DepÓSitos e warra.JLS pa.ra os prosociais por mais de 180 (cento (. oi. quldação, ou da decisào do órgão ex/'· dutos de seus assoclad,'s eonservadros
Art. 90. Qualquer que seja o tipo t.enta) dias;
cutlvo federal quanao a medida !I}y em seus armazens, PI'OOrI)!> <lU ar- <1e cooperativa, não existe vinculo
IV - Inobservâ.nCla do arti~o fl6, ~
de sua mlciativa, 'mOlIca rQ 0\ ,>ust,a- rendados, sem pre)L'i2;l da emissão flmpregatlcio entre ela e seus aSSOCla2°,
ção de qualquer ação Judicial r{·ntra de outros tltulos 1e." ,rreotes rle suas lO~.
a cooperatIva, pelo ,)r'l.ZO de J ,um I atiVIdades normaIS, " l..lllcand'")-~e. no
Art . 96. Obser ll'tr ,s"-u, no .Ir'we,
Art . 91. As cooperatl'la!> 19t.alam,
ano, sem preJulzo. ~'1tr~tant() da rIu que couber, a legislay$l.o t'spe';lflca.
50
de intervençao, a dispOSiçãô ' ons
';e ás demais empresas em relaçao aos
êncla dos Juros legais JU pactuadvs e
§ 10 Para efeito (jêst,~ artigo, os seus empregados para os tjns da le· tante do parágrafo 2° do artii'J 75 .
seus acessórios.
armazéns da coopent1va 'le eqUIpa- gislação trabalhista e prevldenc!ilrla,
cAPtTrno Xl ...
Paragrafo unlco. Uerorrido o prazo ram aos "Armazéns Gerais". com as e a entidade representa ti v!t. de que
prevIsto nesse artigo. c;em que, pur prerroga t ivas e obrig I';Õ"S r1éstee. fI- t.rala (I artigo 107, 'e1:% prerro~ativas
Do Conselho NaI'W'!ftl de
motivo relevante, tlst.~ja encen aoa '- cando os componemes io Conselho 'lt. ,indicaIS.
CoOp~"t;I)7 ~1" o
UquldaçAo, poderá Jer I) mesmo pror· Admlms' ração ou J llr~,top;ct l':xetutl rogado, no máximo por mais 1 (um I va. emif ente do r,lt'llO, respcnfaVl'is
Art, 97. A orient.:t';d,o geral oa p<"
Art. 92. E ' facult.a·,lv" aos empreIoUO. mecUallte declsáo do orga.o 'l- pessoal e soltdarlamente, pela boa gadOS em cooperativ1.s de qualqufT titica cooperativista. nacional cahelá
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<:"ct.\ISSO(C: ,

ao Conselho Naci,mal de Cooperatl ·
vismo - CNC, que passara a ít.;ncio·
nar junto ao I ~S~,itll·..o Nacional OI'
Colonização e Retotma Agrária INCRA com plena auton'J01!a adml
, nistrativa e find.nc~,ri, na forma !'lf'l
artigo 172, do De')l'e(,.) lti n° 200, oe
25 de fevereiro ae 1967, C',mposto ('r
um Presidente (' 8 \ (oito ' membr. s
Indicados pelos seguintes órgãos te
presentados:

uma Secretaria Exe~l\tiva que se in·
cumbirá de seus encargos administrativos, podendo sell Se~retári,) Executivo requisitar funcionários ae
qualquer órgão da Administl'a/~ãQ Pú·
blica.
§ 10 O Secreõário
Executivo rlú
Conselho Nacional rie Cooperativislil'
será o Diretor do Depar~'1lnento de
Desenvolvimento Rura, do Instituto
Nacional de CohnjMção e Reforma
INGRA, d~vendo I) De
I - Ministério do ?lan'~jamento .. Agrária partamento
referiio,
Incumhir-se des
Coordenação Genl;
encargos ' adminis ,rltt·\·", do Conselhf'l
Il - Banco Centr",) nu Bla~il;
Nacional de CooiJe:atlvlsm".
III - Banco Nacicna de Crédllú
§ 20 Para os imp~d .ment,is even·
Cooperativo S. A ;
tuais do SecretArio EXecutivo, l'l;te
Indicará
à apreCln.".lO do Con5ell1 ~
rv - Banco N~c:rmal de Hab:t.~ l;eu substituto.
ção,

I•

•

Art. 101. Comp%e ao Presidente
V - Instituto Nacional de Colonl'
do
Conselho Naci m,al de CoopeJ atização e Reforma Agrária;
vismo:
VI - OrganJ7,a~'l.o das CoopellJtII - Presidir as reuniOes'
vas Brasileiras.
II - Convocar a::. reuntões extraParágrafo ÚnICO. A entid'lde rele
ordinárias;
rida no inciso VI dêste artigo contará com 3 (três) elementos para la·
III - Proferir o V:lto rie qualidazer-Se represen~,ar nr, Conselho.
de.
Art. 98. O '~o'1St! , no que devt:r:'\
Art. 102. Comp~te à Secreta.' ,;,
reunir-se ordin!l.rl..tmeptr ,Ima VPl Executiva do COTlselho Naci.1nal de
por mês, será prC>Sld'c!o pelo Hini:;1 l i ' Gooperativismo:
ua Agricultura, a quem caberá o voto
I - Dar execuçao as resoluçoe3 Ot:'
de qualidade, S!;!Tl!lo S,las resoluçií[>~
Conselho;
. . . votadas' por maiorIa simpl~s, ;!om ~
. . . presença, no mín lHO rte 3 (três) It:',
11 - Comunicar
as decisões l-t
presentantes dos órgãos )fici!lis men Conselho ao respecL. vo órgão ex';!('u\'
cionados nos itens 1 a V L10 artigo vo federal;
anterior.
III - Manter relações com os OrParágrafo úni~o. Nos seus llnped1 gãos executivos fecE:Ttw, bem ass1rr
mentos eventuus, l. substltu;;o al eom quaisquer 0ULrlJ::' orgãos públicol;
Presidente será r) Presiuent" do rn~ ou privados, naCI.1'l:11S (,U estrangf'
tituto Nacional ae Colonização e Re ros, que .possam influir no a.perfelforma Agrária.
çoamento do r.oope,ativIsm1;
' Art. 99. Ao Con<;e;ho Nacional Cle
IV - Transm!rlr aos órgiios <,xe
Cooperativismo r;J!.lpet:>'
cutivos federais e el1tidad~ superlo.
1 .- Editar ~tos normati :TOS para a do movimento co.. ]J~ratJvist[\ na(,)om
tõdas as informftcb~s rp.litc.íonadll~
atividade coopeNt,jvl3ta
nacional',
,
com
a dout.rina f' práticas cooper:l
[] - Baixar nornJr,~ regulamontativistas
de seu interês~e
Cloras, complemi'.1htrt!S e- Interpr~, 'I
tivas da legisla·;ão coopef3.tivisõ!\;
V - OrganIzar e manter il tualJzado
o cadastro ..era~ jas :!GopeHtiva,
III - Orgamzar ~ .T,anter a~uallnacionais
e expejir as r~spectiv~ó
6ado o cadastro gera, das cooperati.
certidões;
vas nacionais;
VI - Apresemar ao ConselhJ, elT'
IV - Decidir, em última in!:'Làncl~
tempo
hábil, a ['T0poI;ta orçamen' á·
os recursos orgináf'<>s de decisões nf'
respectivo órgão executlv, I federal',
ria do órgão, hem coml' o relatól j'l
anual de suas a~lvlda ie'l:
v - Apreciar os anteprojetos que
objetivam a revIsão da legislação cu
VII - Provid~nt:i,.r todos os meIO~
uperativista;
que assegurem c' regular funcionaA
mento do Conselh0;
•
VI -. Estabele.:er condiçúes para
exerClClO de quaisqt,~r cargos i'leLlv"
VIII - Exec ILar quaisquer ou "H
de administração ou fls.:alização rlF atividades necess'iJ:l.lS ao pleno exer·
~operativas; _
cicio das atribuI;';0es dn-Con3elho.
VIl - Definir
as l!ondiçõps 1l!
funcIOnamento Q, l'mpreendimrmr
cooperativo, a que se refere o artigo
18;

VIII mento;

Votar o seu pr')prI0 ""6 1 '

I:? - AutorIzar, onae hou ,'er cor,Cliçoes, a criação de Concielho'l ~eglO
nals de Cooperativismo, definindo
lhes as atribuiçõ~s;

x - Decidir t>ôbre a apJica~áo (lo
~'und<? Nacional de :~ooperatí\lbrn(J,
nos termos do c.n.gC 104 desta Lbj;
Xl - Estabel~cer em ato normal'
vo ou de ~a~o a (:as" conforme JUI
gar necessano, o limite a ser 0bservaco nas operações com não assocIa
dos a que se refer~!lI o~ artigus .~5 (
86.

Parágrafo único. As atribuiçõ"s (1"
C,?nselho Nacional de Cnoperatlvism,
nao. se _estendem àF ~ooperativas a.
habltaçll;o, às de credIt.o ' l:.s ,eçõ, ~
de crédIto das t"('(;pl-!ratva,· agl'irrl~,
mlsta~, no que fore.l) .. el{ldas por le
glslaçao própria.
Art. lOdo O l' >m"lhl Nacion:-tl N
Cooperatlvlimo - CNC contará tom

..
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r IU - Doações, legados e outras
rendas eventuais;
IV - Dotações con<;ignada5 pE'lo
Fundo Federal Ag\'opecuárh e pelo
Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária .- INCRA.
§ 20 Os recursos do Fundo, deduzido o necessário av cust~io de !:'ua ad
ministração, ser:i.o aplica.dos [lf l(,
Banco Nacional .jp Crédito Coopera
tivo ,ObrigatOriamente em financia
mento de atividades hen~ficjadas pela
politica assegura(!·ra de ::;!eços rn1rJImos do Govêrno ou outras de relevante interêsse para o abaste,~imen·
to das populações, ou alnCl ~\. 't " ltê riO do Conselho Na.cional '.le Cu
uperativismo, de qualqut:r cutra atIvidade econômica.
§ 39 O Conselho Nacional de Co
operativismo jJode.á., por conta dO
Fundo, autorizar 'l concessão de ~st I
mulos ou auxilios ~ara execução ,'p
atividades que, pela "ua relevânl"a
sócio-econômica, concorram para o
desenvolvimento do sistem~ coopera
tivista nacional.
CAPIr.I:,o x\'

Dos c>rgãos

GOf)er1Lc.t1!ef/l~t.

Art. 105. A.s CO' lp~rat l v' t' : ontlnw ·
rão subordinadas, !la part~ n01matl va, ao Conselho Nacional ele Cooperativismo, com exceção das de r:ré·
dite e de habitaç'l.o, cujas n()rlll>l~
continuarãQ a ~er baixadas pelo Son
selho
Monetário Nacional e Banr'.
Nacional de Habi~ tçit.0,
resp3~t'\ t-I
mente, cabendo, no qUe re~peita à
parte executiva, ~ aplicação do dis
posto no artigo <)4 desta Lei.
Parágrafo úni·)o. Os órgãos exe
cutivos federais, visanrio a execuçaJ
descentralizada ;le seub serviços, poderão delegar ~ua .:ompetência, wtal
ou parcialmente, a úrgà:ls e entidades da administr U;'l.O est:.dual e lJJU nicipal. bem como, excepci :malme!'lt,e
a outros órgãos e entiLi",de::- da administração federal.
Art. 106. Os órg8()S executivos Ie
derais comunicarão tôdas as altera.
ções havidas las cJoper<i~ivas 5cb d
sua jurisdição :),0 Conselh' NacIonal
de Cooperativismo. para fins de lt.U"
!ização do cadastro geral das cooperativas nacionais.
CAPtT(Jl,O XV!

Da

Re1Jre~ento.çao

Art. 107. A :ep"eSef1tayhO do <;~s ·
tema cooperativista brasileiro cabe!".'
à Organização Q'lS Cooperar.ivas Bra
sileiras, que set~ consic1el'ad '1 órgat ,
consultivo do Governo Pederal.
Parágrafo únieo. Para êsse .,[eiLo
Art .. 10~. O 11.;:;:;1 u;" Nacwnal de- li Organização c!;tS Cooperativa~ de·
ColonIzaçao e Rehl!'l'1a Agral'la verá atender 'lOS seguint,es requisl .
INCRA i~cluirá, em sua pr ljJOsta or- tos:
çamentáfla anual, os recursos tinan ·
T - Não ter fins eco:1ümico~ nem
ceiros solicitados pelo ('.onselh:> '\lã·
cional de Cooper'ttivlsmo
- CN( lucrativos;
para custear ,eu funcionarne:lto.
II - Manter neutralidade polltlca
Parágrafo UnI;!o.
As culltas d(
e
Indiscriminação r;lCial. religiosa e
Conselho Nacional de Coc)p'~rati'Ji!:,m 60cial;
CNC serão p·t!stJ,jll; por interm€
dio do Instituto Nac:ona, de CclonlIII - Conjugar t:ldos :lS prlnclp'i,\
zação e Reforma Agrária - lNCRA . ramos de cooper.tti\ I,imo,
Al·t. 104. Fica mantido, junto ao
IV - Preencher os cargos fie ctlI ..
Banco Nacional d(! Credito Coooera. ção mediante votação;
tivo S, A., o "I'l'no, Nacionâl ('f
V - Renovar,
no n'inimo, 2 /3
Cooperativismo", criad, ~·elo Decl t
(dois
têrços)
(~'}s
'~argo~
diretiv ' s
to-lei na 59, de ~J d" novembro dr
mediante
votação;
1966, destinado ~ prover recursos rh
apoio ao movime'lr,o cooperativlst&
VI - Fixar a I'0 i n ica da nntidacf
nacional.
tendo em vista as proposições ema§ 10 - O Fumlo de que trata (>~, ~ nadas de seus 0rgã . )~ téClic03;
artigo será suprido por:
VII - Dispor de setores consultivos
] - Dotação ncluíd 1 no orçam em, especializados, de acôrdo com os ra
do Ministério ria Agriculwr>i para o mos do cooperativismo;
fim especifico 'le Incentivo as ~tivl
VlII - Ter quadro social constitUldu
dades cooperatjv~s;
de entidades, uma para cada Estado
11 - Juros e amotf'Út(c'!s dos !' Território e Distrito' Federal, criadas
nanciamentos reaEz... cl'1~ com seus re com as mesmas caracteristicas da en
ursos;
tid[" ~ nacional.

D"

J%,

U \ )

l;;ruJ

Art. 108. Cab
0~~~~Cl0naJ
de Çrédito Cooperativo estimular (l
apoiar as cooperativas, mediante r:oncessão de financiamentos necessárt'o~
ao seu desenvolvimento.
~ 1Q Poderá o Banco
Nacional de
Cr édito Cooperativo receber depÓSito<>
das cooperativas de crédito e das se·
ções de crédito das cooperativas agri colas mis tas,
§ 29 Poderá o Banco NacIonal de
Crédito Cooperativo operar com pes
soas fisicas ou juridicas, estranhas ao
quad:' o cooperativo, desde que haja
benefIcio para as cooperativas e estas
figurem na operação bancária,
§ :19 O Banco Nacional de CrédIto
Cooperativo manterá linhas de crédito
especificas para as cooperativas, de
acõrdo com o objeto e a natureza dp.
ü,as atividades, a juros módicos e pl8.zo:;: adequados, inclusive com sistem~
de .garantias ajustado às peculiar Ida
des das cooperativas a que se destl·
nam.
Art. 109. Fica extinta a taxa ae
retenção criada pelo artigo 69 do De·
creto-Iei n9 60, de 21 de novembro dt"

\.

1966.
CAPíTULO

xvur

Das Disposições Gerats e

Transft&rtlJ..~

Art. 110. Serão considerados como
I'enaa tributé.vel os resultados positl
vos obtidos pelas cooperativas nas
olJcrações de que tratam os artigos
85, 86 e 88 desta Lei.
Art. 111. O Balanço Geral e o Re
la tório do exercicio social que as coo
fJer atl"as devera o encaminhaI;' anual ·
mente aos órgaos de contrôle sera,
acompanhadOS. a juizo dêstes, de pa
recer emitido por um serviço indepen ·
dente de auditoria credenciado pela
Organização das Cooperativas Bras,lelras.
Paré.grafo único. Em casos ~Je.
ciais, tendo em vista a sede da COO
peratlVa, o volume de suas operaçôes
e outras circunstáncias dignas de con
slcleração, a exigência da apresenta
çãc do parecer pOde ser dispensaas
Art. 112. Atendidas as deduções de
tCl minadas pela legislação especifica
às sociedades cooperativas ficara as
segUI ada primeira prioridade para ,
I ecebimento de seus créditos de pc.;
soas juridicas que efetuem desconl,(,s
r a fõlha de pagamento de seus em" I q" a dos. associados de cooperatIvas
Art. 113. As cooperativas constitUI
das I a vigênCia da legislação anter i')]
poderão continuar a reger-se por seu
atual estatuto naquilo que não con
trarial as dis pOSições cesta LeI, 19.0
lhes send J permitido, porém, reformA
lo n em prorrogar o prazo de duração
da sociedade sem a adaptação cabivel
Art , 114. A presente Lei náo alterl<
o disposto nos sistemas própriOS mstltuldos para as cooperativas de cr~
dito e de habitação.
Art, 115. Esta Lei entrará em viguI
na data de sua publicação, revoganas
as disposições em contrario e especl
f1 camenk o Decreto-lei n 9 59, de .!1
dE novembro de 1966, bem como o '' )c.
creto lei n 9 59, de 21 de novembro de
1966, bem como o Decreto n 9 60.59'1.
dr 19 de abril de 1967.
de 1971;
Brasllia,
de
1fi09 da Independência e 83 9 da
República.
LEGISLAÇAO CITADA

DECRETO-LEI N.o 59 NOVEMBRO DE

DE

21 DI

1966

Define a política nacíonal de cooperativismo, cria o Conselho NatJional do CooperativIsmo e da Jutras
providências.

O Presidente da República, com
base no disposto pelo art, 31, pará-

..

Caixa: 17

Lote: 47
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da do as de admi nistra ção do Fund o,
respo nsabi lidad e do associado, pelos aplica r norm as discip linad orasfiscaserão prest adas atrav és do Instit uto
compromissos da sociedade, fOr pes- const ituiçã o, funci onam ento Il
volvimento Agrá.
lização das sociedades objet·o 'lêste Nacional de Desen
soal, solidá ria e ilimit ada.
as às suas proporad
incor
como
de Decreto-lei, bem como fixar e ~ pllcar rio,
§ 3.° Não poder ão ser sócios
s.
penal idade s e defin ir os casos de In- prias conta
coope rativa s pessoas físicas ou jurí- terve
nção e liquid ação.
Art. 15. Fica criado um Fund o de
dicas que opere m com os mesmos
:apratl.:
atos
Os
.
Da Políti ca de Cooperativismo
único
rafo
natur eza contá bil, sob a denom inafins da sociedade salvo em se tra- dosParág
Banco ção
pelo
e
al
Centr
o
Banc
pelo
poatiJe "Fund o Nacio nal de Coop eraam
como
exerç
e-se
Art. 1.0 Comp reend
tando de entid ades que
It
vos
relati
ação,
Habit
da
nal
tivism o", destinac!o a prove r recul lítica nacio nal de cooperativismo a vidades agríco las pecuá rias ou ex- Nacio
coode
ento
onam
funci
c!e
autor izaçã o
60S para apoio ao movi mento coope·
ativid ade decor rente qe tôdas as \m tratIv as e sindic atos.
como
bem
a,
alçad
sua
perat ivas de
nacio nal, const ituído em
ciativ as ligad as ao sistem a coope rauer os cance lamen tos dessas ~oncessões. ratiV'ista
qualq
s,
rativa
coope
As
4.0
Art.
a ao Banco Nacional de
pri··
gráfic
setor
tivo, sejam origin árias do
ie, são deverão ser comu nicad os ao Conse- conta
espéC
ou
oria
categ
sua
seja
que
erativo, e supri do por:
eCoop
to
:!oord
ou
Crédi
vado ou público, isolad as
forma ju- lho Nacional de Cooperativismo, para
com
as
pesso
de
ades
entid
inclu ídas no orçam enões
hc
dotaç
recon
a)
que
nadas entre si, desde
:ivil, oara regist ro.
eza
natur
de
ia
própr
ricica
Nacional de Desenuto
Instit
do
to
l
cido seu interê sse público.
cio
cxerc1
ou
os
serviç
ae
ção
a presta
volvimerlto Agrário para o fim esp~
Do Conselho Nacio nal
Art. 2.° As atribu ições c!Q Govêrno de ativid ades sem finali dade lucra de incen tivo às ativid ades coocífico
de Cooperativismo
Feder al na coord enaçã o e no esti- tiva não sujeit as a falên cia, distin ivas;
perat
mulo às ativid ades de cooperativIsmo guind o-se das dema is sociedades peArt. 9.0 A orien tação geral da pob) juros e amor tizaçõ es dos finan Js
lecidr
estabe
iipios
exerc
á
princ
caber
serão
e
as
nal
nal
las norm
no territ ório nacio
litica coope rativi sta nacio
ciame ntos realiza.dos com seus ree
i
lei.
to-Le
nte
eratiDecre
prese
Coop
ne!
da:; na form a dêste
ao Conselho Nacio nal de
cursos;
Na.uto
Instlt
ao
junto
o
criad
das norm as que surgi rem em sua 'le
vismo
C) doações, legados e outra s renão
5.0 As coope rativa s P0der
Art.
io
Agrár
Desenvolvimento
cOJ'rência.
das event uais;
adota r por objeto qualq uer gênero de cional' de de
admi
omia
auton
plena
do
§ 1.0 O GQvêrno Feder al orientarA.
gozan
e
d) dotaç ões consi gnaca s pelo Funres,
ou ativida.c!es
ções
opera
os,
serviç
SmO,
de
ratJYI
osto
coope
de
, comp
a politica nacio nal
do Feder al Agropecuário.
peitad a a legislação em vigor, asse- nistra tiva e finan ceira
coord enand o as iniica tivas que se guran do-lh es o direit o exclusivo e a um Presi dente e 6 (seis) membros
Art. 16. Os recursos do Fund o, depropu seram a dinam izá-la , para adap- obrigação do uso da expre ssão "Coo IndicacQs pelos órgãos repre senta dos,
duzidos os necessários ao custeIO de
asegu ir discri minad os:
tá-las às reais neces sidad es Ca eco- perat iva" .
sua admi nistra ção e das ~perações,
nomi a nacio nal e seu processo de deExtra
tro
h&Minis
e
do
tórias
ete
I - Gabin
serão aplica dos exclu sivam ente na
§ 1.0 As ativid ades credi
senvo lvime nto .
e
to
jamen
Plane
poo
só
s
rativa
ordin ário para
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do
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Art . 25 . Dentr o de 60 (sesse nta)
Art. 14. As conta s do Conse
ctiva comp etênc ia, conceder
da publi cação cêste Decre to-Le i
in§ 2.0 As coope rativa s serão de res- da respe
dias
lá-la baixa r c Nacional ce Cooperativismo inclu
ponsa bilida de ilimit ada, quand o a autor izaçã o ou cance
grafo único , do Ato Instit ucion al número 2, de 27 de outub ro de 1965, e
ten o em vista o Ato ComplE'mentar
n.O 23, c!e 20 de 0\ltubro de 1966, decreta :

•

a.

•

J

t

-7o Poder Executivo baixará seu Regulamento.
Art. 26 . 1!:ste Decreto-Lei entra em
vigor na data da sua publicação, revogadas expressamente os DecretosLeis ns. 22.239, de 9 de dezembro J e
1932, 581, de 19 de agõsto de 1931!
926 de 5 de dezembro de 1938, 1.836,
de 5 de cezembro de 1939 S. 980, de
19 de março de 19\1, 5.154, de 31
de dezembro de 1942. 8.401 , de 19
de dezembro de 1945, as Leis números 3.189. de 2 de julllo de 1957
e 3.870, de 30 de janeiro 'de 1961
Brasilia, 21 de novembro ce 1966;
145.0 da Independência e 78. 0 da Republ1ca.

,

que funcionarem como emprêsas de
armazens gerais a operar unidades de
armazenamento, ensilagem. e frlgorl ·
cicagem, como armazéns gerais alfanjegados, observadas as condições de
segurança técni?a e. financeir~ c de
resg~a:do aos IJ?-teresses flSCaJ:S, aas
condlçoes que .dispuser o Regimento
da presente LeI.
Ar t. 38. O desembaraço alfanderácio para transporte e depÓSito em 0.1'mazém geral alfandegado pOderá ser
processado sem o recolhimento unediato dos tributos devidos na importação, conforme dispuser o Poder
Executivo.
Art. 39. As mercadorias importadas
e depositadas em armazéns [~rais
H. CASTELLO BRANCO
alfandegados
poderão ser mantidas
Eduardo Lopes ROdrigues
em
depósitos
durante o prazo a ser
Severo Fagundes Gomes
em
Regulamento.
estabelecido
Roberto Campos
Parágrafo IÍnico. Dentro do prazo
DECRETO-LEI N ~ tiO - DE .!. l DE referido
neste artigo, as mercadOrIas
NOVEMBRO DE 1966
importadas poderão:
Dispõe sobre a re argamzaçao ao Ban I - ser entregues ao consumo inco Nacwnal de CrédIto CooperatIVo
terno,
de uma só vez ou em lotes ou
e da outras provid ênCiaS.

•
,

circulação interna '~ 1'lI
dos por armazéns ~
dos.
Art 49 . O Conselho Monetário Nacional fixará as normas aplicável~ ao
acesso dos warrants às negociações
nas Bôlsas de Valôres .
Parágrafo único. Os lucros resultantes da venda de warrants, através
de Bôlsas de Valôres, não constituirão
rendimento tributável .
Art. 50 O Banco Cent ral da ReDública do Brasil poderá autoriza. os
bancos, que assim o requererem a
criarem careiras de descontos e redesconto de warr ants e fi xará os requisitos neressálios a tanto ,
Art. 51. As emissões, aceites, trans~
ferências, endossos, obrigações coobrigações e seguros assumidos nã o Inc1
dirão em Impôsto de sêlo .
Ar t . 52, As disposições do ar tigo 79
da Lei Delegada n 9 3, de 26 de· ~ e
tembro de 1962, aplicam-se tanIbem
a prOdutos industrializados.
Art. 53. Aplica-se aos armazéns gerais alfandegadOS o diSposto no a rtigo
70 da Lei nO 4.728. de 14 de julho de
1965; na Lei Delegada n 9 3, de 26 de
setembro de 1962; no Decreto número 1.102, de 2t de novembro de 1903,
e demais legislação relativa à armazenagem ge ral, no que esta lei não
contrariar.

parcelas, depois de cumpridas as exlgências legais e fiscais relativas aos
procedimentos aduaneiros.
Art. 69 As ações ordmárIas ,,(;C' e II - Ser devolvidas ao pais de oriroo ser subscli tas pelas cooperatIvas, gem ou ali reexportadas para o extepor livre iniCiativa e compulsóna- rior, total ou parcialmente, de uma
mente, e serao, n esta hipóteSe, nte· só vez ou em lotes ou parcelas, tngralizadas mediante a retençao pelO dependentemente de tributos, provada
BNCC de até 'h /0 (~eiO por ('pnto ) entretanto, no ato a sua corresponao mês sobre o valor dos financia- dência com os documentos de embar
mentos concedidos ate o rnaxun o de que, conforme dispuser o RegulaDECRETO-LEI N9 7.661 - DE 21 DE
10 % (dez por cento> , entendendo-se mento .
J UNHO DE 1945
nessa expressão qualquer operaçw de
Art. 40. O depósito, em armazéns
L ei d e Falências .
credito, não se aplicando a hIprteol
......... .. ... .. .... ... ... ...........
alfangedos, de mercadorias
o disposto no artigo 34 - nciso U1, 'gerais
destinadas
a
exportação,
será
feito
da Lei número 4.595, de 31 ue dezem- após cumpridas as formalidades a seArt. 117. Os bens da massa serão
bro de 1964.
vendidos
em leilão público, anunciado
a) pagas as despesas de leilão, de·
rem previstas em formalidades a seParagrafo úmco , O criteno da par - rem previstas em Regulamento, exce- duzidos os créditos da depositárill e com dez dias de antecedência, aelo
tiCipação de cada oooperah tiva 10 ca- tuado, entretanto o recolhimento pré- prestadora de serviços, os custos fi- menos , se se tratar de móveis, e com
pital do BNCC at ravés da subscn çao vio de tributos porventura devidos.
nanceiros e tributos devidos ao GQ- vinte dias, se de imóveis, devendo escompulsória das .'<,:ões ordmanas ou
vêrno
Federal, bem como o princIpa l tar a êle prcsente, sob pena de nuliParágrafo único. As mercadorias e os juros
preferenciais, bem como as vantagens
de crédito garantido por dade , o representante do Ministéno.
conferidas às ações prefereneia1S, ~e depOSitadas nos têrmos do presente warrants.
Público .
artigo poderão, a qualquer tempo, ser
rão fixados nos estatutos .;{)Cia·,s .
§ 19 O leiloeiro é da livre escolha do
b) remetidos, ao credor, se houver ,
embarcadas para a exportação, desáe
sindico,
servindo, nos lugares onde
os
juros
de
seu
crédito,
o
prinCipal
e
que
o
exportador
pague
os
tributos
.................. ........ . .. ..
devidos e cumpra as disposições URm- expresso através de recibo do depó- nã o houver lciloeiro, o porteiro dos
auditórios ou quem suas vêzes fizer.
DECRETO-LEI ~y 200 - DE ~5 DE blals inerentes à operação .
sito ou de warants transferidos;
Quanto ao produto da venda, oesel'FEVEREIRO DE 1967
C) recolhido o saldo, se houver ao va r-se-á o disposto no § 2 9 do a rt . 73.
Art. 41. Será de responsab1lldade
DiSPÕe sObre a organzza.çao J.a -4.a I'H - da emprêsa proprietária do armazém Banco do Brasil S . A., à ordem do
§ 29 O arrematante dará um smal
nistração Federal , estabe lece ctn P- geral alfandegário o transporte das depositante.
nunca Inferior a vinte por cento , se
trizes para a Refo rma Adm!1L:s~ra  mercadorias importadas , destinadas a
§ 39 Se a importância do leilã u fôr não completar o preço, dentro
em
tiva e da outras provi denc!as.
depósito no armazém, ou das merca· insuficiente para a cobertura das des- três dias. será a coisa leva da a novo
.. .......................... ..... .. .. dorias exportavei~ procedentes do ar- pesas previstas no parágrafo anterlor,
fi cando Obrigado a prestar a
· ... . ....................... , . o. . .., mazêm, entre êle e o pôrto ou o pOs- o Fisco Federal, a emprêsa de ;l.r- leilão,
diferença porvent ura verificada e a
to de desembarque ou embarque. sal- mazenagem geral ou o credor por pagar as despesas. além de perdEI ,.,
TíTULO
vo se o transporte fôr feito por es- warrants , poderão acionar o devedor sinal que houver dado. O slndlco tetradas de ferro.
Das dtspos!ções geraIs
para haver, de ou tros 'bens se;.Js o rá, para cobrança, ação executiva deressarcimento
a que fizerem jus.
vendo instruir a petição inicial com a
§ 19 O extravio da mercadoria auCAPíTULO I
rante o transporte importará em Ime§ 49 Se o crédito por warrants es- certidão do leiloeiro.
Das dispostçoes inzciats
diato vencimento dos impostos e ta- tiver garantido por seguro, na fO:'ma
A venda dos Imóveis indepen· ... ................ ..... .. .. ...... .. . Kas devidos pela mercadoria Importa- do artigo 48, o direito de credor será de§ de39 outorga
uxória .
da ou exportada, devendo a emprês3 exercido direta e automàticamellte
§ 49 a venda de valores negoclàvets
Art. 172. O Poder ExecutIv:J 9 5 - proprietária do armazém geral al- pela seguradora interessada,
na Bôlsa será feita por corretor ofirecolher a respectiva imsegurará autonomIa a dnul1lstravlva e fandegado
cial.
portância no prazo improrrogávcl de
Art . 46. Os armazens gerais alfanrlnancell'a, no grau conveniente, 01.08 30
<
trinta)
dias.
asseguradO
seu
dldegados
não podem introduzir nas ... .... .... ....... .. ..... .. .. ...... ..
serViços, msti t utos e estaoplec:mento reito regressivo contra o transporta mercadorias
depositadas,
qualquel DECREI'O-LEI N9 7.661 - DE 21 DE
lncumbidos da supel'vi,au ou execuçao
modificação, devendo conservá-la., no
JUNHO DE 1945
de a tividades de pesqUIsa :'u ens!nC'. dor.
mesmo estado em que as recebem '(l ddI' carate r industl'ial e de lL,-ras qUe,
§ 29 Os importadores ou export~- rnltindo-se tão-somente, sob a fisca
Lei de Falênczas.
por sua natureza especial. (~Xlld II r.~ 9 - dores, cooforme o c.aso, serâo -6olidlJ- lização das autoridades competentes
mmento diverso do aplicável aos J e· r~amente responsáveiS com as obrlga- a mudança de embalagens essencia i
Art . 118. Pode também o sindico
mais orgaos de Admimstraçao Dll'e. çoes _caracterizadaS neste artIgo, em para que as mercadorias não se dp-tepreferir
a venda por meio de proposta, Observada , em qu alq u~r r:aso
a rclaçao ao Fisco.
1'1 orem ou percam valor comercial.
tas,
desde
que anuncie no órgão ofisupervisão mim ·tpria J
Parágrafo único. Os armazéns JC cial e em outro .lornal de grande cirArt . 42. As emprêsas que operarem
Paragrato um co . Os órgüs a que armazéns gerais alfandegados pode- rals não alfandegados poderão medi- culação, du rante trinta dias , ' ntcrvase refere êste artigo teraó a dCllolm- rão firmar contratos de correspondén ante autorização do depositante e do ladamen te, chamando concorrentes .
nação genérica de ó rgâos. .\11Wno- CIO. comercial com entidades \sseme credor. quando hou ver. introduzir mo9
mos.
lhadas, localizadas no exterior.
dificações nas mercadorias depo.'iJta- § 1 As propostas, encerradas em
envelopes lacrados, devem ser entre· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
19 Em virtude dos contratos a que das a fim de aumentar-lhes o valor gues ao escrivão, mediante reciol e
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. se § refere
êste artigo, poderão os 0.1'- mas sem lhes alterar a natu reza ~o abertas pelo juiz, no dia e hora demazéns gerais alfandegadOS receoer a brando, pelos serviços que assim rea- signados nos anuncios, perante o sin'LEI N9 5.025 - DE 10 DE
depósito mercadorias garantidas no Iizarem, preços previamente estlpu - dico e os interessados que compareceJUNHO DE 1966
.
exterior, por recibos de depÓSito p. lados.
rem, lavrando o escrivão o auto resDispõe sõbre o intercâmbIO comercial warrants emitidos em moeda estranArt. 47. Em nenhuma hipótese po- pectivo, por todos assin ado, e juntancom o extenor, cna o Conselho geira, ou documentos
assemelhados, derão os armazéns gerais alfandega NaCIOnal do Comércio Exterior, e dá conforme a legislação de cada l'als, !los ser requiSitados para fins milita do as propostas aos autos da fal ên~
cia.
ou tras prov!dências.
cUja transferência o credor respectl- res, ou de abastecimento, salvo esta...... ... .................. ... .. ..... vo, se houver, tenha autorizado.
§ 29 O síndico, em
vinte e quatro
do de sitio, grave comoção intestina,
........ ........... ................. § 29 Poderá, ademais o armazém guera
apresentará
ao
jUiz
a sua inhoras,
ou calamidade pública oficialformação
sôbre
as
propostas,
' l1d'can~
.
CAPíTuLo IV
geral alfandegado, quando se tratar mente declarada.
do qual a melhor. O Juiz, ouvindo em
Art . 48. O Instituto de Resseguros três dias, o falido e o represen tan te
Dos Armazéns Gerais Alfandeaados de mercadorias destinadas à exportação, emitir recibos de depÓSitos e do Brasil estabelecerá as condiçõp-s em do Minstério Público. decidi rá, orieArt. 37, O Ministro da Fazenda warrants em moeda estrangeira. que seria autorizada a emissão de nando, se autorizar a venda, a eXjJepoderá autorizar as pessoas juridicas transferíveis a entidades assemelha- apólices de seguros de warrants, de dição
do respectivo alvará .
•••••••••••••••••••

•

dws com que mantenha con tratos de
correspondência comercial sõmente
embarcando a merca doria assim garantida~ com prévio assentiment o
!lu
credor mterno se houver.
Art. 43. O Poder Executivo fIx arA
limite do valor declarado das mercadorias que poderão ser recebidas
sob a guarda dos armazéns geraIs aJfandegados, com emissão de reeil;?'
de depósitos e war rants, em fU l,çao
do capital registrado, bem como as
condições em que poderá ser operado.
Art. 44. As emprêsas de armazéns
gerais que obtenham o licenciamento
de armazens geraiS alfandegados não
poderão imobilizar recursos, por periodo superior a um ano, em bens
ou valôres que não sejam os destinados a seu objeto social, salvo se o
fizerem em títulos da dívida públlca
federal.
Art. 45. Decorrido o prazo estipu lado no artigo 39, e não retirados.
pelo depositante, as mercadorias depositadas na forma nele pre vIsta,
seja para colocação no mercado lnterno, seja para retôrno ao ,pal.'i !le
origem, seja para exportação ou encaminhamento a outros destinos Ol!
não pagas as tarifas de armazenl!.;;em
geral e os serviços complementares
devidos à emprêsa depoSitada, a autoridade competente, na forma Indicada no Regulamento, promoverá o
leilão público das mesmas.
§ 19 Desde que coberto o crédito do
Fisco, a emprêsa de armazém ~e,ral
que promover o leilão poderá concre·
tizá-lo pel lance que alcançar.
§ 29 Do montante recebido deverão
ser:
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-839 Os credores podem fazer as reclamações que entenderem, até o momento de subirem os autos à conclusão do juiz.

diatamente vizinho a êstes, se ai não
se apresentarem condições técnicas
para a instalação de outra cooperativa, circunscrita essa área às possl
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • 1 bilidades de reunião, contrôle e operações;
DECRETO N.o 60 . 597 - DE 19 DE
3) mínimo de vinte pessoas fIslcas
ABRIL DE 1967
para constituição da sociedade.
Regulamenta o IJecreto-lei n.O 59, de
Art. 59 São caracteristicas especi21 de 7Wvembro de 1966
ficas das coop'e rativas regionais:
1) singularidade de voto;
O Presidente da República, no uso
2)
área de ação mais extensa do
das atribuições que lhe comere o
que
a
atribuida às cooperativas lo ·
art. 83, item Il da ConstitUIção Fecais,
dependendo
a sua fixação da
deral, e tendo em vista o disposto no
do respectivo ór
prévia
autorização
art. 6.° do Decreto-lei n.O 51l, de 2J
gão
normativo;
de novembro de 1966, decreta:
3) mirumo de vinte pessoas fl"icas
para a constituição da sociedade.
cArlTuLo !
Art. 6Q Cooperativas centrais ,ão
Características das sociedades
as que se propõem
organizar, em
cooperativas
comum e em maior escala, serviços
Art. 1.0 As cooperativas sao socie- relativos às atividades das assvciadades de pessoas com forma jurídica das,
pOdendo 'promover o beneficiaprOpria, de natureza civil, sem fma- mento, industrialização, armaZiCnalidade lucrativa, não sujeitas à ta mento, transporte e venda dos prolência, organizadas para prestação de
dutos destas, e as demais opera,ões
~erviços ou exercicio de outras ativide
das mesmas e bem as~im
dades de interêsse comum dos asso - lhesinterêsse
fàcilitar
a utilização
Ciados.
ços de umas pelas
outras. dos sel VlArt. 7Q São caracteristicas espec)Art. 2.° As sociedades cooperativas.
qualquer que seja seu grau ou cate- licas das cooperativas centrais:
goria obedecerão aos, segumtes prm1) singularidade de votos, enten ·
clplos ;
dendo-se, na hipótese, que as coope
1) adesão voluntária, com numero rativas associadas se façam reprE'senilimitado de associados, salvp haven - tal' por delegações com igual núdo impossibilidade técnica de presta- mero de elementos, máximo de 8 cada
çao de serviços;
um com direito a voto, eleitos por
2) variabilidade do capital social Assembléia Geral,'
ou inexistência dêste;
2) área de ação que ~oderá abran3) .limitação do numero de quotas- ger mais de um Estado;
3) mirumo de três cooperativas de
partes de capital para cada associado, observado, o critério de propor- primeiro grau para a sua constituiclOnalidade;
4) Inacessibilidade das quotas-part~~ çao.
Art. 8Q A federação de cooperado capital a terceiros, estranhos a tlvas
objetiva assitir, orientar e 111soc1edade;
centivar as atividades das filiadas,
5) singularidade de voto;
de forma que, no desdobramento j,)S
6) "quorum" para funcionar as respectivos programas ou planos, posassembléias gerais baseado no nualcançar, isoladamente ou em
mero de associados e não no capital; sam
conjunto, maiores beneficios para
7) retõrno ' das sobras liquidas du seus associados.
exercício, quando autorizado pela as·
Art . 9Q São características especlsembléia, diretamente proporcional as lcas das federações de cooperativas.
operações realizadas pelos associados
1) singularidade de voto;
com a sociedade;
2) área de ação que poderá abran8) faculdade de exigir jóia de adum Estado ou um grupo d~ Esmissão, limitada ao valor da quota - ger
tados;
parte, e de atribuir juro módico e
3) mini mo de três cooperativas de
fixo ao ca pi tal social;
19 grau ou centrais, para sua .::ons9) indivisibilidade do Fundo de tituição.
Reserva;
Art. 10 . A conIederaçao de coope10) área de ação limitada à sede e
rativas
supervisionar as ~timuniclpios circunvizinhos, extensível vidades objetiva
das
filiadas,
no caso em que
ao mumcipio imediatamenre seguinte, o vulto dos empreendimentos
destas
se ai não se apresentarem condiçõe~ recomende uma ação _ nacIona:,
e,
técnicas para instalação de outra cooperativa, não se aplicando tal ex1- a:iI?da, defender os intere~ses de. ~uas
fIhada~ perante. os ~deres pUbhcos
gencla às cooperativas centrais e re- federaIS
ou entidades ll1ternacIonals.
gionais;
Art. 11. São características especl11) responsabilidade limitada ou ilificas
mitada, que perdurará até quando vas: das confederações de cooperattforem aprovadas as contas do exer.
l 'd d d voto·
1) Sll1gu
ciclo em que se deu a retirada do
al'I a e e ,
associado;
2) área de ação abrangendo todo o
..
.
12) mdiscriminação política, reli- paIS; ..
. 3) mmlm~ ~e Cll1CO federações parti
giosa e racial;
13) minimo de 20 (vinte) pessoa1\ sua constltUlçao.
Art. 12. As cooperativas poderão
físicas para constituição de coopera.
adotar por objeto qualquer gênero de
tivas de 1.0 grau.
serviços, operações_ ou ativi~ades, re;;Art. 3.° As sociedades cooperativa!> peitada a legislaçao em VIgor, .asseassim.. se classificam, segundo sua gurando-se-lhes o direito exclUSIVO e
área de ação e Objetivos;
a obrigação do uso da expressão "cooperativa" .
1) de 1.0 grau:
Parágrafo único. Além das modaa) cooperativas locais;
!idades de cooperativas já consagrab) cooperativas regionais.
das cuja definição caberá ao respectivó órgão normativo o
Const:lho
II) do 2.° grau:
Nacional de cooperatfvismo aprea) cooperativas centrais;
clará e caracterizará outras porventura apresentadas.
bl federações de cooperativas.
CAPiTULO l i
lU) de 39 grau:
Das responsabilidades
a) confederações de cooperativas.
Art. 49 São caracteristicas especiArt. 13. As sociedades cooperativa~
ficas das cooperativas locais;
serão de responsabilidade limitada
1) singularidade de voto, que não quando a responsabilidade do asso·
ciado pelos compromissos ·da socieadmite representação;
2) área de ação limitada ao muni- dade restringir-se ao valor do capital
cipio da sede e municípios circunvl por êle subscrito e mais o valor do
zinhos, extensivel ao município !me- prejuizo porventura verificado nas
§

,

,

255

operações sociais, guardada a devide
proporção de sua participação na~
mesmas operações.
Parágrafo único. O rateio dos prt:juiws acaso verificados será feito
anualmente, após a aprovação do Balanço e das contas da diretoria pela
assembléia geràl ordinária, e sóment"
no caso de o Fundo de Reserva se
mostrar insuficiente para cobri-los.
Art. 14 . As sociedades cooperatival>
serão de responsabilidade ilimitacta,
quando a responsabilidade do asso ..
ciado pelOS compromissos da SIJ\:le da de fôr pessoal, solidária e ilimitada.
Art. 15 .. A responsabilidade do 9,S '
sociação para com terceiros, qualquel
que seja, só poderá ser invocada d.epois de judicialmente exigida da cooperativa.
. ,
CAPÍTULO TI!

operativa níio entrar em funclonamento dentro do praw máximo de
180 (cento e oitenta) dias da data em
:]ue fôr autorizada a funcionar.
Art 21
ti
I
.
.
A_coopera v!l .esco ar, p~l.Ia
funcionar, nao está sUjeita a eXlger.cla de arquIva~~nto dos documen
1;os de COnstltUlçaO, . bastando "em"
tê-los ao INDA, deVIdamente autp.n·
tICados pelo diretor do estabeleclmen
to de ensino.
Art. 22. A reforma de estatuto~
obedece á, no que couber. ao disjJ(~~ t"
nos artigos anteriores, sujeita às prp..,
crições dos órgãos normativos.
Art. 23. O registro das cooppratl .
vas será efetuado na Secretaria do
Conselho Nacional de Coperativis·
mo mediante comunicação dos respectivos órgãos normativos.
sEÇÃo II

•

Do Estatuto Social

Art. 24. O estatuto da soc1edade
deverá conter:
Art. 16. A sociedade cooperativa
constitui-se por deliberação da as1) a denominação, a sede e o 01'11.sembléia geral dos fundadores, .::ons- zo de duração.
tante da respectiva ata, ou por ins- d 2) o Objetivo_ social, compreenorntrumento público.
o as operaçoes ou programa
de
ação;
Art. 17. O ato consultivo, sob
3) a área de ação;
pena de nulidade, deverá declarar:
4) os direitos e os deveres dos as1) a denominação, sede e objetiVO sociados;
5) a natureza das responsabilidades
social;
2) o nome, nacionalidade, estadn dos associados;
civil, profissão e residência dos asse6) as condições de admissão, deciados fundadores que o assinarem e, missão, eliminação e exclusão de F.Sbem assim, se a sociedade tiver ca- saciado;
7) o capital SOCOla 1 mirumo , qu a~do
Pital, o valor da quota-parte de ~ada
..
um;
houver;
3) a aprovação do estatuto da so8) as condições e modo de luteciedade;
gralização das quotas-partes;
9) as condições de retirada
das
4) o nome, nacionalidade, e'staao quotas-partes nos casos de demISSão ,
'civil, profissão e residência dos a.sso- eliminação ou de 'exclusão de assodados eleit os para os órgãos de ad- dado;
ministração e f.iscalização, e outrO<'
10) o mínimo de quotas-partes a
eventualmente cnados.
ser subscrito pelos associados;
11) a forma de devolução das 50Art. 18. O ato de constituição e
oem assim o Estatuto, se não se achar bras liquidas aos associados ou de
nele transcrito, serão assinados por r~partição das perdas entre êles:
12) o modo de administração e fistodos os associados fundadores.
SEÇÃo I
calização, estabelecendo os rest:ertl ·
vos órgãos, definindo-lhes as atrIbuiDa autorização e do regtstro
ções e os podêres e o procp.sso de
Art. 19. A cooperativa constItui da substituição dos administradores
Ilt
conselheiros
fiscais;
na forma de legislação vigente remeterá ao respectivo órgão normativo.
13) os casos de dissolução volu Itãdiretamente ou através de entidade ria da sociedade e o destino do ""mpara Isso credenciada dentro de no do de Reserva, depOis de satisfeitas as
máximo, 30 (trinta) dias da data da obligações sociais:
con~ti_tuiçào, para fins de auto~·izaçã' .
14) as formalidades dé convocação
petlçao acompan~ada de 3 (tres) Ylas das assembléias gerais e a maiorIa
do ato constitutiVO, estatuto e liSta requerida para a sua Instalação e I'anominativa, além de outros conside- lidade de suas deliberações, veda j,1 o
rados necessários.
,; alreito de voto aos que nelas tlverE'm
Art. 20. Verificada a regularidade Interêsse particular, sem privá-los de
da documentação,
conceder-se-á a participação nos debates ;
autorização para funcionar, devolvenrepresentação atlva e passldo deVIdamente autenticada, uma das va15)da a sociedade,
em juizo ou lora
Vias à cooperativa para que esta I"V dêle;
ceda ao arquivamento na Junta Co16) o modo de se reformar o esmercial do Estado onde a entidade e.~- tatuto
;
ti ver sediada.
17) a fixação do exercll:lo SOCla,
§ 19 Havendo infringência dos dispositivos legais vigentes, o órgão ~ IJ que pode coIncidir ou não com o ,~no
qual ' competir conced.er ~ autol!7.a.t,;ãIJ civil e a data do levantamenuJ do
fará a devida comunICaçao, mdlcando balanço geral do ativo e passIvo da
as exigências a serem cumprida:; no sociedade;
praw de 90 (noventa) dias, ~indO-:; os
18) o modo e o processo de alJenaquai~ o pedidO será atuomàtlCamcntp ção ou oneração de bens mó-rels
e
arqUIvado.
.
.
Imóveis da sociedade.
§ 2Q• Cumpndas as
exigência.; "
Art. 25 . É licito dispor ainda no
despacho de defer!mento ou denega
tóno da autorizaçao deverá se! exa- estatuto que sOmente póderão ser admitidas como sócios pessoas de [11'0rado dentro de 60 (sessenta) dias.
§ 39 A autorizaçã? para funcl<'na- nssâo relacionada à atividade da comento das cooperativas de cr~d\to e o[1eratlva.
habitacionais subordina-se
amda ~
CAPtruLO IV
política dos respectivos órgãos normaDas proibtções e Obngaço~
tivos.
9
§ 4 Arquivados os ?ocumentos na
Art. 26. É proIbIdo às sociedades
Junta Comercial e feita a respectlVa coopera
ti vas:
publicação a cooperativa adquire :'Iersonalidade juridica e torna-se apta a
1) fazer-se distinguIr por uma 111'funcionar remetendo ao respectivo ór- ma social em nome coletivo, ou In gão normativo no prazo de 30 (tnn- cluir em' sua denominação, nome de
ta) dias, três exemplares do jor- pessóas, exceto como indicações geonal em que tenha sido efetuada a pu- gráficas;
blicação ou do Diário Oficial, onde
2) estabelecer vantagens ou P IW\houver.
leglos
em favor de qualquerf assUl.;,~
§ 59 A autorIzação para funcionar
dos
ou
terceiros;
caducará automàtlcamente se a co·
Da Constituição

e

a
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) ,...J

-93) consti tulr o capl tal soe; a!. 011
parte MIe, por meIo de emissao de
quaisquel títulos;

Art , 29. As socie-'ades que Intrir:g'em as disposições da legi ~ laç á<, I' ll!
J I ~ü r esta rão suje tas as peuaIi Ll i:lde<;
vistas nas
regr as ba 'xa : as :1"JO~
4) remunerar a quem agencie 3SS0- Jl'e
e ~pectl v,os órgãos no rmati vos,
claoos;
Paragralo único, Da inIraçáv la5) cobrar ágio ou prêmio ou au- 'r a r-se-á auto circunstanciado, lh,nmentIu jó~a de a j missão, alem U'J IJ- o-se á infra tora o prazo de 30 (trm·
mlte previsto no art, 29 , item 8, Jêste a I dias para defesa,
regu~amen to .
SEÇÃo 1
li) contrair empréstimos
mei ;al te
Dos Llvros
p.m ssão de quotas ou obrigações preferencials;
Art. 30 A sociedade coperatlva
deverá
possuir os
seguintes
~I\ ' l o.>
7) participar
direta ou ind!r2~aque
,
com
exceção
dos
f
scais
e
r: .'nmente de qualsquer manifeõtaçoe;. UI:
',l
be
s,
obrigatórios
·
sujeitos
à
.eias
carater pou co, religIOso ou raclol;
lação própria. serão abertos e e,lcel8) negociar na compra e venoa de ados por t êrmos aS'3 \na:J.os pelo )-' "l't5tiulos, envolver-se direta ou U1.ltr c .. ldente que também numerará tiasb
Lamente, em
ope rações de C:l I'f, LI" 15 ff luas se iá não est ve l em Ili,nu'aleatório, uu adquirir imóveis, ~a!\'(.. ,d as tipo,rilficamente, pO jendo
para seu uso ; '"
a , ser auten t ca "as pElOS resp 2ctiv
~
órgãos normatvos:
9) , ftcar na. dependênc;a ou ;Ot, IJ
éontrêle de qualquer sindicato. nnl 11 de Matncula :
presa . instituição ou identh..ade,
~ I oe Atas Oas Assembl éias GeraIS ,
10 I ter como a SSOCIados . a dm' uI"
3' de Atas dos ó rgãos de Adll1;l,is,
tra j ares ou mandatarios de pe->,;ua. ; l ação .
fis cas ou lun dicas que ooerem ~ "rn
1 I de Atas do Come lho Fiscal.
os mesmos tins da sociedade , C0tn
5 13 de Presença dos associado.-; nas
exceção das enticades que exerç<l m
.Lssem bleias gela s ;
ati! vdades agnculas" pt cuanas 001 '~ x '
61 fiscais e eontàbeis. obngato -lO~,
tratlvas e sindicatos afins ;
~
I~ Jl; fac ulutada às coperaL'va~
11)
distribulf qualquer especlf Oe
escolarES a adoção de ficha s de lII,;en
benef:clos às quotas-partes do ~ " pl
tal social. excetua _03 juros mOil ! CO ~ ,<ao e de cunLab:li : ade simplif c~ C; a"
~ :lQ E:xcepc' o"almente , em casv" ae
,6/fbre as Integral za i as:
cooçe'ra t ivas com mais de mil aSSOCl"
"
121 reali zar com estranhos Uj:lPI li
.os pode rão "el adota c1 0S I VI'OS de
ções que sejam peculiares as re,a ç ô c~ ~at l'1 cula com fôlhas d ~ taca veb c'mentre os cooperados e a soc.e -:a u(" te ndo os mesmos rf quisltos exqJdo:,
salvo o disposto 00 art. 111,
para Q.3 livros Oe matncula nUIl1~ra13, estabelecer fil!ais ou agêll"I~ , ao segUidam ente , tiO canhoto r ~lbnnão se consi aer ando como tais lko~ n  ca da s e autenticadas pelos orgã.!l~;
trepostos. depositos e armazens :k.' dt com petentes
que se dest ,nem exclu~lvamente a ,:"
Art, 31. No livro (jc matricula o..~
locação de seus produtus as s m ::umo a~~ ocla ê 03 serão inscritos por U I"~ C!ll
as Instalações
de beneficiamen" r;r unológica de admissão, dÉle c'Jn~
classif caça0 e indutriallzação. ,el Y l ' Laudo:
ços experimentais e de produçá,' de
II o nome, idade, estado civil nasementes mudas e repro~utores :
ciuna)' dade. profissão e residêncIa ele
141 contratar serviços ou a aqUlrlr ca da aSSOC iado:
~ I a data de sua adm'ssão e -l"an·
bens dos componentes dos orga"" riP
(to
fôr c caso de demissão eliu;inaadministração e fiscal , ou Oe seu~ paçao
ou exclusão,
rentes ate o 29 grau em IJnha ;'pta
3
I
a co n ta corrente das respectl'.. as
ou colateral salvo mediante Iic l~çà, '
Quotas-pa
i tes do capital SOCial,
e a critério da Assemblé a -Geral.
4
) 1 U, regi st ro de \ ~ m l ssão do" so15' admitir como associado pt!l'o,;:,;J< 'O~ s ~ rá subscrito pelo Prcs dente da
jund caso salvo 03 casos preV1sto~ em uCledade e pelo registrando
lei;
~ ~o O liv ro de matricula devera ser
ma"
tidos na sede da sociedade, a~ r es
161 associar-se a empresa caj1ll,a ;Ivel
!:os associa ; os,
listas atl a vés de SUbscrição de ':I ,,'õr ~
ou por outra qualquer fo r ma exl'( tlJ'
Art , 32, A cooperat va mista íy,ne·
anuo-se a pai t'clpa,ão em em p t' p.~ a 3 ra lazer sepaladamente a escl'lt urade serviços públ'cos quandu Im;,l p,- çao do movimento de caoa oepa "ta
A ndlVeJ a frui,ão do serv ço OI; em menta que cOl'l'sepon c er as m"l1I1hW utras qllan rl o obrigatorio por leI tlita dad rs exe rcidas rp~oe ' tado u dl~;.>os ttl
participação:
no art, 112 do presente reguJame ,II"
J71 praticaI manObras especulat1v ll'
Alt 33, O cauitaJ soc a1. lia, r;o
para for~al a alta escassez ou a,'JI Jta - operativas qu e o ' tmham . sera -;ut;dl'
mento de pro j utos ;
vi dido em quotas- partes
cujo ./R,(';
181 usar a palavra "Banco" na sua " ão podera seI supenol ao maio. ~d
designação soc' al
Li llo-mlmmo vIgente 00 pais neu ' ,n fer iO! a \le rS 1 00 I um c 'uze 1'0 110'
Art: :l-/. As sociedades copera~lra~ 1'0 I , salvo nas coopel ativas eSCOlar -'.
são oOl'1!!ac! as a : '
em que podera sei m ~ nor ,
171 pre;tar 0$ es clarec ' mento~ qu e
Art 34, Para a tO l' maçao ao ':apl
lhes forem soB e ta 1us iJelo" res ; ,~ \' tl - tal sc.; c;al poderá se r e~ ti p ula d o Ulll Co
vos órgãos nOI mat'vuF e remeteI It. es a "' am e t "' a,. q'lotas pai t es SPla r f'",
anualme nte ' rela,ão Oos l.~S IH ' I"\(j n,, , [' mdo mediante prestações 1!!t! ' lsa 's
admitidos demitIdos, fhml!1ado,
:~ I " enw ~ t r ais ou anua s
in(jppend;' nt ~
exclUldoi- no penada cop ru, de a ',as i mentI' de chama.ria por meio de 1"ll
de bala'1ços e do..~ relatónos ~ o ~ xc'r- tl'1buiçao ou out, a fo rma e s tabel ~ "l rl f<
slcio social e parecer do Con:,." lho a critó rio dos respectivos órgão; ;1or
Fiscal:
ma t i vos.
21 perrnit'r quaisquer veri! 'C!l('(·fr.
Paragl afo ún'co Ne'1hum as.',C;b
ou InSpeçÕFs dete rmina ~as pelos ;'es- do p o der~ Sllb~ CrpVel mais du qu,' un°
pectivos órgãos oo rmativos.
têl('.(' do tota.l de q uotas- iJ a l t es,,,l l."
oas SOCI edades pm que essa sU::J :,;n
cAPtTU1,O V
ção eleva sei d;retampnte pro;Jo :"ic,
Da F!scal!zaçao aas Socleaaues
nal ao movlmeotu finance 'ro de co
COO1JeratlVas
ope l a O ou ao quaot ' tativo dos rIU
ct vto~ a serem benefic · a j o..~ ou li :ln~
Art, 28. A fiscal!7.açao Oas ;OCI P - fo"ma -'0, ou aInda na razão da . .. e;.
dades 'cooperatIVas sera real zada .IOS I cultivada ou em relação ao nlllhei"
tqmos do art, 8v do Decreto-lt~ 59 j e plantas em produção.
pelo Instituto Nac onal do Desl'fI\'o:vimento Agrál'lo ,( INDA I Banco :::en
Art, 35, A exceçao das copoerat·va.
traI do Brasil e pelo Banco Nac~f)lIal de crédito a integralizaçãu das q"o
da Habitação. de acôrdo com suas t3.s-paltes e o aumento do capita. :,1.
c.al poderão ser feitos com bens, ava
próprias normas,

•

•
•

,

'. 'U-

[iados previamente, após homologli:;ão
em assembl éia geral ou com a IPI,PIl'
não de determ ' nada percentagem do
de
valo!' do mov menta financeiro
t:a Cl a associado ,
Art. 36. A Assembléia Geral O, ct~
nária pojerá determinar que a~ sobras I qUldas , no to oo ou em pa r lr , Se
am atribuidas a03 associados em forma de aumento de quotas- parte,' do
capital s<:c:al.
Art. ~?, A transferência tota! 'O "
pa rc ai de quotas-partes será aver bada no livro de matrícula , m eó lante
têrmo que conterá as asisnatura:, do
cedente, do cess onario e ao di: eto'
que o estatuto des 'gnar.
Paragl'ato lIntCO, A cooperativa ,JO
lerá cClbrar taxa de transferênc la!l
de até 10 % (dez. por cento) do ~alDl'
~otal das quotas-partes cedidas.
Dos tundas de reserva e

outro~

Art,38. As sociedades coopera~: v3.s
são obriga c' as a constituir Funor, ae
Reserva com 10 % (de;?: por ce:Jt01 ilP.
IlIs menos c as sobras
Jr'qulda ~ do
exe rc cio. de~ tina c! o a reparar PPI !.la,
da soc edade e atender ao deseI! VU.cime n to de suas atividades ,
Art, 39. Poderá a Assembléia 'Je·
ral Ordinár'a crar
outros
f'lr~ jo,
al ém do previsto no artigo anL:rivl',
com recursos e destinações espc'ciflcos.
CAPíTULO

VlJ

Dos aSSOCIados

SEÇÃO

1

Da admIssão

Art. 40, A a:lmlssao do assoc;ad;),
que se efetova mediante aprovaçã e de
sua proposta pelo órgão de ad/llmisnação. complementa-s ' com a , ;bscI"ção das quotas-partes do ca ; Ita'
sccial. quando houver , e sua aSSlIia
Cura no livro de matricula.
~ 1~ Ao a :;.soc ado a
soc' ade fornecerá um t' tulo nominati'Vo , contendo o texto integral dos estatutos
A exceção das cooperativtl> de
o associada, uma vez IIl"Crl
LO no IivlO de matricula e paga ..van
JO estaJebeci " 0 a 10ia de admiss[\L
a -'quire o gôzO ' pleno de tOdOS, 0..- 9i;'e tos scc'ais e a;;sume as obngi:lç()('~
ecorren tes.
Art, 41. As pessoas jurld 'cas d.' rll:'eitu civil sem
flnalidaje de I' 1.'14
lue se dediquem a ativida des 0('l1r11
cen tes, e os sindicatos pooem i ,S~l 
ciar-se as socleda ' es copera ti va, r,[lC,
te ndo direito a voto ou a l'etôrn'J
Art 32 . As pessoas ]uI'IOlcaf: quriesenvolvem at v' da ctes agncoJa~ pe
cu al"as <,x~rat · vas , incIl!!;j ve dE t,e~ ·
;a , podem fil ' ar-se a cuperatlva, Qu r
e dediqu em as meqmas at ' vl Ci a<1,.'~ _ou
e eletrificação rural e comunH'ú(,Of"
Art , 43 , O associado que
ac ,'jtl<
r," a balho remuneladu e
permall,'l'tk
10S s ervlço~ maClL'rtos çel~/ C00 I--e ratl
>I a ç;erde n direito> dI' votar p ser VfI
t.a oo, até qut! ';l'.1~m aprovadas as roo
as do exerClCIO em que êle deixou I
mprégo,
'lEÇAO II
§ 2Q

cré ~ ito

T)a

demlssao, e:rc:/Usau p
do as.çnC'lOdo

ellmmaç'Q

"'ú'

\da

Art. 46, A dlssoluç
pes
ri dica e a morte da p s~fisica
ç;ortam na exclusão do f.~
Paragrafc UnlCO , A I
'
também importara em exclusa
soclado se não fô, legalmente suprida.
Art, 47, A responsabilidade do asSOCiado r;erante tRrcelros. por compromissos da SOC iedade . perdura para
os demitidos, eliminados ou excluldos,
até Quando fore m aprovadas as cont ~,< rio exerc.cio em que se deu a retirada.
•
t"aragrafo unico, As obrigações dos
aSSO:l a dos fal ecidos, corrtraldas com a
SOCiedade. e as onundas de sua res, onsabllid a de como associado em face de terc eiros, p<l-,sam aos herdeIros,
c rescrevendo, porem, após um ano do
dia da abertura da sucessao. ressalvados os as pectos partIculares das Coor;erativas Ha bitacil)nals,
CAPtTULO

VI

CAPÍTULO

J1n

VIII

Da admlnlstraçao da soctl&<laae

sEÇAo

I

Das assemblews gerats

Art: 48, A a sse mbléIa geral dos a~
soclados é o órgã o supremo da entjdade, dentro dos limites legais e do
Estatuto. tendo poderes para deCIdIr
os negOcios rel a tivo~ ao Objeto da soCiedade e toma r as resoluções convenientes ao debenvOJvlme nto e detesa
desta. e suas deliberações vmculam a
todos , amda que ausentes ou discordantes.
Art , 49 , As assembleias geraIs serao convocadas com antecedência mlnlma de dez dia s <m primeira convocação, mediante editais afixados em
Icca lS VISlvel F das princlpaLS dependenclas da socle da oe e através da publica~ão em jornal de grande clrculaÇ10 IOcaJ e por cÍlculares enviadas aos
a ssocIados ,
Paragrafo UntCO, As assembléIas serao convocadas pelo Pres idente oU por
q ua Iq uer dos Orgáos da admmlstrll.ção. pelo Conselhe. Fiscal ou. após solicltaçao n i o atendida pelo PresIdente. por um qUlOto dos aSSOCiados em
r; leno gôzo de seus direitos,
Art, 50, Os edItaIS oe convoca<;au
aas assembléias gerais deverão conter;
1) a denomlOa(,:ão da sociedaOt:. seO'ulda J:ela e x pres~3. (, " Convocaçao da
Àssembléia Geral" , com a especifica, ao Oe be tratar de ordinána ou ext raordlOana:
:.!) o dI a e a hora da reum!\o. em
ca da convocação, atiSlm como o lOcaI
de sua real1zaeãu (I qual, salvo motivo JustIficado, será sempre o da sede
oClal;
a1 a seqÜência Oe r:onvocações;
41 a ordem du dia dos traba lhos;
i> I o numeru Or associados eXistentes na data d e sua expediçlo, para
"feIto de calculo do "quorum" de insa Jaça o ;
ti) a assinatura do responsá vel pela
ubllcação.
t'aragrato UnlCO , No caso de a COIJ. oca ção ser feita por assOC iados. o
dltaJ sera assln a dc pe los pnmeuos
Ig natarios do dOCu(Ile nLO que a ongl,n u .
Art, 51. As assembleias gerais pote m realizar-se ~ m segunda e tercela~ coocovações, ~ unfo rme fõr o caso,
10 mes mo dIa da pnmPlra . com a dle rtinça mlOlmá de uma hora. desde
ue assim expressa mente conte do resectivo edital e permitam os esta tu-

Art , 44 , A aeml5sa,1 do assoclad
era unlcameote ~ ,PIJ cedido ,
Art, 52, Nas assembléias-gerais o
Art, 4ó, A ?llllllOaçao ao assoclaa
quorum
" de instalação será o se" aplIcada em Virtude de tato e o
Ulnte;
" rma prev1stos OOf:, estatutos med i
nte L~rmo flrmad(1 por quem de dI
I 1 dois terços do numero <:!-e assoelto no ilvrn df matr:cula conl,encl
lados, em primeira convocaçao;
motlvoli QUI' ~ riPLermlna ram,
::lI metade maI s um dos associados.
~ I~ A diretorH •.Ia couJ:eratlva tel l
m segunda con~ocaçáo;
, prazo dE' tnnta 130 I dias para CI
J I mlOlITIO ue 10 ,dez) associadOS,
'TIunlcar ao mteressado a sua elim l
la terceira con v'Jcação , ressa lvado (j
a eão.
asa das Cooperativas CentraIS, Feeraeões e Confederações, que :;c
§ :lQ Da e!JmInaçao cabe recurso •
,nstalarão com qualquer número.
"nmelra assemb~éia geral.

I,

I

'\

lote : 47

••

\

§ 19 A presen<,:a dos associados em
cada convo.::açao sera regIstrada no
, iivro p r o p r l o '
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Art. 67. S10 tneleglvels. alem das mesmas formalidades estabelecidas
d d
Das AssemOtelas GeTal~
~e~was Iml-e I a::i f-or lei eSl-eelaJ OJ ~ d .. a a rUSolo. lmll ta das as a\- al1a .. oe!>
/!';J.L, au, a.7tUTW~
cOI:denadJ" " ~ena que ved~, a Inda _o l-atrlm~n lO dd ou das mcort-0raC1a<>
§ :lQ O nlO comparecImento dUI>
l.,U~ Lt.m .. orarlamcnL~. o aee::.w a car o
CAPITULO XI
assocIados que j.:or Lrl5 vtt.e" con;,e- I Art. 59. A as::.emülela geral extra· "os ~UOllCO::', ou l-0r Cl'lme tal.m~n
cutlvas torne Im ..osslveJ a lIlstl!.ld<,:aU oraln .. fld r~ab"dl -..;I::-d ~el1l"lt 4Ut .ar. (le f-if\-aflcaçao. peita ou ~uOJr
Da D zssoLuçao
da assem bIela. af-e.sar de regulalm"ll- l,t(;e,,::'drlO ~ .. Oll~rd dei",,,, "r S...... lt . ,.0. COLCU.sao. !-éculaL<!, .ou conLra a
Art. 71:1. As socleáades cooperatIva:.
te convocadas' .e m prazo.:; CUjO" tel 4udHjut:r a::'buntu de tnoef.:'.e da ,,0- econc.mla .. or-,ular, a te puollca ou a
;.e
d.,sOJ \ Em
mos guardem intervalOs n ullea 111- l:,eaaaé de::.ae li ue mel,C,Olldao no 'o, o"r ,edade.
I, vOlUntariamente:
fenores a Oito dias, presume a m- <,;U'odl de cOu\-oca\,-ao.
Art, 68. É vedado aos diretores:
tençao de dlssolvel a socleadde e poa)
Quanau a",lm o deliberarem 0:\
Art. bO. I\: da cum,;etencla exclUSI1) Praticar ato::. de llbelal.dade a
dera acarretar o cancela me'mo da au·
a.l>SUC,GlUU"
till 1\.. "tmOlela Utl'al
na
tOflzaçao para func,onamento · pejo va aa as"emUléla "tlal "" •• au.UUld- custa dd :;o::,edade;
IJ.nM
uu
an
tiO
pal'd
alO
UllIClJ.
o
lia
aelu
...
elar
:;OUIt:
os
~eou,jjoe" d"::\) bOO ~t;lIa ae nulidade, aJlenal
respectivo orgao norU1atl VU.
b) .. elo decurs" d,' t-ra"o de "ua du~""nl.w.
uu gravar de <..nu, real" (.ens lmo,e,,, ,-a",Q.o,
~t. 53. O~ traoaJnos das assem- 1) reforma dos estatutos;
<.ldo ~ocled,,(le. sem ext-re::.oa aULOflzacf, ~ela consecuçao de um obJetiVO
bléias geraIS serl',o dmgldos pelo t"1~
~d.U aa a.,,,tmolela gE>raJ, salVO ::,e ls~e"
sldente da sociedade, salvo as que
2) fusao ou mcorl-ora<,;ao;
,;Los con"~ILu.rem oJJeto de atlvICld(lt: ~ lt:aetel mtn"OO ,
nau torem por ele convocada::., cUja
.. <.oClal.
:.lJ Para ::dnce ,amento da autoClza;j) mudan<,;a
do ObJeto da sOClepresldtnCla cabera ao assocIado "::.cu....
.
0 1-1"1 a rUl>(':on",r,
Art. 69. O diretor que, em qual
<.laae,
lhldo na ocasiao.
,sI
~m \-Ir l ude da atleraçao de sua
4uer oj:.eraçao, Lenha tn,erE:;::,e O!JüSLlJ
101
ma
Iur,d,cd ,
4)
disSOluÇ10
voluntana
da
SOCI~
"o
da
SO(,I~ddde
nlO
..
ode
l-artlcI
..
a;
§ 19 O Preslder,te ou qualquer uudade
e
lJUIUc"'liao
ae
114
u.ua"
ce;
delJUel
a
..
oeb
reterenLes
a
essa
oj-t",a"
4)
ludlClalmente.
tro membro dos orgilos da adrwnlSa(,.ao, l'umf-rtndO-lhe acw.ar o seu
traça0 ou de fl::.calizd<,:.lO nao pOllerao
Paragrato unlco. A dissoluçao cta
:» del1oerac,.llo sObr~ a<> contas dus l ll1~ed.mento
.
dirIgir os trabalhu5 quando a assem- llll UlaaUIo<!".
"oc,éda.ue Im ..urLara nu ca lcel dlll c' ntO
biela estiver delloerando ~obre o reArt, '/O. Us componentes da adml' aa aUl,()flZaçaO pa ra funCIOnar I! ao
~aragra!O UnlCO
São neces:;anos o" nlstraçao,
latório e as conta" aa aununlstra<,:o,
elt'ltos JU conLratados, e du l,e"lbtlO .
sendo. entáo, suostitUldo::, t-elo as::.o- VOl,()" ue aol:, .el~Ub \"/0») ou~ ,,-,,>v- c..on::.elhu r'local das cuO,..eJ'atlva5 , OtOl
SEÇÃO t
clado que for designado pelo plena- l;lauo" j.J!€<.tu.el> pa.ra LUlnal V .. I,U"," como o" seu~ llQulddnLes. i'qul,..<lrI1In
;." utllue Id\,-U"" de 4 ue ~li""d t::.t.e dI' :..e !lO::' adm inistradores das 50clt'da
no.
Da Lzquzdaçao
"1,,0.
anenlmdS
pa:n
eleito
de
rp-"l-olJ
des
§ 2Q O Presidente da assembléia
Art. 79. QuanC10 !I dl5S0IU~10 tor
SEÇÃo IV
<ao.ltdade cnmmal, apltcando -se n<; deLuer
t:Scolherá mn associado para , na qua.. da P';td d"sfmol eld bem!. esta
4ue lor cab.vel. o 11sl-o::.to no artlgl) n,)mcara
lidade de secretarIo, compor il. me::.a
Dos órgaos aa Admml~tTaçao
um ou mais liquidallte~ e
.1'/ do Codlgo t'e'lal e nos artigo::, lot
duetora dos trabalhos.
um
Conse,no
Fiscal ae Lrto" lllémOl'OS
Art. 61. A sucI~daae bera adml- a 1&9. da Lei nU 7.661, de 21 de Junho
pai
a
plOCec.er
a :;ua liQl.iIaaçau.
Art, 54. As deliberações nas us- Ol"olada ~oe Ull1d u.,~.ulJa Ou uUI ~e 1945.
~ l Y A a5semOlela gela, . nos um:tes
sembléias gerais serao tomadas pOr vUlJ:'clno ae I\Uli!,n ""oI d",aJ, l:U'Il .. v"SEÇAO V
bemOlelas-gerals serao tomadas por Lu:; thl.1 u:,1 vamt lI.e ae """oc,,, uu" t:
de suas atnbUlçoes, poaera. em 4ual·
JJo Conselho FIscal
maIOria de voto dos assoclaaos ~re constltu.au" Ot:, pelO mecw", ,) u,,,:')
quer eIXea. aestlLuir os liqulaalltes e
sentes com direito de votar.
Art
.
71.
A
admtnlstração
da
soei/!
os
membrOs do Conse;ho FISC!lI, UtS~ 5 (CinCO) Incmuj'D::., r~" .. ecLlvdm"nserá
fiscalizada
assldua
e
mmu·
slgnall
.. o os seu, SUbStltU 1'''5.
ctade
Le,
com
mallUa),(J
uunCd
""
..
~úOI
"
Art. 55. lt da competencia das asLrt:s
anos,
t'leloo.,
f'eld
d::..)"m"I~la
gt.
l"I,scal
,1
~;!9
Quanao se tratar ae ::.lCperat:losamente
por
um
Conselho
!lembleias geraIS, quer ordmanas ou
,aI
~el nutlaa d retaeu,;ao.
con~tltu.du
de,
!-IeJU
m:nos.
tres
lllem
Itlva
de
cle.ütJ ou haoltacional O !Jl'0extraordmánas a destInaçao dos
oros
efeltvos
e
tres
Y
suplentes,
todo::.
ces'o
de
I1qüloaçao so p{)oel a ~cr llUmembros dos órgãos de admmlstraçao
~ l
U estatuto !-oaera cnar outro::. aSSOCiados. eleito::, a"uaJmente çela a~'
"
,_, . . . _
ou flScallzaçao, em face de cau:;a5 que orgaos neceS"dllOS a ",amlnl"tra\i"'o.
semblela geral, sendo permitida apt: cI_aao a~os auolencla do r~,."dIVO or
a Justifiquem.
~ ;!~ Us memoros Uo:; orgaus dI:: nas a reelelcã" d~ 1/3 dos componen . gao nOlmatlVO.
,
admlnlstra<,;ao
llao !Jodem ·ter enLre "I ),es do Conselho FL!.caJ.
, Paragrafo umco. Ucorrenáo destlArt. 80. Em todos os atü.S e opera.·
la\.o::.
ae
j.JarenLe"cu
",Le 4l" gedu em
tuiçao que possa afetar a regulaflaaáe
Paragrafo UnICO . N10 podem fazel ções, os l:quidantes dev~!ao U5ar a
da admmlstraçao ou flScallzaçao áa unna re La Ou cOla Le rals.
parte do Conselho Fiscal, alem. do:, oenommaçao da c;)Opeflit!va segulOa
entidade, podera a assem bIela desig§ 3~ A pus"e ao., admmlstrauofl:::- tneleglvels enumerados no art. ti? o::. da expressão "Em .lqüI.laçao".
nar admmlstrações e co~elhelrus ~ cOflSelhell'D::. flliCdlS al:l.:' cuui-e,atl · tmpregados da SOCiedade ou dos diprovisono" ate 3 posse dos novos, para \-as ae cr~dlLo e nauILac,onal:, lll:a :lU- retores, e os parentes, ctÉstl'!S ate o:.l'
Art. 81. Os liquiaantes Lerao todoS
cUJa elelÇ3.O ha vera o prazo maxuno Je,Lo a !Jrevla n.!llwlu"ao,; ... u dus re:;- grau. nem ser parentes entre si ate o~ poderes normaiS ali a"ll11lu"traçao,
de 30 (tnnta) dias.
f-ecl,l vos oegaos nUllnd ~J\-O;;.
~sse grau.
Ibem coma pala jJI!ltlcal atos t! .Jpera7..!.
~
Conselho
poát!ra
corJ
'
çóes necessanos a reauzaça<.. do at!vo
Art
.
Art. 64l. Us orgaos de admmlStra·
Art. 56, Da assembléia geral latratar
espeCialIStas
para
as5~ssora-II'
t: pagamento do pasSIVO.
çaQ
podem
conllalae
geren.""
l,el;nl'
vrar-se-a ata que sera assmada pela
no exerc.clO df' SU'l.S a tfl bUIÇoeS,
l;US
ou
comerc,<l.!.>,
tlXl:l.naumes
as
, mesa diretora dos trabalhos e por
Mt. 82. Silo obnga.;oes d;1S JiqulArt . 73 . A, responsa bll Id a d e d os cun- dantes'
uma comlssao de associados, mdlcada lunçoes e baldrlO", Jceat:cloo., O" jJllUC'IHD::. estaoelecldos !J~IO::' o!'gaos nor- selheiros fiscal~ pur atos referen tes aos
pejo plenano.
.
matIVos.
ceus deveres obedecem as rtlsposlçõe.~ 1) providenCiar o aI qu: vamer.to nO
sEÇAo n
orgao campetente da a',a Ga g.~sem
paragrafo umco. Us gerentes tt!u- do presente regulamento.
olela gel ai em que for rel>ll. \lCia a limcos e comerCiaiS j:.oaerll.u .. ti ::eot:r,
CAPITULO IX
Das Assembleias Gerazs Oràinanall alem da r:emunera~ao cOllLraLudl lIxa.
qUI .. açào;
\.;ercentagem sJore o movimento.
Da Reforma dos Estatuto:!
<! I
comunioar ao resPP.<'tlva órgao
Art. 57. A asse:mblela geral ordl
Art.
74.
A
socltdade
couperat.lva
normativo
e ao BNCC a sua !lomt'a~a.l
Art.
63.
Ressa,
\a
a
leglsla<,;a<l
esnána, que se reallzara anualmente
nos tres pnmeiros meses at-0:; o ter- peClllca das cooj.-eartl va<> ae l;reOILU podera, a qualquel tempo, proceder a ~ os lato. que a detel mma, am, formmo do exerc,clO SOCial, deliberara e haoltaclOnal::', v::' aamtn,SLj'aUule~ reforma de seu estatuto, que só en- necenao copia da ata ali. a::.semo,t!IR
sobre os seguIntes Item" que atVeldU eleItos ou con~r.Hados llaU "er..lU I-~ trara em vigor a~O:i o cumpnmenLtl que aeClOlU a medlCla;
boalmente re::.pud"avelb I-ela" uonga- das formal1dade~ previstas nos artlcorlStar da ordem do dia;
3) arrecaaar os Oens. livros e do,<oe::. que contra.re.m em nome ali. ,0- I;OS 19 e seguintes
cumento
ae aa socleda ... e on,'lC Quel -lue
1) prestaçao de contaS dos órgao~ cledaáe, mas resj.Jondem solldanaCAPITULO
II
esteJam;
da admmlStraçao, compreendendo u mente pelos preJulzos resultanLe~ de
4, convccar os creC10res e devedores
relatono da gestao, balanço e de- ,seus atos, se procederem cUlpo:,aDa Fusao E Incorporaçao
e prcmovel o levantam~lltfJ dos cremonstrativo da conta de sobras e mente. 1
perdas da SOCiedade e o parecer au
Art . 75, Pela tusão, duas ou malb di tos e débl tos ali. 50cledaae.
Paragrafo uni co . A socleáade nao I;ooperatlvas
Conselho Fiscal, sobre os quaIS nao
formam nova SOCiedade
5, preceoer nos 15 OIa, ,>et;:U!nte.!' ao
poderao votar os membros dos orgolus r~sponde pelos atos a que se retert:
9
§
1
Estat:eleclCla
vontade
de
tusao,
áe
sua Investldula e C<lm d IlSbl stencla,
a ultima parte déste artigo salvo st
refendos;
cada
coo
..
eratlva
interessada
ind,cara
sempre
que posslvel. dos aJ!llIJl!>tl aooos houver ratificado ou dtles lograr.omes para a C0r1stltUIÇ10 de uma res ao levantamento do :r,vel' Rrll e
2) destinaçao das sobras ou repar- CiO proveito.
(;om.ssão mista que procedera aos e,,- do oalanço geral do ativo t: passIVa;
tiçao dos preJulzos, dedUZidas, no pnArt. 64, Os partiCipantes em ato tudo::. necessaTlOS a constitulçào ~a 6> eXigir dOS assuclaaos a ,,,:,.g , a:lmeiro caso, as percentagens dos 1< undos de Reserva e de outros mstltul- uu operação SOCial em que se ocu}te nova SOCiedade, tais como levanta- zação aas respectivas qJI,t,as-paltes
'
- . ~ _.
dos e os juros atnbuldos ao capital a natureza da SOCiedade, podem ser menta ~at!lmomaJ, balanço geral p l a - ,
no
de
distribUição
de
quotas,
destino
do
capital
SOCial
nao
real.7.aua",
declarados
pessoa'Jmente
responsavel.s
SOCial;
j:..elas obnga'Ções em nome dela con de l' undo de Re"erva e o projeto de
7) saldar rn; compromlS!;'()~ da ~:, 'cie3) eleição dos componentes dos 01'- traldas. sem preJulzo das sanc.;oes pe- é5tatutos.
áade. destinando o Punao OI' KI"Sel"Ja
g'ãos de administração e de outros, nais . cablvels.
§ 2Y Aprovado o relatório áa comls-1e o remanescente não c;on'prometl c;o
quando fOr o caso, e do COflSelho 1"ISsao
mista e constltu da a nova socle- au Banco Nacional de CreiliLü üoopeArt.
65.
A
socledaae.
ou
um
terçu
cal;
dos associados. Lera direito de açau dade em assembléia geral conjunta, a I'ativo;
4) quando previsto, a fixação do contra os adminl~tradores. para pro· autoTlzaçao para funCIOnar e o regu;- 81 reemOOlSar os u.sSOClallOS ae suas
valor dos honoral ius, gratificações e mover sua responsabilidade nos casos tro obedecerão ao disposto nos artl- quotas-partes Juntamente .·_,m as 50.
cédulas de presença dos membros du dos arts. 63, 64 e 7(}.
~us 19 e segumtp~,
bras llqüidas apuraC1as lepO!S OP liConselho de Admmlstraçào ou da DIArt. 76, A tusao determina li ex- qÜldados os compromlsso.s sociaiS;
Art. 66. Ocorrenao renúncia cOleretoria e do Conselho Fiscal;
tiva dos membro" da Diretoria ou do tInção das soclf!oaáes que se unem !I) lornecer aos creaort!s a :l'laçao
5) quaisquer assuntos de interêsse Conselho de AdmtnlStraÇlo, ou no pa ra tormar a SOCiedade no!,a, que dos assOCiados, se a sucledllJe for de
social. excluldos os enumerados nu caso de não poderem éles ser constl- l~es sucedera nos direitos e ObrIga· responsabilidade ilimitada e se .,s I ea.rtlgo 60.
tUldos. o Conselho Fiscal convocará çoes.
cursos apurados rorem :nsuf!clente&
Imediatamente assembléia geral exArt. 77. Pela tncorporaçào, uma 51.1- para o pagamento das dividas;
Art. 58, A exceção das cooperativa" traordmana para elegê-Ia, podenáo
101 convocar a as~em l)jell\ gera!.
de crédito, a aprovação do Balanço deSignar, ate qUE> esta se realize, ad- cledade cooperativa absorve o patn ·
e do relatório dos órgãos de Adnll- mmist.radores provlSorios, ou soliictar ~ on. iO, os assoClaaos, assume obnga cada seis meses ou sempre que nectsçoes e se mvestR nos d ireitos de outr:.. sano. para apresentai relato;'lo t' nanistração desonera os componentes a Intervenção do orgão competente.
ou
outras cooperativas ,
lanço do esta rl o as llqül:1acao e presdêstes de responsabilidade para com
Paragrafo único No caso áe preenParágrafo único. Na hipótese pre· tar contas dos atGS pru.t!cv.s durante
a sociedade. ressalvada a estabeleCida chImento de vaga, os eleitos conclulno art. 63, in Ime.
'
vista fleste arttgo seflo obedeCidas a.; o per1odo anterior i
r~o o mandato <;lo~ ~ubstit"lldo&.
111

•

•

,

- ii

,

lb apresentllr li assemclé:f1 ~era' l.ào se aplicarã qualqll~: penalIdade
P.rt. 98. Compete li SecI'etarla Cxe- recadar tributos d I~por
finda a liqüidação. c [·e"pect.vo rrla I nao ser a ae ajvel LencI>1
;utiva do Conselho Naclor.al de Co- saciados. serão elas
I~~~
torio e as CO:1tas finais:
,Jel
a
tivismó:
fOI
ma
fixada
em
con
~
Art. 93. Lavra c.o o all'l eit> mlla
121 averoal. no orgao c"lll:)~LenLe. " ;ao a
Cu
mon
tan
te
dos
tribu
tO~"'M_ct!!"E
cco;Jel at ova S~t fi
10tlf . ('a ~l!.
a I dar execução às re,c;oluções do a remuneraçáo dêsse serviçc.
ata Oa assemble.a ~e; aI qu~ GLllISI~e
a. a no pl azo ae 30 I trinta) DIa"
onselho;
ral encel'l ada a :iqüidação.
t~resen tar dele!o~.
bl promover a coordenaçr.o ORS atlArt. 109. As sociedades c.lopelatiArt. 83. As oongaç(J'~s e as . f.spon·
~ 1" D ecurrl ao o praZlJ de detesa, " ;tcades de outros órgãos ;.:Ubl cos ou vas têm pl'loridade na obten,Çáo de 1'1sabllida:les dos liqui-la:)Le.s r~gelO Sf ll. t Jl'ldaJe competente
jpCl.lII'U ~o
,JfIva::os . que direta nu wdl, etamenet nanClamento e ajuJa fina,1~t'irs ofipelas preceitos pecu,iares aO" "'('0 aO ..de a a ,;licaçau ua ,H'nal:CaJ,- .
"lOssam inflUir no aperlei(;uament-o ao clals oem como nas concp,sões para
execuçao de serviços e prO]CLDS que demmisLlaaol es da sccledaJe l<ltll::taO .• a
~ 20 Se a coope l ativa aelXltl de re- '"opel at1Vlsmo;
c,
opinar
sobre
a
conces.,ão
ele
espendam de aprovação governamental
Art. 84. Compete a.o I:qti,~ an te re ~ulhel' o valor c. a mu lta ap :ca_a, o
.llnu
lOS
e
finanCiamentos
por
parte
d,Q
espeCIalmente
de reforrpa ;\grána elepresentar a slcieaaJE' E' p, aL <.:a: t,{) ..luto de inflação servira ,'e ba,~ a a~au
l.onselho;
I
ti
ifica~'au
educação.
colJnlznçau lIlcos os aWs necessallos a SU.i liqul:;a 11~ <.:a1.
d,
apresentar
ao
Con
~elho.
até
31
dustnallzaça(;
de
produ~os
agrllpeCuáçao.
~ 3" I!:m caso ae rernCIJrnc!a. ~
"aragrato unico.
Sem autoriza,:, nLl.ltas letendas no aI tlgO anLenol dI' Janeiro de caéla ano a " (tpoSL,! úr nos e construçao de casas populares.
~amêntal'la do Comelh'J. ')~Ul r,omo o
Art. 110. Nenhuma pessoa Jurlai ca.
expre~amente prevista r.o l" tu <.lO uu ,e_ ao apl.ca_as ~n aOblo. , ~ ru !>reJuI
i'E'latonu
das
suas,
aLlv!dajt:~
no
ano
salvo
a que se dedique à atln'iade rle
meQlante delrbel ação ca aS,Plllú °la lO de plOVlQénclas pÜsLerl,1l e..,.
gel aI e do re,;[Jectlvo orgacr Ot), ll1a~:v() I •
9
O
ar terror:
.
represelltaçao. de pl'omoçao e de edun" caso das coupelatlvas Oc '!lfo_lU- t'
nrt. 4.
proautl aa~ mUltas StTll
e' prover u Conselho dvs meios aei palavra "cooperativa" ou o se'lI l'adihaoltac.onal
nau poae o uquI.Jant? .eculhlao ao .. Funau I\hclOnal ae Co- m :nrstlatlvos e tecnrcos que .tS5egu"'em cal, em sua denominaçao. ('m atos,
gravaI Oe õnus u, moveis i: Imflve,.> J ... e,a_lvl~mo'·.
o seu regular funclonam enl:'.'·
.
progra~as. produtos. documentos 011
cuntrall
empresLimos salv' ·~l.al1_o
CAPtTtTLQ XIY
11 executar 4 uals quer Ju trM' aLlvi- promoçoes. sob pena de multa de valndlspensavels pa: a
pa.!a:n2nto ae
oades tecOlcas ou a..lmmlstl'at:vlts, l.C- 101' correspondente a cincu vêzes o
obnga.ções rnadiavels nem [1:'. ~.;pg:.rll
Vo COIl~elh.o .\UCluna,
I cessarias ao exerCIClO das suas é trl- maior salal'lo-mll1imo vlge:l'", no pa,ls,
embora para faCilItar a lrqüi_açao na
ae CouueraL!vISlILt.
I bUlções respeitada a comp~tt'l!cia du III.PlJCad a em dõbro na reincirlêncla.
atlvlC:ade social.
Art. 9:;. Com:'rte ao COllselh{J Na- Conselho e do seu Presldent .. , .
l~ Na rell1Cldenc!a prnceaer-se-á
Art. 99. As despesas do Conselho amda à apreensao de todos J5 IJroduArt. 85. RespeitadOs os dlfl'Jl('S aos c:onlil ae Coo"er<itlVlsm. ;;lOmJvel e
cre c.ores preferenciaIs. ~a ~al'a o 11- .nC~1l t: vaI o mJ'/:m~'11 II %ojJel 'lr.. VIS- Isei ao a tendi~ as pelo Fundo Nacional LOS. Objetos ou impl'ess.ls em que ~e
J er!a liOerc.liJ,e OI' Cooperativismo.
encontre a palavra "Cooperatlva"_
qUldante as OlVlOas "·,Cla:" ll'l'PO;ClO- Lli. assegul'~Uao.. lht
na.:mente e sem aistlnt;al Entre ven- e ai I eglm~!,ta~aJ ~ 1~ OjJê. a_"o na
.
.
§ :!Q A aplicaçào 1,\ mult.a :J b.
10Lma aa lei ')1 11.
I ~lll~mel1ta' e
Art. 100.
O iNDA pfl}i1'1{lVe19 a t .
_
- ao o s
cioas ou nao.
..."
Ins t a.açao
- .d o C onse Ih o no ,.)1.azo
, d e 30 aI a a açao penal competente . ,
" ai -lhe asslstenc!<i .ele" que •nrcess:ttArt. 86. A assem"IP1::\ grra! pO:lera [lltIa o aesempenn,J rtt: ~ll9 ml~a(l ISO- i I tnnta) dias da Oa'.a de pubhcaçao I Art. 111. As exceçoes P:fvIstas para
l'ebU,vel, alltelo oe ultimada a liqUida ';,lJ- t'conõ mlca.
deste Regulamen to.
as coopel atl vaso agrujJ,!clIanas ou nllSção mas depOIS 0<' •'<i,!US U, CJ euJ.I:!S.
.
.
,
' .
CAPITULO XV
I tas no artIgo 20 du
Decreto-lei I'ÚqU t o EqulOante taç" rutel03 [JOI an
Alt. 9,6. Caoe .a[ Canse .no Nac,u ·
mero 59, ae 21 de novembro de UNj6,
tecipaçao c.a pa·t !hll. U neai.a em na. oe COJpe,allV,smo com a COl1lpo- Do Fundo NaClO71al ae Coo:;eratzv!smo I" atlvaml'Ule R ~om'lementaçÍl
a
QUt se apurem os '1a·!t'fc.> S,~lrJ'.
.'.Içao estloel~cIloa Ub .Lel ent::· (·ULdi3.
quota de eXPol'taçao;J:JU capaC1JdQj:
I
'eg'''lltes atll"U'
oe"
Art. 101. U F,~r,oo Na<':io;'al de Co~ • .; IS.
Art. Hí. Pago c pa,slv(' e parli1l1a_o , . - , ~.
upel at:Vl!omo desLllta Sé a }J!'uvel re- OCIOsa ae rnJUHl'lallzaço aLé o n1áo remanescente ~llLle ÚS a.s.suCla ",
li mantel o ~a~astlU lJaClOUal ca~ cursos para apUH1 au m,lv.:mellll: Cl>- Xlmo de 5 'i" 'cinco POI' cent.Q1 do voatr ú valOl .le Sllas q:.rdas-pa. t,'s ~,m t}J"e.at.va,,;
upt'latlvlsta nacional e WJ<l a,;nlinls- lLme de comerclallza,ao de cada pl'Ovocara o ,Iquh.lin~~ I a,S?mJ1Pla g'l a.
11 a~sl"tll e .Jf\PT.tU: os Orgaos ell Lraoo pelo Conselhu ~'\.:[()I:a, Oe Gu- ~UI~v~:~am na dependC::1CIB de p:'cvla
pai a a pre~taçau Tllia ae coutas.
ca ual> e L~rllt,,:ial, ::le eu,,"ediLII'IS- U"I'I at lvlomo e movlfnu·1t.!tJ{ pele ~t'U p
ç o . de. Conselho NaCIOnal 00
t'
-L-{Jupel'a
ti Vlsmo .
Art. 88. Aprovar.as as cun Las. eu Ilh. oem como ,I.S "~cicolaji)S cOJ!)e: lt- PreSidente, na forma UI, ReglmenLO
InLerno.
~ A InstaJaçao, a partir da data da
cevla-Se a 1 qÜlda,a. ~ a ,uc.e~aje se L.lias;
publlcaçao
aeste l'eguam~!JW de equlext:ngue OFvenao a ~ta Oa 't~olllülpja
:J I coletar. at ra ver, je oalançcb. I'eArt. 102. Os recursos aes tll1a aos ao {Jamen tos Oestrnados â IUdus~rlauza ser averba~a no l'eglst,o própll<J e pu- . .HOllO, e UUtl0S c.ocumenLOS e.ados t, custeIO ca sua adm I111sr.rac;ãe rleverao ~au oa produ~ao deverll ser previa
bllcaoa.
,1110 . ma,oe.> g~1 aIs paI li fins ue t"ta- [l'1 a sua apllcaçao pl'e\lia,n~nte u;J;o- ntente suumetic.a ao Conselho \laciOPaI agrato único O assuciado dlS' "dIca e ..uvuga,ao:
va c a pelo Conselhu.
nal do Coopelativlsmo, sob pena de
41 promuvel ,J~~Q_Ll'a~· ;c,c u-~cono-I
lIao od
C
COIc.allt2 tem o pr.iz:J 'lu;lO tl'llllaJ
Paraglato UnICO. Us "ecurs03 OFSp el u
aopelativa interelSsada
dIas. a contaI aa pUblicaçát.J ,a a.a !!l.ca.- pa, a Ul'lental e CJ!l1 ôll t.l.1 ~ exa ço-es de 't
._lI.nsau O<J nlUVlmenr. c"opp a IVld,a. t'na
.lo os as Opal
ç
•
na:IClam"ll- VII' a g..;zar aus facilIdades OI'eVIsta<u
paI a prcmover a açao Que cJuber.
~, plomovet a iJv.,[g~,al üp co" W de lI1iclativa.s so ,P"'30 c.l\1ce.l1eios: neste alt go.
At. 89. A liqtii::ar;ao ext1a)Umc.al édnli e aa pratica ~. ) IjJf.ut lv.s ta ~
aI a prOjfLOS que pelu ;:eu Illt~:r.sse
~ 29 O resultado obtido com as upe.
das COJpelatlvas !),O era 'P.I ,lomOVI .I! gamzaçâu ae cUJ'!-US eSlJec!al:za~L1s te' sOc.al. {-assam COnHllUIJ ésLllllldJ au 1'3çOeS previstas neste aI tlgll d'>\ern
al1 PUI In.Clat, va aL. l'es;JI',·tIVlJ alga. 1 COLc~.ssa" aI' oOI,as ,:Ui'et'im~1l te 'JlJ muvlmento CO<lpel a ti vl,;ta .
seI credltadu à conta de tundo melio
lHll'matlvo t' ,el d pruce.,a " t1~ ",,'Jl- aL.aves ae cOllveUl<JS ~iln' olgaus f'.;'OI a programas eQl,c;l~1Ol1l\iS. pru-I vlslvel.
dl cum a legls.a,'a{, esp~c!l.cll E ae
LaaualS
F
Lel'lltur
lIl;,
'1t , J.;}Je.at:Vls- moclOna :s e :ie IIIC~IlL,v') <lJ movlmenAI't. 112. At' !d
ruals aISpU!) I ~Õ~S . egitlam'·"~8. ('5 ll~S mu eotabelec:mentu> de ew;il'l; ., en- ti
I
IV ades ~redltOrras e
aI' que a Soclecaoe )"\11.' C1? Jl~'·f'c. tlr.aJF.!> plomuCIOl,alS ()~ reL}re.:ienta.
I
CoulJelatlvlsta nac onal.
111abltaclollals so pOJerao ôec PXelrld9.l!
COIllll~bs upe, l1.<':lllllaj;
~ 1.,Cl;!a men
Art. 1U3. A conc~ssa" :Je est~mu- ~~:aVtS ae cOoperativas (','nstituleias
ttva.> au mov m,'IIL-.. (".'J I " ULI\'I~,tL
L.. pUI constaLa~a tIlSOIV:>II('!a.
b' aJmllll,tral pellJlallfonL~mPll Le. u 105 ou tlnanclamelltus por palte do
m uma ou outra dessas fluaUdades.
Paragratu unH·u. A. '\lLl,úb~aO ex ,'unoú NaclulJa. ae Luv ue,at v"me'
Conselhu ,oment~ "era .lado aus em- i ~ l ~ As cO()[Jerauvas tlgl",( '·l.31'1as
traJuc.lc.al tanfA, quank p'JSSI,e, c:('
.
'preenQlment.os devlOament'· I JlovaCiJS uu mistas poaplaU lazel ",llIantam~lJ'
vera sez prect'ülaa élt mel. vell~ao nil
I) oalxal reSlIJu<;oe, du.ma~lvas e I' loca.izados onde eXI~ta estll1lulu au tOb aos assoclaaus atraves ar. tltU.OS
SI,ciedade.
IOF CleCllto
-,')Un,PI' li ... UI!l,.l) a s at:vlcaOe .; "J,.H'jaLIucumpanha :0, I~ út;cumpn vis ta nacIOnal. â exce,au ;a '. ",utona coopel atIVismo.
CAPtTUl o XII
ti que asseguI P a entrega aa reilpectl va
~ naoltaclonal. bem ~·, ml
fixai ill:>
V!Spus!ÇoeS Uera!s e Tran:;itorias
pruduçao vedaao exprrs>amenLt c rt:Da Intervenção
cl·blmen tu de depos t
L
co n a lçõ es gel aIs da :'",cessa. ae <:0- I A
..
rt. 104.
Us resulta :::a.> ~Sl tlVOS
lOS. a e mesmo ae
t lmulos;
Art. 90. Para d'Sguàl"lll da 'Pgls~a
soe. ais ias l'O- a"scclaaus.
O
~daOPIPC p.I nOl mas ae tlsca.liza- aotlaos nas operá"oe"
,
I,!ae. prop la e ua :lt'Ic-. a,l' Itteres~,. çaol' aas ope,ações do Fundu e as ' !lIl- opelatlvas oau pOJt'lao Sé! em 11l' I ~ 'l" Nao se entE'ndem como depOSI<.:cle,ivo L ;..toal'L pUtll CL. a!. "'/1';: cc Ot!S Ut- CU ilen te.s ao naLJ C!lmpllme~Jw l-·oteses a guma, cOllsl"el'.t.jo~ cumo tos para eleIto do para!;Zluto apterl0r,
ceSpectl V() O!'ga" nol' m~ Ll VU [I. t"rvlra _as oOl'lgações contlal c a.< .,plos mu- renaa tnbuta lei. qualquel ql!e SEJa a o~ rema .. c,<,centes de recursos do:> ~u
nas cooperativas:
,uanos :
·~l.a a e s t i n a ç a o . O l J e r a a o > i QlIe s<,'um Co:\~elvac1os fi Suá
. a I pOI 111ICIlI ti V8 proprl8.
~ I oalxar instruço os c om', ,[emeo;aAI·t. I O~
AS relaçoes
nas cooperativas ,'U que se
,conomlcas dlsposlçao
aest
PS a,ei u.a rt'''ulamellta
.a
,
t
'
t
rr.lt'm
à
con:.;tltulçao de fundos esO, por SWIC.Laçaü la, a-semOlelu
'"
eu r~ a cuopela IVIl e seu." :,~ c,aJUS
f
lUI aprec Iar . err. ultima 1,:.L!i<1Cla . nao !)udeJa,. sE![en tPn .l l<J"'- r"lllu '-'[Je- pecIICOS.
~eralS. 011 dll l ur,St-lhú /' l~ca l nu lu.
ma do a rtlgo oh ., ill 'J lP .
L1S recursos uriglnanu, uel~"I.'Oe~ ao laçõps e compra e vt'nDa
élJl1SldeArt. 113. Qualq\ler que seja o tipo
l\DA;
Il
allao-se
as
InstaJaço
s
aa
C',v;;c,rs[JVU
dI'
cooperativa. nao eXiste ~'IlICLll(l emArt. 91. Ao InLerV~:,LUl alem Oi
lI) patrcclnar ou COlaoUI'!!' com ~~,Icumo extensao do e~laoeln;lmellto co- pregatlclo entre a entldadc e seus asout.1I.." atJ"oull;OFS eX1J1 t'~~anvlJle ~u.,
oLl:laaos.
c~alGas no aL<. al"
IlJt~, vcll~ao. 'li. Jlgaub leplesellLatlvus '-'o 'lIOVlm tn LLI 0lJelaao.
atnbUlcaS tunções
,I.~., ,d' <Ui> r 'u,..p.atlVIMa
na rHlza~au ae ':OJl1'.1't. 106. , A ent reg a 'la rJroduçao
Art. 114.
Entrndem-se corno orotJllgações aos OI gaos jt 1_mIl1ISL."
~,pssus. c"nrerencla5 uu ,pmt',~HI'JS o. as"cclauc a sua C<;opt"~l \a Slgl .1 gáos nonnatlvus para !.Odu., us etclWs
çao.
"'l1I cum" na ;:lubl'(·a,·a.; 00, respec fl('a a oUlUIga ae <im,Jlo., ,hJ 'fres .1Jlalr.esle rt'gulamenL:J em rela~au As coCAPITULO XII]
,Vub ai.a.S e ccnclusões;
SlJlI .Ivre dlsposlçao , lltclil~1Ve ;:laIa operatIvas ae crec1lt.o o C'ons1'lhe Mo1~1
VUL;i1
o
seu
JIU.,J.IO
reg:o!eJ1to
glava·la e c.ta-la em ".i.ft fia de ope- netarlo NaCIOnal e o Han/;o CEI,tra, ao
LJa ~ Pella,~aaa~.~
Art. 9'1. (;l;m pF tp ao PresICl "lI~F C(J I aloes de creult,o r~all/a..1a~ pela slJCle B raSil: quanto as cOo;Jt'rallv8s naolArt. 92. No caso .1e .urJ':ngel'C!b C<JIl.~el hu Nacwnal oe ('. 'u'Jer aLvismo dade.
taclOnalS o Banco NaclOnd. aa fiaolL!Inas mS[Juslçoes Cle<ile re~·.dll,enLo. u~
aI presiai! as reunrbes;
Art. 107. fOOCl8 os :\to" ('las r.oopE'- lçaoe em relaçao às aemalS, o l!1Stl~ulJpel a tI vas
aebte reg:.J:aaJl'l'· to a.'
o I con VOcal' a.S l'eunloes extl'aordl I a t I vas oem ('<lm( ti '.1.1,,~ m~l ;·urnt:fJ . ~u~~l'i<~aclonal do DeSl:!llvolvimento
,;oolJt'ratlva~ ficaI a" sUJe".",> a mu.'a.Ilanas;
tos e contlato.s fil mll '~'J> entre &, eo
g
.
Qe um qUIIltA., aLe tres ,pr", r "a,,,l lu
CI
rumar
acuroos.
COntraI,
.•
;
i'
COl!
uperatn'a,
e
SPUS
alS,s..
...
:!fIOh.
oae
f'SArt.
115. As socIedades ,,0operat1mrnlmu vlgl'nte na regla<) A ';!CaV?I,
,enlUb
('om
elldoaop~
oJI101
<':'1,
OU
pn
tão
sUjeitos
a
LI'lO
'[h,aO
dc
In1Oo,t,
vas
constituldas
na vlgen~la da Iegls-,
pe[v I'e~ectlvu orga" r)ol'ma L'-VU , ·.,lm
\a
a,
llaClUlJalS
uu
estralls".la<
quau
ae
selo
,
de
oOl'l
gal'o'>
"u
J'I~l'(IS
q'uals
laça0
antenol
terão
o prn~. Ce 1 rum)
base num auto- de IZlllaçau.
,lU autoll/aou pE'lu l tJI.,: n u ;
quel que u subslJtuam.
ano para se adap~l'e!lJ ao presente
Paragrslo umco. ;:;1' a 11'~lara', t!J
aI aeslgnal um nLls luemorof d,·
Art. 108. Quanao as ,(!Ci,o"ades co oecreto.
a pnmFlra e nli<! ajrl'spnta ~f~\-;da
I'.rt. 116. As coo;Jt>rllt!va;:. vinct:la.de, lavrar-se-à o respectlvu <luto, ma~ \.-onse lho para seu ~uostllUtl nos Im " pl'latlvas lorem en('all'e~a""'s pe'a
,Jedlmentus eventuais.
Uruão, EstadOS ou Munlclpi .~ de al'- das ao lnstJtuW Nal'l",ual do Desen-

I

I

*
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I

i

I

•
•

I

I

4
Caixa: 17

Lote: 47
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Justifi cati va
ina -se,orgaos
a inda,normatIvo".
à política
dos
volv1mento Agrário manterão 'lU t'on-j Comercial, havendo, ;ncl:!~i ve , a ,;;,:,
_ subord
I respectivos
tratarão, por inter!1lf'aw do seu ÓI',sRv i temática da fu(;ão de eOl'Of'r,1tiY'l.<
Dispondo o Art. 2Q quanto a açao
Justi/zcativa
representativo. serv!ço de auditoria ' sido simplificada, " bjer,i'l.n lo a:l f"r - d Poder Público e a forma de torexterna, cujos ialldos "ongatõriamente tabelec.mentJ e illtegl a ção do sist e nar objetivos os estímulos ao CoopeA automaticldade dos registros de
serão encaminhados uquele orgãú nor - ~.
r&.tivismo, Impõe-se a in serção do têr- , maIs positivos do presente proJeto,
mativo,
I badas as
, I, ' c' ,1' "SUl geJ1t', mo "tributários", eis que os incenti- Cooperat Iv a s pa rece-nos dos
Art. 117. 1l:ste Opcreto entrará em I f1S' das coop~r,tf jn".' que ~30 .;, .~'~
vos dessa 'natureza já são uma con- que confere á brevIdade e deflOlçao
vigor na data de .i'.la publicação. re- , dades CIVIS .. nao SU.:F .tH" 'I ;" ,P.IICld _' Qlsta t;onsagr ada do movimento Coo- de prdzos pa ra a necessária apreclavogadas as dispOSi çõ ~s em contrário. I ~em
obJetIVO te 'ucre
"ilver~m.' !)er ativista, que dêle n ao deve ser ção dos docum entos constitutivos, pelo
seus
ato3
ci
at!vldade
puramen
te :L1 ' privado.
I oq!ão público controlador .
'
'
9
Brasllia, 19 de abm cre 19ü7; 146 mercial, foi defin, ,'O [) ";HO ('1'It), '", ,': I',
Pelo contrário. a expressa referenMesmo admmncro a peculIaridaae
da Independência e 799 da Repúbl'ca vo", caracterIza,) io pe,·teltan'''n1e , ~ ('i~ "aos incentivos tributários" viria ae Cooperativas que venham a , IJpe- A. Costa e Sil va. - Anton~o Del- relações entre, !l3 entiddd'J> e'1tre ~, "or fim a dúvidas e controvérsias q ue ra r co m créd lt.o e d imludive.I,lrnpefim Netto. - Ivo Ar;::ua Pere.ira, - ? seus assoclad 'ls.
lal1"entàvelmente ainda persist"lm em ra t ivo de sutordinação a pohtlca ,do
Afonso A. Vma.
Cf'rtas áreas fazendárias e fisclllz.ado- Banco Central e Hanco de Habltaçao,
A fim de rr'ar c')ndlç'oes ae '!on·
r as .
I en tend em os oportuno e aconsel~ável
MENSAGEM ~o 300, DE 1971, 1.:)0
petição, atualmt"I Le ~n~xist,~mtes , li'
ue resto , acrescente-se que 'c 10- 1a manutenção dos prazos e ate sua
PODER EXECUTIVO
Que as Cooperatw,s, a Clt,,,peito • cont' vos tribut :'> rios representa n: S(I', r eaf irmação .
,
suas fi alida ueli não lucrativas, est il" dúvida. uma form~ eficaz de pr0 "rJ,'Por isso, acrescemos, ao InicIO ,d O
Excelentissimos Senhores Membn's PQ U ipa radas em to' rmoo r1'1 bUI arios . 1
ver o c('opetati vismo ,
p~ rágr a fo. a expressão "salvo o d lsdo Congresso
que tange, a IC'\1 I IPI ,
t>nt,ldMi'"
Sala ('!os Sessi'es agrsto de 1971
posto Qua nto aos prazos".
tradicionais
de
COlt'É'll
i
'
fon
-1'
1
Ir>
nou,
Wilmar
Dallanhol,
ARENA
_
Sala das S essões. ~Igõsto
1971A.
Nos têrmos 10 artlg,; fi1 da 80n,,- troduzidas algum':4s 1r,OV:lCÕI'S, li ~ ,
h I deAREN
tituição, e para l'er aprechdJ
I')"S ber .'
SC.
n f' p . Wilmar Dal an o,
prazos nele
refer'c0S, tE'nh0 a ~,on'f\
, _,
'-'
'
NQ 2
_ S".
- Permlssao, a, QU~ ce OlJj!t.:l:If'?il
De' -se
A t 6"
I t
ed
NQ 4
de submeter à np.,'o~ra,nã) de VO!:;gilf
ao
r.
'
,
a
segu
n
e
r
a
d
Excelências, acornparJhad o de Ex"" a ven a em ;Omll ,n par<l se ' ;:l,...
çáo:
Dê-se ao Art . \!4, ~ 2 • a segumte
Y
sição de Motivos lo SE'l'\hor Ministro I trarem co~o o.rm 'lí·,e'1) ,~el"il \.l~dOt"j ·
Art. 6~ As snciedades cooperativas redacão :
de Estado da l\'5rJcultur'l, o an ' >'( iopelar umdades , de a rma zen agem "10 con"ideraaas:
I ~ . 2Y Não estão sujeitas ao limite
projeto de lei ilue "('",finE a PnJ ltkl> embalagem . e
Ir: ~ ',1 t,( " ,; " '. 1o? " . I _ ,Sin!!'ularf's as constituídas pelO est a1:>eleciclo no parágrafo a nterI?r as
Nacional do Coojl ,"at vism~"
't ,sti como armazens 'feral" [; 1 1 ~., :l "~-Ido, f)"mer') mínimo dE' 4'1 (ouarental pes- pessogs jurí di cas de direit~ publIco
s')~s f! , 'c~s , s"n~'1 el<cepclOna trnente (1u e r~ rti cipem de cooperatIvas de _
tui o regime jurlcti,~o :1ts socie1,'~I~ obedecida ,a legi'll:tlyw % [lecl!i " l ,
cooperativas e dá outras providz;") ,
- POSSIbIlidade de func'OI'l'llnenr,(, permitida a admissão de pessoa s jurl- eletrifir ?ção, Irr1t>ação, armazenagem
cias".
de seção de I!r~1. o nas cl)()ile:n"y~., nic"s que tE'nh~ m por nh! eto as mes- e telecomunica ções.
~grícolas mistas, ,nedLlntc' r:révia n li, m~,~ ou correl~tHS atlvi,dad es eco nõ- '
J ti f ' ttv"
emMedwi,
19 de agõsto de 1971
torização do 8an··0 CentPlI ao Hl,,~IJ ClIcas das pessoas tlsl ('q~ nu . amda ,
us zca ~
- Brasllia,
EmíLio G.
d
I
- As Cooperu ' \'ys oe pr ')'! L . Jl'-; ", on elas opm fim lucrativos,
I Prevê a emenda a inclusão o
EXPOSIÇAO DE MOTrVI):'; N° 45, rurais pod.erão 'dcu.~I - n ·,(jut{)s ' tI
TI - C'!onpr~tiv",s centrais e fede- tor de arm azenagem dentre Ilqueles
10 DE ABRIL DI!. 1971, DO MINIS - não associados, n:u\ , e,)mplet,ar ()te~ rOçõf's de cooneratlv" s '15 const itul- QU " co nst ituiri a m as exceçõei'. que
TltRIO DA \I.'JP..T( UI.TUR.\
destinados ao ( 'I'T.r:r:men;" de cor
r;~s ele, 'no mln1mo 'i 1 c!ncol smgula- 'ustifica r ia m o não estabelecImento
tratos
ou
suprir
rap
1,'ldad('
11(:I(>S:1
d( ' res. pnelennof) p.,,('p"'r ion~lmente, adml- d e Ii",ites ele pa rticipação às pes&oas
Excelentíssimo
Senhor Prcsid'm'f insta lações indusLr':1,~ ,
tlr "<;&oci"no~ individuais;
1jurldic'1~ de d ireito público nas 80da República
- As Cooper:clv " s rx)der:.ln 1011"
In - C,)J1f pder"çoes as constltul- oJ1~r ~ tiv a s de eletrificação, irrigaçao,
cer bens e servIços a n ão a ssocia ,1"S , pelo me"os dE' !'i 'cincol fe dera- ~rm~7<'J1~ P'f'm E' te l E'rnmlln i Cl'lci'iE'S
Temos _a honra ~e submeter .:'1 Vos' dos, desde que 'a, hwulclac., ll.end" C"f'~ ou r,E'J1tr~io 1e cnoper'1tIv'ls da
A n~ l.f!reza do empr~endimen~ e ?
sa Excelencla o Incluso proJet o de IliOS obletivos ~OC I>l'~
meomq " ll df' niforente~ mnrj~ ,,'10 "E'~ Vl' 1t') nr,o irve"t ilT'pntno nf'(,f'~o"rlOS a
Lei que "define a PolítlC,l ".aci"na I Fora'm introdutW"s al!!ll m:1.S '1')"
10
l'lss"ciqdos ind'vldU'1 is das
d'e RrlT';!7PJ1<; sustenta a
de Coopelatlvlsmo e institUI J I'e Ilcaçoes em têrm"s dp. estÍlTl UI JS ;'"
P fed er"çi)es ,( - o J1"rt un ida de da emenda ,
gi~e jurídico ias Socie::lade'; C(\ope- ditfcios, a fim t ') adapl,ll ,nal" ri\o inorrit"o n0 r .lv,r" nf' Mqtri Cl: lct , ' S ol'l da ~ S essões l'lQ'õsto de 1971 .
ratlvas e dá outras povtdencl,ls'.
Naeional de (' -'·c' : o CO;)j)o:!rfll.J \
r'~ gn('lf'cl" np I" c1q qo'f'c?dos em ~r;,Dop Wilmar Dallanhol, ARENA
Tal inl' cI'ativa, q'.lp r,","utamos d~ S .' A ., prmclpa_
. , I 1f!S t rum. e.tlt<, 1') rr",
,..,,~ vl~~ndo 11 tr"nstorm ~ ç ::\O 1"(\ 1,, _1 _. SC .
.
N0 5
alta relevância, (nq~mdra ...,se n as me~ d'"
.I~ na execu9!l0 .1a tpolIt l.::a ro':mera- turo , pm r~~-~· ~ ·'vas singulares 1" P. tlvlsta da UnIa) H
1° do n"CI·,·t,
pioS se fillar!lo .
• 'o
tas do Govêrno de V)SS, Exce'êncla , "
.
( ", A
pdoj-.f"ecicj" no item
a,9 A- t , ?4 '" , "
'
de apoio efetivo ~, áre.l rural, l,a r'l n 60 ,443, de 13.l 91' I a n'JV ,I I'.. ~
rT in fin" do "caullt " rlêste ~rtlgo
& 49 R os<alva 'l a " ao CO'''')e"at 1'/;1<; E.,Incorporá-la ao processo .ie desen , lIdade do slsten;.a b.H1C:., ,,,, llaClOnl! ' l ",i'1 00 "nliC'l ~o "e'1tr~ is e federà ls c" a"e,q a <; elem a's « ITn en te ~erii o t'on,svolvlm.ento naci'Jm,l.
dentro das dlre ur-I ?es t nçad:t.s rJf" ,lh
'e'" "'~ç"m ~tivirhrle< d p crÉ'dito
t' t 11"'as e reO'io'ra.Ja~ d p~ '1 ' qu n prpdutondades monEtar , ,,~
Q\
v ,
"
•• '
1 ,.
'. , '
, •
N>ODentro dessa Iinh.\ de
''ltuL.çào.
~ ~9 fi: ('~<flS exCepClOll'1 ls e venfl- piam um ca"" tal m n ' m'! t' r . p. .
realmente não seriA
' I "I l '
Aproveitamos 1 f)pv~unidaj(' pal'~ "n"'~o m,p,,;~mO.,to ,,~ r"'n'i'ç"'eo O~ _ I elen t e a 40 Iquaren ' a) vêzes o m'1'or
h
'
.
PO~rs
crsco renovar a Vossa Excelencia Se!1hvl ('"n"rpo <'lp ('~"otlt11iri;" t".,,.'''n' ..... o.,_ 1<al~";o-minimo viqpnto n!) nai~ !'1teecer a
;.In
IPresidente. os
prote·.st'Js· ' (, I'
P
n C"nool'''n N"('10- O'ralizável em
1 (hum) .tno ).
o coopera IVls ,no or>l SI elr) Que , pr" majs pr 9fu ndo re"J... ,'t"
L . F ... .,1 no ('''''.,0r'ti"i" ..... ..., ,.,...,<'l0r~ RUtOf!Just i ficat' va
desempenhando iranscenrl ent ' !.>l.rel " Cirne Lima.
Z"T n rE'O'lotrn no r.~,,"or~"vas com
.
na organização
urna
só ·
menor número clf'
,Tu zt' f 'can do 'li presen te -emenda ll':Y
cio- econômica, que corresponde )lena
Of. n 1.170-S AP -71.
, .
vrcamos a s razões a rrcla ::la 'l 'l~
mente, às múltiplas exigências do Je
Em 19 de ag0Si.O dI" I !i71.
Justlflcat!?>fL
t':. ntar ão da.s emenda s pro-:)Qsta.~
senvolvimento nacional.
A melhor forma d" promover o Co- Ar t , 60, re,.,ou m n c"'o-as l'a 1f
I!;xcelentíssimo Senhor P;'i rm;iro S e,
,
:!,ovemamental de cretário:
0l"erativismo é fazê - lo forte e esta- ' de qu e "a melhor
de r."C m 0ver
A preocupação
dispensar o nec~~"il. · l) apoio !I,S '.t;
vel .
Q c"ooeratlvlsmo é faze-lo forte p esvidades cooperativistas.
~esSo\
!
~a
,
:(
Tenho a hon,a je en::atnlll llar i, I Por isw a maior exif'êncla quanto t ável".
programa "Met.as e B ;tses p~ ra II essa Secretan a " !\.1en3ag<!:t, do f"x
d
. d
A
- d G'
..
! f'
I t· "
,'
.lu numero e associa 08.
O número 40 (quarenta ) ,!or re >'l)(l'1çao de
o "con
overno
l!!lIra pr,
',e,n
messa
~~ssao om
de €stimulns
e" Rceeepnu' LI!sSClamoacom
I- a'n"h,ra d a prdeS
e IEdente,
xpos ça I Parece Que um dos P, roblem'l s mais 1 j"_ al' ás ao nu' m ero de sóc'os, s= bpm
peclals ao ,Cooperülv'SII'') ,
de
M'oti~os 10 <>enh ,,' M 'nISl,r:) ' ,/ sérios. do _movimento e a veT~adelra qu e um sóc'o puj.esse subscrevp.r vaocorrIda em 'O
Em face de ' odo d expo~t.o, e ate!I -I Estado da
Ai"n·ltl.' ·' 1f.!,tt i v,l - cr.ulvenzqçao
ert~s árp.~s de
do uOIdades,
Pais .
. I' mehor .
dendo aos
'mJei'!!t.v ' F ti. lama'1(,~ projeto de lei ./ue "detir" . :l POIlIj,·~·
N9scendo com c'erta facil idade. alRessalvan <l n a s Cooue"at'v'1.' Eocopela , nossa reali11de, cl~ par com ~ NaCIOnal do coo'J~:i1t'VJS1!'
IOSLI~ll'l !1:umas Cnoperativ<1s I'V'ster''1rm'' nl p. lar es _ com m :mor exigência d~ ramanutenção dos prir.cípb" l:lásicos
o regIme JurídICO ']as Sdt'ledades 1'0- rl, l1"onstr am a Inviabilidade de sobre, ital _ pr e ten dem!)s i gualm ~:1te (:X consagrados do Si.-;tlll'h a igumas al- operat.lvas e da f'utra, p r 0vldênl'HS ' I viVÊ'n"i~ , gerando o desânimo nos as- c' uir de n.ova e-r 'oénci a a, C:0'J'Jeraterações de pr')hndirtqcl~ f )!'C'm "J
sociados.
:va s J'~ con st ·tuldas ou re~ls ' "s
rar~s
Aproveito a") ,, 1I1.:auolL para ('o. ao,
troduzidas no unjp. ·.() de lei Que '>" +.J.
Exi!!'ir maior l'ú"l"ero de assot'IQ ' I(JS ' 0'0 (1' 1' fo' um ~ q a "X"l-0s.sa o ', _
mos - encaminha:110 a apr~ciJ. ... ao 1~ novar a Vossa [l;xc'l' ifl r. > pr0/,'~~t';.' 1"ão só n~i' Singulares, como nas Cen- constitu1das e registradas" .
de elevada estimd e cJnslder-l.;ã9 ,
é
t ' 'á I
Vossa Excelência.
'
d e A b -t." !vj in .sk) H!x
trais!'
pres Igl - as
f"a'a
das S e,,,oõ es a 7ô t.
1971.
Oao L ez t ao
f t IConfederações,
' I
_
o
Assim, errl [l,PUIO a gr:t:1ae ~" , t't ·,
d' . ,
G
e ar i1 ece- as ,
__ D"'Ju ta d.o W:lmar Dallan./tol
f:o
A exceçiio prevista no S~, 39 , ora pro- 'RENA
_
éducativo-profissi Inal em que oPa' , traoí
bl'nete Inarto
CI' VI'! para o; ASSllnto~ do
se
se acha decididamer ,e
empenhl'"
.
posto. baseia-sE' no CRSO específico de ' - '
. NQ 6
na execução de progl am.? ,iet"'l mina
EMENDAS OFERECIDAS
CN'nE'rativas Médic'ls E' outras
que
do diretamente IX" Vl)oSt t!:x('elencla
EM PLENARIO
viessem a ser objeto de 'óI precia ção
Dê·se ao Ar t. 29 § 3Q; a segu inte
foi criado o '/<"1>.1(10 de Ai,Slstên~1i
NY 1
pp10 CNC. que parleria , inclusive. dls- edação:
Técnica, Educaclc)n,,1 e Social", ~(l!11'o
p,'))' s;'hrf' a matéria, em regulamen~ 39
Nas cooperat' vas de elp 'l'ifitituido de , pelo men'J~ ;; % das sobl a Dê-se a,o Art. 29, P a rágrafo único, a to oróprio.
c3~ãO
irrlO'ação
a · ma7e~ a~ ~m f' telíquidas apuradas em cada e><er"I"'n seguinte reda ção:
I Sala das Sessões. agõsto ' de 1971 I ' comun 'cações poderão
ing ressar as
,
. ,
- do P'Jll e r i, -_ SC
Dep. Wilmar Dallanhol, ARENA 'essc a s jurídicas qu e se localll em r,a
Com vistas -\0 apres,a.melJl,,)
11->
Paragrafo
UnICO.
A açao
Indispensável o;ra'u.La çã , hllro"r<Íti:; Público se exercerá, pr incipalm~:1,t'"
.
NQ 3
e,pect' va ár ea de operações.
foi gixado o prazo de fiO rlias lJara ·' mediante
prestação d e assistência I
Justificat' va
órgão' controlador m:lnifest.<.\t'-~e ~o técnica e de incentivos tributários, fi Dê-se ao Art. 18, Paràgi'afo únlCu,
bre a exist,ência de condições :lf I1\n nanceiros 'e creditórios especiais, ne - : a seguin te redação:
Prevalec em as razões invocadas para
cionamento e r"g'l v ri C13 0F da ''\0
cessários à criação, desenvolvimento , ~ 99 Salvo o. di~posto quanto. aos '1L<t ' fca r a em en da
ap r e~ent1. 'l a ao
cumentação das Coap~l'!ltiv:t~ :mpl L e integração das entidades coopera - , prazos, a autonzaça:o para fun?IOn.a - \r t. 24 ~ 29.
cando sua falta de manif~5t,a~ã.) r' ~1 tiva& que pretendam exec uta r ou exe- menta das c,o operatlVas d~ habltaçao,
Eala d a~ S esoões a gô,~ t') d ' 1J71.
aprovação do "to c'On:5tltutiv:J, com ~ cutem ativi dades con sider a da s pno- das de crédIto e das seçoes de .cré- - De; u ta :lo Wilmar
Dalla nh91conseqüente arq 'llvamento r ,a J unta ritár ias nos planos governamentais. I dlto da s cooJlr eatlvas agrlcolas mIstas ARENA - SC,

caN~

~il.~.onil. !

ponL?~

~s

se
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~ O~
~""""or" t'v"~ centr~ ls
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NO 7
lvismo" as.segurar aquela rep;'esenta
a não 50 a sua especif:cação come soc'alos conduzi
De-se ao Art. 40, UI a segual ' e I't:.- çã{) se:a a mais democrática e d ~c,._
Ltifica amplamente a l'm·tacÍto 005 mo 101 te e perene.
dacão:
I' a de eleição ge::al.
., .cs que v:liam em amparo 'às ati~
A olg anização d·os
E:tuTIl - ~inimv de 20% 'vlnre por
Sala da, Sessoes. agôstJ .-t~ 1\)71 .. dades produt. vas.
-:at .vos" vi:: a exatamente dar regulaidade ao que deve ser um t rabalho
centol dos asscc 'ados na tercelia con- - De ;lU.a j O W.lmar
DaIZan/wZ.:.ala das Sessões, agôsto ri ~ 1971
c
- De;JU taJo W.lmar
Dal/a nhol- :m stanle e exoonenc'al das Coopt:vocação, ressalvado o caso de c'Ylpe_'\RENA
SC.
.
_RE~A
SC.
l ativas já organizadas.
rativa3 centlais e fedelações ~ conN9 12
NO
16
Sala das Ses.sões a gcst:> d~ 1911.
federações que se instalarão ';,nn qilaTenha o Art. 98, a segumLe l'e:::a
n o' u ' a " o Wlmur
Dallan/J.ol
quer número.
ção:
Acrewente-se o § 49, ao A:·t. 104, ARE~A - SC.
Justificatwa
Al'1.. 98. O Conselho. que aever ~om a seguinte redaçãv:
PARECER DA COMISSÃO
~ 4Q O Fundo Nac ional de Coopc.
reunir-se ordináriamentE' uma ve~ po
O mlmmo. de _20% dos ~sscc'aaos mês pl esente metade de seus mem
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
:i tiVlsmo apl1cará,
obrigatóriam 2 nt~,
pU"a a reahzaçao das Assem ,éias- Ioros será presidido pelo VI 11 !it ro c; .% (t:·Ê.s pOl cento) de seus l'eCU ISOS
"El cooprativismo ha alcanzado en
Gerais,o procur,1 da~ _nalO!' re3g ~_ a dO I !\gr'cultura a quem caberá o V(.t<J d i .0 Cooperativismo Esc: lar e no I rf'ieJ
mundo entero un inmenso desarti()~ ... LI essl'.s. QO~ as>oc alos !mjJor.- qual'dade sen do sua.s resolu.;oes vo :amel;lto de líderes e admin:stra.tlores.
rollo
y slgue creciendo ". pero do-lhes a obl'lgaçao da pessoal e efe- ladas por maioria s·mples.
~egún lo consideran muchos de sus
Justificativa
Uva participaçá.Q nas deliberaçõ -s da
,.
grandes dirigentes su doctrina está
seciedade.
Just,}icativa
Dado. .o de~ er.volvim ento ver:LcadJ t quedando rezagada. Ha llegado
el
Sala das Sessões . agõstJ 113 1~71·1 Exigir-se a presença minimo ae ;
preVISIVeJ ao movIm ento -: '}Qp ~ _' atJ- momento de enfrentar 'i las dos ecoDalla,thol - (três) dos 5 (cinco) represenLanie,
- De!)utado W,lmar
sta f~c.1 e ~;evel'-se. 'para um fu- ' nomias que se le oponen : la .:apita.
AREN A - SC. NQ 8
f e d eralS,
'
.
pr,ovll1 d os d e orgaos
v.;ae
. .Iro proxlmo
a necesslO ade ~o D:u~ llsta y la estatal, con la convicción
r.:mduzir. simplesmente, a rJ.à-o real· .l ento ae I!~eres para a dlJ't'ç"lQ aas , de que la franca comper,,:,nc'lb. ha de
Acrescente-se outro
parágrafo ao zaçá.Q das reuniões.
_
.
destacar, netamente . lar virtudes de
Art. 63.
I De re,to a presença dos lnell10l'<', .G:>peratlvas..
Est~ c-onsta a?ao era f~lt~ Ptl~ ,~y h acción cooperativa. LJeg6 la hora
§ 2Q Dissolvida a
Cooperativa. u do Conselho é dever e respo'l~aoili· : onglesso Catallnen~e d~ ~oOpt_atl- de tirar las mulet as y los andadores
Fundo d~ Reserva será des,tinaao à dad~ pessoal e func '~mal que não ci.f VI , .:~o que observava.
I y de com prender que sin rlesgos, porCooperativa Central a que ·~st ve:-se el dlr o normal funCiOnamento do Im
n_ada mal; eVljen~~, qu e tal l()r- : que el eooperativismo es una realidad
filiada e na falta desta, à t;Onge:lere "OI tante órgão.
naçao devera ser mlC aja .de~l)~_ ja, formid~ ble , debe procurar-se sua exmais próxima.
Sala das Sessões. agõsto fie 197). I fim de que possamos t~r em L.,npo pa nsi on para bien de la humanidad"
- DeJutado W 'lmar
Dallan'Lol. opno uma nova geraçao de ,lJl'res (Enrique 'I . Carona Martinez, "La
J US t t'tt cattvu
ARENA _ SC.
.:om uma gama de .c~nh ec l m(~ nt ~ s M - ' Solucion Cooperativa" Conferencias:
S~ndo SOCiedade de pcswa e
CQNQ 13
!COS em ~oopera t iv:smo, bem como 1947- 1964 C'
I d E t dlos Coopema geraçav cem uma m en ,allda del'
.' . Ircu o e s u
.
mUIJI fJal t clkt.arem estas de mais Ot:
Suprima-se o mClso IIl, do Artigc Jerfeltament?
formada".
r~
tlvls~as
de
Buenos
Aires,
Publlcaa
un:t coopera Iva ou mesmo terpm-se !:J9.
A forma de ga r'antir-se f:' <sa t.:Jl'l níl- clón n 7, 1965).
•
flltada a. um~ Cooperativa Centl UJ
I
JUsttflcanva
~
ão
e
êsse
treinammto
é
sem
dúvida
.
I
RF.t.ATÓRTO
E
VOTO
DO
RELATOR
A destmaçao do Fundo de Rflserva
l
'
_
•
conforme proposto pela emenda i'iria
'\ organização, manutencao e a'ua· eservar parcela de recu ~sos ao Co- Lonszderaçoes prelimmares
ev·ta r 'I pva<íin de rl'cursos aas al'fa~ lizaçá.Q do cadastro geral de C'J op"ra- )-erat'vismo E2colar e ao treinam "nto
O Projeto de Le i 292-71, definindo a
qUe dispetldera~ esfôrço p ePr.heJl'v t'vas é encargo
executivo qu' não :le lideres e a ' ;ninistradores.
pala constitUIção de uma " ,Jojlc:-ati- ccndiz
com a estrutura
e carater Sala dM Sel'.coes agê.ct:J do 1971. I Políti::a Nacional de Cooperativismo,
va.
I pecul'ar do Conselho Nac:onar de Co- - De'Jutado W,lmar
Dalla nhol - I d{l um passo no sentido de que o
Sala das Ses.<ões agô..<t1 ,io H71. ! o;J el ativismo.
-\RENA - SC.
coopera tivlsmo retome, no Brasil, a
- De~utado Wilmar
Dallanlzol _
Por parecer tareta que ,er'a mesua
melhor dQutrina . Não é pequena
N9 17
ARENA - SC.
'I lhor executada nos órgãos pxe(!u 1I0S
,
a tar efa ::\ que se propõe. pois "p apa
do [NCRA plopemos sUa exr.lu , ão da
De-se ao Art. 108 ~ 39 a ~egu :nt ~ I nagio do Cooperativismo preocupar·
N9 9
área de competencla do C~C.
ed.açíio:
se com o aprimoramento do Homem",
I
Acrescente-se à part~ final do ArtlBa<ta c!tar os verbos que Iriciam
~ 39 O Banco Nac'onal de Crp.:1 ltlll nã/) lhe interessando apenas atende
go 79 pa rágrafo ún ico:
o.~ it~"s inc:l'cadores da comp~téncia Cooperativo man :erá linhas ·i e crédIto :~s St",S necessidades pconômicas. O
" ... sendo isento de qualquer tnbu- ,I'lo CNC le-'litar ba'xar dec ' dlr flpTt'- específ'cas para. as coopera.ti va s d ' I tr~h~lh() cooperativo se fa7 pelos astação".
' c'ar estabelecer def'nir votar , a'I+O- l<:lIrdo rom o objeto e a natll l' f' <n de sociado< e para o~ associados, (1 que
JustificatIva
Irlzar e:c.) rara verif'car da ,lladp.- suas ativldac!e,; juros naQ ~L· .Je~tOl',~S r< rii ~ ting"ue da at ividade das emprêcwaf"fw do it"m TIl.
a 6% (seis por cenvo) e praZQS a :~ e - s~~ n p ('f\pit~is , ond? o lucro e a es.
Visa a presente emenda definir com . Sala dM Ses.<õf's agê,c t') I'l " HI7:, qua ~os i~cJusive com <i<tom'! d " fl'a- opr u loção t€>m
maior Importância .
c~:eza _o pl'lncípío de isencão trlbu- _ De .... u la .. o WIlm.ar
DallanlLnt
de>
. a~t'as aju stado às pecuJ'arid9.d es das , r."n<;tituind()-se em assoclaç6es
tal'la sobre as operaçOes que eS~PC1- 'RENA _ SC.
c:Joperativas
r.
ou
'
co
/
:jps
t'
nam
.
Of'5""'C;
r
nÃo
de
capitais,
objetivam
fica .
~ s rooper a tiva s funriQmentalmente, fi
Justificativa
Trata-se dE' generalizar um urcc 01_
nrp~t ~ çiio clp um !';prvlço.
Dê-se ao Art. 104 § lQ. I. a SP ~Wll1t' ·
mpnto dI' r~to iá a iotar1o pela [11aIOr ca.1 as na
Prevalecem
as
razões
inv
ria dos E~tados ocOrr!'ndo onr{'m V"<I redação:
ustlf'cação à emenda apresentõ-Ja ao
F. s~~s
consineraçõe~
prelimlnare!l
I - Dotaçâo Inclulda anu '\ Ime11tE' :l\1't. 104.
por outra notificacões fiscai~ i.'olat ~ I"f'7 px pliollpm '1S dificuldades IUE'
na< e infl 1n rl adas que a adnção aa no orçamento do Min iFt 6 "io c!él A~r;
.
.
_
l'P~ por outra sofrE' o movimento coem!'nda evitaria.
Soment~ a f !xaçao de jurus p;Pl e- nopro ti v i s t~ !:'rTl nosso Pais onde os
cultura para o fim esoeclf'co ue tn"
enca s t rará o pretendido f'Mimulo f'nnt.. rnm: clt' nossa rea':ri l'l de eronôSala da< Sp«ii°<; a~r.cb do 1?71. centivo à.<; at'vic!a"lf'< cJoperat iv8s;
'l.S
atlvlda i es rurais que tEm nü c o- I rr.lra I' snrl~l aOE'nas se ielinelHrTl rom
De"uta-lo W ilmar
Dal'ar'''.o l Justittcat·vu
ARENA - SC.
operatlvlsmo uma _ das formas mu 's fi rrpnnnderânrlf\. em
'Ipt.ermlnario
m Wlpnto ..!~s lripi.~s qlle ,'lsrl1' q InsPrevé' a emenda a inc lu<ão da f'X- ef'cazes de expansao.
NO lU
pressão anualmente . para que ' aI' tato
Sala das Sess ões agôs t:J :1° 1,'');, r"\liÇii o np sistemll capitalIsta pllrl'tDe'Julado WIlmar
Dalla ;liwl - mpnte IlhpTal nQs~Qnc1()-~p 1epn's q
Acrescente-se aO Art. 84, o ~ 30 con. u Ministéno da Agricultura rpspt ve
segUinte redação'
- ano a an<J - verba e~O~{~lt"('a a° \RENA - SC,
fa sec "nde predomina o rforo rj,,&
~ 3Q
OS armazens VipCl1b.J"F au inco"t;vo às ativida 1PS coopenwv:i,<.
N9 lI!
anpntn!'; da relativa
estatlzação da
M'nistério da Agricnltu"a I' or:" 3()< 1\
Sala das Sessões agõst:l do 1971.
pronomlH .
Acyescente-se onde couber. () 1\1' .
mais de dois anos serão tran.~fpridos. - Oe-u ta"o W'lmar
Dalla7'.hol
.. Art. . . . As escclas rura 's inc 1UlCorr!'nte menor. o Cooperativismo
'l1I'iia~te convên'o às COOJerR tiva~ \RENA
SV.
\
.~ o pm seus currtcu los o .. CO{))JP' H ~I
~I'
rfpfronta com os obstáculos que são
N9 15
quI' operem na árpa geográfica I'E'Svismo" ..!OIIH n1atér!a Obriga torta
~llrg"lnl'lo
per fc'lrça da 'Iplicação prépectiva.
UE'-se ao Art. 104, § 29, a segumre
tira
dai'
idpi~s
dos PQrticillrlos de um
Justificat:va
Justi/'cativa
:-edação:
nn Plfl rr 'I,tf'mll ('onomlro.
1\ educaçãu é fatol oásico eto oe~ 2'1 Os recursos do Fundo Cienu li ~p·<a r õf's<a ~ituacão exi<t om ar() Pecreto- Lei n " SS df' 21 de 110'
envolvlment.o
de Qualquer , etu!.
mazéns w!l~trUld()s C1n ~tJ()(;a~ !"'Jt" zido o n?c?ssal'lU ao custe'o dI' ma
vl'mhro
elp 19f1fl. que regI' a pellttCa
E o setol rural Jnde é m a is preriu f'S pelo Ministério I'la Agr;cul' ura ldmin'st'acão serão a '11' cad 0..' ~ iunaclona
I
dI' cooppr atlvlsmo é
bem
ros não superiores a 6% tsels por , ente o movimento Cl)'nn ot , t f\ l'e- ° pmplo ripSSR assertiva, peis as crle quP R'nda c.ontinuam OCiOSrnl.
Spu aorovE"tampotn '!l1 - õ~_<n r r mo cento) pele Banco f\'acio " al iE' Crp- CDmenaa spm duvida o exa:ne R 1iI- t!r~s genpr~li~Rdlls feitas a sua df'cresalutar mpr1 ida admini~t~aHva t OUI" ~'to Cooperativo obrIO'a1o";am"'o em vel escolar não sO da doutr'na como tacão rlpmonstrarRm que as sua's dlSé v' Ável at"avp<: na~ Cn(')-~-at 11«'
'inanc'amento de at'vida;es rplatlVa' ''los c{'nhpclmentos básicos do C():Jr, f - f'n~'cl\ps prll m desfn V( ,rá vels 11 consoSala dM Sel'.<Õf'S agõ8t... lo 1971 t oolitica asseg"l1ra;Ora do lr~C1S 1;)1- at' vismo .
Sua inclusão no currlculo €~cr.lal liri"c~(1 I' a expansão do sist,ema cooDp~uta.-lo W'lmar
Dallall".')l- , mos con~trucão do a "!l1
< p!enp r~ ti vi, ta.
ARENA - SC.
'rif'caçâo rural ou out"a< dI' Tpl ovan'p 'ana a estab 1lida 1 E' E' asseg- u"a :'la ao
Vlllp 'I p pna regI strar que a forma
interé\ss!' para o a"a'tpc'mn"' t o c'a o ~ xoansão do mov'm~nto.
N9 11
a
c10t
ll da para a ed ição do citado diSala
dM
Sel'.<ões
aç;
~o
t
~
,1,
1~J71,
·'onulacões 1)11
ainda a ~ritél"O Q('
nÃ() se mostrou mais vlllida
ploma
Oe'lutado
W'lmar
DaEan
l/O
Z
Dê-se ao Ar! 97 parágrafo unico Con~elho Nacional dI' Cr",,,o"·lt',··<,.,.,o
m11~
!' I'irlpnte do que a elahoranpm
'RENA
SC.
4p qualquer
outra atividade eC(lDfomia seguinte redação:
c~,
rlll~
Ipi,
nA sua CRsa própria . isto
N9
19
Parágrafo único. A entidadf> l'pfe- ca.
p no Cnn l!'rps~o ' o Ot>crE'to- Lei númerida no inciso VI dê~te artiO'o C'111taJust:ficatira
Acrescente-se onde couber o ,r
A
t '"
rr !in ' (H! ele~('ontent~lu (l~ entidades
ra com 3 Itrps'
ren"p~en'qnps no
Visa a emenda es,ycTc'l,' q pI~ ' T"- ~rt ... As Cooperativa<e Ori!alll ?a - p,perl~ll~qr1qs . rRUSOU lnsRtlst'RÇão geConsplho os quais será.Q 'Je'tIls pm ficação rural I' a coustmn;;ll ,jf' ar~il "ão
obl'lgat6r i ament o um
C(1mllê r~J. P ronVencE'U ao proprl() Poder
ele'câ" IlPral de aup ~ q ' t'c'pem tidas -:>:éns dentrE' aquelas
at'vlelade< em ~;ducat' vo
encarreaa,;o de riifundlr ~:)C erlltiv(l dR SUIl lnar1equaçlio . romo
lI.S Coopera tiva.~ do PaIs.
"1Uf' venham a ser a~rC'l'O~ 0< rl'- "PUS princlOio~ orienta' <PUS a <F{)C ' a - Rtl'~tR (1 nllv() PrO,lpto ora submetido
t'U",M dn "Fundo I\Tac'onal dI" Go- ·o~ p promover as idéias tte awda 11 "pr p rl ~ CH() da C mA rA elos DepuJustificativa
'1perat i vi <mo" e a Jimitanão do~ 1ll- -nútua".
.
t", do< p dr Spnaõo fl'er1prA I.
Pretende a ~menda alpm r1e I(f.!' 1\11- ..... a 6"'n.
Just:-f1cat1Va
tu a reDre~entacão das Cooperalivas
O rá pldo retrospE'ct() da leglslaçao
l"pm dúvi"a alie a "~t'l"f'?a r)"'Orl-! SOmente um trabalho no-tn'az Ce
no "Conselho Nacional de t.;ooperll tibrllslleira
sôbre o cooperativismo evitária dos setores indicados recnr·en- Informaçá.Q e conscientização dos a~dencia os seguintes fatos:

I .

I

•

"!.'"''

.

Caixa : 17

Lote: 47
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1 - as cooperattvas tlveram a sua melhor defendem a produção, porque "Presença do Banco do Brasil no Nor- de impõsto sindical 'I qualquer nl 'r:i
. prImeira lei orgânica com o Decreto fazem a comercialização. vendem o deste," 1971. páginas 69, 70. 76 e 77 J. entIdade, etc ... .. . Ora. I) ;oor"r:~'l>J
n Y 1.637 de 5 de janeiro de 1907;
produto do agricultor. Estamos enIII - Caracteristicas do Projeto
paga o ImpOsto SindICal I..llaClO pfll leI
2 - o Decreto n 9 22.:!39. de 19 de viando dois técnicos. um de Sergipe
O Projeto 292-71 é uma tentativa esp!:clfica. agora : .. :( Ja .. ma l;Ol1dezembro de 1932, consagrou os prlO- 1e um do Ceará. ao Rio Grande au governamental para disciplinar
um Lnbulção Smcilcal Coo, ,'T"aLI 'lsta U'.le
CI{:.los cooperativos fundamentais. e Sul e até a fim do ano pretendemos sistema de defesa do produtor , a fim incidIra sobre a ::'oopc'r ) tlV'l e nao
lr.clulu dispositivo permitindo a dis- I envIar mais 10 para ver se consegUJ- de lhe proporcionar condições para SG bre o Cooperado Oa I 1 rece!:>;HI<lOe
tribuiçâo de dividendOS;
mos. através dêles. proporcIonar estl- subrevlver na concorrênCia com vã- de melhor explicaç'll' t\S~;lJ1 PrulJlc3 - o Decreto-Lei n 9 581 de 19 de mujo ao desenvolvimento do coopera- I rios-sf.tores econômIcos do Pais lJ mos a sp.gulOte emenlh ao arcJg<. !i~:
agOs~ de 1938 trouxe alg~mas mOQl- : tivismo nordestino .
No Ceara. por procesoo de evolução do sistema caflcaçoes ao Decreto antenor. sendo a I exemplo. existem muitas emprêsas de I pita lista no Brasil sofreu evidentes
"Fira IOstltu!1a ~ ·Jont. :bulçl'l~
I I I
Sindical C oope r~ ' "Jista que 5t'ra
pr nc pa ? ~ancelamento da distribul- beneficiamento de algodão em ma sl- distorções no tempo. e 'loJe esta'JIO'
recolhida
pelas
L'ooperltlvas
ção de dIvIdendos em proporçao ao tuação Estou procurando ver se con- I diante de uma realid!lde, ljUP ~. "I ,
anualmente, n~ 'Tles c.e l~n~I!'{)".'
capital.
sigo congregar os prOdutores em .:vo- i S' mos destacar: a essencla da coope- I
11 - Os números do cooperatlvlsmu perativas. visando a dar-lhes assistell- rativa é uma associação de pessoas
fi Art . 94 . A fiscall/..l\o.to
e o
Vejamos a situação do Coopera tl- cla para a compra de máquinas que fisicas. com forma e natureza juri- cuntlOle d aS socledade~ co"ptratl v'ls,
vlsmo no Brasil, segundo o Instituto estão ociosas. seguindo o exemplo da rl ica próprias e de
natureza civil nos termos desta leI c uISP%ltlVClll
Nacl0!1 al de Colonizaçã.o e Refirma Cooperativa de Iracema. de modo que Essa a definição contida no art. 4. do legaiS especlflcoS. serao IlXcl'CWOS. tle
Agrária, 6rgão ao qual está afeta l:L êles próprios. através de sua assocla- Pro.iet<l ?92-71 . No entanto. no artigo acõrdo com o objeto Jc tU.1l.:1011 ..1Oh'nresponsabili dade dr coordenação nor- ção. industrializem e vendam seu pro- ' 69 se declara que as sociedades coo- to. da segul.Jte torma:
mativa federal (Decreto-Lei número duto".
I pprativa~ "singulares" são as constl1 - As de cred ito e ao.; ~eç"e;; ae
59/6 e Decreto-Lei 1.110-70).
tuídas pelo número mini mo de '20 credIto das ag ncolas l:Jl:3tall pelo
Tendo a tarefa de atingir com asTamb~~ preocupado com a sorte do (vintel pessoas fisicas. sendo excep- Halll~O Central do BraSIl;
n - As de habltaçao pelo Bl:1LO
s!stêncla e fiscalização a mais de eooperat~vlsmo. ~e~gunt~va o Depu- cionalmente permtida R admissão de
3:305 cooperativas legalmente cons- ta~o RUI Bacelar
V S sabe o pa- no~soao iUTírlic!!s Que tenham por ob- NacJOnal de Habt taçao;
btuldíiS, diz o INCRA: "De uma ma- D.e, Que pode desmepenha.r o coop~ra- , iet.o as me,mas ou correlatas attvida- . [lI - As demaiS ~elo l'l1'Lltlltl Na
nelra geral. o movimento cooperativo tlvlsmo no Nordeste braSileiro, Sobr!:: rlps econl\míras das pesc;oas fhl(·á~ ou. clOnaJ de Colontzaçao /'
Ttefo rrna
do Brasil
apresenta uma situação a matéria e,:lste u~a mtscelanea de aiNla. 8Quel9s sem fins lucr \TlvM" Agr~rla.
.
Nao fICOU eVIdenCIado. nu pfll,iCW
Instâvel. carecendo de mOrilficaçoe, df>crptos e leIS ú lt1rnamente o B~II- I E' uma contr~rl'rão AO "'SOI~'to dn
para adequá-lo às reais necessidades c~ Centra~. cumprindo u ~ecreto-L~I c("If)per"tivtsmo oorém f! uma 'i!,llirla- que o ~nr'irgo .sôbre a fl.;cu Ill<\"\O
e torná-lo um instrumento de real n 50. obngou as cooperatIvas mistas do n~clonal HÁ cooper~Ti"os .'e "t,_ da!' seçoes de credIto das ;ÚUpl'I<1LlvaS
valiA s6clo-econômica.
a. optArem por coope,ratlvas de crE:- 1vidades rle venda pm co".,,,m r.1)" 1C I mIstas e do Ba nco Central t , BroJ~1.
"Não podemos. entretanto. demons- dito rural ou cooper~tlvas mlst'l.S. sem I "~~""ciaçi\es de peSSDRS iurlritc ,~. om-I q) Emenda_ (onde co~t)er)
trar a verdadeira situação do COOpE'- seça? de crédit.o DIante dos dlverso3 nrê~~s de cunho eminrntem'>olp r~- . Art .
Sera? concedloos Incent" ·c~
rntfvlsmo no Brasil. devido à defl- servIços prestados. a ~uase to~alldaae : t'I;t~li~ta~ Dp~nrO'~ni2'á-Ias n~<," )l 0- fiscais e. estlmulos
flnancelr0s <\5
ciência de dados. c.riunda do não cum· das poucas coooerll~JVas eXlstentelll mpntn seria tumultuar o mercado do cooperatlv.as quando eXistIrem. 'la
lJ ' nr",~"tor ojle o Porl"r Púhlicl) hÁ IlnoS j mesma atlvidade_ setorial de prClc:!uc;'no
pr lmento do art . 27 do DeC)reto ontou pela~ c~onpratlvas mistas.
60 597-67. pelas coopertalvas. nos III1- D.ecr_eto-,Lel n 7~<!. de 2!i-8-fl9
que I ~.r'lmite dentro da fórm11IR de Coope- ou comerclalJzaçao. sUjeItas ao ':!glrne
possibilitando a apresentação do IP- dls?Oe sobr~ o credito rura 1. a Iterou o r~tivq. oua ndo na verda ne São um de eCOnOm111 dmglda .. outras ~rr'lJrl"
vantamcnto s6clo-econômico" ("Coo- ?rtle-o 11. Item 3 d}!, Lei n Q 4 829. consórrlo. e. como tal. deveriam ter sas que prdtlquem Isnl'~dame'lr,>
peratlvismo" - Situacãn Atual _ Mp· de .5-11-!\~. dando porlpres ào c')()oe-j I1ma cliscinllna próoria Julgamos aS- mesma atIVIdade econõmll:>i
As Coop~ra. .
de produtore~ '/'11,
taR Pro!!Tamadas - INCRA _ 1971' r<>t;'vAS mlstlls pll.ra. ~?b a ,rorma .de l sim 011e deva pprmanecer a exrecão
Regundo os dq dos disponivels. fornE'- ~d!ant~ mento
fmA n.C'IR r ,!1s as~nCla - I no texto . pois não fere a eXigênci'l u,?a ~ funçao comp~ementa r d·") 'or/t'r
cldos oe10 Instituto Nacional de (p. rln~ Nn entAnto. ass'm n~o Densa o da c'lO~titl1cionalirlarle P si.,., a pure- PublICO n~ sua açao flS(;aJlzall·lr.~ da
lonlzacão e Reforma Agrária. as Co· B" ~r.o I C:,ntra I aue est~ ~flclando a?s 7,? r'll) ~isterr'la cooperativista".
.
arrecadaçao de tributos , " G'xa~ ;0operativas existpntp~ . até fevereiro dE' e<;t. br :,r.1mp!1t.()~ de crpdlto Dllra nao
Somos peh ftnrov~cão do Prn1f'"n vernamental.s. tendo H Ind;, cic arcar
1971 são as seguintes:
I m<>i~ fmAnclarp"",. pssas cl)onetatlvlls. de Lei n0 292 -71 . com · as seguint.<!s com várlOs on us e ~ncllr6r;s decllrrcn1. Cooof>rativas Ree-istradas
6.063 , Cn~ ess~ merl'ria . ?c~ b~ rá o coo- ~mendaS:
tes do próprio sistpm~ "or.eJ',ltlvlsta.
l
O
2. Aut(1rizadas a funcion<1r
I flPr:'t1vl~;o no N..nrrl.este
f rr;n'1 j7.'Ina)
no it~m Tl do art 6' SP <1eos· _No prop6s1todl' ev!t.a' ~ r.m:l'o],(Decreto-Lei n: 59/66,
. rln InclllS1VE' a fq le'1C'R d~o pv.'~ten~es . ~a,'~ t a in Idiniçãe e imorecislio or. renCla de empresas nao woper~clas
de 21-11-66). ........
3.332 O R~nco N~r\<lnRI r'lo ~rpr1'to lo ),1- <Il'!: seia "Jloper>ll1va
r.entral e fe com _as socledade~ cooper.ld;,:,s Jlle se
fI"ratJvo ferh~rÁ tam1-pm ~"'iS t.!~')- • r~~ão'
propoem ~, execuçAn dos.., .!i';!"!lOS 'Jbw.
.
f'
fie"
t·
2.1
P rodução
1.n7
clas.
r;"IS
lc<>r"'" cpm f 'mçao.
t~,I " 1I
sooper'3.tiva~ ~entrais e federa;: .)P5
Iyos e. ImprescmdiveJ ~" ' (, POdfI
2.2
Consumo ....
781
a medHla a ser tomada?
<li <()o!Jerat'''a~ SP 'I cencej túalmt'nt~ pubhco assegt1r~ à~ roopptatlvas \a'12.3 - Diversos " ..
1~9
A rp~postR :I~ nreocun~cões do :J\r- I ' <1'1'1' ,eu s no Pto'et'1. 1ai prop I~·.~"'" tagen~ de .1Rt ;'1' 73 "',cai P .f1Oa112 4 - E ~colar ......
471
lAment?r J"1ordrotino t~lvo? E"icla ••'ç'l.; S"l!11i!1te p.mer.d. 'j. redaçào
celTa com a flo·llrl',r;. de estlln'llar
2.5 - Eletrificação
novos Dontnq rlqO rl;f;rI11r1~rles i · ".- 1 Ar! f'
. .. .... .
" ,!(1operatlv'~'11o.
Rural......
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1 v,,~~<>rl~c pelo. Cooperativiol"''''''_
.Sr I
. I!
\~nnp,r~l ' v"~ centr;u,' "J
Amua e Imcres<;ante nlltal ,)ue a~
..". Cooperativas Centrais
Denut"rlo
seI
011f' R lee-Isl?can ~ohre l
t'eJelOç{'eF
:J
co'perativl'lS
;18 rouperativa~ 'ue OI
pt'apo-~n) ~.' '1"34 r"",l" orq,.lv
•. 1omo f OI. fp,·t R no •,pmno '()
- I
1
•.
"
~
Cr.:1,st;"·ldas 1", ti"
mlnlm.J 1 trlbulr a produção
de proulItcn
IlU!..I~4. ~~~eJe~ç:re;çõe~""""""
1~ n"vprno C~ctPlo
RrAnco . oendo Mi-~
lI!êSl ~mgular~.· r mmdo . .?'! 'e;1- Lnallzados ~uj'<)rdJr'.;dos dO riirigl.smo
6.
... .......
J"1;~tro
da Al!r 1rultl1T' o nr Sevpro l
' lOnalm.·. lte. ~ . I -,'11'
aS~'lci :vl(s estala I exerl.'.m ur." tUll,'.io
estilD;lJ6. Cooperativas aue sofre~
I G N"'O~. eno"~n t11 eu r h P f'.~v~ O E<;-,
...
i:1'iivl d \1',I S
:Gn.dora do mt:rcadl' 'nlnt~n(u
') l'qld- ram intervenção (1967
I r,.,·t'·
.. '"
~
' i ,·no
1 Acre:3"E'n t e-sp ):tifo libno entre fi prod ,.,ç .~) r. o ,;unsurf.oO
nr'" "e
r ·~ t"o
11" ~
~ ronom
"I)
bl Ar!. 2.
- 1970) .............
78 ~\lT;niotprio Qu~~e tôda Il leO'lslAC'iio
gulnte:
e R.mda. asseguranj') a distnblll,iio
Og démais Quadros, anexados a êste rl"nllpla Pl'V'ca pRSSOU n"'n I-r1vo rios ,
"XI - a
obTip·tOTlI'(J~'''·· (I" dos seus produto6 a touos os munlParecer permitem uma visão pano- noo~os tf.>rnir()~ nl1p pxamlnaram tRn- j
concorrência de (LI, menos duas cipJOs e lugareJos:1o territ6rl!"l na'
râmlca 'do sistema cooperativista bra- ' tI" o l~rlo pr""';'",,,;C'o rn"",n n Rrlmi-,
chapas em C'ad" -lelç.áo"
cional.
sllelro.
I n;ctr~tivl) e j1Jrfr1;~n li' "o~~~ Ip'c me
c) o art . 47 passa >t '.er a recia
Al"mal. o cooperatIvismo cOnSt'tl,J
Em 17 de iulho do corrente ano n~rprp f",.llm. ~plo m""'ns r~~,.,flvels ção seguinte:
um sistema aSSOCiativo que V1 H lleem palestra feita perqnte a Comis~ . Nn p~t~",tn q rln rll"nt>,.~Hv;o~" ff)1
"Art 47. A socl~,"ocie SE'ra mocratizar o capItal o\,;segurando a
são Cool'nrnRnllra de Estudos rio Nor- folta ".,.oO',.~lmo,.,to ,,,l", <>nt l O',, t1lJnl\ I
administrAda por Utnél Oi·ptorl~ melhor Jlstribulção das rl ·.:j uc2.1C no'
deste (COCENEl o Dr Cllmlllo C~la- I N1 V",.rl~rI" tp1'1ho (\""lrlO mll;t~. rp_
ou Conselho de
A'"1""Tlistrac;io moldes preconizados pelo r; )1/ê.n:J c'a
zans de Magalhã-es Diretor do Ban- "'~:,,~r"os o~l"o"o <> .. I"'rlo? rloot~ 100';0_ '
l!Omonsto exclustvam '.n tp rle aShO' Revolução . qu~ vem pugnalll/o alr;,
. co do Rr asll. manifestava diante de l"C"" rl" nl1,,1 ri"r .... rr""., rntt~"",o1'1~". j
clado~ pela
Assep,bléia I ipra] vés de sua polltlca pcónómlcc' til «n.
In dalZ!lcão nossa. a SUA onlnlão sôbre n~ n,."hl"m~o rlo o,,~ "o'""""mO"t~r.,o
co~ mandato nunca
SIJ;Jerlor 1 ceira pela jiminulção :IOF ~ JS"'~ I,ne(\ movlment.o coooerativista:
~ l'qran rll) R~n"" ~o,.,t"lll
P""ore- I
três anos. ,;endo
.Ilrl,..,to!'l'l '.' racionais como unira form" d-: t.';se"O coonerat;vl!imo. eXJll'e aInda um I":,,, (1,~p 00 Rtpve rll(7~m"c R. c1 m '\ 1
renovação de. no minlmo. 1I3 J urar ao produtos nacional :', d <;'0ef
rtltaltn6stl r.o . Est11nos P Que não fal- f,IM"f,~ fr'lo~1 ri" ~oM"la.;,,·o~1) p~(um têrçoJ dos c_argas dlre'l\."O .. . nmpetitlvas
tam no BrRsiI HÁ muitos MAS creio ","prpn~n_",,,.~ 11m n('\11<',., r1'"l hrio pra'proiblda a ree~Plcao para 11e5"'1'1
ftl Art . 105 As cooperatIvas p~r
~t 1 rAltanno aI o rlp orfltlC'o
O ti,.,., t'ln",dn'" 1"0';0 1,." rl .... olctpm'1 r'R 01·
cargo ou funçao".
manecerào subordinadas
na "arte
e e a
g
ê t~lkta em que devr atuar p "on,. .r"
I A renovaçao de mandAtos e ~ ()Ob !:ormativa, ao Conselho NaclOnal J"
BRnco do Brl'l~n. evir'lentemente.
apenA~ or e-ão fin"nciarlor Mesmo as- re:.t\ Ipi foi P1'1t;" rlO".,~O''''''Am ,,'f! s!bilidade da presença de outro, Cooperativismo. r.om ex('ecao das UI'
sim. tpmos tOmRdo AIe-umA~ Inlri"ti- rlQt"'h~rl~ p C'",.,.,,,,l'r?rla M~o ,'rwe- I cooperados na admmistração da :
.' redito, da ~p.('()es
de credite 'a~
vas alpm de nossa Area, estImulando
• nao
- PC:,l"Ill
.
~ . .-. . I;)C ,1(-' cl'edado\,. sera-o elementos oue
cuntr; igrícolas mIstas e das k h~bit',(,;i>o.
L'
rf::tn'\pn,p
prn rn,.,,...,,(·
.
coopo-rAtlvas e cprlpndo fllnrion"r1llS rll7. 0r co".,o
lY1'"1orprn"~ llh0,.t"r. "". ou irão para o maior intrrêsse e P'U2 cU,Ias normas C'ontinuarão ,I ~er " '-.:ae-rRtultRmente . r'l10~1): spj ' Anpl"~O nnp n n""p~nn. a formação de seus
quadros o'r' das pelo Conselho Monetar'" ;'01&('10
do Banco do Rrq~n
para dAr assistêncIa técnIca as COO~ ~h~vpo rlo SPI10 ",.<7;;"s comn otP'1tE"i. gentes.
nal, relatIvamen te as dUolS "lr1.1It'lra:;
ril acrescen t e-.e
s ao.;,rt oU~... : " ~ e Ban co NaCIOnal de, H'Ib",dC8(; C:" !T.
Peratlvas .
"ottl "tpntn AO ?O""nto > ";r~v"O <1e
"Citei dois exemplos que sao conhe~ SQ11~ tÍ'rnir'os e,t11rl. " rn~tf.>rla . vl- ' pesca". entre as expressões .. "pro· relação il ultima orserv~dn , 1::;l"":;cl(los: A Cooner~tiva do Treze em La~ , ~~",rl() AO ~P" "nprf"Ic".mpnto
A 'l ut.ores rurais" e ..... porierão !I.<lqUl to no artigo 94 desta leI.
garto e a Coperatlva de
Iracema. i lntpncâo do R~nro do RT~~lI P nrp~- r1r . ....
Não ficou rlarampntc eVlC'l'flClUda
A~ora mesmo tlve oportunidade
de I;O'i~r AO mÁ vimo o c("If)"'<>rqtivk,."n , P.I o art . 93 m~rece. cambe,? 1f'f> a subordinação normativa la< :;e.,õe::
sUllerir ao Presidente do Banco do 1 rr<>io mpomll nue I> R nn'r.A sl)lução raque para que nao palre dUVld!l <;u de crédIto ao Conselho MCIII>tárH' Na
Bra~il. e êle aprovou. o envio de fun- pArA se r<>Cl1lv<>r o n.""hl"".,a ri., co- bre uma eventual mterpretacr1? OI' cionaJ. ltste é um aSSU:1to Ol!(' rr.f
clonárlos do Bqnco do Brasil no Nor-, rrp,."l<> Ii?:~ciill r'lnc ("Ir"rllltn~ rl1r~ 15 A bltrib.~tação s.indic_al. 1l:sse artig? 'flS, ;J3.rece fundamental para (>\'It.a I ~radeste ao Rio Grande do Sul. para co- l""lít1r.A rlP <;u~tpnt?cii() riP pr"cns ml· tltUl a contnbUlcao sindical CClnor...... ves distorções no futuro
n hecer as coooerativas ligadas AO rri- I nlmo~ ,,111r'lR. mQC ~e niin tiverm('o 11"., vlv.i sta que sera recolhida 1n';'''lmfoJJW
/) AC'rescente-se ao ~rtll(C !')S I s
/lO r respectiva Federal - FT<:CO- rl'1('lnr"~ti,,iomn f"rtp n11l"r'l o ""'rirl1l- no mês de Jan,' l:'o. a fa 'Ior 'la l:rga- parágrafOS:
TPT~() - nne hoie inclui tambêb o t" rlp"~rtl vapt<>p'''m na hnrq r'l~ ven- nlzacao das Cooperativ'ts dr lls. ·e!n'~ .
u~ 4" O Ban(;o
Nal!. In." l~e
c';ltlvo do soja e que, no meu enten-I da Será
sempre a O" rtp fr<>ca" de que trata o art. 107 desta ,el.
Crédito Cooperativo S A.. n ~ n·
-der, sao as mais organizadas e as que (Camlllo Calanzans de Magalhães. em excluida a obrigaçi\o de pagamen •.u
terá linha especial de crédIto
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•
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para financiamento
de cotaspartes de capital.
§ 5" Podei a 11 lianc:J N<tCÍOJnal
de Crcdlto
.;(V Der lt,vn
"A.
manter 0pl?r .. <,:ôp.s
de finanCiamento
CO'1
produtorp.s rUraiS
usuan . ,~ 'f ,', ... rr.a .... ' dE' produto
re.- l. U cent ra I~ (jp ~ l"ilHeclmento.
~ 6"
Podera rUf,.!:. G B ,ln.:o
NaCIOnal de Credi;) Cnoperativo
S A. operar ~lJn, r;('~':"H.· 1isl('a~
ou lU' .<'I.'as. estõ·,.nhils au tiUadro
cooperauvo 0\ I ,s]p. filiados . .:lesde que haja r:JellP, • .:IU" :1.S I!OO!,e ·
ratlVas . .

15

tentes na data de publicaçâo Ô... f.tll 'Il
,,(;' q UI' legIslação especial institoJ~
caLegoria societaria em
que seca .
I ... , ,~, urmadas.
Parágrafo unico. O Poder Execl1~
VO, atra ves do InstItuto do AçucaI
do Alcool, promoverá os estudos '.nr
~xecução d(J dIsposto ntste artigo
A agroindustria
açucareira
"t,
sendo objeto de profuno>l~ (T,ud1fic;
ções. Alem Jas medIdas ,A fi". ~". ' ,1 ~
atraves da LeI n" 1 61. . )" 14 li·
maio deste ano E' do D.... ·reto )el nu
mero 1.186, Çlutras .Jro , JJl;ncills de ,erão seguIr-se par'l ~ e. -'I'J ree~Lrll
turacâo dêsse
importal.l ~ ,,')tur c1d
nossa economIa. A ern~'''' nr .(.,,,
compatibihzar
essa
(ransformc.ção
com a eXIstência das co' pe":JLJ\'uS ("(
r"mo açUf'arE'lr"
Emendas l J!' Plemi.r,o, no teta) OI:
l!J for .. Jl apre~l'ntHd,j: P')ll J.)'·PUtadl
Wl!mar lHllanhql. '\t [~ o r"giEtl'l
dn excepciona I inter~.;~(· .i o nr,lJl €
parlamentar em est\loil: o
PWletr
manIfestamos a '1'155"
aprovnção
quanto a ,;onstit,llclOn'! , 02.:lf '! ,undl
cidade, das Emendas (jp nOs 2. 3, i
~ 6 7. lI, 12 , 13. IA e III
Quanto à iuridkidad ~ . cP.ncs pplil
re.lelção das emendas de nO:; J, R, ti ,

'-I pr6prio texto dilS emE'orlas a nuncia, sobejamente ~ :;u,," ,1C~~ln<t(;ao.
71 Art. 114. A presente leI na"
altera o dIsposto nos Slóle, ria' pi'/')prios ins~ tu ,dos para a!> .;(,'l'Jl'ra tI V",S
de habItação. cooperatlv;{~ .<! l ,·dl'. ')
e seções de crédito das ttgnco,:u; IlJis ·
tas.
Para dar maior clareza a.1 !::'.t· · .1(~
que as seções de créditJl' secdC' rr'gi
das pela legislação das lr.SJ.I<IJ,c:'.ef ilt
crédito,
I) Acrescente-se, no ;aplt'~l( '1~b
Disposicões Transltorlas lOd<: ~' ldber
o !'\eguinte: .
Art.
FlCa assegurada
a r. :r. P
10 14 , 15, 16 E' 17.
nuidade de funclOnamenLo das coope ·
Sala da ComisFilo.
ratlvas de ;:>rodutores de .çuca: ,'J(lS- de 1971. - José Alves,

I

\

I

I
I

.\1inas Gerais . • •••••• 1
I

I

.e

I
I
I

REGISTRADAS
ESTADOS

,

-'

Reg.

Canc.,

I
. ·

Rondônia

.

Acre.

........ I

......................... 1

Amazonas

. ·

I

.••.••.. ·1

41

I

I

17

2

................ ·1

I
1 I

'1
......... " I

54
7

Maranhão

........ I,

............. I!

PIauí

Ceará

·

,,

. .

............ 1

,

Rio Grande do Norte

Parafba .

. ........... \I

Pe~nambuco

Alagoas

'.!

..

· .

I

Sergipe

I
6 I

I
7 I

I

1 I

I

I

I

144 I
1

42 I
I

I

1

,
349 I
,

,
,
68 I
,

I

I

72',

15 I

129 I

7 I

I

1

271

,
I

I

,
I

I

,
60 I
I

I

,

41 I

30 I
I

57 I

I
33 I
I

281 ,I

6

74 I
1
I

230

I

I

I

224 I

I

I
I

,
,

110 I

,

22 I

13 I

47 I

I
14 I

I

ESTADOS

Acre .

.

Amazonas

98

Roraima

224
22

I

I

I

·

H

Pará

,
,I
,

I
· ...... ·1

. .

Maranhão

54 I

I

ti37

I
15 \

263

~9 \

196

I

I

I

627

618

9I

I

94

4

55

I

94

\

11 I

21 \

5 \

I

1

I
,

1

I

,

1

16

3.332

138

I
I

II

I
• •.•... ·1

,

d",

I

I

,

I

I
\

I

6 I
I
17 I
3

I

63

I

,

1

1
,

20

I

I

7

"' -

I

-

I
2 I
I
I
8 I

I

-

\

I Rural

I

I

I

1

I
I

I
I

I

I

1
- I,

-

,

I

••••••••••• f
I

I

7 I
I

•..•.•.. ·1

· · ·.......

a lunctonar
f'ed.era'.}a.a

'lut'l~i zct1(ts

I
I

I

I

. . · ........... ·1,I

Amapá

204

47

691

I
I EJet.
Escol.
I
I Prod.' Cons. I Diver. I

i
............. ' I

· ·

I
I
I
3

II

'14

I'I

I

I

74

69

I

1

I,

I

·

\

50

I

,

I

RondônIa

327

I

204

59

I

I

I

J

1

I
I
I
6 ,

104

I

I

I

97

I

I

Divisão de Cooperativismo

79
33

6

,

I
I
I
I
8,812 I 2.749 I 6.063
3.470

I

1

I

333 I
I
I
69 I

6 I

Q1.adro Dp1r"'n. : ~TI!I,lL· () (I(.S ~ ll'bo \te , oope7a"11"'1 ,.
(DecrPt.() j!! Ile 19661 rL1.'tT:bllla '~.~ j)('1 Un l 'l. ·1.t1 '

1

1

103
I

122

437

I
26 I

,

I

INCRA -

72

I

102 i

I

131

5

1
72

fONTE.

II

QUADRO

5 I

1

I
I

:t4

1

,

. . ·.........

TOTAL

1

I

I

I

I

6

I

1

7 I

Ú

I

99

I

I

1

I

I

31

105

I

I

225

I
56

1

I
99 I
I

I
162 ,

918 I

II Canc. I Total
I
\

278

I
I

I

Aut.

II

311

488 I

I.

I
.... .\

I

I

8

24 I

I

1

Distrito Federal .

I
641 I

I

I

I

1

136 I

I

I

1

I

131 I

.................. . 1

................. . 1

48 I

1\

1

330

,

. •.........•• ·1

I

I
6

I
\

·

I

I
I
168 I

62

· ...... 1

,

135 I

1.406

I
238 I

1

446

... \

1

34 I

· .... 1

,

I

II

...

Canc. 1 Total

I
165 I
I

568 I

•

15 I

I

I
;

I1

Santa Catarina .

,

I

119 1

I

,

I

I

I

32 I
I
I
236 I

579 I 1.
I

I

Goiás .

8 I

I
I

I

2.220

· .......... 1

272

290 , , 193

483

· ...... 1
I

I

I

4

I

............. 1

Amapá
I

·

São Paulo

Mato Grosso

I
Aut.

,

I,
I

I

I

COOP.: AUT. A
FUNCIONAR
DL 59-66

,

I

Pará

Total

I
6 I
I

........ 1

RoraIma

e

··

Guanabara

Rio Grande do Sul

1

271 I

I
I
474 ,

I

I

COOPERATIV AS

I
743 I
,

,
,

341 I

I

I

I

I

771

131

· ..... ·1

Rio de Janeiro

,
418 I
,

,

· ...... /I

E:spirito Santo

,
,

II

~

AR

FUNCI
DL 59-66

,

,r

I

·........... I

. .

Bahia

1'11 Sl';re'1lbro
í~llla tOl:.

Qwzdro Demonstratwo da evolução das Cooperativas registradas 094819661 e CooperatIVas novas e autorizada~ a funcionar de acôrdo co 111
DeC1eto-Lei numero 59, de 1966.

I

Co~J

I

I
1 Reg. I Canc. I Total
I
I
I
I
1

Paraná
QUADRO

I

REGISTRADAS

II

ESTADOS

I

COOPERA TIV AS

I

I
I
I

I

- I
I
I

- II

-

I

-

-I
4

3 I

I

,
,

I

I
I
I
- I,
-/
I

1 I

/
I

I

- I

I

- ,I

-

I

-

I

I

I
I

I

Total

8

6

24
5

-)

73

-II

2

2

I

29

,

I

-

-

17

Qt'ADRO IV
Cooperativas adaptadas qne ti'L:eram suas autorizações canceladas

II"

ESTADOS DA FEDERAÇAO

,

ANOS

i
I

1

1
"

CE

!
.... ....... ...... ............. . 1

1967

I
I

1968

I

,
1

PB

I
I

I
I
I
I
I
I

I

•

· ........••.....•.....•......•. i

6

I

•I
I

e.

6

6

I
I

Fonte: INCRA -

I

SC

1
1

I
I
t

1

RS

1

I
I

I
I
I

1

I

;

MT

2

42

4

1

6

6

3

54

1
1

-

DF

I

I
I
I

I,

.,

13

15

29

11.

\

2

1

Total

,

1

14

I

I

\

I
I
I
I
I
I

I

MA

I

I

2· I
,

1

I

I

6

1

I

'1

,

I

I

,,

I

I

t

I

I

6

I

..•............. • .....•....... I

,I'

PR

I

· .............................. I

Total

I

I
I.

I
1971

,
I
,,I

SP

1
1
1

14

(

1970

I
I,

1
1
1

I
I

I

· ............•. .. ....•.....•.. ·1
I

1969

GB

I
I
I

1

I
I
I

I

I
I
I

,

,

I

· ....... . ... ................... I

I
I MG

I

I

,,

I

1

li

2
2

O

4

I
I
I·
I
I
I
1

I
I

s
5
1

1

88
28

5

13&

1
1

Divisão de Ccoperativismo

QUADRO V
Cooperativas adavtadas que t,~' eram suas autorizações cJ.ncelac!.as ?or
motivo de ir,correções - fusões
,
I

I
I ESTADOS DA FEDERAÇAO
1

I
1 -- - __
Ano s

1

i
SP

I
I

1

I

se

I

I
I

1

1

I
I

~970

•I

1
1

5

I

1971

,

•

I

I
I

Total

Fonte: -

,

I
I
I

,

I

I

DF

RS

Total

I

I
I
I

I

I

6

INCRA -

I

II

I

I

I

II

I

II

I
I

l

I.

.1 , I

4

I

4

4

I

I

I

II

i

,

1969

I
I

I
I
I

" MG

I

I

,

•

I

1
I

,

I

1968

- - - - - - - -

I
I

,

1967

•

1\

I

1
1

o

!

I

i

1

I

II
6

4

I

\
4

6

I

I

I

16

II

7

1

I

I
I

I

1

I

Divisão de Cooperativismo.
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- 18 QUADRO VI
Cooperativas adaptadas que tiveram suas autorizações canceladas por motivo de

caráter

administração,

(insolvência) ,

econõmico-!l1t1:mceiro

etc.

ESTADOS DA FEDERAÇAO
ANOS
I
I
I

MA

I

1967

I
I

I

I
· ....... '.' .................... ·1

1
1

1

I
I
I

I

· ... . .................. . ....... I

1969

1970

1

I

1

I
I

• ••••••••••••••••••••••••••• • •• 1

1

· .. :: ..... , ............. . . , .... I
I

1971

Total

I
I
I

MG

I
I
I

GB

1

L

I
I
I
6

14

,

1

I

1

1

2

5

I
I
I

2

37

I
I

13

I

1

6

1

I
1
I

I

1

1

6

6

2

3

48

1

15

I

I
I
I
I

1

2,

1

3

4

1

1

I
I

Divisão de Cooperativismo
QUADRO

..

VII

Cooperati7 1as que Sofre7 am Intervenções -

72

21

I

25

I
I

2

3

I
I

10

I

14

7

1

1

Total

I
I

I

1

1

.... . ...... , .................. I

Fonte: INCRA -

I

I
I
I

I

I

2

I

I

I

I
I

I
I
I

I
I
I

DF

MT

RS

SC

I

I

1

I
I.
I

I
I

6

I

PR

SP

I
I
I

I
I

I

I

PB

,

I

• •••••••• • ••••••••••••••••••••• 1

1968

I
I
I

CE

1967-71

114

~ ~r,

I ..,
INTJ.TIRVENÇOES

!

EMCOOPERATlVAS

I

Oi

,!!

u"'

ESTADOS

I

.....

!

0)0

I

":!:(O

1967

1968

1969

I

I

196 1

1967

1

I

TOTAL

1

-I

I

- 1-----------

I
I
I
I
I
:
1
I
I
i , I I I I ,I
,I
1
I
I
I
I
i
1 PV IPM I PA leoN I s r 1 PV IPM I PA leON i STI PV IPM I PA leON I ')! II'V pM I PA leoN I ST I PV IPM I PA ICONI ST i
I
I
1
I
I
1
i I
I
I
I
I
I
1
I
1
f I I I
I

NN
N
O)

..... 0

"Z
~....J
.3Q.

1----------- - -

I
I

Paraíba .

I
..... .... .. . .. ......... . 1
I

I
I
I

I

1

I

I

I

I
I

!

i

1

I
I

1 I

I
I
I

• ,
I

I
I
I

I

I
'I

1

I,

,

,,,

i

,Pará.

• •

• •

••• •• •••• •

•• • 1

3

I

Ceará , ........ ... .. . , . ' . .. , . .. .

R . G. do Nore

Pernambuco

I

............ ,i
~

............ ·1
1

I

II II
I I

1

I

I

1

I

\

I

I

Bahi a . . ..... .. .. ' .. . ... , ... · .. 1
I

I

I

I

I

II

I

I

:

1 1 1 1 ' l!
I
I 1

1, 1 /, 2 \

II II

i

I

I

1

I

11 1
I
I

I
I

Il'l i
I
~

1

I

il

; 2 I

1

:

I \ I
I

I

i

\

'?

(,

I
I

11

i

,
R io de Janeiro • . ••• • ••• • •••• •• • ••• • 1

I,

I

!

Guanabara

,

I
I I
'/ 1 / 4 1 3
I
I
I

1

I

I

I

I
I I
Santa Catarina
3 I 3 I
I I
I
I I
Rjo Grande do Sul ... . , .... ... ", ,I
I1 I
I I

I

1

I

I

I

1'3

I

I

Distrito Federal .. , . . . . . ... . . . ' . .. ,. I

São Paulo

.. . ... . , . . , . . .. . ... .. ... 1 1

I

I

I

I

, 3 13

I

'I

1

I

I

~ 1 2

I

I
1 1
1 3 14 : 1 ,'. '

I

I

I

:

I

1

\

, I

I

I

,
I I I I , I ,
TOTAL , .. .... .... .. .. .. ........ .. 1 5 I 5 I 1 I 1l I :.12 I 3 I 4 I
I
I
I I I
I
Fonte: INCRA - Divisá'J de Cooperativismo

I
I

, :i ! 5

i

I

I

I

I

I

I

112 ;
I
I

4

I
I

I

I
. 1
I

'I,
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I

1

I

1 / 1

I

1 to ! 19

!

2
•

I 1
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I

I I ! ~
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I I
1 1 2 13 j 2
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I

I
I

;'

12 1 3 1

I

I

I
I

,

I
1 42

2

13

"

14 '

I

f

;

:

1

'I~I

,
J

IJ

11 \

I
I

I

I
I
1
I
i
9 I 5 I 3 I 2 I 1 9 1 6 I fl , .- I 5
I I I 1
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eon vençiies:

I

t6

I

I
I

I
I

13

I
I
1 1 11.1

4

I

1
11 \

I

,,

I

\,

I

18

I

I1

I
1
I

,

í7 I -

e'

I
I
I
I
I- I- I 1 I 1
I
I
I I
PV PM PA CON ST -

I
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Coop , Pr odução Vegetal
Coop. Produção Mist 'l
Coop . F l'oduçãc Am mnJ
Coop, de Consumo
Subtot.al
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,
QUADRO VII
Quadro demonstrativo das Coope ratt vas autorizadas a funcionar que observam o artigo 27 do Decr eto número 60 . 597-67 (*)

I

I

Estados

I
I

8

Acre

6

Amazonas

24

v
Roraima

5

Pará .......... .

72

Amapá

1

30

Maranhão

I

2

,

I

1

I

I

1

I
I
I

2

I,
I

I
I
I

10

33

Ceará

103

R. G. do Norte.
Paraíba

II

74

I

....... . I

104

I
I
I
I

)
I

Pernambuco

224
<

Alagoas

-

12

15

40

11

I

78

4
I

Sergipe

14
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DA

OOMISSÃO

I

I
I
I
I

I
I
I
I
,
I
I

I
I
I
I

I

I
I

I

I

45

,
I

Bahia

I
......... . I
I

Minas Gerais
25.0

Espirito Santo ..
16,6
~

I
I

Autorizadas

333

I

I

188

I.

69

4

I

I

I
I
I

I

I

I

II
II
I

I

11,1

~64

5,8

71

34,8

50

20

40,0

f:91

232

335

138

I

-- -

........

2'/8

78

28.0

Santa Catarina .

225

161

71,5

R. G. do Sul ..

62'1

487

77,6

59

18

30,5

..........

94

20

21.2

Federal

21

10

47_5

3.-170

1.526

43.9

Paraná
0,0

40,0

5

II
I

I
I
I
I
I
I
I

I
I

45,4

68

a

Mato Grosso
Goiás

148

Distrito
43,2

34,8

18,1
,
35,7

NQ 2
Art. 21:
XI - A obrigatoriedade de concorrência de pelo menos 2 (duas) cilapas em cada eleição.
Sala da Comissão, em ... de setelr.bro de 1971. - José Bonifácio, PC(;;;tdente. - José Alves, Relator.
NQ 3

Fonte: INCRA - Divisão de Cooperativismo.
( .) Art. 27 - As socbjades cooperativas são obrigada~ a:
1. Prestar os esclarecimento:> que
lhes forem solicitados pelos n,spectivos órgãos normativos e remeter-lhes
caso de constituição de sindicatos de
empregados .
Sala da Comissão, em ... de se',['mbro de 1971. - José Bonifácio, Presidente. ' - José Alves, Relator.

A Comissã6 de Constituição e Justiça, em reunião de sua Tu~ma "A",
realizada em 14-9-71, exammando o
Projeto n Q 292-71, opinou, nos tê!'IllOS
N9 6 T-- " "",-,
do parecer do Relator:
'
a) Pela constitucionalidade e lUl'iArt. 94: A fiscalização e o con tl'ôle'
dicidade do projeto;
das sociedades . coperativas, nos t êrb) pela constitucionauidade e junmos desta lei e dispositivos legais ':esdicidade das emendas de plenário de
pecíficos, serão exercidos, de ac,)l'Qo
nQs 2, 3, 4, 5, 6, 7;' 11, 12, 13, 18 e 19:
Art. 47: A sociedade será admnlis- com o objeto de funcionamento, da
c) pela rejeição, por injurídicas, das trada por uma diretoria ou conselho segúinte
forma:
emendas de nQs 1, 8, 9, 10, 14, 15, 16 e de administração, composto exclus 'va'
I - as de crédito e as secões de
17;
mente de associados eleitos pela AS- crérito nas agrícolas mistas peio Em,'d) pela aprovação das emenda0 ela sembléia Geral, com mandato nunca co Central do Brasil;
superior a três anos, sendo obrlgaComissão, em anexo:
II - as -de habitação pelo Br.nco
A votação foi unânime, excet:> tória a renovação de, no mínimo, 1/3 Nacional de Habitação;
quanto à emenda n Q 9 da Comissão, (um têrço) elos cargos diretivos, p roiIII - as demail; pelo Instituto Nacom voto contrário dos Srs.
José bida a reeleição para o mesmo calgo cional de Colonização e Ref J; ma
ou função.
l
Sally e Luiz Braz.
Agrária.
Sala
da
Comissao,
em '" de set.t'm·
Estiveram presentes os
Se~hoJ'",s
Sala da Combissão, em ... de se·
Deputados: José Bonifácio, Presidt'n· bro de 1971. - José Bonifácio, Pre- tembro de 1971. _ José Bort'líá-.:io,
té, José Alves, Relator, José Su.lly , sidente. - Jos~ Alves, Relator.
Presidente. - José Alves, Relatur .
Luiz Braz, Altair Chagas, João Li:111i.'. NQ 4 <;.~'V.+-f_NQ 7
res, Mário Mondino, Pires Sabóia e
Acrescente-se ao art. 85: - "') ..lI'
Hamilton Xavier.
(onde coube'r) .
pesca", entre as expressões" '" pr?-.
Sala das Sessões, em 14 de setem- dutores rurais" ... e "... podcra.,
Art. - Serão concedidos !ncenti\'o~
bro de 1971. - José Bonifácio, Presi- adq uirir ... ".
fi~cais e estimulos financeiros àS CVQdente. - José Alves, Relator.
Sala da Comissão, em .,. de ser,~m perativas quando existirem, na filPSEIVIENDAS OFERECIDAS PELA
bro de 1971. - José Bonifácw, Presi- ma atividade setorial de produção uu
COMISSAO
dente. - José Alves, Relator.
,
comercialização, sujeitas ao regime úe
economia dirigida, outras empré"a$
NQ 5
•
que
pratiquem, isoladamente, a mes9
Art. 6 :
Art. 93: Fica instituída a COllt.J1 ' ma atividade econõmica.
li - Cooperativas centrais ou fe- buição Sindical Cooperativa vista, que
Sala da Comissão, em ... de sederações de cooperativas, as consLn;j- será recolhida
pelas coperatlvas, tembro de 1971. - JOsé Bonifacio,
das de, no mínimo, 3 (três) singula- anualmente, no mês de janeiro, a fa- Presidente - José Alves, Relator.
res, podendo, excepcionalmente, ad- vor da Organização das Coperativas
N9 8 - J
mitir associados individuais.
Brasileiras de que trata o artigo 107
Sala da Comissão, em ... de set~m desta Lei, excluída a obrigação de paArt. 105: As cooperativas permant:
bro de 1971. - José Bonifácio, Presi- gamento de impôsto sindical a qilúl- cerão subordinadas, na parte normaliente. - José Alves, Relator.
quer outra entidade, a não ser no tiva, ao Conselho Nacional de Coo-

)

• 11

I
;

.

I

I

I

99

Guanabara

......

Cooperativas
com
Documentação

I

204

São Paulo'

,I
\

II

•

I
I

Coopera ti \\!Ls

Rio de Janeiro ..

0,4

40,0

I
I
I
I

I

I

I

22

I
I
I
I,

I

I

'I.

%

I

I

Piauí

II Percentual
I

I
I
I

I

Estados

I
I

. Cooperativas
com
Documentação

I

Autorizadas

I
I
I
Rondônia ...... I '
I

e

I'I

Cooperativas

I
I
I
I
I

anualmente a relação dos a3sociadcs
admitidos demitidos, elimi,nados e
excluídos 'no período, cópias Qe atas,
de balanços e dos relatórios do exercicio social e parecer do ' Conselho
Fiscal.
perativismo, com exceção das de crédito das seções de crédito das aglícolas mistas e das de habitação, c •.,jas
normas continuarão a ser baixadas
['feIo Conselho Monetário
Nacional,
relativamente às duas primeira~ e
Banco Nacional de Habitação, com
relação à última, observando o d!slJosto no artigo 94 desta lei.
Sala da Comissão, em . . . de setelnbro de 1971. - José Bon1fttcio,
Presidente .
José Alves, Relator.
NQ 9
Art. 108:

...................... ..........

'

...

~

§ 49 O Banco Nacional de Crédito
Coperativo S. A. manterá linha especial de crédito para financial1\8llto
de cotas-partes :de capital.
§ 5Q Poderá o Banco -ml..cional de
Crédito Coperativo S. A.
mall~er
operações de financiamentos com pro
dutores rurai,s usuários de mercanos
de produtores ou centrais de abélstecimento.
§ 69 Poderá, a !nda, o Banco NW;ional de Crédito Cooperativo S . A.
operar com pessoas fí icas ou jUl'ldicas, estranhas ao qu <iro coperativo
ou a êle filiadas, desde que haja 1::eneficios às cooperativas .
Sala da Comissão, em .. . de 5etembro de 1971. - José Bonifacio,
Presidente , - José Alves, Relator.

N 9 10

Art. 114 - A presente lei não altera o disposto nos sistemas própriOS
Instituídos para as cooperativas de
habitação e coperativas de
crédito,
. aplicando-se ainda, TIl) que couber, o
regime instituído para essas últimas

às seções de crédito das agrícolas
mistas.
Sala, da Comissão, em '" de setembro de 1971 . - José B oni!fJ.cio,
Presidente. - José Alves, Relator.
,N9 11
Acrescente-se, no capitulo das DispOSições Transitórias, onde couber.- o
seguinte:
'
Art. Fica assegurada a continuidade de funcionamento das coperat.ivas
de produtores de açúcar, existente.> na
data de publicação desta lei, até que
legislação especial institua categoria
societária em que serão transformadas.
Parágrafo único. O Poder Executivo, att~vés do Instituto do Açúcar e
do AI~I, pr'omoverá os estudos oara
execução do diSposto neste artigo.
Sala da Comissão, em . .. de setembro de 1971. - José Bonifácio,
Presidente. - José Alves, Relator.
PARECER DA COMISSÃO DE
AGRICULTURA E POLfTICA
RURAL

VOTO DO RELATOR
Recebi para estudar, como relator
da Comissão de Agricultura e Politica Rural, o projeto n.O 292-71, de
iniciativa do Poder Executivo, reformulando a legislação que regula a
criação e o funcionamento das sociedades cooperativistas.
Trata-se de um diploma' a que devemos dedicar redobradas atençõe~,
pois não só envolve o destino de centenas de cooperativas como, ainda,
se constitui no instrumento de que
carece o Pais para a expansão do seu
sistema cooperativista. Atingirá a
proposta do Executivo êsse objetivo?
Procurarei analisá-la por êsse ponto
de vista, mas antes tecetei alguns comentários a propósito da legislação
cooperativista no Brasil.
O Cooperativismo foi regulado, pela
primeira vez, de forma isolada, através do Decreto n.O 22.239, de 19 de
dezembro de 1932. Posteriormente a
legislação cooperativista sofreu numerosas alteraç.6es e em 21 de novembro de 1966 o Decreto-lei 59 (regulamentado pelo Decreto n.O 60.597, de
19 de abril de 1967) veio a substituila integralmente.
A reformulação da legislação coopeperativista concretizada nesse Decreto-lei n. 9 ,,:l . ora citad'), era ei'prrada
pelos cooperativistas há muito tempo,
pois o Decreto n.O 22.239, que presidira de uma forma muito proveitosa
a expansão do cooperativismo brasi.leiro, tornara-se obsoleto em alguns
pontos e omisso em outros.
Todos Ij uan to3 piei te:),vam uma nova
legislação cooperativista esperavam
que o Govêrno ampliasse mais ainda
as facilidades para fi criação de novas cooperativas e proficiasse a expansão das já existentes. Havia ra·
zões de sobra para êsse deseio de expansão. O cooperativismo, como acontece em outros paises, quer desenvolvidos, quer em Igualou em Inferior
estágio de desenvolvimento que o
nosso - tem-se mostrado valioso In~
trumento para o solução de certos
problemas sócio-econômicos. Cite-se.
para exemplificar, o caso das cooperativas de fornecimento de bens de
consumo, conhecidas como "cooperativas de consumo", que permitem aos
associados adquirirem (por o fazerem
em comum, através delas) a· preços
mais baixos do que os vigentes nos
arma~éns
varejistas mercantis, os
produtos de que carecem para consumo domé .. ticl . Tais coopelatlV6.S
são particulalmente út-eis às camad~
da POPUlaÇã,(l de menor pOder aqUlsltivo.
Citem-se, ainda, as cooperativas de
vendas em cumum, ou de comercialização r ural, que ensejam aos produtores colocarem sua produção no
mercado sem a interferência dos distribuidores ataca distas, de molde a
obterem não apenas por essa razão,
I -
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mas também por desfrutarem de
II - Na reforma da legislação dema ior poder de barganha, preços para ver -se-á permitir especificamente que
seus produtos, em niveis que garan- as sociedades cooperativas ofereçam,
tem remuneração mais a dequada do sem quaisquer restrições, tôdas as
seu trabalho.
modalidades de serviços desejadOS peIgualmente, as cooperativas de ele- los seus associados, inclusive os de
trificação r ural, se têm mostrado, crédito e habitacionais isolada ou
mesmo ent re nós (para não referir à conj untamente.
experiência de outros países) muito
l I! - A legislação t ributária, na
eficientes na distribuição de energia parte relativa ao Impôsto de Circulaelétrica ao campo, o que vale dizer, ção de Mercadorias, precisa ser alteC( ,r.correndr. para aumentar a produ- rada de forma a que se respeitem as
tividade das emprêsas agropecuárias, peculiaridades das sociedades coopealém de proporcionar maior confôrto rativas, seja reconhecendo a intribuaos que permacecem vinculados à talidade das suas operações de forneterra.
cimento, seja outorgando-lhe o mesOutro exemplo, também, a coopera- mo tratamento fi;,cal dispensado aos
tiva de compras em comum, consti- associados-produtores no que tange
tuída de produtores r urais, que lhes às operações de comercializ3.<;ão.
dá a oportunidade de adquirirem bens
IV - Os 'poderes públicos devem
de produção mais baratos, por colo- outorgar recursos ~5 cooperativas, sob
carem suas encomendas (em comum) a forma de incentivos fiscais ou oudiretamente nas fontes onde são pro- tras, que ensejem a essas sociedades
duzidas.
- dada a excepcwnal posição que
Finalmente, façamos alusão às co- desfrutam na economia rural - coadoperativas de crédito que, reunindo juvarem a ação extensionistas das
as poupanças dos agricultores e cap- agências oficiais, de molde a que os
tando recursos em outras fontes, com- pequenos e médios produtores. mas
pletam,
com
financiamentos
de especialmente aqueles, se beneficiem
custeio e lnvestiment.o&. jUntaltlente efetivamente dos resultados das pescçSm as atividades de compras em eo- quisas, experimentações científicas e
mum e de vendas em comum, o qua- tecnológicos d ':> inst.Jtuw~ publlcos. e
dro de serviços que o cooperativismo ainda auxiliem os órgãos sanitários e
pode prestar aos agricultores e pe- educacionais a levar aos agropecuacuaristas para aprimoramento de ristas a assistência por êles objetlsuas emprêsas e lucratividade para vada .
V - O Banco Nacional de Crédito,)
seus empreendimentos.
Liga-se, pois, o Cooperativismo ao Cooperativo deve ser reformulado, de
desenvo,lvimento do País, por atender maneira a que tenha o seu capital
{como vimos} não só 05 consumidora:. proporcionado inteiramente pelo Goeconômica mente fracos, como ainda vêrno sem aprl') :> economla das coos prOdutores rurais. mormente am-I operati~as. Sr.!.: .Jfog .. ama d.e. trabalho
parando a expansão das pequenas carece Igualmente ser mQcilflcado, de
empr~5J.S que existem e as que, para forma ~ que venha a entrosar-se com
sanar ai> tensões ~0(.18if do campo. os serVlços de crédlto das socledades
precisam ser criad'l.- Isso sem alu-I cooperativas.
VI - É necessário que se reveja 8.
dir a t,odos os out~('s set~res que 'l.
coopera.1.iva pode atender {imigração, legislação de previdência social rural
(.Olonl7.&('~ c, trabalho etc.)
para o efeito de ser resguardada a
_
.
Posição das cooperativas, que preciÉ .claro que na? ba$ta, como adlante sam como se sugeriu no caso do
terel a oportumdade de me. referl~, ICM _ ter o mesmo tratamento con·
contar o País (wm uma boa legisla- ferido do FUNRURAL não vinculados
ção cooperativista, pois. é neces~á~io ao sistema cooperativista.
que outras normas legals e admmlsVI! - As normas bancárias caretrativas qU~ atingem ln.diretament.e cem ser reestudadas para efeito de se
as co?peratlvas (oy as atmgem como implantarem regras que se coadunem
er;npresas. que 5ao) respeitem e se com as per:ub\:'ldad(>~ :la5 s,)(leas.ac~
aJu~t~m as t)Nl/!;:.tndadi'!s d.o coolJe- cooperativas, alterando-se a exigénela
ratJVls~o. Mas,. e.m tod~ caso, .uma de co-participação dos diretorlls nos
boa lel cooperatlvlsta é lmprescmdi- compromissos resultantes de endossos
vel.
e avais em titulos de créd ito de inA Assembléia Legislativa de meu terêsse das mesmas.
Estado, !Jr~llpa(ja C?llJ a slt1!!'.çao ao
VIII _ O Govêrno Federal deve
.
.
•
.
cooperatlvlsmo paullsta, crIOU, há
coisa de dois ou 3 (três) anos, uma an;p!lar a leglslaçao sobre .tltulos ~e
comisSão espeCial para analisar sua credito. para .o ef~lto de. cnar papéls
prOblemática colhendo depoimentos apropnadps a sl~temátlca operaclOde autoridades, estudiosos e dirigen- nal das cooper~tlvas, aproveitando
tes cooperativistas Na ocas'- o
para .1SSO o;:, vallOsos_ estudos levados
.
I~ '. como " efelto pela Com!sss J CO'1Su!t1v&. de
ocupass~ o cargo de ~ecr~ta!lo 90 Crédito Rura'l do Conselho MonetáAbastecl.mento do MumciplO de Sao rio Nacional. '
IX _ Os em!Jrepnaimentos o<.ltorgaPaulo, tive. a honra de ser con~ocado
para tambem prestar ~eu depolmento dos às cooperativas de eletrificação
rural devem cobrir 100% do custo dos
aos deptltados estaduaiS .
A Comissa/) reuniu ajel~ta(10 acervo empreendimentos a que se destinam
de informações e dados sôbre o Co- e serem )utorgado~ a Juros maxlluo:;
operativismo em São Paulo e apre- de 8% ao ano, com prazo de carênsentou, em 4-8-70, um substancioso cia de dois anos.
X - O Estado deve realizar esperelatório, integralmente publicado no
"Diário da Assembléla Legislativa" e ciais esforços no sentido de implanonde poderemos ir buscar indicações tar o Cooperativismo de Trabalho no
muito corretas a respeito das dificul- campo, de molde ~ concorrer \,ara a
dades e obstáculos que enfrentam as defesa dos interêsses dos trabalhadocooperativas de meu Estado. Arrolo, res rurais que exercem suas atividaabaixo, as conlcusões dessa Comissão. des através da intermediação de empor me parecel'''JI sumamente úte15 ...(, preiteiros de serviço .
estudo do projeto que o Executivo en XI - O Govêrno estadual precisa,
caminhou a o Congresso Nacional e Isoladamente ou com a cOlaboraçao
está agora submetido ao estudo dêste de entidades privadas idôneas e caórgão téCniCO
pazes, levar avante programa mais
"1 A legislação cooperativist.a ambicioso de capacitação dos direto(decreto-lei n .O 59-66 e decreto nú - res e empregados df; cooperativas,
mero 60 .597-67 ) deve ser reformulada para o efeito de informá -los devidapara escoimlt-Ia dos vicios de que a mente sôbre a dout rina e a legislaacusam os (X)()perati vista.s ou seja dO ção cooperativista, ampliando assim
excesso de contrôle do Estado sôbre os esforços que têm sido realizados
as sociedades cooperativas, as quais pelo seu a(;partamento especia.11precisam ser, num regime democrá- zado" .
tico, sujeitas apenas à fisca lização
Como se viu, uma das reivlndlcaque as demais estão subordinadas.
ções da "Comlssão Especial de Aná-
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lise da Situação do Cooperativismo
em São Paulo" {Assembléia Legislativa) , refletindo os reclamos dos.
cooperativistas e mesmo os pronunciamentos das autoridades, foi a de
se reformular o Decreto-Iel n.9 59. j!;'
o que pretende o projeto do Exe::utivo
como lá fl assinalei.
APOl1.ta· am os interessados, quer
r.es:;a Co~issão, quer em numerosos
e bem <.rgumeniadol', memoriais que
dirigiram nesse sencido às autoridades públicas, a necessidade de que a
nova legislação cuidasse principalmente dos seguintes pontos:
1. maior liberdade às cooperativas,
para se constit.Ulrem e ltI'1ClO!1arel!1,
equiparando-se, sob êsse aspecto, às
emprêsas de capitais. das '1ualS nao
diferem de forma a que exijam um
contrôle administrativo especial ou
muito profundo;
2. concessão de Incentivos fiscais
que possibilitem às cooperativas. especialmente as agrícolas, de proporcionarem assistência a seus associados, notadamente naquelas áreas de
ação do Estado, em que a mesma se
mostre omissa ou insuficiente (assistência agro técnica, assistência sanItária' assistência educacional, etc.)
São evidentemente, pontos fundamentais, sem os quais o Cooperativismo continuará peiado, sem quaisquer pOssiblE·:lade!i de aSSUrnlr 11 ImportaT'l'Ía que possue em muito paises, exatament·~ aqueles 'que malS
admiramos e cujas ·;,."vções procuramos adaptar à" no<. a~' necessidades.
Não poderemos, infelizmente, dizer
que o projeto do Executivo ·abra. a 1"teiro contento. oiS J'erspe~ti\'l~ pleIteadas pelos cooperativi,t·~s
Com
efeito, logo nos 'lrtigos lnl~',I!!i n0~
defrontamos com uma conceit.uaçao
confusa do que se1'l a polftila cooperativista ,lacional, "uando ') acerladu
seria a lei lpénh5 declarar que" Est,ldo reconh.:l'·· , .rr.portátlc;:t c;,' ·:.cQperativismo " 'he dará. o h:nP'''.TO
de que carece p:ua sua "xpansao.
grn seguida. rl"lpeçamos no :apítulo relativo ao 1 eglstrv dit ~ f,';flfOfJdes cooperativis'.-t-;, cuja leiturJ, levaria um estran '10 a supor ~?.nta.3 e
tais são os .cuidados e exi.;éncias estabelecidas que as ::ooperativas se
constituem num instrumento da mais
alta periculosidade, que precise ser
manejado com a máxima cautela.
para evitar danos insapáveis ao Pais
e aos que se associem ãs cooperativas. Em lugar de simplesmente considerá-las, as cooperativas como emprêsas e subordiná-las como aliás el'tão a registro de seus atos constitutivos apebas na Junta, Comercial
(como acontece com tôdas as emprêsas) exigindo-lhes quando objetivem
determinadas atividades o mesmo
prévio assentimento para constituição
que se In.põe às emprêsas mercantis
o projeto ergue um edifício de dificuldades, de restrições, de prudências. que daril(' mcsmo a 1((e18 ti? se
tratar, a cooperativa. de uma emprêoa
que oterece perigo é comunidade.
Talvez se tenham tomado t.odos êsses cuidados para evitar que diretoos
rias inescrupulosas "explOrem
cooperadOS, como muitas empr~$as de
capttais exploram seus

SÓCioS

Se perguntamos como serta pcos."ilveJ
essa "exploração", não encontrariamos base nenhuma para assentar nossas baterials contra a cooperativa.
Senão, vejamos - tomando exemplos
de cooperativas que não deveriam
(porque as emprêsas mercantis não o
estão) estar sujeitas à prévia aprovação de seus atos constitutivos pelo
Govêrno - como atuam as cooperativas de consumo (varejo de bens -:le
consumo) ou a.c: coo::>erativas úe comercialização "lIra! (ve!Jda por 3.t.acado de produtos rurai&) A prlmelfll.
se propõe a fornecer aos associados
merr~norias a preços Inferiores aos
da praça. Cl'mo ·agiriam os dlretore'!!
mal intencionados para "explorarem"
os incautos assOCiados? lornecendolhes bens p, preços maiores do aue os
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da praça. Ora, acreditará alguém que
o associado continHara se abastecend<
na cooperativa se o ~upermer\.ll.ao ou
mesmo o armazém mercantil p.~ielP_m
vendendo Il. preços lnferlores iOS co
brados pela cooperativa? Está cla::o
que não. Aliás as cooperativas de
consumo mal concebidas ou maior·
ganizadas estão cerrando suas porta~
exatamente porque não podem com·
petir com as emwêsas mercantis.
O outro caso - a cooperativa de
vendas em comum de produtos ruraIS
Ela se propõe (e deve objetivar mes·
mo isso) colocar a produção de seu~
associados no mercado a preços mala·
res do que êles receberiam se a ven·
dessem através de intermediários·
emprêsas mercantis. Poder-se-Ia supor que o agricultor continue entregando sua produção à cooperativa se.
na propriedade ao lado, o seu vizinho
obtém maior renda transaclonando
com os comerciantes? Está claro quI'
não e isso ficou particularmente evidenciado em São Paulo, quando en
trou em vigor o ICM (l.0 de janelrl,
de 1967). Os produtos pereciveb ~
mesmo outros (milho, etc.), sujeitos
ao pagamento do nOvo impOsto em
bases escorchantes (passou o -agricultor a pagar 17% do rCM em lugar de
66% IVC), foram sendo desviados
dos armazéns cooperativos para 1.'11dôneos mas eUcienies can:llS de comercialização apenas pOl'l)Ur a cooperativa d':l300ntava l.'eligJOsamente o
tributo do resultado da venda, enquanto o outro Intermediário "rachava" o
tributo com o a.gricnltor. ps prOdUtos hortifrut.igr~ngeiros sO voltaram
aos armazéns da.s cooperativas quando se diminuiu o impôsto ,. finalmente s o cancelo'.! totalmente.
Ningu€m é explorado pela coopera·
tiva. Precisaria tratar-se de alguém
de notória debilidade mental. Assl·
nale-se porém, que há, por êsse
Brasil a fora, milhares e milhares dIa/ll'lcultores que são diuturnament~
explo,'adns Pelos mtermediários e ne
nhuma pro;ridência é tomada pel'il>
autoridades ou as adotadas não sur·
tem qualquer efeito.
•
Podemos, pe>is, considerar o capl
tulo 'lurm~tho do registro das coope·
rativas como inadeq'larlo à expan ·
são do C(;t,perativismo e mesmo com! ·
não coadllfl'm~e com a nova poJltlca
de desenvolvimento que se está ou se
deveria E'star realmente implantado
no nosso Pais.
~ verdade que o projeto acolhe reivindicações da liderança cooperati vista pertinentes à autorização para
as cooperativas transacionarem com
. . . terceiros e $lssociarem-se a ell1presa~
. . de capitais. Ao fazê-lo, estabelece fi
projeto restrições e contrOles que serão acei~veis se não se constitUlrcm
posteriormente, na negação do prin·
cipio, como ocorreu já com o De·
creto-lei n.O 59 que permitiu às coope·
rativas de comercialização rural ope·
rarem com terceiros, mas em apena..~
5% do volume da produção recebida
dos associados e isso mesmo só após
autorização expressa do Conselho Nacional de Cooperativismo, demorada,
difícil, complexa sempre. Há que haver nesse terreno multa flexibilidade,
aliada obviamente a rigor, sem em ·
pecllhos, no contrOle.
A propósito da situação do cooperativismo, 101 muito út1J um arti~(
recém puollcado 11.) jornal "O Estadc
de São Paulo" de autoria do i1ustTE'
cooperativista, Eng.o Waldikl Mouro.
a quem o Cooperativismo multo dp.ve
Refere-se
inicialmente o emlnentf
especialista a um pronunciamento i,!,
Ministro Cirne Lima, em janeiro
dêste ano, na sede do Banco do Nordeste. Trata-se de "corajosa manifestação", acentua Waldikl Moura, do
titular da Pasta da Agricultura. Eis
o trecho do artigo que contêm as palavras de Sua Exa.:
"Pouca divulgação teve um
Importante pronunciamento do
ministro da Agricultura, em janeiro dêste ano, em reunião ocor-
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e a au ten tlear seus
ri da na sede do Banco do Nor- constituição e funcionamento das co- !lvos.
deste, em Fortaleza CE. Entrf'- operativas, não nos abalançamos 11.
Sala das Sessões, em 2 de s embru
tratá-la em emendas, pois se o 00tanto trata-se de corajosa mant- 'vêrno
d~
1971. - Pacheco Chaves, Relator.
aOs cooperativistas,
festação 'de opinião pl'ssoal df!. faz pordesatendeu
AntOnio
BTlesoltn, Presidente.
questão fechada do seu
qual se poderá discordar' mas. ponto decerto
vista e de nada adiantarta
N9 ~
nunca, apontar como pe!lsa investir contra
momhos de vento.
mento obscuro.
Transforme-se a última parte do
Há todavia, na proposta do ExeSegundo apanhado taqul!cra- cutivo algunf dispositivos que, den- a..rtigo 84 em parágrafo único, a safico, aparentemt..nte não revisto tro da filosofia e do esquema tIJOr êle ber:
pelo autor, sell ~ensamento, em adotados, poderão sofrer reparos, pa"Os associados pessoas juI1d1cas
síntese, foi o seguinte' "O cuope- ra o efeito de dispor mais adequadasó poderão beneficiar-se dOs firativismo, que se des0rganizou mente da matéria de que tratam. No
nanciamentos se exercerem ativiem face de uma isençã.1 trilJuiá· fundo poderíamos entender essas modades agrlcolas, pecuárIas ou exria total, está prestes a !:ucum- dificaÇões como meras alterações re':'
trativas na área de ação da cobir porque não tem :ondiç5es àe dacionais. São elas, mencionando-se
operativa ou atividades de captucopetir
r·0m a sonegaçao da inicialmente as 7 emendas propostas
ra ou transformação de pescado."
vida normal brasileira . Então no parecer da COmissão de Economia
Justificativa
nos encontramos diante ele um pelo Deputado Sussumo Hirata, com
dilema que não está na área do as quais estou de pleno acôrdo, uma
Trata-se de emenda destinada 84)eMinistério da Agricuj~ura defi- apresentada nesta Comissão pela na~ a corrigir a redação do disposinir mas que a nós cabe dentro Deputada Ruy Bacela..r (n9 8) e outra tivo.
Sala das Sessões, em 2 de setemnro
das próximas semanas pelo me- pelo Deputado Diogo Nomura (n9 14),
nos orientar. Refere-se ao se- e que proponho sejam aodotaodas pela de 1971. - Deputado Pacheco Chaves,
guinte: ou o Govêrno decide Comissão de Agricultura, além de Relator. - Antônio Bresolin, Presiconceder novamente um pequeno mais 8 que permito-me apresentar de-nte.
N93 .....
estimulo tribuiário quàlquer a (de n 9s. 9. 10, 1l, 12, 13, 15 16 e 20) .
Concordo
ainda
com
as
seguintes
fim de que o cooperativismo
Redija-se assim o art. !l3:
mude de rumo e ao mesmo teIn- emendas propostas por membros desta
"Fica instituída a contríbulçtw
po se consolide através de um Comissão, durante os debates da ma...
sindical
cooperativista que sel'á
t.é-ria,
quais
sejam:
17
e
18,
do
Depuincentivo tributário, repito, que
recolhida
tado
Vasco
Ama..ro;
n9
19,
do
Depuanualmente pela coopeseja controlado e fiscalizado vertaào
Ruy
Bacelar;
21
e
22,
do
Depurativa
após
o encerramento de seu
dadeiramente pelo govêrno, e
exercicio
social.
a favor da Orgatado
Delson
Scarano.
que êsse incentivo deva ser obrl·
nização
das
cooperativas
Brasileigatôriamente, por exemplo, em·
Julgo que, com a aprovação das
ras
de
que
trata
o
art.
107
desta
pregado em assistência técnica à emendas supracitadas, o projeto fica
lei,
excluída
a
obrigação
de
pagaadministração cooperativa e à melhorado dentro de nossas atuais
mento de impôsto sindical a qualatuBl,(ão de produção de uma possibilidades e do exíguo prazo que ê
quer outra entida<1e."
cooperativa, ou, se essa não fôr atribuído ao Congresso Nacional para
a decisão das autoridades fazen· emitir parecer e estudar tantas e tanJustificativa
dárias brasileiras, então deve- tas matérias complexas e peculiares.
emenda visa modificar o Instante
mos partir, isto sim para a libe·
Assim, sou pela aprovação do Pro- emA que
se deve fazer .a, arrecadaçli.O
ralização total do sistema coope· jeto de lei n l1 292-71, com as respec- do impôsto:
o encerramento do barativista" .
tivas emendas a êle Incorporadas.
lanço.
A
adição
das palavras "pela
Sala das Reuniões, em 2 de setem- cooperativa" é meramente
Entende J) Engenheiro Waldiki
redacioMoura - e entendemos n6.s, qUe essa brc de 1971. - Deputado Pacheco nal.
liberalização absoluta (e descontro- Chaves.
Sala das reuniões em 2 de setemlada) seria perniciosa para o próprio
brc de 1971 - Pacheco Chaves, Ren - PARECER DA COMIssÃo
cooperativismo, mas de qualquer forlator. Antônio Bresolin, PresiA Comissão de Agricultura e Pol!ma não poderão as cooperativas comdente.
petir no mercado com as emprêsas tica Rural, em reunlã.o ordinária, h?N9 4
mercantis se não dispuserem de ade- je realizada, opinou pela aprovaçao
quadas armas e, se não tiverem essa do . Projeto de lei n 9 292-71, com a
Redija-se assim o art. 110:
capacidade de competição, não pode- apresentação de 22 emendas, nos têr"Os resultados positivos obtidos
rãe evidentemente proporciona..r aos mos do Parecer do relator, Deputa d 9
nas
operações sociais das cooperaP::\checo
Chaves,
lido
nesta
data
pelo
asSOCIadOS as vantagens que o sistema
não poderão, em hipótese altivas
Deputado
José
MandelJi
.
.:;ferece e que é exatamente a sua maguma,
ser considerados como renAs
emendas
n9s
.
1
a
7
são
origináneira de contribuir para o desenvolvida
tributável,
qualquer que seja a
mento do Pais. Valhamo-nos ainda r!!'\!, da Comissão de Economia, incorsua
destinação,
salvo os que prodos comentários dêsse analista do C:o- poradas pelo Relator desta Comis~ão
vierem
das
operações
de que traem seu pa..recer. O Deputado Ruy Baoperati vismo:
tam
os
artigos
85,
86
e 88 desta
9
"A cooperativa que é um órgão celar votou contra a Emenda n 7.
lei. "
próprio e representativo da comuEstiveram presentes Os Senhores
Justificativa
nidaode dos produtores, recebe um Antônio Bresolin, Presidente, José
Cuida o artigo 1l0, com a redação
mandato direto dos associados-co- Mandelll, Milton Brandão, Delson
mItentes para, em nome dêles, 8co.rano, Eraldo Lemos, Diogo Nomu- atual de declarar tributáveis os resulobter preços mais compensadores ra, Olivir Gabardo, Vasco Amaro, Ge- tados' das operaçõês com terceiros
destinados a premiar o esfOrço de raldo Bulhões, Edgar pereira, Paulo .(arts. 85 e 86) ou a renda. que as
seu trabalho, enquanto, na emprê- Alberto, Marcmo Lima, Ruy Bacelar, cooperativas receberão das sociedades
sa privada, a comercialização ope- Cardoso de Almeida e Victor Issler. de capitais de que venham a fazer
ra. totalmente com produtos de
Sala das Reuniões, em 8 de setem- parte.
pa..ra acautelar as cooperativas conterceiros, para subtrair dos pro- bro de 1971. - Deputado Antônio
dutores . o lucro que êles alcança... Bresolin, Presidente. - Deputado Jo- tra interpretações menos claras, acha...
mas conveniente fundir êsse disposiriam se vendessem diretamente sé Mandelli, Relator-Substituto.
tive com a matéria do art. 104 do Deseu produto. Por isso, todo êle é
EMENDAS OFERECIDAS PELA
creto n9 60.597-67, vigente, que diz
absorvido pela máquina de enreCOMISSAO
textualmente:
quecimento do empresanado mercantil. As cooperativas, sujeitas a
"Os resultados obtidos nas opeN9 1
regime rigoroso e múltiplo de fisrações sociais das cooperativas
Acrescente-se ao final do art. 199:
calização legal e contábil, (em
não poderão, em hipótese alguma,
"ou com a maior autoridade esparte pelo preconceito existente
ser considerados como renda tricolar do município, quando a code que elas dessangram a econobutável, qualquer que seja sua
operat1va
congregar associados de
mia fazendária) não podem deidestinação. "
mais de um estabelecimento de
xar de recolher corretamente os
Sala das Reuniões, em 2 de setemensino. "
tributos devidos, enquanto seus
bro de 1971. - Pacheco Chaves, Re.rustf(icatfva
co~correntes, bafejadOs pela aura
lator. - Antônio BresoZin, Presidente
de que pagam impostos e não têm
O dispositivo trata das cooperativas
N9 5 ..,...
privilégios, geralme.nte escapam à escalares, que sã.o dispensadas de foração fiscal ou têm meios de esca- malld'ades de registro, devendo apeNo art. 69 item m; art. 69 § 19 ;
motear lançamentos porque Sua nas remeter seus documentos ao art. 40 item In; art . 4,1 e parágrafo
contabilidade nã.o está submetida INeRA "devidamente assinados e au- unlco~ e art. 61, diga-se, conforme
ao contrôle de tantos 6rgã.os. Ilh- ten ticados pelo diretor do estabeleci- couber:
põe-se por isso o incentivo tribu- mento de ensino" (cujos alunos sa.o
COOperativa Central
tário a que se refere o Ministro os associados da cooperativa.)
Federação de Cooperativas
da Agricultura, mesmo condici-oConfederação de . Cooperativas.
Pensa-se, contudo (conforme estu ..
nado a que o seu produto seja in- d~ fel~os em recente semlnê.rlo coA emenda visa uniforullzar a denOvestido no custeio da assistência operativista realizado em Serra Ne- mmação dêsses três tipos de sociedatécnica pelas próprias cooperati- gra-SP), que as cooperativas escola- des cooperativa, citado ora como
vas. t,
res terã.o mais capacidade de sobrevi- "centrais", ou "cooperativa central",
Os aspectos abordados sao os ma.1s vência e de êxito se congregarem alu- e assim também "federação de coimportantes para quem analise a si- nos de tôdas as escolas ou de grande operativas" ou "federações etc ...
~ala das reuniões, em 2 de setemtuação do Cooperativismo entre nós. nmnero de escolas do município. NesA questão da maior liberdade para a se caso, outra deverá. ser a autorida- bro de 1971. - pacheco Chaves, Re-

lator.
denlle.

Antônio

No art. 69•

finte:

§

Bresolin,

Preai-

29. acrescente-se in

"salvo quan<1o autorizadas pelo
Banco central do Brasil na confonnidade de orientaçlio estabele..
cida pelo órgão normativo."
Justificattva

A emenda vIsa impedir que se consagre como abSOluta a ·proibiçlio constf.nte do parágrafo único do artigo 69
(de que as federaçOes de cooperativas
e as cooperativas centrais que desenvolvem atividades creditoriais não
possam admitir associados indiviauaiS. )
O órgão normativo das cooperativao
de crédito e da.s seções de crédito das
croperat1vas poderá vir a estaoelecer.
no estudo de cada caso, medidas que
facilitem o atendimento. pelas mesmas, dos associados individuais, alargando-se, assim, Os beneficios que
pOssam prestar a produtores rurais.
SaIa das reuniões, em 2 de setembro de 1971. - Pacheco Chaves, ~_
lator
Antônio Bresoltn, Presidente'.
N9 7
No art. 18 § 10; art. 27 § 19; art.
30; art. ~ § 29; art. 47 § 29; art. 49;
art. 78; art. 86 parágrafo único; art.
99 parágrafo único e art. 108 parágrafo único, diga-.se conforme couber
"seção de crédito das cooperativas"
erro lugar de "seção de crédito das cooperativas agrícolas mistas."
Justificativa
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O projeto, ao dispor a respeito d8.'l
atividades creditoriais em cooperativas nlio especificas (cooperativas de
crédito) refere-se semPre a "cooperativas agrícolas mistas." Ora, como
nãc há no projeto determinação de
qu", apenas as Cooperativas 'Agricolas
Mistas possam criar seções de crédito,
chegamos forçosamente à conclusâo
de que, a contrário sensu. não haveria contrôle nem fiscalização, por parte do Banco Central do Brasil, sôbre
as seçOes de crédito das cooperativas
agrícOlas simples (não mistas) ou das
cooperativas que desenvolvam outro
Objeto (consumo, produção industrial,
etc.)
Nossa emenda, que é apenas de redação, objetiva estabelecer que a crlaçá<J e o funcionamento de seções de
crédito em qUalquer cooperativa, singular ou simples, dependerá do Banco
central do Brasll.
Sala das Reuniões, em 2 de setembro de 1971. - Pacheco Chaves, Relator.
Antônio Brese>lin, ~esl
dente.
t=;;. N9 8
Redija-se assim o art. 47:
"A sociedade será administrada
por uma Diretoria ou Conselho de
Administração, composto exclusivamente de associados eleitos pela,
Assembléia Geral, com manda.to
nunca superior a quatro anos,
sendo obrigatória a renovação de,
no minimo, 1/3 (um terço) do
Conselho de Administração."
Sala das Reuniões, em 2 de setemb1'<' de 1971. - Pacheco Chavtes. RelatOl'o - Antônio Bresoltn. Presidente.
N9 9

No § 19 do art. 28, onde se diz "com
recursos destinados a fins específicos"
diga-se" com recursos e destinações
especificos" .
Justificativa

Parece que a intenção do pr01eto
seria aprimorar o disposto no artigo
39, do Decreto n 9 60.597-67 (regulaD}ento do Decreto-lei n. 9 5-9-66) . que
diz:
"Poderá a assembléia geral ordinária criar outros fundos além
do previsto no artigo anterior
(de reserva), com recursos e destinações específicos".
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Na emenda procuramos apenas
transpor para o projeto a expressão
vigente, como se vê.
Sala das reuniões, em 2 de sete!!!bro de 1971. - Pacheco Cha'ves. Relator .
Antônio Bresoltn, PresiJen ,
te.
_
N9 10
Inclua-se como item IV no art. 35:
"IV - por deixar de atender a
qualquer dos requisitos estatutários de ingresso ou permanência
na ~t'l'a.tiva·'

N9 13
rativas possam reformular os seus
estatutos, enquadrando-se na sisteSubstitutiva ao artigo 93 § 19
" . .. a contribuição sindical coo')e- mática estabelecida pela presente
rativista constituir-se-á de importàn- lei.
Sala das reunlOes, em 2 de seteJ;l1cia correspondente a 0,2 % ' (dois déCImos por cento) do valor do capita. Oro de 1971 . - Pacheco Chaves. ReAntônio Bresolin. Presisubscrito e fundos legais das' socie'l a- lator.
des cvooperatba;, no exerClClO SOCla! o" dente
N.O 16 ..-1
ano anterior até o limite máximo de
150 vêzes o maior salário minimo reo Projeto oriundo do Ministério 011.
gional do Pais, sendo o respecti rô
AgriCUltura
visa a consolidar as Comontante distribui do, por metade, à operativas de
produtores rurais, as
Organização das Cooperativas Bras. ,
quais,
em
face
da perda de vantaleiras e a outra metade, propociollal.
Justificattva
gens
tributárias,
se equiparam na comente, a suas filiadas nos E};t;a.dos.
mercialização
às
entidades tradicioO art. 31l . arrola os motivos de ex- Territórios e Distrito Federal, onde fÓI
nais
de
comércio,
com o pagamento
clusão de associados.
Entendemos alTecadada" .
do
ICM
e
do
IPI.
São agricultores
que êle deve ser alargado para conJustificativa
ou pecuaristar que, reunidos em Coter mais um, de óbvio interêsse Se
A presente Emenda se justifica por peratlvas, se organizam para a mea cooperativa eXige lHe o ass'/(:iaoo
dois
motivos: Em primeiro lugar, por- lhoria das condições do beneficiapreencha
determinadas
condições
que
é
justo estabelecer-se um teto a mento, industrial!zação e comercialipara ingresso ou permanência no quaG111 corresponoen · zação dJsseu' produtos. Vale ,dizer
essa
contrlbuição
dro social, está claro que, desatendias
necesidades
reais das en- qUfi! os desassistidos homens do camcia
com
das quaisquer delas, há motivo para
•
tidades
beneficiárias
e
prevenir -SI' po dentro da filosofia do cooperatia exclusão do associado. Exemplus: ú
produtor que abandonou a promissão ônus insuportável para as entidades vismo, se juntam para uma defesa
agrária; o empregado áe determmada contribuintes. Em segundo lugar, pela comum. São pessoas fistcas que não
tlmprêsa que se desligou da mesma, conveniência de fixar-se um crité~'i" têm organizaçãc privativa para a
uniforme em corespondência com a melhoria de sua atividade agropeetc ...
contribuição sindical devida pelas em- cuária.
se pode entender, poSala das reuniões, em 2 de setem- prêsas, de acôrdo com o ctisPOSt..1 na ré!!), a Não
Cooperatividade
industriais,
bro de 1971, - Pacheco Chaves, Re- Lei número 4.140, de 21 de setembro
que
pessoas
físicas
e/ou
jurídicas,
se
lator. · - Antônio Bresolin. Presiden- de 1962, que estabeleceu o liini~ máorganizem
para
a
formação
de
um
te.
ximo de Cr$ 16.078,20 por empresa.
NQ 11
O limite de 150 vêzes o maior salá- cartel. Daí a necessidade de ser bem
rio mínimo regional correspondente definida a categoria social de quem
Suprima-se o art. 53.
ao valor de Cr$ 33.900,00, con;! a V!Ul- o Projeto quer defender, isto é, o
tagem de adotar um critério flexível, prOdutor rural. Aliás, na exposiçãt
Justificativa
visto que o seu valor varia com o sa- Senhor Mihistro da Agricultura es
O dispositivo em tela determina que lário mínimo.
bem patente a intenção, quando
,
" diretor dI' coo.oerativa, caíldlOatu a
A contrllmição sindical cooperatlvls- refere "às Cooperativas de produtores
<.argo públic ' eletivo s~ clesincon,pati- ta conforme se estatue por êste par~ rurais" .
bi11ze seis meses antes do pleito.
Para evitar interpretações que tigrafo incide numa taxa de 0,2 % (d OIS
Trata-se, em primeiro lugar, de décimos por cento) sôbre o valor do ram a letra e o espírito do dispositiI)Ieceito imprópriO a uma lel cooprra- capital subscrito e diz dos fundos da vo, apresentamos a segUinte Emenda
ti vista, pvL; deveria estar numa leI sociedade cvopera tlva e não diz q11als Substitutiva ao Artigo 85:
e!eltoral. I!:m SE-guildo lugar , nao ve- os fundos. A palavra fundo neste ca"As Cooperativas Agropecuárias
mos nenhu'll~ incomp3.tlb:lioaae en- so é muito vaga; daí a necessi~adp. dp.
poderão adquirir produtos de não
tre a direcã< de uma cooperativa e se acrescentar a palavra legaIS, que
associados, agricultores ou pecuali realizaç:'\.
de cam;>anha E.lei t.oral. assim caracteriza bem a incidência da
ristas, para completar lotes destiA acolher a norma, seria m;;,ls raz<.a- referida taxa.
nados ao cumprimento de convel qUe a Imp 1amássemos na leI sintratos
ou suprir capacidade ocioSala
das
reuniões,
em
2
de
setemdical, na !el esportiva, etc. ,
sa de instalações industriais das
Deputado Pacheco
bro de 1971. Sala das reuniões, em 2 de set!:in- Chaves, RelatoTL - Deputado AntóCooperativas que as possuem".
bro de 1971. - Pacheco Chaves, Re- nio Bresolin, Presidente.
Sala das reuniões, em 2 de setemlator.
Antonio Bresoltn, PresIC!enbro de 1971 . - Pacheco Chaves. ReN.O H
te.
Antônio Bresolin, Presilator.
N912
Art. 84. Substitua-se sua redação dente.
r N.O 17
Redija-se assim o art . 109:
pela seguinte:
"Fica extinta a contribuição de
"As cooperativas de crédito ruAltere-se a redação do inciso V ao
que trata o art. 13 do decretoral e as secções de crédito das capítulo XVI - art. 107, ficando
lei n 9 60, de 21-11-66, com a recooperativas agríCOlas de qual- assim redigido:
dação dada pelo decreto-lei núquer grau só poderão operar com
"Renovar 1/3 (um têrço) dos
mero 668, de 3.7-69".
associados, pessoas fisicas, percargos diretivos, mediante votatencentes aos seus quadros, ou,
ção."
Justificativa
em se tratando de cooperativas
Sala
das reuniões, em 2 de setemO Decreto-lei n 9 60, que reorgan1centrais aos quadros de suas bro de 1971. - Pacheco Chaves, at;-.
zou o Banco NacIonal de Cré1ito
cooperaÚva~ associadas, exigindo- lator. Antônio Bresolin, pres.,.,
Cooperativn estabe!ece:.! que parte de
se dêsses associados que de for- dente.
seu capital seria subscrito pelas 000ma efetiva e predominante:"
N.O 18
perativas de dois modos:
Suprima-se o Artigo 111 e seu paJustificativa
a) mediante a retenção, pelo Banrágrafo único .
co de uma percentagem dos financiaO Art. 84, com a sua redação oriSala das reuniões, em 2 de setemm~ntos que viesse a conceder às mes- ginal, proíbe que as cooperativas cen- bro de 1971. - Pacheco Chaves. Remas'
trais operem diretamente com l~vra- lator.
Antônio Bresoltn, Preslb)' mediante contribuição obrlgato- dores associados seus ou asSOCIados dente .
ria por parte das coperativas, consis- de cooperativas subordinadas às cenN.O 19
tente numa percentagem calculada trais. Essa proibição vai acarr~tar
Acrescente-se ao final do artigo 7!i
sôbre seu movimento.
sérias dificuldades às cooperatlvas a segUinte expressão:
A contribuição da letra ub" foi de- centrais, pois vai obrigar ca~a coo"sendo imunes à tributação".
clarada inconstitucional, expedindô-' o perativa regional. sua assoclada, a
Sala
reuniões, em 2 de setemGúvêrno o decreto-lei n 9 668, para lhe manter sua própria secção de crédi - bro de das
1971 , _ Pacheco Chaves, Redar outra forma, que ainda, segl:ndo to. onerando e prejudicando a orga - lator.
Antônio Bresolin. Presios interessados, teria o mesmo viclo da nizaçãb,
dente.
anterior.
.
Sala das reuniões, em 2 de setemN.o 20
Os cooperativistas se vêm. batp.ndo
desde a edição do decreto-Iel n 9 60. bro de 1971. - ~acheco ,C'!-aves. R(\- ~ Numerar os incisos especificados no
pela supressão dessa taxa do arL!go lator. - Antônto Bresolm. Presl- Art. 84.
13 (chamada de "taxa de coopera- dente.
j
Sala das reuníões. em 2 de setem.
ção" no citado
decreto-lei n9 60) ,
N.O 15
bro de 1971. _ Pacheco Chaves _
pois ela onera demasiadamente 90S fiArt. 113. SUbstitua-se sua redação Relator.
Antônio Bresolin - Prenanças cooperativas e incide _sôbre pela seguinte:
sidente.
tôdas elas, indiferentemente se sao ou ,
'Fica estabelecido o prazo de
N.O 21
não clientes do banco. Elas se., con12
(doze)
meses
para
que
as
coformam elas aceitam a retenção d')s
Acrescente-se ao artigo 86 a exoperativas atualmente registradas pressão
financiamentos, mas não a contribuiagropecuárias, ficando o renos órgãos competentes reformu- ferido dispositivo
ção compulsória.
assim redigido:
lem os seus estatutos, no que fôr
"Art.
86
,
As
Cooperativas agro~
Parece que a Câmara andará acercabível, adaptando-os ao disposto
pecuárias
poderão
fornecer bens
tado se fizer a retificação proposta
na vresente lei .
e
serviços
..
.
"
na emenda.
Sala das reuDlões, em 8 de setemJustificativa
Sala das reuniões em 2 de sev~m
bro
de 1971. - Pacheco Chaves bro de 1971. - Pacheco Chaves, ReE' de importância que seja estabe- Relator. - AntOnio Bresolin - Prelator - Antônio Bresolin, PresideT'te. lecido um prazo para que as coopesidente.

,

N.· 22

Dá nova redação ao art. 80:
Os produtos perecíveis entregues à
cooperativa pelos seus aSsociados implicam em outorga de plenos podêre1'
para dos mesmos disporem, graválos em garantia das operações de crédito, realizados pela sociedade.
Parágra:o único. Os produtos não
perecíveis entregues à , cooperativa
não poderão ser comercializados.
gravados ou Instrumentos de operação creditícia, sem expressa autorização do cooperado.
Sala das reuniões, em 8 de setembro de 1971. - Pacheco Chaves Relator. - Antônio Bresolin - Presidente.
PARECER DA COMISSAO DE
AGRICULTURA E POLtTICA RURAL AS EMENDAS DE PLENARIO.
1 -

Emenda n.· 1: Acrescenta o têrmo
"tributários" à redação do parágrafo
único do arti~o 2.·, visando incluir
os incentiv03 tributários entre os
que poderão gozar as cooperativas.
Sou de parecer favorável.
Emenda n.· 2: Visa aumentar o
número mínimo de pessoas físicas
necessárias à criação de cooperativas
singulares, o número mínimo de cooperativas associadas para formar
a
ooperativas centrais e o número mi. . ,Imo de federações de cooperativas
ou cooperativas centrais para formar as ronfederações,
Sou de parecer contrário, pois o
número proposto pela mensagem do
govêrno, facilita mais a organização
coperativista já tão dificultada por
0utros óbices.
Emenda n.· 3: Visa a emenda manter, quanto aos prazos, para as cooperativas de habitação, de crédito e
das seções de crédito das cooperativas mistas, as vantagens que o projeto garante às demais cooperativas,
subordinando apenas aos órgãos próprios de finanças e do sistema habitacional aquilo que lhes é peculiar.
Sou de parecer favorável à emenda.
Emenda n.· 4: Visa Incluir a armazenagem entre as exeções previstas
no Projeto de lei na participação do
capital das cooperativas.
Sou contra a emenda, pois a armazenagem, no meu entender, não se
inclui nas exceções, evidente por si
mesmas, cdrlstituidas por eletrificaÇãO,
irrigação e telecomunicações,
nde a atividade estatal ou de inteJ,'êsse público tem papel determinante.
Emenda n.· 5: Visa aumentar o capital mínimo obrigatório para a formação de cooperativas, excetuandose as escolares.
Sou contrário à emenda, pois, a
rigor, para se constituir certas cooperativas não seria necessário nem o
capital. Prefiro os limites inferidos
do PTojeto Governamental.
Emenda n.· 6: Sou de parecer contrário pelas razões expostas ao discut ir a Emenda n.O 4.
Emenda n.· 7: A emenda propõe
o limite de 20 % dos associados para
a realização de Assembléias Gerais
das cooperativas singulares, em 3."
convocação.
Sou de parecer contrário, pois o
número proposto no PTojeto de Lei
(lO associados) é para permitir que,
em 3." convocação, se realize a assembléia geral. quando é manifesto o
desinterêsse :}ue esta desperta entre
os associados.
Emenda n.· 8: Visa a emenda atribuir, em caso de dissolução, o fundo
de reserva das cooperativas singulares, à Cooperativa Central ou à sucursal mais próxLma.
-Não sei como poderiam dispor de
haver que não pertencem ao público,
mas sim aos cooperados.
Sou de pa.recer contrário .
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Emenda n 9 9: Visa a emenda defi-' "B", Orensy Rodrigues, Antônio Ue-

nir claramente a isenção tribLltaria : no, Edgar Pereira, Paulo Alberto, Flásôbre as operações originadas pelo <ito vio Giovani, Juarez Bernardes, F!'ancooperativo.
cisco Libardoni, Pacheco Chaves, MiIPrejudicada pela aprovação antkf lor ton Brandão, Cardoso de Almeida
neste órgão técnico de outra emcmda Dias Menezes, Delson Scarano, Va3co
idêntica de autOlia do Deputado ''t!.ly Amaro, Diogo Nomura, José ManreJll
Bacelar.
e Ruy Bacelar.
Emenda n 9 10: Visa a menda tralls- . Sala das Reuniões da Comissão, em
ferir armazéns do Ministério da Agri- 9 de setembro de 1971. - AnL(mio
cultura às cooperativas, quando de Bresoltn, Presidente.
Pacheco
socupados há 2 (dois) anos pelo me- Chaves, Relator.

n~óu de parecer contrário.
Emenda n9 11: A emenda pret"nde
submeter a eleição a rept'esentaçij,<) da
Organização das Cooperativas Biaslleiras no Oonselho Nacional de Çooperativismo.
Sou de parecer favorável à emenda,
pois se ,a eleição constitui cond:ção
"sine qua non" para preenchim':JJto
dos órgãos diretivos, Organização das
Cooperativas (art. 107 - § Ú:-- 1CO
item IV do projeto) não vejo poreue
também não serem eleitos os representantes desta no Conselho Naclfl:1al
de Cooperativismo.
Emenda n 9 12: A emenda visa garantir a efetiva realização da reur.rião
mensal prevista sem subordiná-Ia aos
caprichos dos representantes dos órgãos do govêrno que a compõem ,
Sou de parecer favorável.
Emenda n 9 13: Visa suprimir a at:ibuição conferida ao Conselho Na.~lo
nal de Cooperativismo de Orll'anlM' o
Cadastro Geral de Cooperativas.
Sou de parecer contrário à emenda.
Emenda n 9 14: A emenda meillora
o texto do projeto .
Sou de parecer favorável.
Emenda n 9 15: Visa acrescentar especificando, atividades a serem beéie
neficiadas pelo Banco Nacional
Crédito Cooperativo.
A emenda é casuística e I exclue,
conseqüentemente, outras atividades
que mereçam ser. atendidas.
Sou contrário à emenda.
Emenda n9 16: Visa a
aplicação
ObrigatÓria de 3% do FUndo Naclonai
de Coperativismo no treinamentv 'le
lideres e administradores e no Cooperativismo escolar.
Sou contrário à vinculaç110 obngatória de recursos e, conseqüentemente, dou parecer contrário à emenda.
Emenda n 9 17: Fixa os juros qu~ o
Banco Nacional de Crédito Copera ',!vo cobrará em suas atividades de f!.
nancoamento às coperativas.
Não acho que se deva fixar a t'lxa
de juros. Esta deverá ser cobrada de
acôrdo com a politica geral no setor
financiamento.
Sou contrário à emenoa.
Emenda n 9 18: Visa incluir o "COOperativismo "como matéria obrig>\tória no currículo das Escolas Rurats.
Sou contrário à emenda.
Emenda n~ 19: A emenoa
quer
obrigar as Coperativas a organizarem
Comitês Educativos encarregados de
difundir seus princípios, etc.
,
Esta não é atribuição de coop-:!re '
tivas poiS estas são senão emprê.;as,
com ' ca.racterísticas próplias.
Sou contrário à emenda.
Sala das Reuniões, em 2 de sets.!mbro de 1971. Deputado Pacheco
Chaves.

PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Agricultura e Política Rural, em reunião ordinária hoje
-.ealizada, ao apreciar as Emenda..~ de
Plenário ao Projeto n 9 292-71, concluiu nos têrmos do parecei do Relator, pela aprovação das
Emellda~
n9s 3 e 14; pela rejeição das n 9s ~, 4,
5. 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16. 17, 18 e 19.
Pela aprovação das qe n 9s 1 e 12, contra o voto do Deputado Delson Scarano; pela prejudici alidad~ da d~ ,n 9
9, em virtude de aprovaçao ante:'lor
neste órgão técnico de outra em,:c1da
idêntica de autoria do Deputado Rny
Bacelar.
Rejeitou, contràriamente ao Parecer do Relator, a Emenda n 9 11
Fstiveram presentes os Senhore'
Antônio Bresolin, Presidente, Ed 7aldo
Flôres, Vice-Presidente da TUrll1?.
II
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PARECER DA COMISSAO Df!.
ECONOMIA
I - RELATÓRIO
Com a Mensagem n 9 300, de 19 de
agôsto de 19'71, acompanhada de Exsição de Motivos do Sr. Ministro <ia
Agricultura, o Exmo. Sr. PTesidé'nte
da RepÚblica encaminhou ao Con ·
gresso Nacional, para deliberação n.
prazo a que se refere o "caput" do
art. 51 da Constituição Federal, proJeto de lei que tem por objetivo reformular a legislação que regUla a criação e o funcionamento das sociedddeó
cooperativas, em substituição às normas vigorantes do Decreto-Lei nume
1'0 59, de 21 de novembro de 1900 e
seu regUlamento, baixado com o Decreto n9 60.591 , de 19 de abril de
1967 ,
....
Cabe a esta Comissão, nos tênnos
do § 49, do art. 31 do Regimento Interno opinar sôbre o mérito da correspondente proposição legislac;va
que, nesta Casa, tramita sob níuner
292, de 1971.
Os que acompanham mais de perto
o Movimento Coperativista brasileiro
sabem que a edição do Decreto-le! n 9
59 desagradou a largas áreas do cooperativismo, pois esperavam os llderes que, na pleiteada reforma da !e
gislação então vigente, se realiza.~s
efetivo apromoramento dêsse útil
lnstrumen to organizacional.
Não obstante - há de se reco:-thecer - norma concessiva de delegaçãl'
perimtiu ao poder regulamentll.dOl
que, no ato da regUlamentação, ol.lgu ,
mas arestas fôssem aparadas, ml!'O'
rando os efitos, não desejados, da le
regulamentada. O que não imped! to
no entanto, oontinuassem insist.:nd<
os queixosos, junto às autoridades
para que se procedesse a nova revisão
das normas vigorantes.
Duas eram as entidades represcutativas do cooperativismo, cada qua'
batalhando, de seu lado, para conseguir o atendimento das reinvin jiC9 '
çOes dos coperativistas - a Aliança
Brasileira de Gooperativas ...... ' .
(ABCOOP) e a UlJião Nacional da'
Sociedades Cooperativas . ....... . .. ,
UNASCO) .
Num Congresso Cooperativista n:a1Izado em 1989, na cidade de Be]!
Horizonte, sob os auspícios do emInente Ministro Cirne Lima, logou o
ilustre titular da Pasta da Agnnul
tura que as duas entidades se fU,I ~.!S
sem numa única , (Organização da;
Cooperativas Brasileiras - OCB) flcando então firmemente acertado qU I
aquêle ilustre Ministro patrocinar. a ~
revisão legislativa pleiteada.
Segundo sabemos, o projeto em exame acolhe pontos de vista da entlda
de representativa dos interêsses de
cooperativismo nacional.

dos associados escala e que, justam
tornam distintas das e
representadas. Enquanto em São Paulo,
por exemplo, deu-se preferênCia à denominação "Coopera ti va Central" , no
Rio Grande do Sul os cooperativistas
preferiram a titulação de "Federação
de Cooperativas".
Por Indicar-se desnecessária a diversificação de objetiv~as entidades optou o projeto - em alteração recomendável_ - pela. S?lução lógica da eliminaçao da dIstmçao das
finalidades dêsses órgãos.
A legislação vigente proibiu que as
cooperativas centraIS acolhessem em '
seu quadro social associados individuais, mas apenas sociedades coo~e
rativas. Tratava-se de uma movfWao,
pois as normas anteriores - Decretolei n 9 22.239-3,2 e lels que o modificaram - permitiam a dualidade, e essa
prática atendia às necessidades dos
agricul tores .
Com efeito, se queremos o cooperativismo como instrumento de desenvolvimento rural, não .,podemos opor
obstáculos ao uso, pelos agricultores,
do sistema cooperativo. para êsse fim.
O lavrador, naturalmente, deVe ser
livre para escolher a cooperativa que
melhormente atenda seus interêsses,
inclusive uma "central" ou "federação", pois pode ocorrer que a cooperativa singular próxima de sua propriedade não tenha, como unia cooperativa central, mesmo distante, serviços que o satisfaçam.
Louve-se, a propósito, o projeto, que
restabelece sem dúvida com o aplauso
de todos oS interessados, essa prática,
embora não indiscriminadamênte, pois,
cautelosamente, determina que os
associados individuais se congreguem,
nas centrais ou federações, em grupos
especiais que funcionarão como uma
"pré-cooperativa", prevenindo a futura transformação dêsses grupos em
cooperativas. Tem o dispositivo, assi.m,
'1m sentido educativo dIgno de elogIOS
(§ 19 do art. 69 ).
U -

Atividades Creditórias nas
Coo'[LC<fattvas

O Decreto n 9 22.239-32 permitia que
as cooperativas desenvolvessem, ao
lado de outros objetivos, a atividade
creditória (cooperativas mistas). Isso
se constituia particularmente útil para
15 cooperativas ruraif (denominação
'lsual para as cooperativas que congregam produtore ~ agropecuáriOS) ,
pois elas tinham condiçôes de oferecer
aos seus associado;;. slmultâneamente,
serviços de compras en' comum, se~vi
ços de venda em comum e serVIços
creditórios. O Decreto-lei n 9 59, no
entanto, por motivos que não colhe
referir nesta assentada, vedou essa faculdade, estipulando que as atividades
creditórias sómente poderiam ser desenvolvidas em coopE'rativas singulares
.c um único objeto): as cooperativas de
crédito.
As reclamações dos cooperativistas
não cessaram e seus lideres vêm, desde
então, procurando convencer as au~
ridades de que a realização de atlvldades creditórias nas cooperativas rurais seriam realmente benéficas e, se
algum abuso houve, teria sido fácil
identificar os dirigentes Inidôneos.
O tempo transcorrido permitiu demonstrar
o acêrto de tais aTgumentos
II VOTO DO RELATOR
e, agora, o projeto volta a permitir,
Confrontando o presente
projetu com cautelas que endossamos, que as
com a legislação vigente (Decreto-le cooperativas não especificas pode~ão
número 59 e seu regulamento, o De desempenhar atividades credItÓrias
creto 60.597). verificamos o segull~ te juntamente com as demais de seu
programa.
I - Coperativas Centrais e
Federações de Coperativas

Tanto na legislação vig'ente quanto
na anterior, previam-se dois tipos Je
sociedades destinadas a reunir as
cooperativas singulares (cooperatlv~
de 19 grau): as Cooperativas Centrais
e as Federações de Cooperativas . A
cada uma delas outorgavam-se encargos diferentes, mas, na realidade, as
duas denominações serviam para Indicar sociedades que, reunindo coeperativas, realizavam, como realli.r..m"
em beneficio das filiadas - porti!nt("

lU -

Livros Obrigatórios

O capitulo relacionado com os livros
que as cooperativas devem utilizar
para registro de seus atos e fatos foi
louvàvelmente simplificadO no projeto.
IV - Capital
A primeira modificação a quê devemos aludir, relativamente ao capital
das entidades cooper tivas, refere-se
ao limite máximo do valor d~s quotaspartes em que o mesmo se dIvide.

•
•

24 Pela legislação atual, I!sse valor está
VIII - órgltos de Administraçllo
porém, os associados precisam cobrir Sp, uma sociedacte mercantil destifixado em Cr$ 1,00 No projeto prevêas
despesas, autorizam êles (mediante nada a industrializar a laranja. Todo
se, prudentemfmte limite em têrmos . Duas modiflcações de importância norma
estatutária. ou deliberação em
do "maior salário-minlmo vigente no Im:ere . o pr~Jeto, na parte relatIva à assembléia) que a coopera tiva retire, o capital foi subscrito por citricultores. Uma das mais eficientes de nosPais" .
admlm~traçlo da.< cooperatlva~ um.a , do resultado da exemplificada venda, sas
(Cooperativa Holamdetermmando que a. admml~traçao I uma parcela para aquêle fim (cober- bra),cooperativas
que
teria
interêsse
em encamiHá que se assinalar nesse capitulo, deve ser renovada. _a cada elelçao, em, tura das despesas sociais), calculada,
nhar
para
a
indústria
a
produção
reoutra inovaçao. ~egundo a legislação ç;elo mepos. um terço de seus mem- àbviamente, por estimativa, pois o
cebida
de
seus
cooperados,
não
pôde
atual, que o proJeto. acolhe, o~ asso- bros dll'lgentes, a outra, estabelecendo quantum exato do que lhes caberá no
fazê-lo por vedar a lei que ela se
"
.
clados das cooperatIvas poderao ser, I o ç;erlodo de 6 meses antes do pleIto,
pelos respectivos estatutos, compelidos antes do qual deverão afastar-se da rateIO fmal das despesas só sera real- filie a uma sociedade não cooperaa subscreverem caplral proporcional diretoria aquêles que se candidatarem mente conhecIdo no fIm do ano, tiva.
ao seu movimento fmanceiro ou a a cargo pÚblico eletivo. desincompati- qu~ndo no .enseJo do balanço. Se a
XIV - Sistema Trabalhista e
estImatIva tlv~r SIdo a:l~~ e, portanto,
outros fatos econômicos. Estabelece o bilizando-se, para efeito de eleição.
projeto, como inovação, que, nesses
Além dessas alterações, modifica o houver _ um
superavlt, as c(;mtas
Representativo no Cooperativismo
casos. o estatuto deverá prever a revi- projeto. de 3 para 4 anos. o limite mdlcarao uma sob:a, que devera s~r
As cooperativas não se enquadram
slo periódica dêsse car.ital, para ajus-I máximo permitido para o periodo de devolVIda ao ~~ocI~do, na proporç~ em nenhum dos esquemas sindicais,
tamento às condições vIgentes, o que mandato da piretoria ou do Conselho .exat.a ~a con.~nbUlçao fel~~ p?r. ~Stl pois êstes foram formulados tendo em
é, sem dúvida. boa medida para asse- de Administração das Cooperativas.
matl\:,a:_ s~ tIver haVIdo deflclt. a vista a emprêsa capitalista. Era pregurar o adequado relacionamento do ,
msuflclencla te rá que ser cbber~a pelo ciso implantar um, espeCial, para elas.
capital do associado com o movimento '
IX - Desmembramento de
asSOCIado _na mesma proporçao da Os redatores do projeto encontraram
. d d ( Q d • t 27)
Cooperativas
contnbUlçao que antecIpou.
d
meio. Instituiu-se, como represen.
Permite a lei e permite o projeto otante
a SOCle a e § 2 o ar .
do cooperativismo, uma entiV - Fundos
A legislaçao preve nOje apenas as que. dêsse "superavit" ou ' sobras, se dade privada
civil, sem
hipóteses de fusão e incorporação de retirem recursos para compor o Fundo fins lucra'tivos), (sociedade
se
denomina
Orque
A legislação em vIgor obriga apenas cooperativas. O proj~to admite . mais, de Reserva e. agora também. para o
ganização
das
Cooperativas
Brasileiras
as cooperativas, a propósito. à cons- ' o "desme!TIbramento dessas .entlda- Fundo de Assistência Técnica, Edu- (já aludida no inicio dêste parecer),
tituiçao do Fundo de Reserva. O pro- des! ou seja, que uma ~ooperatlva que cacional e Social
,ieto, no que, aliás. acolhe reivindica- ' haja atmgldo dlmensao madequadaPara atender às situações deficitá- cujas características fundamentais se
estabelece. Para assegurar a viabilin
ção dos líderes cooperativistas, passa mente grande. se. desmembre em .ta: - rias e antes de 05 associados serem dade
de seu funcionamento, o projeto
a exigir, também a constituição do tas quan.tas se mdlCjuem_ necessanas compelidos a complementar suas concria
a
"Contribuição Sindical CoopeFundo de Assistência Técnica, Educa-. ao atendImento dos mteresses de .seus tribuições para o custeio dos gastos
rativista",
que as cooperativas recocional e Social. Dessa maneira, a co- associados, procedendo-se à repartlpo. sociais, a administração poderá retiem
beneficio
da entidade, para
lherão,
operativa ficará armada de recursos entre as novas cooperatIvas, na pro- rar recursos do Fundo de Reserva, o
ser
repartida
entre
essa
entidade e as
para realizar atividades que a distin- \ ~orçao do capItal de eada aSSOCIado que é natural. pois como vimos, é êle
.guem dos demais tipos de sociedade, que para il: s . mesmas ,se transfenrem. composto com recursos dos própriOS "organizações" estaduais, que se constituirão representantes do cooperatiou seja, amparar e assistir seus asso- do patnmomo da enoldade desmem- associados (art. 89).
clados e familiares, quer no setor téc- brada, assIm . como os fundos que a
Há mais uma importante inovação vismo no âmbito dos Estados, Terrinico, quer no setor educacional, como mesma possUla os qU~IS, nas .novas a registrar no exame dêsse capitulo: tórios e Distrito Federal.
ainda no setor sociill Mas já há co- cooperatIvas. ~ontlT1uarao mdlvlzlveis diz ela respeito à permissão dada às
XV - Conselho Nacional de
operativas que, hoje, graças à com- e.ntre os assOCIados se antenormente cooperativas para que subdividam a
Cooperatwismo
preenslO e à colaboração financeira de tIVessem essa carar.teristlca.
contribuiçao dos associados destinada
O projeto, apesar da oposição de
seus associados, realizam valioso traX _ Dissoluçiio das Cooperativas
ao custeio da sociedade, de forma a
muitos
críticos da legIslação cooperabalho nesse sentido . Melhormente
.
_ . que todos êles atendam às despesas
será, a partir da transformação dêste . Introduz o projeto uma alteraçao ' ç;erals cobrindo os gastos com serviços tivista. mantém o" Conselho Nacional
projeto em lei, quando tôdas terão Importante nesse Cap!Tulo. ?egundo a especificos apenas aquêles que dêles de Cooperativismr. com atribuições
semelhantes às que hoje, a legislação
condições de atingir os pré-mencion1;l- lei atual, pOdem os aSSOCIados (em usarem.
em vigor lhe atribui, alterando, condos objetivos.
maioria, é claro) delIberar "sponte
suae", a dissolução da cooperativa. XIII - Operaçôes das Cooperativas tudo, um ponto importante: o de que
Quanto ao "Fundo Nacional de Co- Para evitar o ç;erigo de tal deliberação
será o Ministro da Agncultura quem
operativismo", instituido pelo Decreto- ser tomada em detrimento do direito
Encontramos também neste capitulo o presidirá, e não mais o Presidente
lei n9 59, há que se assinalar que nem da minoria, que pod~ de,sejar conti- algumas inovações de nota: a) auto- do INCRA, funcionando êste como
essa lei nem o decreto que a regula- nuar operando a SOCiedade. prevé, rizaçlo às cooperatIvas para se regis- suplente. no referido cargo, do Titular
mentou referiram-se às fontes de oportunamente, o proJeto, no item I, trarem como armazéns gerais, poden- da Pasta da Agricultura.
recursos destinados à suas finalidades, do art. 63. que a dissolução voluntária do. conseqüentemente, emItirem "CoXVI - Outras Dzsposições
a não ser à importância micial de não poderá se efetivar quando um nú- nheCImentos de depósito" e "WarCr$ 500 .000 . 000,00 (qumhentos milhões mero minimo Q(' associados, estabele- rants". E esta é , sem dÚVIda, das alteAlgumas movaçbes são ainda estade cruzeiros), que cumpria ao INDA CIdo na leI (art 69) se dispuser a rações mais realçáveis do projeto, uma beleCIdas
no proJeto. concernentedepositar. em favor da referida conta, assegurar a continuidade da coopera- vez que amplia grandemente as possi mente, por exemplO, ao Banco Naciono Banco Nacional de Crédito Coope- tiva.
bi ~ idad , "
de as cooperativa~ rurais, nal de Crédito Cooperativo, que poderativo S. A. (Decreto-lei n9 59,
que são as mais mteressadas. de le- rá passar a receber depósitos das coXI - Ato CooperatIVO
art. 24). Previdentemente. agora, o
vantarem recursos sôbre a produção'
de crédito e das seções de
Uma inovação importante, se bem de seus cooperados em depÓSito em operativas
projeto corrige ·a omissão daquele
credito
das
cooperativas que não teDecreto-lei, CrIando as fontes de su- que sem o alcance desejado pelos co- seus armazéns, com a finalidade, aliás nham essa destinação espeCifica. e,
primento do Fundo Nacional de Co- operatiVistas, é a de se 'l'econhecer a de atender aos interêsses dêsses mes- ainda, operar com pessoas fisicas ou
operatiVismo, que é mantido junto ao existência do "ato cooperativo ', que mos cooperados;
juridicas estranhas ao quadro social
Banco NaCIOnal de Crédito Coopera- sio, na definiçao do projeto. os prab) autorização, às cooperativas de das cooperativas, desde que haja bet.lcados entrt' a- cooperatIvas E' seus vendas em comum de produtos , rurais nefIcio para as coo[>E'ratlvas e estas
tivo (art. 104).
associados e entre êstes e aquelas e (geralmente chamadas cooperativas figurem
na operação bancária.
VI - Associados
ainda entre as' cooperativas associadas ruraIS). de adquirirem, de terceuos
Extingue-se
criada em favor do
entre si. ato esse não caracterizador produção necessária a completar lo- BNCC . devidastaxa
pelas cooperativas.
No capitulo relaCIOnado com a ad- de operação de mercado. "nem de tes destinados ao cumprimento de
Consideram-se tributil.veis os resulmisslo e desligamento dos associados 'ontrato de compr', !' venda de pro- contratos. ou suprIr capaCidade ociosa
tados auferidos pelas cooperativas em
há. por igual, dispositivos que aprimo- juto ou mercadoria .
das instalações industriaIs.
suas
operações com terceiros, ou deram a legislação atual. Assim é que
Trata-se, não se pode deixar de conA razlo de ser da permissão explI correntes de sua participação em emse ç;ermite que compartilhem dos be- ;iderar . de uma vitória dos coopera- ca-se: It quI' a cooperativa pode atra
nefICIOS das atividades das cooperati- tivistas. que podem assim demonstrar vessar fase de carência de prOdutos presas não cooperativistas, resultados
vas de eletrificação, Irrigação e tele- Que o ato cooperatIvo não se confunde ,: ara atender a "eus compromissos. esses que, segundo se dispõe, mtegrario o Fundo de Assistência Técnica,
comunIcações quantos se localizem na com o ato mercantil.
Quando seja deficlent.e a safra dos Educacional e Social, não sendo, porárea das respectiva" operações, sendo
cooperados;
tanto. distribUldos aos associados indiXII - Dzstrzbuzçao de Despesas
agricultores as pessoas físicas, e, as
c) permissão, às cooperativas, para vidualmente ou diretamente.
.Iurldicas, sem essa limItação. Hoje,
É um capItulo nôvo que se insere
Estabelece-se que as cooperativas de
ha. por exemplo dIficuldades na ex- na legislação brasileira de coopera ti- tornecerem bens e serviços a não
pa nSlo da rêde elét rlca rural a con- vlSmo, êste, relaCIOnado com a distri- c1ssociados, desde que ISSO atenda aos consumo terão preterencia (uma vez
sumidores não agricult.ores. o que, evi- buição das despesas das cooperativas. objetivos socIais. Aqui também, na atendidas as deduções determinadas
dentemente. constitui um absurdo. Todos sabem que a 'cooperativa não mclusao dêsse permissivo legal, preva- pelas legislaçôes especificas) para re1!:sse tipo de cooperativa não deve ser vIsa a lucros, mas nem todos, senão leceu o bom senso pois, em muitos cebimento de seus créditos de pessoas
constituldo para atender a pessoas geralmente os espeCialistas, podem casos, a ampliaçã<> dos servIços pro- 1undICas que efetuem descontos nas
<digamos assim para melhor esclare- indicar quais as peculiaridades da voca reduçã<J de custos. o que é do fôlhas de pagamento de seus emprecer nosso pensameT'to) mas a áreas. slstematica opera.cional dêsse tipo de maior in teresse para a sociedade. Em gados, associados das mesmas coopeTodos os que operarem dentro da área sociedade, que mostram, ineludivel- muitos casos, também, não pOde a rativas.
de operação da cooperatIva de energia mente. nao terem elas objetivos de cooperativa (co,isa comum nas pequeFinalmente, assinale-se uma grande
eletrIca. deverão pOder usufruir da lucro nem oportunidade de obtê-lo.
nas cidades) deixar de atender a não melhoria em relação à lei vigente, resenergia por ela distribulda.
aSSOCIados, pois, talvez, seja ela o peitante à exigência de parecer de
O art. 81 do projeto consagra a único
varejo de certos produtos, ou o auditores na prestação de contas das
norma de que
VII - Assemblézas Gerats .
que, a preços mai!> baIXOS, pOde for- cooperativaS. Essa exigência, hoje, tem
"as despesas da sociedade serão nece-los. A prática continuada de caráter geral e alcança tôdas as coopeRelatIvamente às normas destinacobertas pelos associados, medi- compra na cooperativa, acaba, ade- rativas. Inclusive aquelas de pequena
das a regular as assembléias gerais,
ante rateio na proporção direta maIS, por levar o não associado a re- capacidade econômIca. que não podem
duas inovações dignas de reglStro: a
da fruição dos serviços".
conhecer a conveniência de sua filia- pagar os altos honorários de um audiprimeira, sobre o sistema de represenIsso quer significar o seguinte ção á sociedade.
tor, ou que estejam locallzadas em citaçio dos grupos de associados indi- numa cooperativa de comercialização
Por fim, assinale-se a autorização - dades onde não existam êsses profisviduals das cooperativas centrais e das rural, por exemplo: a sociedade recebe com as cautelas recomendáveis, atra- sionais. Em tais hipóteses, prevê o
federações de cooperaI Ivas; a segunda, dos associados os produtos para venda vés do poder pÚblico - para que as projeto que a exigência poderá ser
dizendo respeito à pos."ibilidade de re- em comum. Coloca-os no mercado e cooperativas se filiem a sociedades não suspensa. Para moralidade do sistema.
presentaçao, naF. assembléias. dos as- entrega a êsses mesmos associados o cooperativas. Podemos dar um exem- o serviço de auditoria terá que ser
saciados que a elas não puderem com- resultado da venda. O esquema e, pIo da conveniência da medida. Orga- credenciado pela Organização das Coparecer por motivo cte doença.
I assim, da maior simplicidade. Como, nizou-se, recentemente, em Limeira. - l operativas Brasileiras.
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Essas a.s alterações mais importan- de capitais de que venham a fazer à política cooperativista governamen- respectivos
tal.
Dep. Wilmar
tes, mais dignas de nota que, ' a nosso parte.
Para acautelar as cooperativas conver, insere o projeto.
A esta Comissão foram remetidas
PARECER rejeitar.
A presente proposiça<> do Poder tra interpretações menos claras, acha- 19 emendas, oferecidas, em Plenário,
Executivo merece, sem dúvida, o refe- mos conveniente fundir ' êsse disposi- ao projeto, as quais reproduzimos, a
O projeto está suficientemente clarendo desta Comissão, mas, tanto não tivo com ' a matéria do art. 104 do seguir, acompanhadas de subseqüen- ro quanto aos prazos a serem atenimpede qlle consideremos oportunas Decreto n 9 60.597-67, vigente, que diz te parecer_
didos para o registro das coopera.tialgumas alterações no projeto sob textualmente:
vas não sendo necessária a introduPARECER DA COMISSAO
"Os resultados obtidos nas opeparecer, que apresentamos, a seguir,
ção
de "salvo o disposto quanto aos
DE ECONOMIA AS EMENDAS
rações sociais das cooperativas nã<>
com o propósito de dar à iniciativa
prazos"
.
DE PLENARIO
poderão, em hipótese alguma, ser
ora objeto de exame, colaboração que
N° 4
consideradas como renda tributá- PARECER DA COMISSAO DE Ercoconsideramos indispensável ao seu
Dê-se ao Artigo 24, § 2.°, a seguinvel, qualquer que seja sua destiaprimoramento.
Com êste parecer sôbre o projeto,
I - ' RELATÓRIO
nação" .
te redáção:
submetemos ao percuciente exame
§ 2.° Não estão sujeitas ao I1miie
N.o 1
EMENDA N9 5
desta Comissão as subseqüentes emenestabelecido no parágrafo anterior as
das, de nossa autoria:
No art. 69 item IH; art. 69 § 19;
Dê-se ao Artigo 2.°, Parágrafo pessoas jurídicas de direito pÚblico
que participem de cooperativas de
art.
40
item
lU;
art
.
41
e
parágrafo
único,
a seguinte redação :
EMENDA N9 1
único; e art. 61, diga-se, conforme
Parágrafo único. A ação do Poder eletrificação, irrigação, armazenagem
Acrescente-se, ao final do art. 99:
couber:
Público se exercerá, principalmente, e telecomunicações. - Dep, Wilmar
"ou a maior autoridade escolar
Cooperativa Central
mediante prestação de assistência Dallanhol.
do município, quando a cooperaFederaçao de Cooperativas
técnica e de incentivos tributários,
PARECER rejeitar,
tiva congregar associados de mai3
Confederação de Cooperativas
financeiros e creditórios especiaiS,
de um estabelecimento de ennecessários à criação, desenvolvimenNão havendc cooperativas de arJustificattVa
sino" .
to e integração das entidades coope- mazenamento, a modificação perde
A emenda visa uniformizar a deno- rativas que pretendem executar ou a razão de ser.
O dispositivo trata das cooperativas
minação
dêsses três tipos de sociedade e x e c u tem atividades consideradas
escolares, que serão dispensadas de
N.o 5
cooperativa.,
citado ora como "centrais prioritárias nos planos governamenformalidades de registro, devendo apenas remeter seus documentos ao de cooperativas" ora como "Centrais", tais. - Dep. Wilmar Dallanho!.
Acrescente-se ao Art. 24, o § 4.°.
PARECER: rejeitar .
INCRA "devidamente assinados e ou "cooperativa central", e assim
§ 4.0 Ressalvadas as Cooperativas
Face à política tributária estabeleautenticados pelo diretor do estabele- também "federação de cooperativas
etc.
ou
"federações",
as demais sómente serão
Escolares
cida
pelo
Govêrno,
qualquer
medida
cimento de ensino" . cUJos alunos são
constituídas
e registradas, desde que
os associados da cooperativa.
Isolada,
com
vistas
à
criação
de
inEMENDA N9 6
prevejam um capital mínimo corresPensa-se, contudo (conforme estucentivos
tributários,
irá
criar
sérios
No art. 69, § 29 , acrescente-se in problemas à referida política, o que pondente a 40 (quarenta) vezes o
dos feitos em recente seminário reamaior salário-mínimo vigente no
lizado em Serra Negra - SP), que as fine:
não é aconselhável.
"salvo quando autorizadas pelo
cooperativas escolares terão mais caO assunto, pela sua importância, país, integralizável em até 1 (hum)
Banco Central do Brasil na con- deverá ser tratado em projeto espe- ano. ~ Dep. Wilmar Dallanho!.
pacidade de sobrevivência e de êxito,
formidade de orientação estabe- cífico.
se congregarem alunos de tôdas as esPARECER: rejeitar.
lecida
pelo órgão normativo".
colas ou de grande número de escolas
N.o 2
do munic!pio. Nesse caso, outra deverá
. . O quantum de capital não deve
Justificativa
Dê-se ao Artigo 6. 0 , a seguinte re- ser estabelecido em lei, por quanto o
ser a autoridade a autenticar seus atos
A emenda visa impedir que se con- dação:
constitutivos .
seu valor depende, fundamentalmenArt. 6. u As sociedades cooperativas te, do tipc de cooperativa, assim cosagre como absoluta a proibição consEMENDA N9 2
tante do parágrafo ÚniCO do art. 69 são consideradas:
mo das ativid4des a serem desenvolI - Singulares, as constituidas pelo vidas. E' assunto de interêsse da coTransforme-se a última parte do (de que as federações de cooperativas
art. 84 em parágrafo único, a saber: e as cooperativas centrais que desen- r.úmero mínimo de 40 ' (Quarenta) operativa que se organiza e como tal
volvem atividades creditorias não pos- pessoas físicas, sendo excepcional- deve estar equacionado em têrmos de
Parágrafo único . As operações de sam
admitir asSOCiados individuais). mente permitida a admissão de pes- planejamento próprio.
que trata êste artigo só poderão ser
jurídicas que tenham por obpraticadas com pessoas jurídicas. assoO órgão normativo das cooperativas soas
N.o 6
jeto
as
mesmas ou correlatas atividaciadas, desde que exerçam exclusiva- de crédito e das seções de crédito das
des
econômicas
das
pessoas
flsicas
mente atividades agrícQlas, pecuárias cooperativas poderá vir a estabelecer,
Dê-se ao Artigo 29, § 3.0, a seguluou extrativas, na área de ação da co- no estudo de cada caso, medidas que ou, ainda, aquelas sem fins lucrati- te redação:
operativa, ou atividade de captura ou facilitem o atendimento, pelas mes- vos.
§ 3.0 Nas cooperativas de eletr111caU Cooperativas centrais e fe- ção,
transformação do pescado.
mas, dos associados individuais, alarirrigação armazenagem e telederações de cooperativas, as consti- comunicações,
gando-se,
assim,
os
beneficios
que
pospoderão ingressar as
Justificativa
tuídas de, no mínimo 5 (cinco) sin- pessoas jurldlcas
sam prestar a produtores rurais.
se localizem na
gulares, podendo, excepcionalmente respectiva área deque
Trata-se de emenda destinada a dar
operações.
- Dep.
EMENDA
N9
7
>~ dmitir associados individuais;
maior clareza ao dispositivo.
Wilrnar
Dallanhol.
lU - Confederações, as constituíAcrescente-se ao art. 10 mais êste
EMENDA N9 3
das,
pelo menos, de 5 (cinco) federaPARECER: rejeitar.
parágrafo:
ções
ou
centrais
de
cooperativas,
da
Excluam-se as palavras finais do
"§ 39 Sàmente as cooperativas
Pelos motivos citados no § 2.0 do
ou de diferentes modalidaÓes.
art. 93, que dizem:
agríCOlas mistas poderão criar e mesma
Art.
24.
§ 1.0 Os associados individuais das
"a não ser no caso de constimanter seção de crédito" .
N.o 7
cooperativas centrais e federações setuição de sindicato de empregarão inscritos no Livro de Matrícula
JustificG:tiva
Dê-se ao Art 40, lU, a seguinte
dos" .
da
e classificados em gru- redação:
Justificatwa
Consoante o projeto (art. 18, § 10 pos sociedade
visando à t,ransformação. no fulU - Mínimo de 20% (vinte por
Como está redigidO o dispositivo e outros) o Banco Central do Brasil turo, em cooperativas singulares que cer.to)
dos
associados na terceira
exercerá
contrôle
e
fiscalização
sôbre
(que institui uma contribuição sindia elas se f illarão .
convocação,
ressalvado
o caso de coas
atividades
d!U'
cooperativas
de
crécal cooperativista em favor da Orgacentrais
e
federações e
operativas
dito
e
as
seções
de
crédito
das
coope§ 2.° A exceção estabelecida no item
nização das Cooperativas Brasileiras),
instalarão
com
cO;-lfederações
que
se
rativas
agrlcolas
mistas.
Acontece,
U , in fine, do caput dêste artigo não
as cooperativas deveriam deixar de
qualquer
número.
Dep,
Wilmar
contudo,
que
se
não
inserindo
no
art.
se aplica às ceptrais e federais que
pagá-la se viesse a ser eonstituldo sinDallanho!.
dicato dos empregad'os em coopera- 10 o parágrafo proposto, escaparão a exerçam atividades de crédito.
êsse
contrôle
e
fiscalização,
as
seçécti
§
3.°
Em
casos
excepcionais
e
vetivas . Ora, acontece que o financiaPARECER: rejeItar.
mento de tais sindicat.os é feito pelos de crédito de cooperativas não agrí- rificadas prêviamente as condições
De conformidade com o estabelepróprios empregados, cabendo ao em- colas e bem assim das próprias coope- peCUliares de constituição, funcionapregador (cooperativa) apenas o en- rativas agrícolru5 quando não sejam mento e sobtevivência, o Conselho cid& no próprio projeto em pauta, há.
cargo de descontar as contribuições mistas .
Nacional de Cooperativismo poderá. possibilidade de delegação de podêres
nas respectivas fôlhas de pagamento.
EMENDA N.o 8
autorizar o registro de Cooperativas às assembléias o que racionaliza a
participação dos associados. Além do
menor número de associados.
Náo há portanto, nenhuma razão Dê-se, ao § 2. do artigo 104, a se- com
exposto
acresce notar que em cooWilmar
Dallanhol.
Dep.
para correlacionar-se o pagamento da guinte redação:
perativas
com número elevado "e
contribuição sindical cooperatiVista
Art. 104 .
PARECER rejeitar.
cooperados,
20% é número excessivacom a inexistência de sindicato de
mente
alto
o
que eliminaria a possi§ 2,° Os recursos do Fundo, deduCasos há em qUI; a dificuldade de
empregados das cooperativas.
bilidade
da
realização
de assembléias.
zidos o necessário ao custeio da sua obtenção de associados para a consEMENDA N9 4
administração, serão aplicàdos pelo tituição de cooperativas, numa priN.O 8
Banco Nacional de Crédito Coopera- meira etapa. é fator limitante ao
Redija-se assim o art. 110:
Acrescente-se outro parágrafo aú
"Os resultados positivos obtidos tivo, obrigatàriamente, em financia- desenvolvimento do sistema cooperanas operações sociais das coope- mento de atividades que interessem tivista. Com o aumento proposto . Art. 63.
§ 2.0 Dissolvida a Cooperativa, o
rativas não pOderá<>, em hipótese de maneira relevante o abastecimen- embora o objetivo seja válid~ o
do
Conto
das
populações
a
critério
óbice' apontado torna-se mais evi- Fundo de Reserva será destinado à
alguma, ser considerados como
Cooperativa Central a que estivesso
dente. (Art. 6.° item I , U, UI):
renda tributável, qualquer que seja selho Nacional de Cooperativismo.
filiada e, na falta desta, à congênere
a sua destinação, salvo os que proJustificativa
N." 3
mais próxima. - Dep. Wilmar Dalvierem das operações de que tratam os arts. 85,86 e 88 desta lei".
Levando em conta que o movimenDê-se ao Artigo 18, § 9.°, a seguinte lanho!.
to
cooperativista
brasileiro
encontraredação:
PARECER: rejeitar.
Justificativa
§ 9.° Salvo o disposto quanto aos
se em fase de expansão e que a nova
.......
Cuida o art. 110, com a redaçà<J lei irá propiciar condições altamen- prazos, a autorização para funclonaA cooperativa, quando se dissolve,
atual, de declarar tributáveis os resul- te favoráveis ao seu desenvolvimen~o . mento das cooperativas de habitação, tem o seu remanescente, não comprotados das operações com terceiros os recursos colocados à disposição do das de crédito e das seções de c'rédi- metid0, destinado ao BNCC.
(arts. 85 e 86) ou a renda que as co-I Fundo deverão ser carreados, e,spe- to das cooperativas agricolas mistas
O sistema cooperativista, com esta
opera.tivas receberão das sociedades clficamente, à programas vinculados ' subordina-se, ainda, à política dos postura, é beneficIado com o aumen-

I

...

r-o ,

--- ----------------------------------------------------------------------

to de capital do Banco e não apenas centivo às atividades cooperativas.
uma cooperativa ,embora seja da sua Dep. Wilmar Dallanho!.
área de ação.
PARECER:' rejeitar.

26
Justificativa

Parecer: rejeitar.

Existindo na lei (Art. 28 - II) a.
obrigatoriedade da constituição de
N.· 9
"Fundo de Assistência Técnica, EduA
dotação
é
sempre
anual,
não
hacaéional e Social", está implicita a
Acrescente-se à parte final do Arvendo necessidade da inclusão de criação de uma sistemática educaciotigo 79, parágrafo único:
nal.
" . . . sendo isento de qualquer tri- "anualmente" .
N.·
15
II VOTO DO RELATOR
butação".
Dep. Wilmar Dallanhol.
Dê-se ao artigo 104, § 2.·, a ieNosso parecer, concluindo, é no
gUinte
redação:
sentido da aprovação do Projeto de
PARECER: rejeitar.
....
§ 2.· Os recursos do Fundo, dedu- Lei n.· 292, de 1971, com as alteraPelas mesmas razões já expostas na zido o necessário ao custeio de sua ções que ao mesmo propomos, conadministração, serão fl.plicados a ju- substnciadas nas 8 emendas que subjustificativa da emenda n.· 1.
ros não superiores a 6% (seis por metemos ao parecer desta Comissão,
N.· 10
cento) pelo Banco Nacional de Cré- e pela rejeição das 19 emendas apreAcrescente-se ao Art. 83, o § 3." dito Cooperativo, obrigatOriamente sentadas em plenário.
em financiamento de atividades relacom a seguinte redação:
E' o nosso parecer, salvo melhor
tivas
à
polí~ica asseguradora de pre- juízo.
§ 3.· Os armazéns vinculados ao
Sala da Comissão, em 2 de setemMinistério da Agricultura, e ociosos a ços mínimos, construção de armazéns,
eletrificação
rural
ou
outras
de
relebro
de 1971. - Sussumo Hirata
mais de dois anos, serão transferidos,
vante
interêsse
para
o
abastecimento
Relator.
mediante convênio, às Cooperativas
que operem na área geográfica res- das populações, ou ainda, a critério
III PARECER DA COMISSÃO
pectiva. - Dep. Wilmar Dallanhol. do Conselho Nacional de Cooperativismo, de qualquer outra atividade
A Comissão de Economia, em reuPARECER: rejeitar.
econômica. - Dep, Wilmar Dalla- nião ordinária plena, realizada em 2
nho!.
de setembro de 1971, aprovou, por
Levando em conta que os armazéns
unanimidade. o Parecer do Relator,
PARECER:
rejeitar.
de propriedade do Ministério da
Deputado
Sussumu Hirata, favorável,
Agricultura estão vinculados à pol1Prejudicada pela aprovação de ou· com emendas, ao Projeto riO 292-71,
tica governamental de produção agr!cola e distribuição, a cessão de ar- tra' emenda apresentada à Comissão. que "define a Política NaCIOnal de
CQPperativismo, institui o reg1mcjumazéns estabelecido como na emenN.· 16
ridico das sociedades coope;atlvas e
da poderá ser prejudicial aos progradá
outras providências". !l:mendas de
Acrescente-se o § 4.·, ao Artigo 104,
mas governamentais.
Plenário: A Comissão apro'tou o Pacom a segUinte redação,
N.· 11
§ 4.· O Fundo Nacional de Coope- recer do Relator, pela rejeição das
rativismo aplicará, obri~atOriamente Emendas números 2 - 3 - 4 - 6 "'Dê-se ao Art. 97, parágrafo único 3%
(três por cento) de seus recursos 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
a seguinte redação:
no Cooperativismo Escolar e no trei- - 15 - 16 - 17 - 18 e 19, re.ieltanParágrafo único. A entidade rete- namento de líderes e administradores. do-o quanto às de números 1 - ;;
rida no inciso VI, dêste artigo con- - Dep. Wilmar Dallanho!.
e 8.
Estiveram presentes os Senhores
tará com 3 (três) representantes no
PARECER: rejeitar.
Deputados, Ario Teodoro, Vice-PresiConselho, os quais serão eleitos em
eleição geral de que participem tôLevando em conta que a aplicação dente da Turma "A", no exerCICIO da
das as Cooperativas do Pais. - Dep. do Fundo está caracterizada no § 3.° Presidência; Rafael Faraco, Vi·~ e-Pre
da Turma "B"; SUS5umu Hi
Wilmar Dallanhol.
do Artigo 104 e que os planos a serem sidente
rata,
Relator
João ArrUda - Stéapresentados pela OCB, ou pelos ór- lio Maroja - - Márcio
PARECER: rejeitar.
Paes - Jcsé
gãos oficiais representados, poderão Haddad - Lomanto Júnior
- AntôQuando foi constituída a Organi- ultrapassar o percentual estabelecido
nio
Pontes
Amaury
Muller
- Arzação das Cooperativas Brasileiras - na emenda, a sua fixação deixa de
thur
Fonseca
Jonas
Carlos
SílOCB, o Movimento Cooperativista ser de interêsse ao movimento coovio
Barros
Faria
Lima
Dias
Brasileiro lesou 'em muito a neces- perativista.
Menezes - Alberto Hoffmann e ZaSidade da integração e da representaN.O 17
charias
Seleme.
ção única.
da
Comissão, em 2 je setemSala
Dê-se ao Artigo 108. § 3.°, a seCabe, assim, à OCB a indIcação de
bro
de
1971.
- Deputado . Ario Teocandidato aprovado em Assembléia 5ulnte redação:
doro,
no
exerc!cio
da Presidêncii\. § 3.· O Banco Nacional de Crédito
de representantes das suas associaSussumu
Hirata, Hela.tor.
Deputado
Cooperativo manterá linhas de crédas.
dito
específicas
parà
as
cooperativas,
N.· 12
EMENDAS OFERECIDAS PELA
de acôrdo com o objeto e a natureza
COMISSAO
Tenha o Artigo 98, a seguinte re- de suas atividades, a juros não su•
dação:
N 1
periores a 6% (seis por cento) e praArt . 98. O Conselho, que deverà ws adequadOS, inclusive com o sisAcrescente-se, ao final :lo artigo 9·'
reunir-se ordinàriamente uma vez tema de garantias ajustados às pe"ou a maior autoridade escclar
por mês, presente metade de seus culiaridades das cooperativas a que
do município, quando a cocperamembros, ser!. preSidido pelo Minis- se destinam, - Dep. Wilmar Dallativa congregar associados de mais
tro da Agricultura, a quem caberá o nhol
de um estabelecimento de ensivoto de qualidade, sendo suas resono".
Parecer: rejeltar.
luções votadas por maioria simples.
O dispositivo trata das coopera tl- Dep . Wilmar Dallanhol.
O estabelecimento da taxa de Ju- v~s escolares, que serão .:Iispensadas
PAR ECER: rejeitar.
ros nãc superiores a 6% cria uma fIe formalidades de reJ lstn ' oevend('
situação insustentável ao BNCC, por- apenas remeter seus documentos 'iO
O Projeto n.· 292-71, quando es- quanto, lançandú mão de financia- [NCRA "devidamente assinados e autabelece a repr~sentatividade da
mentO de outras fontes para repasse tenticados pelo diretor do :!stabeleciOCB com 3 (trp.s) membros, demons- . às cooperativas. não tem condições mento de ensino". cujos "Junos são
tora a posição altamente favorável do dE' cobrar os juros propostos na os associados da cooperativa
Pensa-se, contudo (conforme eLtuGovêrno à efetivll presença das Co- emenda.
dos feitos em recente semlnfo.rio reaN.· 18
operativas. Em contra partida, com
lizado em Serra Negra - SP) , que
vistas a eliminar uma possível supe·
onde couber, o Arti- as cooperativas escolares :,erão mais
rioridade de representação é que foi goAcrescente-se
'"
capacidade de sobrev~ência E: de êxi estabelecido o quorum para funcionamento do Conselho.
"Art. ... A'o escolas ruraIS, Inclui- to, se congregarem <in-;~,os de tôdas g~
rão, em seus curriculos, o "Coopera- escolas ou de grande núme,'o de esN.· 13
tivismo", como matéria obrigatória". colas do municipio. Nesse C);l,,;1, outra
deverá ser a autoridade a autenticar
Suprima-se o inciso III, do Arti- - Dep. Wilmar Dallanho!.
~eus atos constitutivos .
go 99. - Dep. Wilmar Dallanhol.
Parecer: rejeitar.
Sala da Comissão, em ~ rt~ setemPARECER: rejeitar.
bro
de 1971. - Deputado Ario Teo A emenda E. louvável, n,o entanto.
dOTO,
no exercicio da Presi.lêncla Considerando que o CNC terá uma 'onsiderando que o assuntó está vin- Deputado
Sussumu Hirata , Relator.
Secretaria Executiva (Art. 102) in- culado à política do Ministério de
. cumbida, dentre outras atribuições, H:dlft:ação, é de todo conveniente que
N° 2 j
de "providenciar todos os meios que seja apresentado projeto especifico
Transforme-se a última parte do
assegurem o regular funcionamento ,ôbre a matéria.
HtigO
84 em parágrafo '.Ímcu a E'a·
do Conselho". o cadastro é ' peça imN." 111
b6õ:
portante à avaliação do desenvolviParâgrafo único. As' IperaçOes dE'
Acrescente-se onde couber o Artimento do cooperativismo.
que trata êste artigo ~SÓ'POiP-lãO ser
go ...
N.· 14
"Art. .,. As Cooperativas organl- oraticadas cqm pessoa, jur1d lcas, z.sDê-se ao Art . 104, § 1.. , I, a se- larão obriatOriamente. um Comitê ' ociadas, \.desde' que e erçam exclusiH:ducatlvo encarregado de difundir vamente atividades agricolas, pecua·
!ruinte redação:
1
Dotação incluida, anualmente, seus princípios, orientar seus asso- rias ou extrativas, na área de ação
no Orçamento dú Ministério da Agri- ciados a promover idéias de ajuda da cooperativa, ou atividade de ca,pcultura para o fim especifiCO de_in- mútua". - Dep. Wilmar Dallanhol. tura ou transformação do pescado .

Trata-se de emenda destinada a
dar maior clareza ao disp.:>sitivo
Sala da Comissão, em 2 de setembro de 1971. - Deputado Ario Teodoro, Vice-Presidente em exerciclo
da Presidência - Deputado' Sussumu
Hirata, Relator.
N· 3

Excluam-se as palavras finaL~ (XCI
artigo 93, que dizem:
"a não ser no caso de const.itulção de sindicato de p.mpregados".
Justificativa

Como está redigido o dispositivo
(que institui uma contribuição sindical cooperativista em favor aa Organização das Cooperativas Brasileiras), as cooperativas deveriam deixar
de pegá-Ias se viesse a ser c'>l1stituido sindicato dos empregados €'m cooperativas. Ora, acontece que o financiamento de tais sindicatos é feito pelos própriOS empregados, cabendo
ao empregado (cooperativa) apenas o
encargo de descontar as contribuiçõ ~s
nas respectivas fôlhas de p<lg·t m~nto .
Não há, portanto, nenhuma razão
para correlacionar-se o pag.lrJento da
contribuição sindical coop~rat!\'lsta
com a inexistência de sindicatfl de
empregados das cooperativlS
Sala da Comissão, em 2 de setembro
de 1971. - Deputado Ario Teodoro
no exercicio da Presidência -- Deputado Sussumu Hirata, Relator.

•

,

N· 4

_Art. 110 Os resultacl'")s positivos (obtIdos nas operações sociais das coopertivas não poderão, em hipótese
alguma, ser considerados ~omo renda
tributável, qualquer que ~ela a SUI\
destinação, salvo os que provierem
das operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta lei".
Justificativa

Trata-se de redação mais esclarecedora das idéias contidas no artlgo
110. em contraposição às 10s artigos
85 e 86 como dispositivo do ortigo
104 do Decreto número 60. !i97 -fl7 .
Sala da Comissão, 2 de setembro
de 1971.
N· 5

No 9;rtlgo 6· Item 111; 'lrtlgo 6° :
1°; artlgo.4~ Item 111; artigo 41 e parágrafo umco; e artigo foI diga-se
conforme couber:
Cooperativa Central
Federação de Cooperativas
Confederação 1e 800peratlvas
Justtficativa

A emenda visa a padrontzaçã,> ou
uniformização da denomlna,;ão dos
três tipos de sociedade ;:o0peratlva
Sala da Comissão, 2 de 'iptembro
de 1971 .
Art. 6°, § 2· , acrescente-se in ftne:
"salvo quando autorizadas pelo
Banco Central do Brasil na con ..
formidade de orientação estabelecida pelo órgão normativo" .
Justificattva

A emenda visa a impedtr que se
congregue como absoluta a prolbl~
c.;M constante do parágrafo único do
utigo 6° (de que,s federaçõeo; de
cooperativas e as cooperativas centrais que desenvolvem ativjjades creiitoriais não possam admitir assoclai os individuais).
O órgão normativo das cQ.)peratlvas
de crédIto e das seções de crédito das
cooperativas poderá vir a eiltabele~er
no estudo de cada caso, medidas que
facilitem o atendimento, Dela" mesmas, dos associados individuais alargando-se, assim, os beneficiO.'l que
possam prestar a produtores rurais.
N° 7
Acrescente-se ao artigo 10 mais êstc parágrafo'
"~ 3· SOmente as cooperatlVa~
agr!colas mistas poderão criar e
manter seção de crédito".

I .
Caixa : 17

Lote: 47
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,

27 operativas agrícolas não sejam mistas.
Sala da Comissão, em 2 de setembro de 1971. - Deputado Arfo Teodoro, no exercício da Presijêncía -Deputado Sussumu Hirata, Relator.

Justificativa

Consoante o projeto (artigo 18, ~ 10
e outros) o Banco Central do Brasil
exercerá contrôle e fiscalização sôbre
as atividades das cooperativas de crédito e as seções de erédito das ':00N" 8 4perativas agrícolas mistas. Acontece.
contudo, que se não inserindo no arDê-se, ao § 2°, do artigo 104, a setigo 10 o § proposto, escaparã9 a ês- guinte redação:
se contrôle e fiscalização, as seções
Art. 104 .................•......•
de crédito de cooperativas nfw agrí§ 2° Os recursos do Fundo, dedu ·
colas e bem assim das uróprias co- ZidO( o necessário ao custeio da sua

aJseu desen voIcOiQados p. disvimento, os
posição do Fundo de'/ erão S~· carrea dos, especificamente, a programas
vinculados à política coop~J'at1vlst1.
governamental.
,
Brasllia, em 2 de setembro de 1971.
Justificativa
- Deputado Ario TeodorJ, no exerciLevando em conta que o nl'lvl- cio da Presidência - Deputado Sí./,Smento cooperativista brasil,,!in, en- sumu Hirata, no exerclcio da PresiContra-se em fase de expansão e que dência.

serão aplica:ios pelo
Bancá Nacional de Crédito CU'"lperativo, obrigatóriamente, em fi:1anciamento de atividades que mteressem
de maneira relevante o ab'asteci:nento das populações, a critério do Conselho Nacional de Cooperativismo.
admlnlstraç~o,

..

--

,

,
,

\

.e

r

J'

Departamento de Imprensa Nacional •

Brasília _ 1971

lIQ'l;..,(~on,diçõe:;

·

•
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COMISSÃO DE REDAÇÃO
PROJETO NQ 292-B/197l
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
Define a política Nacional de Co~
perativismo, institui o regime jUr1dico
,
das sociedades cooperativas e da outras
,.
providencias.

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

CAPt rULO I
DA POLÍTICA NACIONAL DE COOPERA'rIVISMO
Art. 10 - Compreende-se corno politica Nacional de Cooperativismo a atividade decorrente das inici~tivas ligadas ao sistema c~
. ,
,
operativo, originarias de setor publico ou privado, isoladas ou coor
,.
,
denadas entre si, desde que reconhecido seu interesse publiCO.

-

Art. 20 - As atribuições do Govêrno Federal na coordenação
e no estimulo às atividades de cooperativismo no território nacional
serão exercidas na forma desta lei e das normas que surgirem em sua
decorrencia.
lO

"
,.. .
'
, l1'in
ParB-grafo
unico - A açao
ao Poder Publico
se exercera,
cipalmente, mediante prestação de assistência t~cnica e de incenti~.
'
,
,
vos financeiros e creai torios especiais, necessarios a criação, desenvolvimento e inteGração das entidades cooperativa.s que pretendam
,
executar ou executem atividades consideradas prioritarias nos planos
governamentais.
CAPi TULO
DAS

SOCI~AD~

II

COOPERATIVAS

30 - Celebram contrato de sociedade cooperativa
as
,
pessoas que reciproc8mente se obrigam a contribuir com bens ou servi
,
,.
ços para o exercicio de uma atividade economica, de proveito comum ,
sem objetivo de lucro.
J~t .
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Art. 4g - As cooperativas são

,

das demais sociedades
,..

,

se guintes caracteristica .

,

I - adesao voluntaria, com numero ilimitado de associados,
,
...
salvo impossibilidade tecnica de prestaçao de serviços;
11 - variabilidade do capital social, representado por qUQ
tas-partes;
,
111 - limitação do numero de quotas-partes do capital para
,
,
cada associado, facultado, porem, o estabelecimento de criterios de
A
•
proporcionalidade, se assim for mais adequado para o cumprlrr.entodos
objetivos sociais;
IV - incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos "a sociedade;
V - singularidade de voto, podendo as cooperativa.s cen
trais, feder ações e confederações de cooperativas, com exceção das
,
,
que exerçam atividade de credito, optar pelo criterio da proporcionalidade;
VI - "quorum" para o funcionamento e deliberação da Assem,
,
bleia Geral baseado no numero de associados e não no capital;
VII - retorno das sobras líquidas do exercício, proporcio nalmente às operações realizadas pelo a SSOCiado, salvo deliberação
,
,
em contrario da Assembleia veral;
"

A

VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistencia Técnica, Zducacional e Social;
IX - neutralidade politica e indiscriminação religiosa, r~
cial e social;
A

X - prestação de assistencia aos associados, e, quando p:'~
vista nos estatutos, aos empregados da cooperativa;

'.
. de associados limitada "as possibiliXI - area
de .
admissao
dades de reunião, contrôle, operações e prestação de serviços.
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CAPf TULO 11 I
DO OBJETIVO E CLASSIFICA

lo

DAS SOCIEDADES

Art . 5 Q - As sociedades cooperativas poderão adotar por o~
Jeto qualquer gênero de serviço, operação ou ativid ade, assegurandose-lhes o direito exclusivo e exigindo-se-lhes a obrigação do uso da
...
...
expressa0 "cooperativa" em sua denominaçao.
Par~grafo Único - É vedado às cooperativas o uso da expre~
...
sao "Banco".
,..

Art. 6Q - As sociedades cooperativas sao consideradas:
I - singulares, as constitu1das pelo nÚmero mínimo de
20
(Vinte) pessoas físicas, sendo excepcionalmente permitida a admissão
de pessoas Jurldicas que tenham por objeto as mesmas ou correlatas ~
tividades econômicas das pessoas físicas ou, ainda, aquelas sem fins
lucrativos;
11 - cooperativas centrais ou federações de cooperativas,as

constituídas de, no mínimo, 3 (três) singulares, podendo, excepcio nalmente, admitir associados individuais;
111 - confederações de cooperativas, as consti tUldas, pelom~

nos, de 3 (três) federações de cooperativas ou cooperativas centrais,
da mesma ou de diferentes modalidades.
§ lQ - Os associados individuais das cooperativas centrais

e federações de cooperativas serio inscritos no Livro de Matriculada
sociedade e classificados em grupos visando à transformação, no fvb~
ro, em cooperativas singulares que a elas se "filiarão.
§ 2Q - A exceção estabelecida no item 11, in fine, do Itca-

put n dêste artigo não se aplica às centrais e federações que exerçam
,
atividades de credito .
Art . 7Q - As cooperativas singulares se caracterizam
,..
prestaçao direta de serviços aos associados .

pela

Art . 8Q - As cooperativas centrais e federações de cooper~
tiva.s objetivam organizar , em comum e em maior escala, os serviços ~
A
A
conomicos e assistenciais de interesse das filiadas, integrando
e
orientando suas atividades, bem como facilitando a utilizaçio reci proca dos serviços .

•
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,.

9Q -

Art.
As confederações de cooperativas tem por
orientar e coordenar as atividades das filiadas, nos casos em que
o
vulto dos empreendimentos transcender o ambito de capacidade ou conv~
niencia de atuaçao das centrais e federaçoes .
A

l O , . .

..,

,

,.

Art . 10 - As cooperativas se classificam tambem de acordo
com o objeto ou pela natureza das ativida.des desenvolvidas por
elas
ou por seus assoc i ados .
§ 1" - Além das modalidades de cooperativas j~ consagra.das,

caberá ao respectivo ~rgão controlador apreciar e car a cterizar outras
que se apresentem .
§ 2" - Serão consideradé?s mistas as cooperativas que apre -

sentarem mais de um objeto de atividades.

,
..,
3" - Somente as cooperativas agricolas mistas poderaocriar
~

§

'"

e manter seçao de

, .

cred~to.

..,

Art. 11 - As sociedades cooperativas serao de responsabilidade limitada , quando a responsabilidade do associado pelos compromi~
sos da socied ~ de se limitar ao valor do capital por ele subscrito.
A

Art. 12 - As sociedades cooperativas serão de responsabilidade ilimitada, quando a responsabilidade do associ ado pelos compro missos da sociedade fôr pessoal, solid~ia e não tiver limite.

Art. 13 - A responsabilidade do associado para com tercei -

,
,
ros, como membro da sociedade, somente podera ser invocada depois
judicialmente exigida da cooperativa.

de

cAPf 'lmo IV
DA COl\TSTI TUI çÃO DAS SOCIEDADZS C00P .cRATIV AS

Art. 14 - A sociedade cooperativa constitui-se por deliber~
,
çao da Assembleia Geral dos fundadores, constantes da respectiva ata
ou por instrumento pÚblicol
..,

Art.

15 -

O ato constitutivo, sob pena de nulidade , d ever~

declara:c :

,

I

..,

- a denominaçao da entidade, sede e objeto de funcionamen

to·

11 - o nome, nacionalidade, idade, estado civil, profissão e
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residência dos associados fundadores que o assinarrun, bem
,
101' e numero da quota-pe.rte de cada um;
111 - aprovaç;o do estatuto da sociedade;
,.,

IV - o nome , nacionalidade , estado civil, profissao e resid;ncia dos associados eleitos para os ~rg~os de administraç~o, fisCA
,.,
lizaçao e outros.
Art . 16 - O ato constitutivo da sociedade e os estatutos,
quando nÃo trAnscritos naquele, ser~o assinedos pelos fundadores.
SEÇÃO I
DA AUTORIZAÇÃO Di!: FUNCIONAM~N frO

Art . 17 - A cooperativa constituída n2. forma da le..;islaç;o
vigente apresentara ao respectivo orgao executivo federal de controle, no Distrito Federal, ~stados ou Territ~rios , ou ao ~rg;o 10calPâ
ra isso credenciado , dentro de 30 (trinta) dias da data da constit~
ç;o, para fins de autorização , requerimento acompanhado de 4(quatro)
•
I
vias do ato constitutivo , estatuto e lista nom~nativa , alem de
ouI
tros documentos considerados necessarios .
,

,

N

A

I

Art. 18 - Verificada, no prazo maximo de 60 (sessenta)
dLas
,
I
_
a contar da data de entrada em seu protocolo, pelo respectivo orgao
,..
,,.,
executivo federal de controle ou orgao local pa.ra isso credencia.do ,
a existencia de condiçoes de funcionamento da cooperativa em constituição , bem como a regularidade da documentação apresentada , o ~rgão
,
,
controlador devolvera , devidamente autenticadas , 2 (duas) viCi.s a cOQ.
,
perativa acompanhadas de documento dirigido a Junta Comercial do 3stado , onde a entidade estiver sediada, comunicando a aprovação
do
ato constitutivo da requerente .
A

,.,

,..
I
,.,
§ 10 - Dentro desse prazo , o orgao controlador , quando jul

gar conveniente , no inter;sse do fortalecimento do sistema, pOderáoy
vir o Conselho Nacional de Cooperativismo , caso em que não se verifi
,
,.,
I
I
cara a aprovaçao automatica prevista no pa.ragrafo seguinte.
§ 20 - A falta. de manifestação do ~rgão controlô.dor no pr-ª.
A

I , . ,

zo a que se refere este artigo~ impli cara a aprovaçao do ato constitutivo e o seu subseqUente arquivamento na Junta Comercial respectiva .
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Se qua.lquer das condições citadas neste
,. 8.tendida satisfatoriamente,
"
--- ao qual compete con d e d er
for
o orgao
a
autorização dar~ ciência ao requerente, indicando as exigências a s~
rem cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, findos os quais, se não
,
,
atendidas, o pedido sera automaticamente arquivado.
-

§ 40 - À parte ~ facultado interpor de. decisão l)roferidap~
lo ~rgão controlador, nos Estados, Distrito Federal ou Territ~rios ,

recurso para a respectiva administração central, dentro do prazo de
30 (trinta) dias contado da data do recebimento da comunicação e, em
segunda e ultima instancia, ao Conselho Nacional de Cooperativismo ,
,
tambem no prazo de 30 (trinta) dias .
,

A

§ 50 - Cwnpridas as exigências , dever~ o despacho do defe-

rimento ou indeferimento da autorização ser exarado dentro de
60
(sessenta) dias, findos os quais, na ausêneia de decisão, o requerimento sera considerado deferido . Quando a autorizaçao depender
de
,
,
A'
dois ou mais orgaos do poder publico, cada um deles tera o prazo de
60 (sessenta) dias para se manifestar .
,

N

~

§ 60 - Arquivados os documentos na Junta Comercial e feita

a respectiva publicação , a cooperativa adquire personalidade jurldiea, tornando-se apta a funcionar .
A autorização caducar~, independentemente de qual quer despacho, se a cooperativa não entrar em atividade dentro dOJrâ
zo de 90 (noventa) dias contados da data em que fôr autorizada a f~
cionar.
§ 80 - Cancelada a autorização, o ~rgão àe contrôle expedi
,
.
,
ra comunlcaçao a respectiva Junta Comercial , que dara baixa nos docy
mentos arquivadós .
§

7Q

-

~

,

§ 90

A autorização para funcionamento das cooperativas te
habitação, das de cr~dito e das seções de cr~dito das cooperativas
gr1colas mistas subordina-se , ainda,à polltica dos respectivos prgãos
normativos .
§ 10 - A criação de seções de cr~dito nas cooperativas agrlcolas mistas ser~ submetida à previa autorização do Banco Central
do Brasil .
-

ª

Art . 19 - A' cooperativa escolar não estar~ sujeita ao ar quivamento dos documentos de

cons~uição,

A

bastando remete-los ao

In~
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e R forma

,

Agraria , ou
tituto Nacional de Colonização
local de controle , devidamente autenticados pelo diretor , do estabelecimento de ensino ou a maior autoridade escolar do municipio, quando
a cooperativa congregar associados de mais de um estabelecimento deen
sino .
,
Art. 20 - A reforma de estatutos obedecera , no que couber ,
...
,
ao disposto nos artigos anteri ores , observadas as prescriçoes dos orgãos normativos .
~

A

SEÇÃO

11

DO JSTATUTO SOCIAL

,

Art . 21 - O ~statuto da cooperativa , alem de atender ao
posto no art . ~g, dever~ indicar :
N

N'

di~

N

I - a denominaçao, sede, prazo de duraçao , area de açao, o~
jeto da sociedade , fixação do exercício social e da data do levanta mento do balanço geral ;

11 - 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 assembl~ias gerais;
111 - o capital m1nimo , o valor da quota-parte, o m1nimo
de
quotas-partes a ser subscrito pelo associado , o modo de integraliza ...
...
çao das quotas-partes , bem como as condiçoes de sua retirada nos casos de demissão, eliminação ou de exclusão do associado;
IV - a forma de devolução das sobras liquidas aos associa ...
A
dos ou de repartiçao das perdas entre eles;
V - o modo de administração e fiscalização , estabelecendoos
respectivos órgãos, com definição de suas atribuições, pOdêres e funcionamento , a representação ativa e passiva da sociedade em ju1zo ou
fora dele, o prazo do mandato , bem eomo o processo de substi tuiçao à>s
administradores e conselheiros fiscais;
A

H

VI - as formalidades de convocação das assembléias gerais e
a maioria requerida para a sua instalação e validade de suas deliberA
...
....
çoes, vedado o direito de voto a~ que nelas tiverem interesse parti,
cular sem priva-los da participação nos debates;
VII - os casos de dissolução voluntária da sociedade;
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VIII - o modo e o pro cesso de
veis da sociedade;
IX - o modo de reformar o estatuto;

,

,

.x - o numero minimo de associados .
CAPiTULO V
DOS LIVROS

Art. 22 - A sociedade cooperativa dever~ possuir os seguintes livros:
I - de Matr ícula;
11 - de Atas das Assembl~ias Gerais;
111 - de Atas dos 6rgãos de Administração;
IV - de Atas do Conselho Fiscal;

,

V - de Presença dos Associados nas Assembleias Gerais;

,

,

VI - outros, fiscais e contabeis, obrigatorios.
,

,

~

IV

...

Paragrafo unico - h facultada a adoça0 de livros de folhas
...
soltas ou fichas.
Art. 23 - No Livro de Matrí cula, os associados serão ins ,
cri tos por ordem cronologi ca de admissao, dele constando:
...

A

I - o nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão
e residencia do associado;
A

11 - a data de sua admissão e, quando fôr o caso, de sua d~
missão a pedido, eliminação ou exclusão;
111 - a conta corrente das respectivas quotas-partes do capl
tal social.
CAPÍTU+O VI
DO CAPI TAL SOCI AL

,, /It
JP -

,

Art.
O capital social sera subdividido em quotas-pe~tes, cujo valor unit:rio não poder~ ser superior ao maior sal~io-mi
nimo vigente no País.
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r

'-

,

§ lQ - Nenhum associado podera subscrever mais

têrço) do total das quotas-paxtes, salvo nas sociedades em que a sub~
crição deva ser diretamente proporcional ao lnovimento financeiro do
cooper ado ou ao quantitativo dos produtos a serem comercializados , b~
,.. , ,
neficiados ou transformados, ou ainda , em relaçao a area cultivada ou
ao numero de plantas e animais em exploraçao .
,

N

,

§ 2Q - N;o estio suje~tas ao limite estabelecido no paragrafo anterior as pessoas juridicas de direito público que partici pem de cooperativas de eletrificação, irrigação e telecomunicações.

,'lo

,

,

§ 3Q - ~ vedado as cooperativas distribuirem qualquer esp~
cie de beneficio ~s quot as~partes do capital ou estabelecer outras
,
,..
vantagens ou privílegios , financeiros ou nao , em favor de quaisquer
,
,
associados ou terceiros, exeetuando-se os juros ate o maximo de 12%
(doze por cento) ao ano que incidirão s~bre a parte integralizada.

Art. 25 - Para a forme.ç ão do capi tel socia.l poder -se-~ estipular que o pe.,samento das quotas-partes seja realizado l~e diante
prestações peri~dicas, independentemente de chamada, por meio de con
,..
"
tribuiçoes
ou outra forma estabelecida a criterio
dos respectivos or.
,..
gaos executivos federais .
A

,

Art . 26 - A trensferencia de quotas -p a~tes sera averbadano
Livro de t::atr1cula , me diante têrmo que oonter~ as assinaturas do ce,
dente, do cessionario e do diretor que o estatuto designar .
Art. 27 - A integrô.lização das quotas-partes e o aumento do
e
ce.pi tal social poderão ser feitos com bens avalia.dos pr~vie..mente
,
,.,
apos homologaçao em Assembleia Geral ou mediante retençao de determi
nada porcentagem do valor do movimento financeiro de cada associado.
,."

,..

,

,

§ lC - O disposto neste artigo nao se aplica as cooperati -

,

vas de credito, as agr1colas mistas com seção de cr~dito e às habit~
cioIlé:'.is .
§ 2c - Nas sociedades cooperativas em que a subscrição

do
A
,
capital for diretamente proporcional ao movimento ou a expressa0 eco
nomica de cada assoc1ado,
estatuto devera prever sua reV1saO periQ
,
dica para ajustamento as condições vigentes.
N

A

•

°

,

."""
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CAPiTULO VII
DOS FillIDOS

...

Art . 28 - As cooperativas sao obrigadas a constituir:
- Fundo de heserva destinado a reparar perdas e atender

I

ao desenvolvimento de suas atividades, constituido com
cento), pelo menos , das sobras liquidas do exercicio;

10%

(dez por

11 - Fundo de Assistência l'~cnica , Educacional e Social ,
destinado ~ prestação de assistência aos associados, seus familiares

e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa , mn-ª.
tituido de 5% (cinco por cento), pelo menos , das sobras liquidas apy
! .
radas no exerC1ClO
.

,

,

,

§ 10 - Alem dos previstos neste artigo, a Assembleia Geral

podera criar outros fundos, inclusive rotativos , com recursos destinado~ a fins especificos, fixando o modo de formação, aplicação e 11
quidação.

,

§ 20 - Os serviços a serem atendidos pelo Fundo de ASsis~

...

cia Tecnica , 3duca.cional e Social poderao ser executa.dos mediante oog
,.
,
venio com entidades publicas e privadas.
,
CAPrrULO VIII

DOS

ASSOCIADOS

,

Art. 29 - O ingresso nas cooperativas e livre a todos que
desejarem utilizar os serviços prestados pela sociedade, desde que ~
,
diram aos propositos sociais e preencham as condições estabelecidas
no estatuto, ressalvado o disposto no art. 40, item I, desta lei.

,

§ 1Q
,,..

- A admissã.o dos associa.dos poder;' ser restrita, a cri

,

terio do orgao normativo respectivo , as pessoas que exerçam determi...
nada atividade ou profissao, ou estejam vinculadas a determinada entidade.
§ 20 - Poderão ingressar nas cooperativas de pesca e nas

constituldas por produtores rurais ou extrativistas, as pessoas juri
dicas que pratiquem as mesmas atividades econômicas das pessoas fis1
cas associadas.
§

30 - Nas cooperativas de eletrificação, irrigação e

tel~

comunicações, poderão ingressa~ as pessoas jur1dicas que se locali -

GER 15.0,

r

CÂMARA DOS DEPUTADOS

,

,..

zem na respectiva area. de operaçoes.
§ ~Q

Não poderão ingressar no quadro das cooperativas os
agentes de comercio e empresar~os que operem no mesmo campo econom~co da sociedade.
-

,

,

...

•

A

,.,

,

•

I

Art . 30 - A exceçao das cooperativas de credito e das agr.
<lolas mistas com seção de cr~dito, a admissão de associados, que se
...
, ,..
efetiva mediante aprovaçao de seu pedido de ingresso pelo orgao
de
administração, complementa-se com a subscrição das quota. s-p~rtes do
capital social e a sua assinatura no Livro de Matrícula.

...

Art. 31 - O associado que aceitar e estabelecer relaçao em
pregatícia com a cooperativa perde o direito de votar e ser votado,
t
.
ate, que sejam aprovadas as contas do exerc~cio
em que eAI e d e~xou
o
...
emprego.
...

Art. 32 - A demissao do associado

,
sera

...

unicamente a seu

p~

dido.
Art. 33 - A eliminação do associado é aplicada em virtude
,
de infr ação legal ou estatutaria, ou por fato especial preVisto
no
estatuto, mediante termo firmado por quem de direito no Livro de Mª
f
tr~cula, com os motivos que a determinaram.
A

Art. 3~ - A diretoria da cooperativa tem o prazo de
(trinta) dias para comunicar ao interessado a sua eliminação.

30

Paragrafo unico - Da eliminaçao cabe recurso, com efeito
,
suspensivo, a primeira Assembleia Geral.
"

N

...

,..

,

Art. 35 - A exclusao do associado sera feita:
I - por dissolução da pessoa jurídica;
11 - por morte da pessoa f1sica;
111 - por incapacidade civil não suprida.

Art. 36 - A responsabilidade do associado perante terceiros' por compromissos da sociedade, perdura para os demitidos, elim1
nados ou exclu1dos até quando aprovadas as cont~ do exercício
em
que se deu o desligamento.

,
f o lm~co
'.
,.,
Paragra
- As o brigaçoes
dos associados falecidos ,
contraídas com a sociedade, e as oriundas de sua responsabilidade cQ
mo associado em face de terceiros, passam aos herdeiros, prescreven-
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,

,.,

do, porem, apos um ano contado do dia da abertura da sucessao, ress'al
vados os aspectos peculiares das cooperativas de eletrificação rural
e habitacionais.

,

Art. 37 - A coo~erativ~ assegurara a i5ualdade de direito
dos associados, sendo-lhe defeso:
I -

a quem agencie novos associados;

remunera~
A

•

,

11 - cobrar premlos ou agio pela entrada de novos associa -

dos ainda a título de compensação das reservas;

, .

111 - estabelecer restrições de qualquer especle ao livre exerclcio dos direitos sociais.

CAPf '1'ULO IX
DOS

ÓRGÃOS SOCIAIS
SEÇÃO I

DAS

ABSENBLÉIAS GERAIS

Art. 38 - A Assembl~ia Geral dos associados ~ oórgâo su,
premo da sociedade, dentro dos limites legais e estatutarios, tendo
poderes para decidir os negocios relativos ao objeto da sociedade e
tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta,e
suas deliberaçoes vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantese
,
§ lQ - As Assembleias Gerais serao convocadas com antece dência mínima de 10 (dez) dias, em primeira eonvocaçâo, mediante ed1
tais afixados em locais apropriados das dependencias comumente mais
freqUentadas pelos associados, publicação em jornal e comunicaçãoaos
associados por interm~dio de circula~es. Não havendo, no hor~io estabelecido, ttquorum ll de lnstalaçao, as assembleias poderao ser rea11
zadas em segunda ou terceira convocações desde que assim permitam os
,.,
,
estatutos e conste do respectivo edital, quando entao sera observado
,
o intervalo minimo de 1 (uma) hora entre a realização por uma ou ou...
tra convocaçao.
A

,

IV

e

IV

A

•

N

,

IV

,."
§ 2Q - As convocaçao sera 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 gozo dos seus direitos .
A
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,

§ 3Q

\,4 A RA

As deliberações nas Assembleias
per maieria de vete des asseciades presentes cem direito. de vetar.
-

Art. 39 - É da cempetência das Assembl~1as Gerais, erdin~,
,..
, ,..
rias ou extraerdinarias, a destituiçae des membres des ergaes de as
ministração. eu fiscalização..
Pará gr2fe ~ice - Ocerrende destituição. que pessa afetar a
,..
,..
,
regularidade da adl!1inistraçae eu fiscalizaçae da entidade, pedera a
Assembl~ia designar administraderes e censelheires previsóries, at~
,..
,
,
3O
a pesse des neves, cuja eleiçae se efetuara no. prazo. maxime de
(trinta) dias.
Art. 40 - Nas Assembl~ias Gera.is e "qu?rum" de insta.laçãe
sera e seguinte:

,

,

I - 2/3 (dois terçes) de numere de asseciades, em primeira
,..
cenvecaçae;
11

metade mais 1 (um) des asseciades em segunda cenveca -

,..

çae;

,

,..

111 - minime de 10 (dez) asseciades na terceira cenvecaçae ,
,.

ressalvado. e case de ceeperativas centrais e federaçee~ ~ cenfedera,..,
, . . '
çees de ceeperativas, que se instalarae cem qualquer numere.
Art. 41 - Nas Assembl~ias Gerais das ceeperativas centrais,
#
federaçees e cenfederaçees de ceeperativas, a representaçae sera fei
ta per delegades indicades na ferma des seus estatutes e credencia des pela direteria das respectivas filiadas.
~

N

,

N

, .

Paragrafe unlce - Os grupes de asseciades individuais da s
ceeperativas centrais e federações de ceeperativas ser~e representades per 1 (um) delegado. , escelhide entre seus membres e credenciado.
pela respectiva administração. .
Art. 42 - Nas Assembl~ias Gerais das ceeperativas singula,
res cujes asseciades se distribuam per area distante a mais de 50 !crn
,.
(cinqüenta quilemetres) da sede, eu no. case de deença cemprevada, s~
,
,..
ra permitida a representaçae per meio. de precurader que tenha a qualidade de asseciade no. gôzo. de seus direites seci~ e não. exerçaman
date eletivo. na sociedade.

,

,

",'

Paragrafe unice - Cada precurader nae pedera representar
mais de um asseci ade .
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Art . 43 - Prescreve em 4 (quatro) anos a. aç~f) p?rél. pnu18.r as
,
...
deliberações da Assembleia Geral viciadas de erro , dolo, fraude ou si
mulação , ou tomadas com violação da lei ou do estatuto , contado o prªzo da data em que a Assembl~ia foi realizada .

SBÇÃO 11
DAS ASSZI',"BL~IAS GZRAIS ORDINÁRIAS

,

,

,

Art . 44 - A Assembleia. Geral Ordinaria , que se rem izara a...
,
,
,
nualmente nos 3 (tres ) primeiros meses apos o termino do exercicio s.Q.
, ...
,..
cial , deliberara sobre os seguintes assuntos que deverao constar
da
ordem do dia:
N

,

#"fi

...

,."

I - prestaçao de contas dos orgaos de adnun1.straçao acompanhada de pS.recer do Conselho Fiscal , compreendendo :
a)
b)
c)
o parecer do

,

N

relatorio da gestao;
balanço;
demonstrativo da conta de sobras e perdas da sociedade e
Conselho Fiscal.

11 - destinação das sobras ou rateio dos prejuizos , deduzin,..
do-se , no primeiro caso , as pa,rcelas para os fundos e remuneraçoes 0,
brigatorias;

,

,..

,..

,..

111 - eleiçs.o dos componentes dos orgaos de administl'açao, do
,.
Conselho Fiscal e de outros, quando for o caso ;
IV - quando previsto , a fixação do valor dos honor~rios, grã
tificações e c~dula de presença dos membros do Conselho de Administrª
,.,
çao ou da Diretoria e do Conselho Fiscal;
A

V - quaisquer assuntos de interesse social , exclui dos
enumerados no art . 46 .

,

os

,.,

§ la - Os membros dos orgaos de administração e fiscalizaN

,..

,

N

çao ne.o poderão pé'.rticipar da votaçao das materias referidas
,.
itens I e IV deste artigo .
§ 2Q

,

,..

nos

"

A exceçao das cooperativas de credito e das agrico..
.
,
las m1.stas com seçao de cred1.to , a aprovaçao do relatorio , balanço e
contas dos ~rgãos de administração , desonera seus componentes de re~
ponsabilidade , ressalvados os casos de êrro , dolo , fraude ou simulação , bem como a infração da lei ou do estatuto .
-

,.."

,.."
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SEÇÃO 111

DAS ASSEl·1BLÉIAS GERAIS ~TRAORDINÁRIAS

Art . 45 - A Assembl~ia Geral Zxtraordinru'ia realizar-se-~
, .
, , .
d
sempre que necessarlO e podera deliberar sobre qualquer assunto
e
,.
interesse da sociedade , desde que mencionado no edital de convoca ,..
çao .
A

"

,

Art . 46 - .ó dê. competencia. exclusiva da Assembleia Gerél.l
Extraordin~~ia deliberar sÔbre os seguintes assuntos:
I - reforma do estatuto;
11 - fusão , incorporação ou desmembramento;
111 - mudança do objeto da sociedade;
N '

N

IV - dissoluçao voluntaria da sociedade e nomeaçao de li -

quidantes;

v-

contas do liquidante .

,

,

,."

13

Paragrafo unico - Sao necessarios os votos de 2
(dois
terços) dos asso ciados presentes , para tornar v~lidas as delibera çoes de que trata este artigo .
A

N

SEÇÃO IV

DOS ÓRGÃOS DE ADHINIS'l'RAÇAO

Art . 47 - A sociedade ser~ administrada por uma Diretoria
ou COllselho de Administração , composto exclusivamente de associados
eleitos pela Assembl~ia Geral , com mandato nunca superior a 4 (quatro) anos, sendo obrigat~ria a renovação de , no mínimo , 1/3 (um tê~
~o) do Conselho de Administração .
,
§ lQ - O estatuto podera" criar outros orgaos
necessarios

à administração .
§ 2Q

A posse dos administradores e conselheiros fiscais
·
d e credito
'
I
.
N
'
das coopera t lvas
e das agrlcolas
mlstas
com seçao
de cr~
dito e habitacionais fica sujeita ~ prévia homologação dos respectl
vos orgaos normativos.
,

-

N

G E R 0.07

I

.~

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Art. 48 - o~ ~L'5ãos de a(ünini~tl>a~ão yodem cont.c áti:i.l.' gerentes tecnicos ou comerciais, que nao pertençam ao quadro de associad os,
,
fixando-lhes as atribuiçoes e salarios.

-

,

N

Art. 49 - Ressalvadaa legislação especifica que re ge as cOQ
,
'"
'
I
per ativas de credito,
as seçoes
de credito
das cooperativas
agr1colas
mistas e as de habitação, os administradores eleitos ou contr atados
não serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraíremem
N
"
,
nome da sociedade, mas responderao solidariamente pelos prejuizos re- _
sultantes de seus atos, se procederem com culpa ou dolo.

,

,

,

Paragrafo unico - A sociedade respondera pelos atos a que se
refere a ultima paxte deste artigo se os houver ratificado ou deles lQ.
grado proveito.
,

A

A

Art. 50 - Os participantes de ato ou operação social em que
se oculte a natureza da sociedade podem ser declarados pessoalmente
respons~veis pelas obrigações em nome dela contraídas, sem preJU1 o
das sanções penais cabíveis .

.I,

Art. 51 - são inelegíveis, al~m das pessoas impedidas
por
.
lei, os condenados a pena que vede , ainda que temporariamente, o ace~
,
so a cargos publicos; ou por crime falimentar , de prevaricação, peita
ou suborno, concussao, peculato , ou eontra a economia popular, a fe
,
publica ou a propriedade .
A

N

,

,

,

N

Paragrafo unico - Nao podem compor uma mesma Diretoria
ou
Conselho de Administração , os parentes entre si at~ 2Q (segundo) grau,
em linha reta ou colateral .
Art . 52 - O diretor ou associado que, em qualquer operaçao,
A
tenha interesse oposto ao da sociedade, nao pode participar (las deli'" , cumprindo-lhe acusar o seu impeberaçoes referentes a essa operaçao
dimento .
N

~

-

Art . 53 - Os componentes da Administração e do Conselho Fi~
cal, bem como os liquidantes, equiparam-se aos administradores das SQ
ciedades anon1mas para efeito de responsabilidade criminal .
A

•

Art . 54 - Sem ~reju{zo da a~ão que couber ao associado ,
a
sociedade, por seus diretores, ou representada pelo associado escolhi
'
'" contra os administrado do em Assembleia
Geral, tera, direito de açao
res , para promover sua responsabilidade .
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SEçl0 v
DO CONSELHO FISCAL

,

Art . 55 - A administração da sociedade sera fisc alizada, a
sldua e minuciosamente , por um Conselho Fiscal , constituído de
3
(três) membros efetivos e 3 (três) suplentes , todos associados elei,
tos anualmente pela Assembleia Geral , sendo permitida apenas a reele1
ção de 1/3 (um têrço ) dos seus componentes .

,

§ lQ - Não podem fazer parte do Conselho Fiscal , alem

dos
ineleg1veis enumerados no art. 51 , os parentes dos diretores ate
o
2 Q (segundo) grau, em linha reta ou colateral , bem como os parentes
, ....
entre s1 ate esse grau .

,

§ 2Q -

,

° associado não pode exercer cumulativamente cargos

nos ~rgãos de administração e de fisealização .

CAPiTULO X
DA FUSÃO , INCORPORAÇÃO E DESMEMBRAMENTO
Art .
va sociedade .

56 -

Pela fusão , duas ou mais cooperativas formam no-

§ lQ - Deliberada a fusão , eada coo~erativa interessada in-

dicará nomes para comporem eomissão mista que proceder~ aos estudosn~
eessários à constituição da nova sociedade , tais como o levamentamento patrimonial , balanço geral , plano de distribuição de quotas-partes,
destino dos fundos de reserva e outros e o projeto de estatuto .
§ 2Q - Aprovado o relat~rio da comissão mista e constituída

,

a nova sociedade em Assembleia Geral conjunta , os respectivos documen
tos serão arqUivados , para aquisição de personalidade jurídica , naJun
ta Comercial competente , e duas vias dos mesmos , com a publicação do
arquivamento , serao encaminhadas ao orgao executivo de controle ou ao
, ...
orgao local credenciado .
,.,

,

IV

A

3Q - Exclui-se do disposto no parágrafO anterior a

fusão
que envolver cooperativas que exerçam atividades de credito . Nesse c~
so, aprovado o relatório da comissão mista e constituída a nova socie
dade em assembleia geral conjunta , a autorizaçao para funcionar e o
,..
,
....
registro dependerao de previa anuencia do Banco Central do Brasil .
§

,

,

N

-
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Art. 57 - A fusão determina a extinção as sociedades que
,
se unem par a for mar a nova sociedade que lhes sucedera nos direitos
e obrigações.
Art. 58 - Pela incorporação, uma sociedade cooperativa absorve o patrimônio, recebe os associados, assume as obrigações e se
investe nos direitos de outra ou outras cooperativas .

" ,

,..

Paragrafo unico - Ha hipotese prevista neste artigo, serao
obedecidas as mesmas formalidades estabelecidas para a fusão, limitª
das as avaliações ao patrimônio da ou das socieda des incorporandas.
,..

o.

Art. 59 - As sociedades cooperativas poder ao desmembrar-se
em tantas quantas forem necessarias par a atender aos interesses dos
,
seus aSSOCiados, podendo uma das novas entidades ser constituida co~
mo cooper a tiva central ou feder açio de cooperativas, cujas autorizações de funcionamento e os arquivamentos serão reqmeridos conforme o
disposto nos arts. 17 e se guintes .
,

A

,

Art. 60 - Deliberado o desmembramento , a Assembleia desig,.,.,
,
nara uma com~SSao para estudar as providencias necessarias a efetiv~
,..
çao da medida.

,

.,.",

§ lQ - O relat~rio apresentado pela comissão,

acompanhado
dos projetos de estatutos das novaS cooper ativas, sera apreciado em
,
A
nova Assembleia especie.lmente convocada par a. esse fim.

,

9 2Q - O plano de desmembramento prevera o rateio, entre
as novaS cooperativas, do ativo e passivo da sociedade desmembrada.
A

,

§

,

3Q - No rateio previsto no par~ gra. fo anter i or, atribuir-

se-a a cada nova cooperativa parte do capital social da sociedade de.§.
membra.da em quota correspondente "a participação dos associados
que
,
passam a integra-la.
§ 4Q - Quando uma das cooperativas fôr constituída como cOQ

,

,..

per ativa central ou federaçao de cooperativas, prever-se-a o montante
das quotas-partes que as associadas terão no capital social.
Art. 61 - Constituídas as sociedades e observado o disposto
nos arts. 17 e se guintes, proceder-se-a as transferencias conte.beis e
,
patrimoniais necessarias a concretização das medidas adotadas.
,

"

A

,

...
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CAPtTUID XI
DA D]ê30LuçIO E LIOUIDAClp
Art. 62 - As sociedades cooperativas se dissolvem de pleno direito:
#

I - quando assim deliberar a Assembleia Geral, desde que
os assooiados, tota1izando o número mInimo exigido por esta
lei,
não se disponham a assegurar a sua continuidade;
,.

II - pelo decurso do prazo de duraçao;
,.

III - pela consecuçao dos objetivos predeterminados;
IV - devido ~ alteração de sua forma jurídica;
pela redução do nÚmero mínimo de associados ou do capl tal social mínimo se, até a Assembléia Geral subseqtfente, realizA
da em prazo não inferior a 6 (sels) meses, êles não forem restabe1A
cldos;
V -

VI - pelo cancelamento da autorização para runclonar;
,

{

VII - pela paralisação de suas atividades por mais de

120

(cento e vinte) dias.
#

...

~

,

Paragrafo unioo - A dissoluçao da sociedade importara no
,.
cancelamento da autorizaçao para funcionar e do registro.
Art. 63 - Quando a dissolução da sociedade não rôr promovida voluntariamente, nas hipoteses previstas no artigo anterior, a
#
medida podera ser tomada jUdicialmente a pedido de qualquer assoc~
,
do ou por iniciatiVa do orgao executivo federal.
,

#

..

Art. 64 - Quando
, a dissolução rôr deliberada pela Assem _
bleia Geral, esta nomeara um liquidante, ou mais, e um Conselho FiA
,.) membros para proceder '
,
cal de 3 ( tres
a sua.
liquidaçao.

,

§ l Q - O processo de liquidação só pOderá ser iniciado a-

~

A

,

..

pos a audiencia do respectivo orgao executivo federal.
§ 2Q

A Assembléia
Geral, nos limites de suas atribuições,
,
podera, em qualquer epoca, destituir os liquidantes e os membros do
Conselho Fiscal, designando os seus substitutos.

,

-

Art. 65 - Em todos os atos e operações, os liquidantes dA
verão usar a denominação da cooperativa, seguida da expressão: ttEm
1iquidaçao tl •

.
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Art. 66 - Os liquidantes terão
de administração, podendo praticar atos e
,.,
lizaçao do ativo e pagamento do passivo.
Art. 67 - são obrigações dos liquidantes:
I _ providenciar o arquivamento, na Junta Comercial, da
,.,
Ata da Assembleia Geral em que foi deliberada a 1iquidaçao;
,.,
,.
-.
n - comunicar a administraçao central, do respectivo orde Credito Cooperativo
gao executivo federal e ao Banco Nacional
,
,
...
Geral
S.!. a sua nomeaçao, fornecendo copia da Ata da Assembleia
,
que decidiu a material
~

.

111 _ arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade,
onde quer que estejam;

IV - convocar os credores e devedores e promover o levan,
,

tamento dos creditos e debitos da sociedade;

v-

proceder nos 15 (quinze) dias seguintes ao de sua in
que possível, dos administravestidura e com a assistência, sempre
,
dores, ao levantamento do inventario e balanço geral do ativo e pa~
sivo;

VI - realizar o ativo social para saldar o passivo e reem
bolsar os associados de SUaS quotas-partes, destinando o remanescen
te, inclusive o dos fundos indivisíveis, ao Banco Nacional de Créd1
to Cooperativo S.A.;

VII - exigir dos associados a integralização das respecti...
vas quotas-partes do capital social naO realizadas, quando o ativo
,.,
nao bastar para a soluça0 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;
A

,

IX - conVOcar a Assemb1eia Geral, cada 6 (seis) meses ou
,
,.
sempre que necessario, para apresentar relatorio e balanço do esta.,
do da liquidaçao e prestar contas dos atos praticados durante o período anterior;
-.
,
,.,
X - apresentar a Assembleia Geral, finda a liquldaçao
,
o respectivo re1atorio e as contas finais;

,

,.

XI - averbar, no órgão competente, a Ata da Assembleia
ral que considerar encerrada a liqUidação.

G~
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Art. 68 - As obrigações e as responsa
liquidantes regem-se pelos preceitos peculiares aos dos administradores
da sociedade liquidanda.
I

Art. 69 - Sem autorização da Assembléia não poderá o li A
#,
,
quidante gravar de onus os moveis e imoveis, contrair emprestimos ,
,
,..
,
salvo quando indispensaveis para o pagamento de obrigaçoes inadia ,..
veis, nem prosseguir, emborar para facilitar a liquidaçao, na atividade social.
Art. 70 - Respeitados os direitos dos credores preteren cia1s, pagará o liquidante as dívidas sociais proporcionalmente
e
,..
sem distinçao entre vencidas ou naO.
~

,

,

Art. 71 - A Assembleia Geral podera resolver, antes de ~
timada a liquidação, maS depois de pagos os credores, que o liquid~
,..
,
te faça rateios por antecipaçao da partilha, a medida em que se apurem os haveres sociais.
Art. 72 - Solucionado o passivo, reembolsados os cooperados ate o valor de sUas quotas-partes e encaminhado o remanescente
I '
conforme o estatu1do,
convocara o liquidante Assembleia Geral
para
,..
prestaçao final de contas.

,

#

,..

Art. 73 - Aprovadas aS contas, encerra-se a l1qu1daçao e
,
a sociedade se extingue, devendo a ata da Assembleia ser arquivada
na Junta Comercial e publicada.
#

,

,

Paragrafo unico - O associado discordante tera o prazo de
'$) (trinta) dias, a contar da publicaçao da ata, para promover a a...
çao que couber.

..

Art. 74 - A liquidação extrajudic1al das cooperativas pc, ..,
dera ser promovida por iniciativa do respectivo orgao executivo te~
ral, que designara o liquidante, e sera processada de acordo com a IA
gislação específica e demais disposições regulamentares, desde que a
sociedade deixe de oferecer condições operacionais, principalmente
por constatada insolvencia.

,

,

,

A

A

,

§ la - A liquidação extrajudicial, tanto quanto possível,
...

devera ser precedida de intervençao na sociedade.
,
A
§ 2-A - Ao interventor, alem
dos poderes expressamente COA

cedidos no ato de intervenção, são atribuídas funções, prerrogativas
...
,...
...
e obrigaçoes dos orgaos de administraçao.
Art. 75 - A publicação, no Diário Oficial, da Ata da As _
GER 0.07
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sembleia Geral da sociedade, que deliberou SUa liqu1âaçao, ou a ~ _~.
cisão do órgão executivo federal quando a medida fôr de sua iniciat1
,,.,
...
i
va, implicara a sustaçao de qualquer açao judic al contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem preju{zo, entretanto, da t1uên ,
cia dos juros legais ou pactuados e seus acessorios.

,

,

..

Paragrato unico - Decorrido o prazo previsto neste artigo,
sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a 1iquidaçao, pode rá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante
.decisão do órgão citado no artigo, pUblicada, com os mesmos efeitos,
#
no Diario Oficial.

, Art. 76 - Na realização do ativo da sociedade, o liquidan-

te devera:

...
tuiçoes

I - mandar avaliar, por avaliadores judiciais ou de Ihsti-

,

Financeiras Publicas, os bens da sociedade;

,

,

11 - proceder a venda dos bens necessarios ao pagamento

do
paSSivo da sociedade, observadas, no que couber, as normas constan _
tes dos arts. 117 e 118 do Decreto-lei n Q 7 661, de 21 de junho de
1945_

,

...

Art. 77 - A liquidaçao das cooperativas de credito e da sa
I
,
çao de credito
das cooperativas agr1co1as mistas reger-se-a pelas
,
normas proprias legais e regulamentares.
...,

CAPtTUID XII

SEÇlO I
DO ATO C00rRRATIVO

Art. 78 - Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associadas, para a consecução dos objetivos sociais.
A

Parágrato único - O ato cooperativo não implica operação
de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

sEÇlo

11

DAS DISTRIBUrcOrrs DE DESP!ii§A3

Art. 79 - As despesas da sociedade serão cobertas pelos

~

GER 0.07

~-=~-:-

...

:

;', ./ ,i (' .

,.

I

. ..
)

/ ."

I
CAMARA

DOS

I

DEPUTADOS

.

l

------

N

I

...

sociados mediante rateio na proporçao direta da truiçao de

,

,

,

Paragrafo unico - A cooperativa podera, para melhor aten der ~ equanimidade de cobertura das despesas da sociedade, estabele cer:
I - rateio, em partes iguais, das despesas gerais da soci~
dade entre todos os associados, quer tenham ou não, no ano, usufruído
dos serviços por ela prestados, conforme definidas no estatuto;
11 - rateio, em razão diretamente proporcional, entre os 81.
sociados que tenham usufruído dos serviços durante o ano, das sobras
líquidas ou dos prejuízos verificados no balanço do exercício, exc1u!
,
das as despesas gerais ja atendidas na forma do item anterior.

,

Art. 80 - A cooperativa que tiver adotado o criterio de s~
parar as despesas da sociedade e estabelecido o seu rateio na forma
,
,
,
indicada
.. no paragrafo unico do artigo anterior devera levantar separa
damente as despesas gerais.
SEÇl0 111

DAS OPERAÇºms DA COOPERATIVA
Art. 81 - A cooperativa que se dedicar a vendas em

comum
podera registrar-se como armazem geral e, nessa condiçao, expedir "C~
"
nhecimentos de Depositos"
e "Warrants" para os produtos de seus asso,
,
ciados conservados em seus armazens, proprios ou arrendados, sem prejuízo da emissão de outros títulos decorrentes de suas atividades no~
mais, aplicando-se, no que couber, a legislação específica.
,

,

N

A

,

§ lQ - Para efeito deste artigo, os armazens da cooperati-

,

va_ se equiparam
aos "Armazens Gerais", com aS prerrogativas e obrigaA
,.,
çoes destes, ficando os componentes do Conselho de Administraçao
ou
Diretoria Executiva, emitente do título, responsáveis, pessoal e soll
dariamente, pela boa guarda e conservaçao dos produtos vinculados, re~
pondendo criminal e civilmente pelas declarações constantes do títu ,
......
10, como tambem por qualquer açao ou omissao que acarrete o desvio ,
,.,
deter10raçao ou perda dos produtos.
,

N

§ 20 - Observado o disposto no § 1 Q , as cooperativas pode,.,

,.,

raO operar unidades de armazenagem, embalagem e frigorificaçao,
bem
como armazéns gerais alfandegados, nos têrmos do disposto no Capítulo
IV da Lei nO 5 025, de 10 de junho de 1966.
Art. 82 - As cooperativas de crédito rural e as seções de
crédito das cooperativas agrícolas mistas só poderão operar com assoGER 0.07
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ciados, pessoas físicas, que de forma efetiva e predominante:
11..

na area de açao da cooperativa,
I - desenvolvam,
11

~
I
\~ ~ ~~
«'1?r,.'A~\:..~

ati~~
· ~~

des agr1colas, pecuarias ou extrativas;
n- se dediquem a operaçoes de captura e transformaçao do
pescado.
,
11
..
Paragrafo unico - As operaçoes de que trata este artigo
só poderão ser praticadas com pessoas jurídicas, associadas,
desde
que exerçam exclusivamente atividades agrícolas, pecuárias ou extrativas na ~rea de ação da cooperativa ou atividades de captura
ou
...
transformaçao do pescado.
N

..

A

,

Art. 83 - As cooperativas agropecuarias e de pesca pode rão adquirir produtos de não associados, agricultores, pecuaristas eu
pescadores, para completar lotes destinados aO cumprimento de contr~
tos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais das cooPA
rativas que as possuem.
Art. 84 - As cooperativas poderão fornecer bens e servi ços a naO associados, desde que tal faculdade atenda aoS
objetivos
sociais.

...

,

,

,

Paragrafo unico - No caso das cooperativas de credito e
das seções de crédito das cooperativas agrícolas mistas, o disposto
,
I
neste li artigo
so se aplicara com base em regras a serem estabelecidas
_
pelo orgao normativo.
Art. 85 - Os resultados das operações das cooperativas com
não associados, mencionados nos arts. 83 e 84, serão levados ~ conta
IHII..
A '
...
do ··,n"ndo de Assistencia Tecnica, Educacional e Social" e serao conI
A
tabilizados em separado, de molde a permitir calculo
para incidencia
de tributos.
Art. 86 - Mediante préVia e expressa autorização concedida pelo respectivo orgao executivo federal, consoante as normas e 11
mites instituídos pelo Conselho Naoional de Cooperativismo, poderão
...
li
as cooperativas participar de sociedades nao
cooperativas, pUblicas
ou privadas,
em cara ter excepcional, para atendimento de objetivos ~
,
cessor1os ou complementares.
I

..

.I ,

,

11

...

Paragrafo unico - As inversoes decorrentes dessa participação serão contab111zadas em títulos específicos e seus
eventuais
resultados positivos levados ao nFundo de Ass1stenc1a Tecn1ca, Educa.,
ciOnal e Social".
A

I
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SEçlo
DOS

IV

PREJUízos

-

Art. 87 - Os prejuízos verificados no decorrer do ex
cio serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva
e,
"
se insariciente este,
med1ante rate10, entre os associados, na razaO
,
d1reta dos serviços usufruídos, ressalvada a opçao prevista no para ,
grafo unico do art. 79.

..

..

SEÇlO .."

DO SISTEMA TRABALHISTA
Art. 88 - Qualquer que seja o tipo de cooperativa,
xiste vínculo empregatício entre ela e seus associados.
,

..nao

e-

À

Art. 89 - As cooperativas igualam-se as demais empresas em
relação aos seus empregados para os fins da legislação trabalhista e
previdenciária, e a entidade representativa, de que trata o art. 105,
,
tera prerrogativas sindicais.
Art. 90 - t facultativa aos empregados em cooperativas de
qualquer grau, ou atividade, a constituiçao de sind1catos, abrangendo
#lo
...
...
todas as categorias profissionais que exerçam funçao ou prof1ssao remunerada em cooperativas.

..

Art. , 91 - Fica instituída a Contribuição Sindical
, Cooperativista que sera recolhida anualmente pela cooperativa apos o encerrA
mento de seu exercício soc1al, a favor da Organização das Cooperati _
vas Brasileiras de que trata o art. 105 desta le1, excluída a obriga..
#lo
çao de pagamento de imposto sindical a qualquer outra entidade.
la - A Contribuição Sindical Cooperativista constituir _
se-á de importância correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do
valor do capital subscrito e fundos da sociedade cooperativa no exercício social do ano anterior, sendo o respeotivo montante distribuí _
.
do, por metade, a Organizaçao das Cooperativas Brasileiras e a outra
,
metade, proporcionalmente, a SUas filiadas nos Estados, Territ6rios e
Distrito Federal onde foi arrecadada.
§ 2 a - Em seu primeiro exercício soc1al, a cooperativa recolherá dentro de 30 (trinta) dias da data de sua constituição a 1portância correspondente a 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mÍnimo vigente do País.
§

.

~

CAPíTULO xnI

DA

FISCALIZACl0 E CONTaOT,!
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Art. 92 - A fiscalização e o contrôle das sociedades ~~~
rativas, nos têrmos desta lei e dispositivos legais específicos, Sl~~~
exercidos, de acôrdo 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;
11 - as de habitação pelo Banco Nacional de Habitação;

..

111 - as demais pelo Instituto Nacional de Colonizaçao e Re _
#
forma Agraria.
1 Q - Mediante autorização do Conselho Nacional de Coopera
tivismo, os órgãos controladores federais poderão solicitar, quando
julgarem necessario, a co1aboraçao de outros orgaos administrativos ,
na execuçao das atribuiçoes previstas neste artigo.
§ 2 a - As sooiedades cooperativas permitirão quaisquer ver1
..
, .. de oont roA 1 e, prestando
ficaçoes
determinadas pelos respectivos orgaos
,
os esclarecimentos que lhes torem solicitados, alem de serem obrigadas
a remeter-lhes anualmente a relação dos associados admitidos, demiti _
dos, 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 Publico, por intermedio da admin1straçao ,
central dos orgaos executivos federais competentes, por iniciativa pr~
..
,
pria
, ou solicitaçao da Assembleia Geral ou do Conselho Fiscal, intervi
ra nas cooperativas quando ocorrer um dos seguintes casos:
I - violação contumaz das disposições legais;

n - ameaça de insolvencia em virtude de ma administraçao da
A

,

,.

sociedade;
111 - paralisação das atividades sociais por mais de 180 (ceA
to e oitenta) dias;
A

IV - 1nobservanc1a do art. 55, § 2 a •

..

Art. 94 - Observar-se-á, no processo de intervençao, a d1sposição constante do § 2 a do art. 74.
CAP fTUI.O XIV

DO CONSELHO NACIONAL DE COOPERATIVISMO
Art.
, 95 - A orientação geral da pOlítica cooperatiVista naciona1 cabera ao Conselho Nacional de Cooperativismo _ CNC, que passa,
i
,.
ra , a func onar junto ao Instituto Nacional de Colonizaçao e Reforma Agrar1a - INCHA com plena autonomia administrativa e financeira, na ro~
GER 15.07
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ereiro de 1967, com.
ma do art. 172, do Decreto-lei nO 200, de 25 de
posto de 1 (um) Presidente e 8 (oito) membros indiva,~v~ pelos s eguin , ,.,
tes orgaos representados:

I - Ministério do Planejamento e Coordenação Geral;
11 - Banco Central do Brasil;
,
111 - Banco Nacional de Credito Cooperativo S.A.;
,.,
IV - Banco Nacional de Habitaçao;
,
V - Instituto Nacional de Colonizaçao e Reforma Agraria;
VI - Organização das Cooperativas Brasileiras. ~~

.

,

,

A

Paragrafo unico - A entidade referida no inciso
deste a~
tigo contará com 3 (três) elementos para fazer-se representar no ConsA
lho.

,

,

Art. 96 - O Conselho, que devera reuni~-se ordinariamente ~
ma vez por mes, sera presidido pelo Ministro da Agricultura, a quem CA
bera o voto de qualidade, sendo suas resoluçoes votadas por maioria
simples, com a presença, no mínimo, de 3 (três) representantes dos óro.
gaos oficiais mencionados nos itens I a V do artigo anterior.
A

,

,

N

,

#

Paragrafo unico - Nos seus impedimentos eventuais, o subst1
,
tuto do Presidente sera o Presidente do Instituto Nacional de COlonizA
,
...
çao e Reforma Agraria.
Art. 97 - Ao Conselho Nacional de Cooperativismo compete:
I - editar atos normativos para a atividade cooperativista
nacional;
11 - baixar normas regulamentadoras, complementares e inter-

pretativas da legislação cooperativista;
111 - organizar e manter atualizado o cadastro geral das cooperativas nacionais;
,

A

,

instancia, os recursos originarios
... IV - decidir, em , ultima
...

de decisoes do respectivo orgao executivo federal;

V - apreciar os anteprojetos que objetivam a revisão da legislaçao cooperativista;
o.

VI - estabelecer condições para o exercício de quaisquer caL
gos eletivos de administração ou fiscalização de cooperativas;
VII - definir as condições de funcionamento do empreendimento
cooperativo, a que se refere o art. 18;
VIII - votar o seu próprio regimento;
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IX- autorizar, onde houver

..
condiçoes,

..

a criaçao de Cons e lhos Regionais de Cooperativismo, definindo-lhes as atribuiçoes;

..

x-

decidir sôbre a aplicação do Fundo Nacional de Coopera
Ao
tivismo, nos termos do art. 102 desta lei;

..

..

XI - estabelecer em ato normativo ou de caso a caso, conto~
,
me julgar necessario, o limite a ser observado nas operaçoes com nao
associados a que se referem os arts. 83 e 84.
Parágrato único - As atribuições do Conselho Nacional
...,
... ,
Cooperativismo naO se estendem as cooperativas de habitaçao, as
,
. . ,
I
1 as mistas,
credito
e '
as .
seçoes
de credito das cooperativas agr1co
...
,
em que forem regidas por legislaçao propria.

de
de
no

Art. 98 - O Conselho Nacional de Cooperativismo
- CNC con.
,
tara com uma Secretaria Executiva que se incumbira de seus encargos
,
,
administrativos, podendo seu Secretario Executivo requisitar funcio~
, ..,
..,
,
rios de qualquer orgao da Administraçao Publica.

,

§ lQ , - O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Coo-

perativismo sera o Diretor do Departamento de Desenvolvimento
Rural
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INORA, deven
do o Departamento referido incumbir.se dos encargos administrativos
do Conselho Nacional de Cooperativismo.
§ 2Q

Para
os impedimentos
eventuais do Secretário Execu,
,
..
tivo, este indicara a apreciaçao do Conselho seu substituto.
Ao

-

Art. 99 - Compete ao Presidente do Conselho Nacional
Cooperativismo:

de

I - presidir as reuniões;
11 - convocar as reuniões extraordinárias;
111 - proterir o voto de qualidade;

,

Art. 100 - Compete a Secretaria Executiva do Conselho
cional de Cooperativismo:
I -

Ra-

..
,
...
dar execuçao as reso1uçoes do Conselho;

11 - comunicar as decisões do Conselho ao resp ctlvo órgão
executivo federal;
111 - manter relações com os órgãos executivos federais, bem
'"
,
ass 1m com quaisquer outros orgaos
pub1icos
ou privados, nacional
ou
estrangeiros, que possam influir no aperteiçoamento do cooperativismo;
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IV - transmitir aos orgaos executivos fe erais e entidade s~
A
perior do movimento cooperativista nacional todas s informações rela,
#>.
cionadas com a doutrina e praticas cooperativistas de seu interesse;

v - organizar e manter atualizado o cadastro
geral das coo..,

per ativas nacionais e expedir as respectivas certidoes;

,

VI - apresentar aO Conselho, em tempo habil, a proposta orçamentária do órgão, bem como o relatório anual de suas atividades;

VII - providenciar todos os meios que assegurem o regular

f~

cionamento do Conselho;

,

VIII - executar quaisquer outras atividades necessarias

ao

pleno exercício das atribuições do Conselho.
"" e Reforma AArt. 101 - O Instituto Nacional de Colonizaçao
,
,
,
graria - INCHA inc1uira, em sua proposta orçamentaria anual, os recursos financeiros solicitados pelo Conselho Nacional de Cooperativismo _
CNC para custear seu funcionamento.

,

,

Paragrafo unico - As contas do Conselho Nacional de Cooper~
..,
,
tivismo - CNC serao prestadas por intermedio do Instituto Nacional de
N
,
Co1onizaçao e Reforma Agrar1a - INCRA.

,

Art. 102 - Fica mantido, junto aO Banco Nacional de Credito
Cooperativo S.A., o "Fundo Nacional de Cooperativismo", criado
pelo
Decreto-lei na 59, de 21 de novembro de 1966, destinado a prover rec~
sos de apoio aO movimento cooperativista nacional.
A ,
§ 10 - O Fundo de que trata este
artigo sera suprido por:

I - dotação incluída no orçamento do Ministério da Agricultura para o fim específiCO de incentivo ~s atividades cooperativas;
11 - juros e amortizações dos financiamentos realizados
seus recursos;

------

111 - doações, legados e outras rendas eventuais;
~

com

,

IV - dotaçoes consignadas pelo Fundo Federal Agropecuario e
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária _ INCRA.
§ 2 a - Os recursos do Fundo, deduzido o necessário aO cus..,.
,
i
te o de SUa administraçao, serao aplicados pelo Banco Nacional de Cre"
dito Cooperativo, obrigatoriamente,
em financiamento de atividades que

interessem
de maneira relevante o abastecimento das populações, a cri,
terio do Conselho Nacional de Cooperativismo.
§ 3° - O Conselho Nacional de Cooperativismo pOderá,

por
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,

conta do Fundo, autorizar a concessão de estimulos u auxilios para
....
execuçao de atividades que, pela. sua relevancia socio-economica., con
corram para o desenvolvimento do sistema cooperativista nacional~
,.

,

A

CAPi'fULO XY
DOS ÓRGÃOS GOViliNAMENTAIS

Art. 103 - As cooperativas permanecerão subordinadas,
na
""
parte normativa, ao Conselho Nacional de Cooperativismo, com exceçao
,
",,'
,
das de credito, das seçoes de credito das agricolas mistas e das de
habi tação, euj as normas c"ntinuar ão a ser baixadas pelo Conselho 1-10netário Nacional, relativamente às duas primeiras, e Banco Nacional
de Habitaçao, com relaçao a ultima, observado o disposto no art. 92
desta lei.
'"

IV

,

,

"
, .... executivos federais, visando "a
Paragrafo
unico - Os orgaos
execução descentralizada de seus serviços, poderão delegar sua comp~
tência, total ou parcialmente, a ~,L'gãu s e entidades da aciministração
, ,..
estadual e municipal, bem como, excepcionalmente, a outros orgaos e
entidades da administração federal.
,,) I

I

N

,

.

A

Art. l~ - Os orgaos executivos federais comunica~ao todas
as alterações .havidas nas coopera.tivas sob a sua jurisdição ao Cons~
lho Nacional de Cooperativismo, para fins de atualização do cadastro
geral das eooperativas nacionais.

CAPiTULO XVI
DA REPRESENTAÇÃO

Art. 105 - A representação do sistema cooperativista bras1
, "
""
,
leiro cabera a Organizaçao das Cooperativas Brasileiras, que sera co,!!
siderada orgao consultivo do Governo Federal.
,

,..

A

"
P aragrafo
unico - Para esse efeito , a Orgê.nizaçao das CooA

,

""

per ativas Brasileiras devera atender aos seguintes requisitos:
....

~

I - nao ter fins ec onomicos nem lucrativos;
11 - menter neutralidade poli tica e indiscriminaç8.o racial,

religiosa e social;
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111 - conjugar todos os principais ramos de cooperativismo;
IN

.

IN

IV - preencher os cargos de direç ao medlante votaçao;
,.
V - renova.r 1/ 3 (um terço) dos cargos diretivos, mediante
IN

votaçao;

,

VI - fixar a politica da entidade tendo em vista as propo~
siçoes
emanadas de seus orgaos tecnlcos;
,

N

' .

A

VII - dispor de setores consultivos especializados, de acor
do com os ramos do cooperativismo;

,

VIII - ter quadro social constituido de entidades, uma
cada Estado
, , ferrit~rio e Distrito Federal , criadas com
caracteristicas da entidade nacional .

para
as mesmas

CAPf 'fULO XVII

DOS ~STÍMULOS CR~ITfcIOS
__

I

,

,

Art. 106 - Cabera ao Banco Nacional de Credito Coo perativo
S.A. estimular e apoiar as cooperativas, mediante concessão de fi,
nanciamentos necessarios ao seu desenvolvimento .

,

,

§ lQ - Podera o Banco Nacional de Credito Cooperativo S. A.

,

,

IN

,

receber depositos das cooperativas de credi to e das seçoes de credito das cooperativas agricolas mistas .

,

2Q -

,

Podera o Banco Nacional de Credito Cooperativo S.A.
operar com pessoas fisicas ou jUr1dicas, estranhas ao quadro social
cooperativo, desde que haja benefi cio para as cooperativas e estas
figurem na operaçao bancaria .
§

IN

,

,
Q
§ 3 - O Banco Nacional de Credito Cooperativo S . A. manterá linhas de cr~dito especificas para as cooperativas, de acôrdo com
,
o objeto e a natureza de suas atividades , a juros modicos e
prazos
adequados , inclusive com sistema de garantias ajustado ...as peculiari dades das cooperativas a que se destinam.
§ ~g

,

O Banco Nacional de Credito Cooperativo S. A. mante,
ra linha especial de credito para finenciamento de quotas-partes de
capital.

,

-

Art . 107 - Fica extinta a contribuição de que trata o artl
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go 13 do Decreto-lei nQ 60 , de 21 de novembro de
dada pelo Decreto-lei n Q 668, de 3 de julho de 1969 .

~

a redaçao
,."

CAPf TULO XVIII

DAS DISPOSIÇOES G~AIS E lR&~SIT6RIAS

,

Art. 108 - Serão considerados como renda tributavel os resultados positivos obtidos pelas cooperativas nas operações de que
tratam os arts. 83, 84 e 86 desta lei.
Art . 109 - O B41anço Geral e o Relat~rio do exercicio social que as cooperativa.s deverao encaminhar anualmente aos orgaos de
contrôle serão acompanhados, a juízo dêstes , de parecer emitido por
um serviço independente de auditoria credenciado pela Organizaçãodas
Cooperativas Brasileira.s.
_

,

,

N

,

Paragrafo uni co - .2.:m casos especiais , tendo em vista a sede da Cooperativa, o volume de suas operações e outras circunstân~
dignas de consideração , a exigência da apresentação do parecer pode
ser dispensada .

-

Art . 110 - Atendidas as deduções determinadas pela legislª
,
,
,
çao especifica, as sociedades cooverativas ficara assegurada primei,
ra prioridade pata o recebimento de seus creditos de pessoas jurídiA
•
cas que efetuem descontos na folna de pagamento de seus empregados ,
associados de cooperativas .
Art. 111 - Fica estabelecido o prazo de 12 (doze) meses pª
ra que as cooperativas atualmente .l.~egistradas nos prgaos competentes
reformulem os seus estatuto s, no que fôr cabivel , adaptando-os
ao
disposto na presente lei .
,

N

Art . 112 - Fica assegurada a continuidade de funcionamento
das eooperati~as de produtores de aç~car, existentes na data de pu blicação desta lei, at~ que le~islação especial institua categoriasQ
cietária em que serão tr~nsformadas .

,

,

,

Paragrafo unico - O Poder ':':;xecutivo, atr 2,ves do Instituto
" ,
...
do Açucar e do Alcool, promovera os estudos para execuçao do disposto neste artigo.
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, Art. 113 - , A presente lei nao altera o disposto,.. nos sistemas proprios instituidos para as cooperativas de habitaçao e cooperA
,
tivas de credito, aplicando-se ainda, no que couber, o regime insti,
,
f
"
'
"
tUldo para essas ultimas as seçoes de credito das agricolas mistas.
,

Art . ll~ - ~sta lei entrara em Vigor na data de sua publi,
,
,..
caça0 , revogadas as disposiç ões em contrario e especificamente o De,
ereto-lei ni) 59, de 21 de novembro de 1966 , bem como o Decreto nlnnero 60 597 , de 19 de abril de 1967 .
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Seçao de Sinopse - SGP

-FICHA

DE SINOPSE

PROJETO DE LEI N. 292 DE 1971

EMENTA

"Define a política Nacional de Cooperativismo, institui 0 regime das sociedades cooperativas e dá outras providências" .

AUTOR :

Poder Executivo (Mensagem n . 300/71)

ANDAMENTO
Em 24 . 8 . 71

Protoco10 3727 - Ofício n . 1 . 170 , de 19 . 8.71
Presidência da R pública envia o projeto .

Em 24 . 8 . 71

F la o Sr . Deputado Fábio Fonseca para uma
....
caça0 - DCN 25 . 8 . 71 , p. 4282 , 4a . coluna .

Em 24 . 8 . 71

é lido e vai a imprimir . D spachado às Comi s sões de
Constituição
Justiça , de Agricultura e P lítica /
Rural e de Economia - DCN 25 . 8 . 71 , p . 4264 , la . coluna.

a

c~muni -

PARA REC:E'BIMENTO DE EMENDAS EM PLENÁRIO:
1 2 dia - 25 . 8 . 71
2 2 dia -26 . 8 . 71
3 2 dia -27 . 8 . 71
Foram apresentadas 19 (dezenove) emendas em plená rio , tôdas de autoria do Sr . Wilmar Dallanhol .
(DCN de 28 . 8 . 71 , p. 4410 , )a . coluna) .
Em 27 . 8 . 71

...

fala. o Sr . Wilmar Da11anho1 , para uma c municaçao (DCN d 28 . 8 . 71 , p. 4409 , 2a . coluna) .

...

....

TRAMITAÇAO NAS COMISSOES
Em 25 . 8 . 71
Em 30 . 8 . 71

Em 25 . 8 . 71

COMISSÃO
Sr . José
na mesma
Plenári

DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA-é distribuído o
Alves .
Comissão , são distribuídas as Em ndas de /
a Sr . J s ' Alves .

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POL1TICA RURAL-é distri buído ao Sr . Pachec0 Chaves .
(segue )
GER 0.0?
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(Proj e to de Lei 292/71-continuação)
Em 31 . 8 . 71

COLTISSÃO DE AGRICULTURA E POL1TICA RURAL - ,distribuí das as Emendas de Plenário ao Sr . Pacheco Chaves •

...

Em 25 . 8 . 71

COMISSAO DE ECONOMIA - é distribuído ao Sr . :Marcondes Gadelha .

Em 25 . 8 . 71

C0rnSSAO DE ECONOMIA - é r edistribuído ao
Sussumu Hira ta .

Em 01 . 9 . 71

na Sessio Conjunta r' ealizada la 9 , 30 horas o
Sr . Pres i de nt c omunica qu e na Secretaria do
Sena do Federal , encon t r a - se A disposiç~o d a
Senhores Congressistas um Boletim Informativ
sôbro Cooperativismo , elab rado pela Diretoria
...
de Informaça Legislativa - DCN- 2. 9. 71, p . 1389Congresso Nacional .

Em 8. 9 . 71

fala o Sr . Mário Mo ndino , para uma comunicaçae .
(DCN 9. 9. 71 , p. 4735, 2a . coluna ) .

Em 14 . 9. 71

C01TISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUS TI ÇA - é aprovad
o parecer do Relator , Sr . José Alves :
a ) unânimemente pe l a constituciona lidade e jur!
di cidade do pro j eto; b) pola constitucionalida de e juridicidade das Emendas de Pl enário de ns .
2, 3 , 4 , 5, 6, 7 , 11 , 12 , 13 , 18 e 19;
c) pela rejeição , por injurídicas , das Emendas
de os: 1 , 8 , 9 , 10 , 14 , 15 , 16 e 17;
d) pela aprovaç~o das emendas da Comissio em /
nº de 12 (do ze ) , cla ssifi cadas como: a , b , c , d , e , f ,
r; , h , i,j , k e 1 .
A votaçio foi un&nims exceto quant o ~ Emenda n 9
da COi~ i s s~o , com voto contr'rio dos Sr s . Jos~ Saly e Luiz Braz - DeN 18 . 9 . 71, p. 5036 , la . coluno. .

-

Sr .

-

( continua )
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-

COí =rSSAO .~)J..; AJ·:;"UCUIS:UILA I: l'OL:tS:ICA rm:l11.L - o Re -

1utor , Sr . Pacheco Chaves ; Eucndus do Plenário aprovadas , por unaniLtidal1c , nos têrmOD do L)a.reccr do rclut'Jr: 3 e 14;
rejeitadas: 2, 4, 5, 6, 7, 8 , 10, 13, 15, 16,17,
18 e 19. Emendas aprovadas 90ntra o voto do Sr.
Delson Scarano: 1 e 12;
Emenda prejudicnda por já haver a Comissão apro...
vado outra de nature za identica: .9
,
Emenda rejeitada contra o parecer favorave1 de
Relator: 11.
Em 2. 9.71

Em 8. 9 . 71

Em 13. 9 . 71

Em 17 . 9.71

COMIssÃo DE ECONOMIA - é aprovado por una nimidade
Q Parecer favorável do Relator , Sr . Sussumu Hir~
ta , com 8 ( it ) Emendas . A Comisaã aprovou o
....
parecer do relat~r , pe la rejeiçao das Emendas de
ns: 2 , 3, 4, 6, 7 , 9, 10 , 11, 12, 13, 14, 15,16,
17, 18, 19 e r e jeitou-o quanto às de ns. 1,5 • 8.

-

COMISSÃO DE AGRICULTIDlA E POLLTICA RURAL - é
...
provad nos t ermos do Par cer do ReI tor , Sr . P ,..,
checo Chaves , com a apresentaça de 22 (vint e
duas) Emendas , sendo que o Deputad Ruy Bacelar
votou contra a de n. 7 . As Emendas de ns. 1
6
são ori ginárias d Comissão d Ecom mia as quais
....
o Relator , desta Co ~ isBae incorporou
s u Parecar o
....

fala o Sr. Américc Brasil , para uma comunicaça •
(DCN de 14 . 9 . 71, p. 4872 , 4a . coluna) .
PRONTO PARA A ORDEM DO DIA
, lide e vai a imprimir , tendo parec rea:
....
....
da Comissao de Constituiçao 6 Justiça , pela cone
titucionalidade e juridicidade , com Emendas , c Dtra o vot dee Sra . J sé S 11y e Luiz Braz ' d.
n. 9; pela constit ucion lidad
juridic1d d
/
das Emendas de Plenár1. d ns . 2 , 3, 4 , 5, 6 , 7,11,12 ,

-

(continua.)
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(Prejetc de Lei 292/71-Ficha de Sinopse-continuação)

,..,

13, 18 e 19; pela r j eiçao , por injuridicidade,
das demais; d Comissão de Agricultura e Polit!
....
ca Rural, pel a aprovaçao, com emendas , contra e
v~t de Sr. Ruy Bacelar à de ni 7; pela aprovação das Emendas de Pl nári de ns:l,3, 12
14,
contra o vot d Sr. D lsoo Scarano quant as de
ns 1 e 12; pela prejudicialidade da Emenda d n.
...
9 e pela rejeiça das d mais ; " da Comissa de
..Econ omia , pela aprovaçao , com mendas: pela pr_
- das Emendas de Plenario
,
8, . p vação
ns:l, 5
la ;ejeiçãQ das demais. (Proj at 292-A/71)
(DCN 18.9.71, p.5018,la.c 1una).

-

TRA1,ITTAÇÃO EM PLENÁRIO

Em 22.9.71

,.,.

,."

Em 23.9.71

,

O Sr . Presiden t e anuncia a discu s sao unica..
O Sr . Presi dent e dá a palavra ao Sr . Mário Mondino que está ausente •
....
Nao havendo mais oradores inscritos é encerrada
...
a discussao .
Sabre a Mesa Requerimento de adiamento da vota...
...
çao , por uma sessao , de autoria do Sr . Cantídio
Sam ~}aio , como Líder da Arena •
...
Em votaçao o Requerimento: APHOVADO .
Em consequência o projeto sai da Ordem do Dia .
(DCN 23 . 9 .71, p. 5179 , 4a .coluna)

...

O Sr . Presidente anuncia a votaçao em discussao
, .
un~ca.

Requerime nto do Sr . Cantídio Sampaio , Líder da.
.....
ARENA, de destaque para votaçao das emendas da
Comissão de Agricultura e política Rural , de os :
1, 2, 4 , 6 , 7, 9 , 10, 13, 14, 18, 19, 21 e 22;
Requeri mento do Sr . Cantídio Sampaio , Líder da
ARENA de destaqu para votaçao das me~das da
...
Comissao d Economia d ns. 3, 4 , 5 e 6;
Requerimento do Sr . Cantídio Sampaio , Lid r da
ARENA , de destaquopara votação das Emendas da
....
Comissao de Justiça, debs: 2 , 3, 5 , 7, 9 , §§ 52
GER e.o,
(cont inua)
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Requerimento do Sr. Cant!dio Sampaio, Líder da
....
ARENA, de destaque para votaçao do Art. 80 do
Projeto.
,....
Falam para encaminha a votaçao, os Srs: Pacheco Chaves, , Cant!dio Sampai o e Antônio Bresolin •
....
EM VOTAÇAO:
,....
Emendas da Comissao de Agricultura, ressalvados
os .d staque: APROVADAS;
,....
Emendas destacadas da Comissao de Agricultura
de ns: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 18, 19 ,
21
22: REJEITADAS;
...
Emendas d~ Comissao de Eco nomia , ressalvados os
destaques: APROVADAS;
....
Emendas destacadas da Comissao de Economia d
ns: 3, 4, 5 e 6: REJEITADAS;
....
Emendas da Comissao de Justiça, ressalvados os
destaques: APROVADAS;
...
Emendas destacadas da C~missao de Justiça,de ns:
2, 3, 5, 7 e 9 §§ 52
62: REJ~ITADAS;
...
Votaçao das Emendas de Plenário:
Nº 1, com pareceres divergentes: REJEITADA;
N2 2, com pareceres divergentes: REJEITADA;
Nº 3, com pareceres divergentes: REJEITADA;
NQ 4, com pare ceres divergentes: REJEIWADA;
NQ 5, com pareceres divergentes: REJEITADA;
Nº 6, com pareceres divergentes: REJEITADA;
Nº ~, com pareceres divergentes: REJEITADA;
N2 8, com pare ceres div rgentes: REJEITADA;
NQ 11, com pareceres divergentes: REJEITADA;
N2 12, com pareceres divergentes: REJEITADA;
N2 13, com pareceres divergentes: REJ EITADA ;
Nº 14, com pareceres divergentes: REJEITADA;
NQ 18, com pareC ~, I'es divergentes: REJEITADA;
Nº 19, com parec res divergentes: REJEITADA;
N2 s 9, 10, 15, 16 e 17, com par cer s contrários: REJEITADAS
(continua.)
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-

Em votaçao o PROJETO , ressalvado o destaque:
APROVADO;
Em votaçao o Artigo,BO do Projeto: REJEITADO .
Vai à Redação Final . (DC N- 2419/71-p g 5198 -1 aco1;
é aprovada a Redação Final .

-

Em

28/9/71

Vai ao Senado Federal c om o ofício

0:10459
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Of. n9 1 . ?88 /SAP/?l.

Em 16 de

de 1 9?1.

de zembro

Excelentlssimo Senhor Primeiro Secretário:

Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a
Mensagem com a qual o Excelentlssimo Senhor Presidente da República restitui autógrafos do Projeto de Lei n9 292,
dessa Casa do Congresso Nacional.

de

1.9?1,

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência protestos de elevada estima e consideração.

JOÃO LEITÃO DE ABREU
Ministro Extraordinário para
os Assuntos do Gabinete Civil

A Sua Excelência o Senhor
Deputado ELIAS DE SOUZA CARMO
M.D. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasllia -DF

4

..

..

.

MENSAGE,',( N9 5 1O

EXCE LENTfsSHIO SENHOR PRESIDENTE VA CÃMARA DOS VEPUTADO
~ ._ ~
,
' l-f~ ~
~ Ss?-r..--V- ~ F *'cfÔ2-- tL(J , 4-- r~ , ~.

Tenho a honna de

ne~t~tu~n

a

Exc.eté:nc.~a

o~ ~nc.tu~o~ autõgna6o~

do Pnojeto de Le' n9 292/7 1,

do

Congne~~o

pon

na

Le~

N ac.~onat,

m~m ~anc.'Dnado,

que

~e

de~~a Ca~a
tnan~6onnl ou

nQ 5.764, de 16 de de zem bno de 1. 971.
•

Bna~lt~a, em 16 de

dezembno

de

1 971 .

SENADO FEDERAL
PARECER
N.o 585, de 1971
Da Comissão de Redação
Redação final das emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.O 63, de 1971 (n.o 292-B/
71, na Casa de origem).
Relator: Sr. José Lindoso
A Comissão apresenta a redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n .O 63, de 1971
(n.o 292-B j 71 , na Casa de origem) ,
que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá
outras providências.
Sala das Sessões, em 18 de novembro de 1971. - Antônio Carlos, Presidente - José Lindoso, Relator - FiUnto Müller.
ANEXO AO PARECER
N.o 585, DE 1971
Redação final das emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.O 63, de 1971 (n.o 292-B/
71, na Casa de origem), que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas,
e dá outras providências.
Emenda n.O 1
(corresponde à Emenda n .o 1-CE)
Ao art. 2.°, parágrafo único.
Suprima-se a expressão in fine:
"que pretendam executar ou executem atividades consideradas

prioritárias nos planos governamentais."
Emenda n.O 2
(corresponde à Emenda n.o 2-CE)
Ao a~t. 8.° acrescente-se o seguinte
parágrafo:
"Parágrafo único - Para a prestação de serviços de interêsse comum, é permitida a constituição
de cooperativas centrais, às quais
se associem outras cooperativas
de objetivo e finalidades diversas."
Emenda n.O 3
(corresponde à Emenda n.o 3-CE)
Acrescente-se ao art. 18, § 4.°, in
fine, o seguinte:
"§ 4.° '" dias, exceção feita
à::; 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 Naconal da Habitação em
relação às últimas."

Emenda n.O 4
(corresponde à Emenda n.o l-CF)
No art. 18, § 7.°, in fine, onde se lê:
" . . . da data em que fôr autorizado a funcionar."

c - 2-

'""""

Leia-se:
"da data em que foram arquivados os documentos na Junta Comercial."
Emenda N.o 5

(corresponde à Emenda n.o 4-CE)
Ao inciso IV do art. 21, dê-se a seguinte redação:
"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."
Emenda n.o 6

(corresponde à Emenda n.O 5-CE)
Ao art. 35, acrescente-se o seguinte
inciso:
"IV - por df'ixar de atender aos
requisitos estatutários de ingresso
ou permanência na cooperativa."
Emenda n.o "I

(c0rresponde à Emenda n.O 6-CE)
Ao art. 42, dê-se a seguinte redação:
"Art. 42 - Nas cooperativas singulares, cada associado presente
ou representado não terá direito a
mais de um voto, qualquer que
seja o número de suas quotaspartes.
§ 1.° Nas assembléias-gerais
das cooperativas singulares cujos
associados se distribuam por área
distante mais de 50 km da sede,
ou no caso de doença comprovada,
será permitida a representação
por meio de mandatário que tenha a qualidade de associado no
gôzo de seus direitos sociais e não
t.xerça cargo eletivo na sociedade,
vedado a cada mandatário dispor
de mais de três votos, compreendido o seu.
§ 2.° - Nas cooperativas singulares, cujo número de associados
fôr superior a mil, poderá o mandatário que preencher as condições do parágrafo anterior representar até o máximo de quatro
associados, de conformidade com

o critério que, em função da densidade do quadro associativo, fôr
estabelecido no estatuto.
§ 3.° - Quando o número de associados nas cooperativas singulares exceder a três mil, pode o estatuto estabelecer que os mesmos
sejam representados nas assembléias-gerais por delegados que se
revistam das condições exigidas
para o mandatário a que se refere o § L" O estatuto determinará o número de delegados, a
época e a forma de sua escolha
por grupos seccionais de associados de igual número e o tempo de
duração da delegação.
§ 4.° O delegado disporá de
tantos votos quantos forem os associados componentes do grupo '
seccional que o elegeu.
§ 5.° - Aos associados localizados
em áreas afastadas, os quais, por
insuficiência de número, não puderam ser organizados em grupo
seccional próprio, é facultado
comparecer pessoalmente às assembléias para exercer o seu direito de voto.
§ 6.° - Os associados, integrantes
de grupos seccionais, que não sejam delegados, poderão comparecer às assembléias-gerais, privados, contudo, de voz e voto.
§ 7.° As assembléias-gerais
compostas por delegados decidem
sôbre tôdas as matérias que, nos
têrmos da lei ou dos estatutos,
constituem objeto de decisão da
assembléia-geral dos associados."
Emenda n.o 8

(correspollde à Emenda n.o 7-CE)
Ao inciso I-C do art. 44 dê-se a seguinte redação:
"I -

............. . .................................... .

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."

-3
Emenda n.o 9
f~rresponcle à Emenda n.o 8-CE)
Ao inciso II do art. 44 dê-se a seguinte redação:
"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."
Emenda n.o 10
lcorrespemde à Emenda n.o 9-CE)
Acrescente-se, na seção IV, o seguinte artigo:
"Art - Os empregados de emprêsas que sejam eleitos diretores
de sociedades cooperativas pelos
mesmos criadas gozarão das garantias asseguradas aos dirigentes
sindicais pelo art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei n.o 5.452. de 12 de maio
de 1943)."
Emenda n.o 11
(Corresponde à Emenda n.o 10-CE)
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo:
"Art. - A entrega da produção
do associado a sua cooperativa
significa a outorga a esta de plenos pOdêres 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 interêsse do
produtor, os estatutos dispuserem
de outro modo."
Emenda n.O 12
(Corresponde à Emenda n.o ll-CE)
Acrescente-se ao art. 84, in fine:
"Art. 84 - ... sociais e estej am
de conformidade com a presente
lei. "
Emenda n.O 13
(Corresponde à Emenda n.o 13-CE)
Ao art. 93.

"Parágrafo único - Aplica-se, no
que couber, às Cooperativas Habitacionais, o disposto neste artigo. "
Emenda n.o 14
(Corresponde à Emenda n.o 2-CF)
Ao inciso III do art. 93, dê-se a seguin te redação:
"III - paralisação das atividades
sociais por mais de 120 (cento e
vinte) dias consecutivos."
Emenda n.O 15
(Corresponde à Emenda n.o 14-CE)
Ao art. 95
Dê-se ao art. 95 a seguinte reda-

ção:

"Art. 95 - A orientação geral da
política cooperativista nacional
caberá ao Conselho 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 art. 172
do Decreto-lei n.O 200, de 25 de
fevereiro de 1967, sob a presidência
do Ministro da Agricultura e
composto de 8 (oito) membros indicados pelos seguintes órgãos
representados:
I - Ministério do Planejamento
e Coordenação Geral;
II - Ministério da Fazenda por
intermédio do Banco Centr~l 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 do inciso V (quinto) dêste

-
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artigo contará com 3 (três) elementos para fazer-se representar
no Conselho."
Emenda n.o 16
(Corresponde à Emenda n.o 15-CE)
Ao art. 10l.
Dê-se ao art. 101 a seguinte redação:
"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 especifica que regula a matéria. "
Emenda n.o 17
(corresponde à emenda n.O 16-CE)
I - Suprimam-se os arts. 90 e 91.
II - Dê-se ao art. 105 a seguinte
redação:
"CAPíTULO XVI
Da Representação do
Sistema Cooperathdsta
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
govêrno, estruturada nos têrmos
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 tôdas 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,
sej a quan to aos métodos operacionais e orientação jurídica, mediante pareceres e recomendações,
sujeitas, quando fôr o caso, à
aprovação do Conselho Nacional
de Cooperativismo - CNC;
e) denunciar ao Conselho Nacional de Cooperativismo práticas
nocivas ao desenvolvimento coopera tivista;
f) opinar nos processos que lhe
sejam encaminhados pelo Conselho Nacional de Cooperativismo;
g) dispor de setores consultivos
especializados, de acôrdo 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.
§ 1.° - A Organiação das Cooperativas Brasileiras - OCB - será
constituída de entidades, uma para cada Estado, Território e Distrito Federal, criadas com as mesmas características da organização nacional.
§ 2.° - 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, -e stabelecida 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.
§ 4.° - A composição da Diretoria da Organização das Cooperativas Brasileiras -OCB será estabelecida em seus estatutos sociais.

-5§ 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 con;secutivo."
III - Acrescente-se após o art. 105:
"Art.
- A atual Organização
das Cooperativas Brasileiras e as
·suas filiadas ficam investidas das
atribuições e prerrogativas conferidas nesta lei, devendo, no prazo
de um ano, promover a adaptação
de seus estatutos e a transferência da sede nacional.
Art.
- 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) saláriosmínimos,e 50 % (cinqüenta por
.cento) se aquêle montante fôr superior.

,Art.
- 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 CJop erativas
Brasileiras de que trata o artigo
105 desta lei.
§ 1.° - A Contribuição Cooperativista constituir-se-á de importância correspondente a 0,2%
.(dois décimos por cento) do valor do capital integralizado e fun-

§ 2.° -

No caso das cooperativas
-c entrais ou federações, a Contribuição de que trata o parágrafo
anterior será calculada sôbre os
.fundos e res-ervas existentes.
§ 3.° - A Organização das Cooperativas Brasileiras poderá estabelecer um teto à contribuição Cooperativista, com base em estudos
elaborados pelo seu corpo técnico.
!Emenda n.o 18
(corresponde à Emenda n .o 17-CE)
Dê-se a seguinte redação ao art.
111:
"Art. 111 - 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 fôr cabível,
adaptando-se ao disposto na presente lei.
Emenda n.o 19
(corresponde à Emenda n .o 18-CE)
Suprima-se o art. 112 e seu parágrafo único.
Emenda n.o 20
(corresponde à Emenda n. O 19-CE)
Acrescente-se, nas Di s p o s i ç õ e s
Transitórias, o seguinte artigo:
"Art.
- 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) vêzes em jornal de grande circulação local."
Publicad o n o DCN (S eção II ) d e 19- 11 - 71
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COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLtTICA RURAL

Projeto n9 292-B/71

"Define a política Nacional de Cooperativis
mo, institui o regime jurídico das sociedades
cooperativas, e di outras providincias"

RELAT6RIO

*

Através da Mensagem
ve por bem enviar a esta Casa,
ca Nacional de Cooperativismo,
dades cooperativas e di outras
o n9 292/7l.

n9 300, de 1971, o Poder Executivo hou
o projeto de lei que define a Polítiinstitui o regime jurídico das socieprovidincias, projeto iste que tornou

Distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de A
gricultura e política Rural e de Economia,
tôdas elas recebeu e -

em

mendas, bem corno as recebeu tarnbémem Plenirio, quando de sua votaçã~
Esta Comissão ofereceu 22 emendas, sendo aprovadas em Ple
nirio as de n9s. 3, 5, 8, 11, 12, 15, 16, 17 e 20 e rejeitadas as de
n9s. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 21 e 22.
Na Comissão de Economia, foram apresentadas 8 emendas ,
sendo aprovadas em Plenirio as de n9s. 1, 2, 7 e 8 e rejeitadas
as
de n9s. 3, 4, 5 e 6, destacadas.
Na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto foi con
templado com 11 emendas, das quais foram aprovadas as de n9s. 1, 4,
6, 8, 10 e 11 e rejeitadas as de n9s. 2, 3, 6, 7 e 9 (§§ 59 e 69)
•
Em Plenirio, o projeto em apriço recebeu 19 emendas, sendo que as de n9s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 e 18 foram
rejeitadas. As emendas supra citadas tinham parecer diver~ente.
As de n9s. 9, 10, 15, 16 e 17 foram também rejeitadas por
.
se apresentarem com pareceres contrarlOS.
Ainda no Plenirio, o Exrno. Sr. Líder da ARENA, Deputado
~

Cantídio Sampaio, requereu destaque para a rejeição do art. 80 do pro
G ER 8 .0 7
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- Comissão de Agricultura e política Rural

jeto original. Deferido o pedido e pôsto em votação
tigo 80 foi rejeitado.
Enviada ao Senado, a redação final da matéria foi objeto
de acurado estudo por parte das Comissões de Agricultura, de Economia
e de Finanças. Na Comissão de Agricultura, sendo relator o Senador
Flávio Brito, apresentou êle parecer favorável ao projeto, sem nenhuma emenda.
Na Comissão de Economia, sendo relator o mesmo Senador, o
projeto recebeu 19 emendas do relator, e uma outra do Senador Hélvio
Nunes. Com exceção desta última, tôdas as demais foram aprovadas.
Na Comissão de Finanças, sendo relator, ainda,o Senador
Flávio Brito, o projeto recebeu 11 emendas, das quais foram aprovadas
a de n9 3 e com subemenda à Emenda n9 9 e rejeitadas as de n9s. 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11. Foram ainda aprovadas as emendas de n9s. l-CF
e 2-CF. A primeira alterando o art. 18. "No art. 18, § 79, in fine" ,
onde se lê: " da data em que fôr autorizado a funcionar", leia-se: •••
da data em que foram arquivados os documentos na Junta Comercial".
A segunda ao art. 93: "Dê-se a seguinte redação ao inciso
III, do art. 93:
"III - paralização das atividades sociais por mais
de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos" .
~ste, senhores deputados, o Relatório.
PARECER
Diante da manifestação unânime da Comissão de Agricultura .
e política Rural, aferida nas discussões e apreciação das emendas do
Senado, tôdas elas válidas, somos pela aprovação de sua totalidade •
~

o meu parecer, salvo melhor juízo .

DEPUTADO JOS~ MANDELLI
Relator

GER e .07
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COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLíTICA RURAL

Emendas do Senado ao Projeto n9
292/71 que "Define a polltica Na
cional de Cooperativismo, institui o regime jurldico das sociedades cooperativas, e dá outras
providências"

PARECER

DA

COMISSÃO

A Comissão de Agricultura e polltica Rural, em
reunião extraordinária hoje realizada, ao apreciar as Emendas do
Senado ao Projeto n9 292-B/7l, opinou pela sua aprovação, nos têr
mos do parecer favorável do Relator-substituto, Deputado José Man
delli.
Estiveram presentes os Senhores Antônio Breso
lin, Presidente, José Mandelli, Diogo Nomura, Pacheco Chaves, Del
son Scarano, Flávio Giovini, Francisco Libardoni, Herbert Levy,Orensy Rodrigues, Nunes Freire, Paulo Alberto, João da Câmara, Edgar Pereira, Dias Menezes e Victor Issler.
Sala das REuniões da Comissão, em 23 de novembro de 1971.
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CÂMARA - DOS DEPUTA~~
PROJETO

N.O 292-0, de 1971
Emendas dx> Senado ao .Praje:to número 292-B, de 1971, que define a
PoZítica ',Nacional :d e CooperatÍJIJÍsmo, ~nStitui o regime jurid:ico das
socieclades cooperativas e dá outras
pr<>vi.d.ências; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça,
pela canstitucio1l4lida4e e jurldicidade das Emendas de n9s 1 a 20 e
pela rejeição, no mérito, das de números 2, 7, 14 e 19; e, das Comissões de Agricultura e Políti ca Rural Ie de $conmnia, pela aprovação.

(iPROJETO N9 292-C, DE 1971, A
QUE SE REFEREM OS PARECERES)
O Congresso Nacional decreta:
CAPITULO I

Da Política Nactonal de
Cooperativismo

Art. 1°. Comprende-se como PoUtIca 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 interêsse público.
Art. 2°. As atribuições do Governo
Federal na coordenação e no estimulo
às atividades de cooperativismo no
território nacional serão exercidas na
forma desta lei e das normas que
surgirem em sua decorrência. Parágr<tfo único. A aç!l.o do Poder
Público se exercerá, principalmente,
mediante prestação de aSSistência técnica e d..: incentivos financeiros e
creditórios especiaiS, necessários à
criação, desenvolvimento e Integraçã.o
das entidades cooperativas que pretendam executar ou executem ativl-

dades consideradas priorltârlas nos
planos governamentais.
CAPITULO

n

Das Sociedades Cooperattvas

Art. 3° . Celebran. contrato de sociedade cooperatIva as pessoas que reciprocamente, se obrigam a contribuir
com bens ou serviços para o exerc1clo
de uma atividade econômica. de proveito comum, sem objetivo de lucro.
Art. 4°. As cooperativas são sociedades de pessoas, com torma e natureza jurídica próprias, de natureza
civil, não sujeitas a falência, constltu1das para prestar serviços aos associados, • distinguindo-se das demais
sociedades pelas seguintes caracterIstlcas:
I - adesão voluntârla, com nomero ilimitado de associados. salvo ImpoSSibilidade técnica de prestação de
serviços;
II - variabilidade do capital SOCIal.
representado por quotas-partes:
III - limitação do número de quotas-partes do capital para cada associado, facultado, porém, o estabelecImento de critérios de proporcionalidade, se aSSInl fôr mais adequado
para o cumprimento dos objetivos sociaIS;
IV - incessibilidade das quotaspartes do capital a terceiros, estranhos à sociedade;
V - singularidade de voto, podendú as cooperativas centrais, federações de coop'eratlvas. com exceção das que ex çam atividade de
crédito, optar pelo critério da proporcionalidade;

-2VI - "quorum" para o funcIonamento e deliberação da AssembléiaGeral ba5eado no número de assocIados e não no capital;
VII - retôrno das sobras l1quldas
do exercicio, proporcionalmente às
operações realiza,das pelo associada,
salvo deliberll.ção em contrário da Assembléia Gefal;
VIII - indivisibilidade .:!os fundos
de Reserva e de Assistência Técnica,
Educacional e Social;
IX - n _utralidade política e indlscrlminação religiosa, racial e social;
X - prestação de assistência aos
associados, e, quando prevista nos estatutos, aos empregados da cooperativa;
XI - área de admISSão de associados limitada às possibilidades de reunião, contrôle, operações e prestação
de serviços,
CAPÍTULO

m

Do Objetivo e Classificação das
Sociedades Cooperativas

Ar t 59 As sociedades cooperativas
poderão adotar por Objeto qualq1ler
gêner{ de serviço, operação ou a.tividade assegurando-se-lhes o dire Ito
exclus; vo e exigindo-se-lhes a obrigação Q<, uso da expressão "cooperativa" em sua denominação.
Paragrafo único. E' vedado às cc.operativas o uso da expressão "Banco"
Al't. 69 As sociedades cooperativas
são consideradas:
I . - singulares, as constituídas P!~]()
númErc mínimo de 20 (vinte) pessoas
fisicas, sendo excepcionalmente permitida a admíssão de pessoas j:lrídicas que tenham por objeto as 'Des mas ou correlatas atividades econOmicSis das pessoas físicas ou, ainda,
aquel~ sem fins lucrativos;
II - cooperativas centrais ou fet1erações de cooperativas, as constituid~ de, no mínimo, 3 (três) singulares, podendo, excépcionalmente.
admítiJ associados individuais;
ID - confederações de cooperativas, ~ constituídas, pelo menos, de
3 (tri'.s) federações de cooperativas ou
cooperativas centrais, da mesma ou
de diferentes mod 'dades.
§ 19 Os associados individuais :Ias
cooperativas centrais e federaçôes de

cooperativas serão inscritos no Livro
de Matricula da sociedade e classificado<, em grupos vIsando à transfor:naUi C no futuro, em cooperativas slngulare~ Que a elas se filiarão.
,§ 2~ A exceção estabelecida no t.em
n, in fine, do caput dêste artigo
não se aplica às centrais e federaçiit..s que exerçam atividades de créd;l':> .

A:·l. 79 As cooperativas singulares
se ca.racterizam pela prestação ;ÜTeta rl e serviços aos associados.
Al't 89 As coopera ti vas centrais e
fede;'ó,çôes de cooperativas objetivam
organizar. em comum e em maior escala, os serviços econômícos e a.sslstonei ai~ de in terêsse das filiadas, mtr-grando e orientando suas atividades, bem como facilitando a utilizaç~ o reciproca dos serviços.
Art.. 99 As confederações de cootJe:atj' a. têm por Objetivo orientar' e
coordE-nar as atividades das filiaJas,
nos casos em que o vulto dos emprel'ndilllentos transcender o âmbito de
capafÜãade ou conveniência de a,tua.çíi.o das centrais e federações.
Art , 10. As cooperativas se cla.ssificam também de a.côrdo COm o objet-o ou pela natureza das atividades
desenvolvidas por elas ou por seus
associados.
§ ' 10 Além das modalidades de cooperativas já consagradas, caberá ao
resjJ,wt.ivo órgão controlador apreciar
e cara.cterizar outras que se apresentem
~ 29 Serão consideradas místa, as
cooperativas que apresentarem mais
de um objeto de atividades.
§ ::;v Sómente as cooperativas agrlcolas místas poderão criar e manter
seção de crédito.
Art, 11. As sociedades cooperativas serão de responsabilidade limítada, quando a responsabilidade do associa0{; pelos compromissos da sociedade SE limitar ao valor do capit.al
por êle subscrito.
Art. 12. As sociedades cooperativas
serão de responsabilidade ilimítada,
q:.Ian1ú a responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade fôr pessoal, solidária e não tiver
limite.
Art . 13. A responsabilldade do 8.Sfociadú para com terceiros,
como
membro da sociedade, sômente poderá
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ser invocada depois de judicialmente
edgida da cooperativa.
CAPíTULO IV

Da Constituição das Sociedades
Cooperativas

Art. . 14 . A sociedade cooperativ3.
constitui-se por deliberação da Assembléia Geral dos fundadores, constant es da respectiva ata ou por ins>;\' um en r~ , público.
Art 16. O ato constitutiv~, sob pena
de nulidade, deverá declarar:
I - a denominacão da entidade,
sede e objeto de funcionamento;
II - o nome, nacionalidade, idade,
estado civil, profissão e residência dos
assocJados fundadores que o assinaram. bem como o valor e número da
quota-parte de cada um;
lI! - aprovação do estatuto da
sociedade;
IV - o nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência clCl!
associados eleitos para os órgãos de
a dm Illistração, fiscalização e outros.
,. r r 16. O ato constitutivo :la S')ciedade e os estatutos, quando não
transcritos naquele, serão assinados
pelvs fundadores .
SEÇXO I

Da Au torização

de

Functonamento

Art . 17 . A coopera ti va consti tu ida
na ferma da legislação vigente 'l.prescntf>rá ao respectivo órgão execut'vo ~eá eral de contrôle, no Distrito 1"edel'" '. Estados ou Territórios, ou ao
órgál) local para isso credenciado, J ('n tro 61' 30 (trinta ) dias da data da
const:tuição , para fins de autori za~ão ,
reQ:J"l'lmento acompanhado de 4 (quat:u )
via.s do ato constitutivo. est.atuto f lista nominativa, além de outros àocumentos considerados neces~.\ rj ('s

.

Art 18. Verificada, no prazo maximo de 60 (sessenta) dia.s, a con',ar
da da.t& de entrada em seu proto('.I'.o.
pelo respectivo órgão executivo federal
de rl'):J trôle ou órgão local para isso
credeliciado, a existência de condições
de fu ncionamento da cooperativa pm
ocnstituição, bem como a regularidade ria documentação apresentada o
órgã.o controlador devolverá, devidamente autonticada, 2 (duas) via.s à
0001 prativa
acompanhadas de do-

cunwntó dirigido A Jiihtà Com c '~1
do Fstado ondê 11. entidade estiv_e s~.
diar.(\ comunicando a aprovaçao ~~"ó
MO constitutivo da requerente.
'rflyfA
§ 19 Dentro dêsse prazo, o órgãO
controlador, quando julgar convenien- - - _...
te, n', interêsse do fortalecimento d:>
sistema, poderá ouvir o Conselho Na.cionaJ de Cooperativismo, caso em que
:J.ão 'o verificará a aprovação automáticé prevista no parágrafO seguinte
§ ~ 9 A falta' de manifestação do 0,gão controlador no prazo a que se
refI re êste artigo implicará a aprovação dI, ato constitutivo e o seu ~ubsc_
quente arqui vamento na Junta Comercial respectiva
§ 39 Se qualquer das condições citadas neste artigo não fõr atendida
satisfatóriamente, o órgão ao qual
C( mpete 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 automàticamente arquivado.
~ 49 A parte é facultado interpor
da' decisão prOferida pelo órgão controlador, nos Estados, Distrito Federalou Territórios, recurso para a respectiva aqministração 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
(trin ta) dias.
~ 69 Cumpridas as exigências, deve.rá' o despacho do deferImento ou indeferimento da autorização ser exarado dentro de 60 (sessenta) dias.
fir,dos 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 dêles terá o
prazo de 60 (sessenta) dias para se
manifestar,
~ 69 ArquivadOS os documentos na
Junta Comercial e feita a respectiva
publicação, a
cooperativa adquire
personalidade
jurldica, tornando-s8
apta a funcionar.
~ 79 A autorIzação caducara, independentemente de qualquer despacho,
se a cooperativa não entrar em atividade dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data em que
fôr autorizada a funcionar.
~ 89 Cancelada a autorização, o Orgá'o de contrôle expedirá comunica-

-4ção à respectiva Junta Comercial,
que dará baixa nos documentos arqUivados.
~ 9Q A autorização para funCionamento das cooperativas de habitaçao,
das de crédito e das seções de crédito
das cooperativas agricolas mistas
subordina-se, ainda, à pol1tica dos
respectivos órgãos normatIvos.
10. A criação de seções de crédito nas cooperativas agricolas mistas sera submetida a prévia autorlzaçao do Banco Central do Brasil.
Art. 19. A cooperativa escolar não
estará sujeita ao .arquivamento dos
documel1tos de constituição, bastandú remetê-los ao Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária, ou
respectivo órgão local de contrOle,
devidamente autenticados pelo dlrede Colonização e Reforma Agrária ou
a maior autoridade escolar do munlcipio, quando a cooperativa congregar associados de mais de um estabelecimento de ensino.
Art. 20. A reforma de estatutos
obedecera, no que couber, ao diSposto
nos artigos anteriores, observadas as
prescrições dos órgãos normativos.
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SEÇAo l i

Do Estatuto Socta

Art. 21. O Estatuto da cooperativa,
alem de atender ao disposto no art.
49, deverá indicar:
I - a denominação, sede, prazo de
duração, área de ação, objeto da sociedade, fixaçao do exercic!o SOCial
e da data do levantamento do balanço geral;
II - os direitos e deveres dos a~
sociados, natureza de suas responsabilidades e as condições de admissão
demissão, eliminação e exclusã.o e as
normas para sua representação na~
assembléias gerais;
III - o capital minimo, o valor da
quota-parte, o minimo de quotaspartes 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 líquidas aos associados ou de
repartição das perdas entre êles;

V - o modo de administração e
fiscalização, estabelecendo os respectivos órgãos, com definição de suas
atribuições, podêres e funcionamento,
a representação ativa e passiva da
sociedade err, juizo ou fora dêle, o
prazo do mandato, bem como o processo de substituição dos administradores e conselheiros fiscais;
VI - as formalidades de convocaçãr das assembléia geraiS e a maioria
requerida para a sua Instalação e
validade le suas deliberações, vedado
o direito de voto aos que nelas tiverem interêsse particular sem priviLlos da participação nos debates;,
VII - os casos de dissolução voluntária da sociedade;
VIIi - o modo e o processo de
alienação ou rmeração de bens imóvei:; da sociedade;
IX - o mod( de reformar o estatuto;
X - o númerc mínimo de associanes.
CAPíTULO V

Dos Livros
Art. 22. A sociedade cooperativa
deverá possuir >s seguintes livros:
I - de Matrícula:
II - de Atas das Assembléias Gerais;
III - d~ Ata dos órgãos de Administração;
IV - de Ata' do Conselho Fiscal;
V - de Presença dos Associados
nas Assen,bléias Gerais;
VI - outros, fiscais e contábeis,
obriga tórios .
Parágrafo umco. E' facultada a
adoção de livros de fôlhas sôltas ou
fichas.
Art. 23. Nc Livro de Matricula, os
associados serão inscritos por ordem
cronológica de admiSsão, dêle constando:
I - o ,lume, idade, estado civil,
nacionalidade, profissão e residência
do associado;
II - a dat~-\, de sua admissão e,
quandO fôr o caso. de sua demissão
a pedido, eliminação ou exclusão;
III - a conu- corrente das respectivas quotas-partes do capital social.

ClOMtSSO
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-5CAPíTULO VI

Do Cc;,pital Social

Art. 24. O capital social será subdividido em Quotas-partes, cujo valor
unitário nãv poderá ser superior ao
maior salário-minimo vigente no
Phís.
§ 1.0 Nehum associado poderá subscrever mais dI' 1/ 3 (um têrço) do total das quotas-partes, salvo nas sociedades em quI' a subscrição deva
ser diretamente proporcional ao movimento financ"iro do cooperadO ou
ao quantita~ivo dos produtos a serem
comercializados, b e n e f i c i a dos ou
transformados. ou ainda, em relação
à árell. cultivada ou ao número de
plantas e animais em exploração.
§ 2.° Não estao sujeitas ao limite
estabelecido no. parágrafo anterior as
pessoas jurídicas de direito público
que pll.rticipem de cooperativas de
eletrificação, irrigação e telecomunicações.
§ 3." E' Ieda do às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às quotas-partes do capital ou
estabelecer outras vantagens ou priVilégios, financuros ou não, em favor
de quaisquer associados ou terceiros.
excetuando-s. os juros até o máximo
de 12% (doze por cento) ao anc que
incidirão sôbre a parte integralizada .
Art. 25. Para a formação do capital social poder-se-á estipular que o
pagamento da.· quotas-partes seja
realizado mediante prestações periódicas independentemente de chamada
por meio de contribuições '.lU outra
forma estabelecida a critério dos [especti os órgãos executivos federais .
Art . 26 . A transferência de quotas-partes será averbada no Livro de
Matrícula, medlantl'O têrmo que conterá as a:;sinaturas do cedente, do
cessionário t: de 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 medla.lte
retenção d~ determinada porcentagem do valor dú movimento financeiro de cad' associado.
§ 1Q O disposto neste artigo nâo se
aplica às cooperativas de crédito, às
agrlcolas mistas com seção de crédito
e às habitacionais.

•
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§ 2.° Nas sociedades
em que a subscrição do capital fôO
7j ";,s>
diretamente proporcional ao
v
mento ou á expressão econômica
A1ANt.~'
"ada a'isociado, c estatuto deverá.
prever sua revlsao periódica para
ajustamento às condições vigentes.
CAPíTULO VII

Dos Fundos

Art. 28. As Cooperativas são obriiadas a constituir:
I - Fundo de Rese1"va destinaco a
reparar perdas e üend'lr ao desenvolvimento de suas at.lvidaae'i, constituído com 10% (dez por cento), pelo
menos, das sobras líquidas do exercício;
II - Fundo de Assistênc;a Técnica,
Educacional e Social, destinado à
prestação de assistência aos a.ssociados, seus familiares e, quandO previsto nos estatutos, aos empregados
da cooperativa. constlt.ulrio de 5%
(cinco por cento), pelo menos, das
sobras líquidas apuradas no ellerclcio.
~ 1° Além dos prevIstos neste artigo. a Assembléia Geral 'poderá rriar
outros fundos, inclu~lve rotativos.
com recursos destinad':ls a fins especificos, fixando o morto 'de formação. aplicação e liquidação.
§ 2° Os serviços a serem at,endidos
pelo Fundo de Assl5tência Técnica,
Educacional e Social t-~derão ser executados mediante ':onvênio com entidades públicas e privadas .
CAPíTULO VIII

Dos AssoctadlJs

Art. 29. O ingresso nas cooperativas é livre a todos que desejarem
utilizar os serviços prestados pela suciedade, desde que adiram aos propósitos SOCiais e pr~eIlcham as condições estabelecidas no estatuto, ressalvado o disposto no artigo 4°, item
1. desta lei.
§ 1° A admissão ~os assocIados puderá ser restrita, a (;rit~r j o do órgão
normativo respectivo, às pessoas que
exerçam determinada atividade cu
profissão, ou estejam vlIlculadas a
determmada entidade.
§ 2° Poderão ingressar nas cooperativas de pesca e nas constituidas
por produtores ruralS o~ extratlvistas, as pessoas jurídicas que pr!ttiquem as mesmas atividades econômicas das pessoas físicas associadas •
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§ 3° Nas coopera.tivas de eletrifisua responsabilidade como associano
cação, irrigação e telecomunicações,
em face de terceiros, passam aos herpoderão ingressar as pessoas juridicas
deiros, prescrevendo, porém apÓS um
que se localizem na respectiva área
ano contado do dia da abertura d3
de opel'!l.ções.
sucessão, ressalvados os aspectos peculiares das cooper'l.~ivas de eletri§ 4° Não poderão ingressar no quaficação rural e habi~aclcIIals.
dro das cooperativas os agentes de
comércio e empresários que operem
Art. 37. A cooper'Ltiva. assegurarà
no mesmo campo econbmico da soa igualdade de direito dos associados,
ciedade.
sendo-lhe defeso:
Art. 30. A exceção das cooperatI1 - remunerar a ]uem agencle no
vas de crédito e das alSr[colas mistas , vos associa6los;
com seção de crédito, a admissão de
II - cobrar prêmios ou ágio pela
aSSOCiados, que se l'fetive meelIante
entrada de novos assoc~ados ainda. a
aprovação de seu pedid;> dI' ingresso
titulo de compensação das reservas;
pelo órgão de admimstraçao, complementa-se com a subscriçao das
III estabelecer restrições de
quotas-partes do .~apltal social e a
qualquer
espécie
ao Une exercicio dos
sua assinatura no Livro de Matncul'.!.
direitos sociais.
Art. 31. O associado que aceitar
CAPíTULO IX
e estabelecer relação empregatí(,la.
com a cooperativa perde o direito de
Dos órgãos ~ociats
votar e ser votado, até que sejam
aprovadas as contas do f'xercicio em
sEÇÃo I
que êle deixou o emprêgo.
Das Assembléias Gerais
Art. 32. A demissão do associadO
Art. 38. A Assembléia Geral dos
será unicamente a seu pedido.
associados é o órgão supremo da soArt. 33. A eliminação do associado
ciedade, dentro dos limites !egais e
é aplicada em virtude de infração leestatutários, tendo pode,·")5 para degaI ou estatutária, lU per fato especidir os negÓCios relativ1s ao <Jbjeto
elal previsto no ~tatut:>, mediante
da sociedade e tom3.r as resoluções
têrmo firmado por que de direito no
convenientes ao desenvolvimento tl
Livro de Matricula, com os motiv0S
defesa desta, e suas deliberações vinque a determinaram.
culam a todos, ainda que ausentes ou
discordantes.
Art. 34. A diretoria da cooperati§ l° As Assembléias Gerais serao
va tem o prazo de 30 (trinta~ dias
convocadas
com antecedência mlnima
para comunicar ao ln~eressad3 a sua
de
10
(dez)
dias, "m primeira coneliminação.
vocação, mediante editaIS afIxados em
locais apropriados das dependências
Parágrafo único. Da eliminaçào
comumente mais frequentaoas pelps
cabe recurso, com efei~{) s,lspensivo.
associados, publicação ~m ;ornal e
à primeira Assembléia Geral.
comunicação aos assoclacios por inArt. 35 . A exclusão do ~ssociado
termédio de circulares. Não havendo,
será feita:
no horário estabelecl,io, "quorum" de
instalação, as Assemblél,ls pcderão
I - por dissolução da pessoa luser
realizadas em ,;egunda ou terceirldica;
ra convocações desde que assim perII por morte tia pessoa !1slea;
mitam os estatutos € conste do rt'Spectivo edital, quando então será obIII - por incapacid.1de civil não
servado
o intervalo :mnimo de 1
suprida .
(uma) hora entre a realizaçã:> por
Art. 36. A responsabilidade do asuma ou outra convocaçao.
sociado perante terceiros, por compro§ 2° A convocação ser.). feita pelo
missos da sociedade, perdura. para flS
Presidente, ou por qualquer deIS órdemitidos, eliminad'lS ou excluldos
gãos de admint traçã.o, pelo Conselhc
até quando aprovadas as contas do
Fiscal, ou apó solicit.ação não atenexercício em que se deu o desligadida, por 1/5 um qumto) dos aEI\Cmento.
ciados em pleno gôzo dos seus dJreItos.
Parágrafo único. As obrigaçt>es
§ 3Q As deliberações nas Assemdos associados falecidos, contraídas
com a sociedade, e as oriundas àe béias-Gerai.s serão tomadas l,or maio-
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ria de voto dos associa.dos presentes
com direito de votar.
Art. 39 . ]j; da
competência da!;
Assembléias-Gerais, ordinárias ou ex
traordinárias, a destituição dos membros dos órgãos de administração cu
fiscalização .
Parágrafo
úruco. Ocorrendo destituição que POSsa afetar a reguhridade da administração ou fiscali.7.ação da entidade, poderá a Assembléia
designar administradores e conselheiros provisórios, até a posse dos novos
cuja eleição se
efetuará no pra.z~
máximo de 30 (trinta) dias.
Art. 40. Nas
Assembléias-Gerais
o "quorum" de instalação será c seguinte:
I - 2/ 3 (dOis terços) do nUmero
de associados, em primeira convoca.ção;
. II - metade mais 1 (um) das assoCIados em segunda convocação;

III - minimo de 10 (dez) associados na terceira convocação, ressalvado o caso de cooperativas centrais e
rederações e confederações de coonerativas,. que se instalarão com qualquer numero.

Art. 41. Nas Assembléias-Gerais
das cooper~tivas centrais, federações e
confederaçoes de cooperativas, a representação será feita por delegados
indicados na forma dos seus est.atutos
e credenciados pela diretoria das respectivas filiadas .
Parágrafo unico. Os grupos ae asSOCiados individuais das cooperatIvas
centrais e federações de cooperatIvas
serào representados por 1 (um> delegado, escolhido entre seus membros e
credenciado pela respectiva a.dmmistração .
Art. 42. Nas Assembléias-GeraIs
das cooperativas singUlares CUJos associados se destribuam por ürea distante a mais de 50 km. (cinqü ~nta
quilômetros ) da sede, ou no caso de
doença comprovada, será permitida a
representação paI melo de procurador
que tenha a qualidade de associado
no gôzo de seus direitos sociais e não
exerça mandato eletivo na SOCiedade.
Parágrafo único. Cada procuraCior
não poderá representar mais de um
associado.

~

Art. 43. Prescréve <Im f (qtiá .. /tMt,

ános a ação para Mmlãl' as delIbe- ______
rações da Ass mbl~tll... Ceral viciadas
de êrro, dolo fr~udê 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 exerc1cio 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, ~ompreen
dendo:
a)

b)

relatório da gestão;
balanço;

demonstrativo · da conta de 50.
bras e perdas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal.
c)

II - Destinação das sobras ou rateio dos preju1zos, . deduzindo-se, no
primeiro caso, as parcelas paTa os
fundos e remunerações obrigatórias;
lU - Eleição dos componentes dos
órgãos de administração, do Conselho Fiscal e de outros, quando fôr o
caso;

IV - Quando previsto, a fixação do
valor dos honorários, gratificações e
cédula de presença dos membros do
Conselho de Administração ou da Dl.
retoria e do Conselho Fiscal;

Quaisquer assuntos de interês.
se SOCMU., excluídos os enumerados no
Art. 46.
V -

§ 19 Os membros dos órgãos de administração e fiscalização não poderão partiCipar dá votação das matérIas re{erldas nos itens I e !V dêste
artigo.
§ 29 A exceção das cooperativas de
crédito e das agr1col~ mistas com
seção de crédito. a aprovação do relatório, balanço e contas doo órgãos
de administração, desonera seus cC\mponentes de responsabilidade, ressal-

-·8-

vados os .casos de êrro, dolo, fraude
ou simulação, bem como a infração
da lei ou do estatuto.
sEÇÃo nI

Das Assembléias-Gerais Extraord;nàNas
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Art . 45. A Assembléia-Geral Extraoruinaria realizar-se·a sempre que
necessarlO e poderá deliberar sôbre
qualquer assunto de interesse da 50cleaade, desde que mencionado no edital de convocação.
AI t. 46. É da competência exCIU
siva da Assembléia- Geral Extrao.di
nál'ia deliberar sôbre os segUIntes as
sunws;
I - Reforma do estatuto;
II - Fusão, mcorporação cu desmembramento;
lI! - Mudança do objeto da sociedade;
IV - Dissolução voluntária da sociedade e nomeação de liquidantes;
V - Contas do llquidante.
Parágrafo
úruco. São necessários
os votos de 2/ 3 (dois terços) cO<. associaaos presentes, para tornar válidas as deliberações de que trata êste
artigo.
SEÇÃo IV

Dos 6rgáos de AàministraçQ;o

Art. 47. A sociedade será admi
nlstrada por uma Diretoria 'lU t..::onselho de Administração, composto exclusivamente de
associados eleitos
pela Assembléia- Geral, com mandato
nunca superior a 4 (quatro) anos,
sendo obrigatória a renovação de, no
minimo, 1/ 3 (um têrço) do Conselho de Administraçào.
,
§ 19 O eSLatuto poderá ('riar outros órgãos necessários à admininistração.
§ 29 A posse dos administradores e
conselheiros fiscais das cooperaLlvas
de crédito e das ' agricolas mistas com
seção de crédito e habitacionais fica.
sujeita à préVia homologação dos respectivos órgãos normativos .
Art. 48: Os órgaos de a.dm1nistração podem contratar gerentes
técnicos ou comerciais, que n ão per-

•

tençam ao quadro de associados, fixando-lhes as atribuições e s9.láriL\<;.
Art. 49. RessalVaaa a legISlação
especifica que rege as cooperativas
de crédito, as seções de credlto das
cooperativas agncolas mistas e as de
habitação, os administradores eleitos
ou contratados não serão
pessoalmente responsáveis pelas Obrlgaçôes
que contrairem ,;m nome da sociedade, mas responderão solidànamentf\
pelo&" prejuízos resultantes de seus
atos, se
procederem com culpa ou
dOlO }
Parágrafo umco. A sociedade responderá pelos atos a que se refere a
última parte dêste artigo se os houver
ratificado ou dêles logrado proveito.
Art. 50. Os participantes de ato
ou operação social em que se oculte
a natureza da sociedade podem ser
declarados pessoalmente respunsavflls
pelas Obrigações em !lome dela contraldas, sem prejuizo das sanções penais cabi veis.
Art. 51. São inelegiveis, além das
pessoas impedidas por lei, os condflnados a; pena -lue vede, ainda que
temporàriamente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimen tal , de
prevaricação,
)eita
ou
subôrno.
concussão, peculato, ou contra a economia popular, a
fé pública ou a
propriedade .
Parágrafo único. Não podem compor uma mesma Diretoria ou Conselho de Administ ração, os iÍarentes
entre si até 29 (segundo) 6rau, em
linha reta ou COlateral.
Art. 52. O diretor ou aSSOCiado
que, em qualquer operação, tenha.
interêsse oposto ao da sociedaae, não
pode participar 'ias deliberações r eferentes a essa operaçào, cumprindolhe acusar o seu impedimento.
Art .
53. Os
componentes
da
Administração e do Conselho Flscal,
bem como os liquidantes, equ1paramse aos administradores das sociedades anônimas para efeito de responsabilidade criminal.
Art. 54. Sem prejU1zo da açao aue
couber ao associado, a soc1edade, por
seus diretores, ou representada pelo
associado escolhido em Assembl<llaGeral, terá direito de açào oontra os
a dministra dores, para promover sua
responsa bilidade .

SEÇÃO V

Do Conselho Fiscal

Art . 55 . A administração da 50socledaOe sera fiscalizada, ass ldua e
mInuciosamente,
por um l;r>l15elho
Fiscal. constitui do de 3 (t res I membros efetivos e 3 (t .es) suplen tes, todos associados eleitos anUalmE: Ht e
pela Assembléia-Ge. al, sendO pe . mltioa a penas a reelelçao de I 13 I um
telço) dos seus componentes.
§ 19
Nao pOde mfazer parte do
Conselho Fiscal, alEm uos tn deg vel S
en umel ados no art, 51, os [-al'elltf·s
dos oiletores ate o 29 (segundo) gl c.U,
em I nha reta ou ::ola teral, bem
como os parentes entre si até ésse
glau ,
~ ;d9 O associado não pode exe rceI
cumulati vamen~e calgos nos
órgaos
de aú.rrumstraçao e de fiscallzaçá<> .
CAPÍTULO

•

I

X

Da Fusão , lncorporaç(lo e
Desmembramento

Art. 5? Pela ~ usa o , duas ou mais
cooperatIvas formam nova 50cH: d~ ll e .
~ 19 Deliberada a
fusão
caaa
'- cooperativa interessada indic~rá n Jmes para comporem comissão mista
que procederá aos estudos necessal'10S
It constituição da
nova sociedaae
Lpib como o levantamento pa trlmo:
nial, balanço 5eral, plano de distllbuição de quotas-partes, destino dos
fUI dos de reserva e outros e o projeto de estatuto.
§ ;d9 Aprovado o relatório da comi~ são mista e
constitUloa a nova
socIedade em Assembléia-Geral con Junta, os respectivos documentos serão arquivados, para aqUISição de
personalidade jundica, na Jun a Comercial competente, e duas Vias dos
mesmos, com ~ publicação do a:'quIvamento,
serao encaminh adas ao
órgão executivo de cont rôle ou a o
órgão local credenciado.
§ 39 Exclui-se do disposto no parágrafo anterior a fusão que envolver cooperativas que 'xerçam atiV1dades de crédito. Nesse caso, aprovado o relatório da comissão mu-ta
e constituida a nova socieda ae em
ass~m b léia- geral conjunta, a autorizaçao pa ra funcionar
e o 'eghstro
dependerão de préVia anuência do
Banco Central do Brasil.

9-

s:>
Art. 57. A fusão
extinção das sociedades que se Ull ~Ji>M
para formar a nova SOCIedade qu
A
lhes sucederá nos direitos e obl1gações.
AI t, 58, Pela incorporaçriO, uma
socie" a ae cooperativa absorve o patl im.:,n o, recebe os associados, assume as obn gações e se investe nos
aireitos a e outra ou outras c'ooperativas .
Parágrafo único. Na hipótese prevIsta u e~ te artigo, serão obedeclUas
ab me"mas fOlmalldades estaoeleclOas
para a fusão, llmitadas as ava!lações
ao patrimõmo da ou das socir::dades
incorporandas .
Arl. 59. As sociedades cooperatlvas
poderão desmembrar-se
em tantas
quantas for em necessárias para ittender aos interesses dos seus asSOCIados, podendo uma das novas entidades ser constitUlda como c JQpel'a.tiva central ou iederação de cooperativas, cujas autorizações de funcionamento e os a rqUIvamentos ,erão requeridos conforme o disposto nos artigos 17 e seguintes.
Art. 60. Deliberado o desmeml::ra.mento. a Assembléia designara uma
comissão para estudar as provIJênClas necessarias á efetivação as. medida .
§ 19 O relatório apresentado pela
comissao, acompanhado dos projetos
de estatutos das novas cooperativas.
sera apreciado em nova Assell1lJleia.
espeCialmente
convocada para êsse
fim.
§ 2Y O plano de desmembrampnto
preverã o rateio, entre as novas
cooperativas, do ativo e passivo da.
sociedade desmembrada.
§ 3Y No rateio preV1sto no parágrafo anterior, at rlbuir-se-á a cada
nova cooperativa parte do capital social da sociedade desmemb I a da em
quota correspondente à particIpação
dos associados que passam a integra-la.
§ 49 Quando uma das cooperativas
for constituida como cooperativa central ou federação de cooperativas,
prever-se- á o m ontante das quotaspartes que as associadas ~.era o no
capital social.
Ar t . 61. Constituidas 8.S sociedades e observado o disposto nos artigos
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17 e seguintes, proceder-se-á às
transferências contábeis e patrimoniais necessárias à concretização das
""ledidas adotadas.
CAPiTULO XI

.
..

Da Dissolução e Liquidação

)(

u

Art. 62. As sociedades cooperativas
dissolvem de pleno direito:
.....
Si ~ I - quando assim deliberar a As~ N ~mbléia Geral, desde que os associa~ M os, totalizando o número mínimo
N
Kig:do por esta lei, não se disponham
.... o
assegurar a sua continuidade;
"'Z
! ....J
II - pelo decurso do prazo de du.3 a..
ação;
III - pela consecução dos objetivos
predeterminados;
IV - devido à alteração de sua
forma jurídica;
V - pela redução do número mínirr de associados ou do capital social mínimo se, até a Assembléia Geral subsequente, realizada em prazo
não inferior a 6 (seis) meses. êles não
forem restabelecidos;
VI - pelo cancelamento da autorização para funcIonar;
VII - pela paralisaçreo de suas atividades por mais de 120 (cento ~ vinte) dias.
Parágrafo único. A dissolução da
sociedade importará no cancelamento
da autonzação para funcionar e do
registro.
l

Art. 63. Quando a dissolução da sociedade nf.<> fôr l,romovida voluntà·
riamente, nas hipóteses prevista.s no
artIgo anterior, a mzdlda poderá ser
tomada judicialment" a pedido de
qualquer associado ou por iniciativa
do órgão ~xecutivo federal.
Art. 64. Quando a diSSOlução rOr
delib'erada pela Assembléia Geral esta
nomeará um liqui ant.e, ou maIS, e
um Conselho Fiscal de 3 (três) mem·
bros para proceder á sua Iiquldaçao .
§ 1°. O processo de liquidação sO
poderá ser iniciado apOs a audiência
do respectivo órgão executivo federal.
§ 2°. A Assembléia Geral , nos limItes de suas atribuições, poderá, em
qualquer epoca, destituir os liquidantes e os membros do Conselho Fiscal,
designando os seus substitutos.

Art. 65. Em todos OS atos e operações, OS .Iquidantes deverão usar a
denominação da cooperativa seguida
da expressão: "Em liquidação" .
Art. 66. Os liqUidantes terão todos
os podêres normais de administ ração,
podendo praticar atos e operações necessários á realização do ativo e pagamento do passivo.
Art. 67. São obrigações dos liquidantes:
I - providenciar o arquivamento,
na Junta Comercial, da Ata da Assembléia Geral em que foi deliberada
a liquidaçao;
II - comunicar à adminlstraçll.o
central dI) 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 materia;
III - arrecadar os bens, livr~ e
documentos da sociedade, onde quer
Q.ue 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 posslvel,
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 Indivisiveis, ao Banco Naclona. de Crédito Cooperativo S. A. ;
VII - exigÍl dos associados a integralização das respectivas quotaspartes do capital social não realizadas, quando o ativo não bastar para
a solução dr passivo;
VIII - fornecer aos credores a relaça0 dos associados, se a sociedade
fór de responsabilidade Il!mitada e se
os recursos apurados forem Insuflcler.tes para o phgamento das dívidas;
IX - convocar a Assembléia Geral, cada 6 (seis) meses ou sempre
que necessário, para apresentar relatório e balance do estado da liquidação e prestar contas dos atos praticados dJrante o período anterior;

•

c,() MIS SO~
CI;)'

-11X - apresentar à Assembléia Geral, finda a liquidação, o respectivo
relatório e as conta' finais;

I

...

Xl - averbar, no órgão competente, a Ata da Assembléia Geral que
considerar encerrada a liquidação .
Art. 68. As obrigações e as responsabilidades dos liquidantes regem-se
pelos preceito~ peculiares !l()S dos administradores da sociedade liquidanda.
Art. 69 . Sem autorização da Assembléia não poderá o liquidante gravar
de õnus os móveis e imóveis, contra.il'
empréstimos, salvo quando indispensáveis parI' o pagamento de obrigações
inadiáveis, nem prosseguir, embora
para facilitar a liquidação, na atividade social.
-- Art. 70. Re~eitados os direitos dos
credores preferenciais, pagará o liquidante as dividas sociais proporcionalmente e sem distinção entre vencidas
ou não.
Art. 71. A Assembléia Geral poderá resolver, antes de ultimada a liquidação, mas depois de pagos os creaores, que o liquidante faça rateiOS
por antecipação da partilha, à medida em que se apurem OS haveres sociais.
Art. 72. Solucionado o passivo, reembolsados os cooperados até o valor
de SUIllS quotas-partes e encaminhado
o remanescente conforme o estatuído,
convocará o liquidante Assembléia
Geral para prestação final de con-

tas.

Art. 'foi. Aprovadas as contas, encerra-se a liquid~ão e a sociedade se
extmgue, devendo a ata da Assembléia ser arquivada na Junta Comercial e publicada.
Parágrafo único. O 1lISS000iado discordante terá o pra.zo de 30 (trinta)
dias, a contar da publicação da ata,
para promover a ação que couber.
Art. 74. A liquidação extrajudicial
das cooperativas poderá ser promovida por iniciativa do respectivO órgão
executivo federal, que designará o liquidante, e será processada de acôrdo
com a legislação especifica e demais
disposições regulamentares, desde que
a sociedade deixe de oferecer condições operacionais, principalmente por
constatada insolvência.,
§ 19 A liquidação extrajudicial, tanto quanto possivel, deverá ser precedida de intervenção na sociedade.

\.(
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§ 29 Ao interventor, além d
dêres expressamente concedido ~.
<fJ
ato de intervenção, são atribu táã?M
:<.:
funções, prerrogativas e obngações
AN
órgãos de administração.

Art. 75. 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 fõr
de Sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra
a. cooperatIva, pelo prazo de 1 <um)
ano, sem prejuizo, entretanto, da fluência dos juroa 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 DiáTÜJ Oficial.
Art. 76 Na realização do ativo da
sociedade, o liquidante deverá:
I - mandar avaliar, por avaliadores judiciais ou de instituições Fina.n.ceíras PÚbllcas, os bens da sociedade;
l i - proceder à venda doa bens necessários ao pagamento do passivo da
sociedade, observadas, no que couber,
as normlllS constantes dos arts. 117 e
118 do Decreto-lei n9 7.661, de 2.l de
junhO de 1945.
Art. 77. A liquidação das cooperativas de crédito e da seção de crédito
das eo<>,perativas agrícolas mistas reger-se-á pelas normas próprias legais
e regulamentares.
CAPÍTULO

xn

-

Do Sistemc Operaci0n4l d48

Cooperativa.:t
sEÇÃo

I

Do Ato Cooperativo

Art. 78. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre êstes
e aquelas e pelas cooperativas entre
si quando associadas, para a consecução dos Objetivos sociais.
Pa,rágrafo único. O ato cooperativo
não implica operação de mercado
nem contrato de compra e Tenda de
produto OU mercadoria.

,

r

-12 SEÇÃO l i

Das Distribuições de Despesas
Art. 79. AI> despesas da sociedade
serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da
fru Ição de serviços.
Parágrafo único. A cooperativa p0derá, para melhor atender à equanimidade de cobertura das despesas da.
sociedade, estabelecer:,
I - «.ateio, 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;
l i - Rateio, em razão diretamente
proporcio'1al, entre OS associados que
tenham usufruído dos serviços durante o ano, das sobras líquidas ou dali
prejuizos verificados no balanço do
exercício. excluídas as despesa gerais
já atendidas na forma do item anterior.
Art. ao. A cooperativa que tiver
adotado o critério de separar as despesas da sociedade e estabelecido o
seu rateio na forma indicada no parágrafo únioo. do artigo anterIor neverá teva,ntar separadamente as despesas gerais.
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SEÇÃo m
Das Operações da Cooperativa
AIt. 81. A cooperativa que se dedicar a vendas em comum poderá registrar-se como armazém geral e, nessa
condição, expPdir "Conhecimentos de
Depósitos" e "Warrants' · para os
produtos de seus associados conservados em seus armazéns, próprios ou
arrendados, sem prejuzo da emissão
de outros titulos decorrentes de suas
atividades normais, aplicando-lie, no
que couber, a legislação especifica.
§ 19 Para eleito dêste artigo, os armazéns da cooperativa se equiparam
aos "Armazém' Gerais", com as prerrogativas e obrigações dêstes, ficando
OS componente do COnselho de Administração ou Diretoria Executiva.
emitente do titulo, responsáveis, pessoal e solidàriamente, pela boa guarda e conservação dos produtos vinculados, respondendt. criminal e civilmente pelas declarações constantes do
título, como também por qualquer
ação ou omissão que acarrete o desvio, deterioração ou perda dos produtos .

§ 29 'Ü'1servado o disposto no § 19,
as cooperativas poderão operar unidades de armazenagem, embalagem e
frigorificação, bem como armazéns gerais alfandegados, nos rermos do disposto no Capitulo IV da Lei n 9 5.025,
de 10 de junhO de 1966.
Art. 82. As cooperativas de crédito
rurál e as seções de crédito das cooperativas agrícola:, mistas s6 poderão operar com associados, pessoas físIcas, que de forma efetIva e predominante:
I - Desenvolvam, na área de ação
da cooperativa atividades agrícola3,
pecuárias ou extrativas;
l i - Se dediquem a operações de
captura e transtormação do pescaao.
Parágrafo úníco. As operações de
que trata êste artigo só poderão ser
praticadas con pessoas jurídicas, associadas, desde qUé exerçam exclusivamente atividades agricolas, pecuàrias ou extrativas na área rle ação da
cooperativa ou atividades de captura
ou transformaçã.o do pescado ,
Art. 83. As cooperativas agropecuárias f' de pesca poderào adquirir produtos de não associados, agricultores,
pecuaristas ou pescadores , para compl d :\T '~tes destinados ao cumprlmt!nto de contratos ou suprir capacidade
ociosa de instalações industriais das
cooperath as que as possuem.
Art. 84. As cooperativas poderão
fornecer bens e serviços a não associarl ns, desde que tal faculdade atenda aos Objetivos sOCial•.
Parágrafo único. No caso das cooperativas de crédito e das seções de
crédito das cooperativoo agricolas
mistas, o disposto neste artigo só se
aplicará 1m base em regras a serem
estabelecidas pelo órgão normativo.
Art. 85. Os resultados das operações das coopera,tivas com não associados, mencionados nos arts, 83 e 84,
serão levados à conta rlo "Fundo de
Assistêllcia Técnica, Educacional e
SOcia, ' e serão contabilizados em separado, je molde a permitir cálculo
para Incidênci? de tributos.
Art. 86. Mediante prévia e expressa autorização concedida pelo respectivo órgãc executivo federal, consoante as normas E' limites instituídos pelo
Conselho Nacional dI' Cooperativismo,
poderão as cooperativas pa.rticipar de
sociedades não cooperativas, públicas

...
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ou privadas, em caráter excepcional,
para atendimento de objetivos acessórios ou complementares.
parágrafo único. As inversões decorrentes dessa participação serão
contabiL.Z&.das em titulos especificos
e seus eventuais resultados positivos
levados ao "Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social."
SEÇÃO IV

Dos pre1utzos

Art. 87. Os prejuízos verificados
no decorrer do exercício serão cobertos com recursos proveníentes do {<'undo de Reserva e, se insuficiente este.
mediante rateio entre os associarios,
na razão d1reta' dos serviços usufruidos. ressalvada a opção prevista no
parágrafo úníco do art. 79.
SEÇÃO

v

Do ststema trabalhista

I

Art. 88. Qualquer que seja o tipo
de ooperatíva, não exíste vínculo
empregaticio entre ela e SeUS associados.
Art. 89. As cooperativas igualamse As demais emprêsas em relação aos
seus empregados para os fins da legislação trabalhista e previdenciária,
e a entidade representativa, de que
trata o artigo 105, terá prer!"ogativas
sindicais.
Art. 90. E' facultativa aos empregados em cooperativas de qualquer
grau ou atividade, a constituiçao de
sindicatos, abrangendo tôdas as categorias profisisonais que exerçam f:mção ou profissão remunerada em cooperati vas .
Art. 91. Fica instituída a Contribuição Sindical Cooperativist:t que
será recolhida anualmente pela co- operativa apos o encerramento Qe seu
exercício soc1al. a favor da .)rganização das Cooperatív'as Brasileiras de
que trata o artigo 105 desta :ei, excluída a obrigação de pagamento de
impôsto sindical a qualquer outra entidade.
§ 19
A Contribuição Sindical Cooperativista constituir-se-á de importância correspondente a 02% ' dois
décimos por cento) do valor do capital subscrito e fundos da sociedade
cooperativa no exercício ~ocJal do ano
anterior sendo o respectivo montante distribuldo por metade. à Organlzaç..o das Cooperativas Brasileiras e
a outra metade, proporcionalmente,

§ 29 Em seu prtmelro ~xerc1c10 oo~
cial a cooperativa recolhera aent o rr
de '30 (trinta) dias da data de sua
constitillção a 1mportâncla correspondente a ~ / 30 (um trinta avOs)
do
maior salario-mínimo vigente <io
Pais.
CAPITULO xm

Da fiscalização e contr'ile

Art. 92. A fiscalização e o contrôle das sociedades cooperativas, nos
têrmos desta lei e dispositivos legais espec1ficos serão eXercidos, de
acõrdo com o objeto de funcionamento, da seguinte forma:
I - as de crédito e as seções ae
crédito das agrJ.'olas mistas pelo Banco Central do Brasil:
II - as de habitação pelO Banco
Nacional de Habitaç!!.o;
UI - as demais pelo !nstitut.o Nacional de Colonização e H,eforma.
Agrária.
§ 19 Mediante autorização do Conselho Nacional de Cooperativismo, os
órgãos controladores federais poderão
solicitar quando julgarem 1lecessário,
a colaboração de outros órgãos admlnistrativos, na execução das atribuições previstas neste artigo,
§ 29 As sociedades cooperativas permitirão quaisquer verificações dete;minadas pelOS respectivos ór~ãos de
contrôle, prestando os esclarecimentos
que lhes forem solicitados , além de
serem obrigacl.as a remeter-lhes anualmente a relação dos associados adrnltidos, deIUltidos eliminados e eltcluídos no período. cópias de atas. de
balanços e dos relatórios do exercicio
social e parecer do Conselho FifoCaJ.
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 woperativas quando ocorrer um dos seguintes casos'
I - violação contumaz das disposições legais;
II - ameaça de insolvência. em vIrtude de má administração da sociedade;
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m - paralisação das atividades
sociais por mais de 180 (cento e oitenta) dias;
IV -

2\>.

inobservância do atrigo 55,

§

Art. 94,
Observar-se-á, no 1;rocesso de intervenção, a disposição
constante do § 29 do art. 74.
CAPÍTULO XIV

Do Conselho Nacional de Cooperatt-

vismo
Art. 95, A onentação geral da po_
lítica cooperativista nacional cabela
ao Conselho Nacional de Cooperat1v1smo - CNC, que passará a funcionar junto ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma AgrárIa
INCRA com plena autonomia acl.m1nistrativa e financeira, na forma do
artigo 172, do Decreto-lei n9 200, de
25 de fevereiro de 1967, composoo de
1 (um) Presidente e 8 (Oito, membros indicados pelos seguintes órgãos
representados:
'
I - Ministério do Planejamento e
Coordenação Geral;
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Banco Central do BrasIl;
In - Banco Nacional de Crédito
Cooperativo S. A.;
II -

IV -

çli.o;

Banco Nacional de Habita-

V - Instituto Nacional do Colonização e Reforma Agrárla;
VI - Organização das Cooperat1vas Brasileiras
Parágrafo único. A entidade referida no inciso VI dêste art1go contará
com 3 (três) elementos paI'a fazerse represental no Conselho.
Art. 96. O Conselho, Que devera.
reunir-se ordinAriamente uma vez por
mês, será presiCi1do pelo Ministro da
Agr1cultura, a quem caberá o voto de
qualidade, sendo suas reS01:.l,;oes, votadas por maioria simples, com a presença, no min1mo, de 3 (três) representantes dos órgãos oficiais mencionados nos itens I a V do artIgo anterior.
Parágrafo único. Nos seus impedImentos eventuais, o ~ubstituto dO'
Presidente será o Presidente do Instituto Nacional de COloruzação e ReforIna Agrária.
Art. 97. Ao Conselho NacIonal de
Cooperativismo compete:

I - editar atos normatIvos para. a.
atividade cooperativista '1\l.cional;
II - baixar normas regula.nentadoras, complementares e int.erpretativas da legislação cooperativista;
III - organizar e manter atlLal1zado o cadastro geral das coopera.tivas nacionais:
IV - decidir, em última mstàncIa,
os recursos onginários de decisões ao
respectivo órgão executivo federal;
V - apreciar os anteprojetos qUe
objetivam a revisão da leg!~lação coopera ti vista;

VI - estabelecer condições para o
exercício de quaisquer cargos elet.ivos
de admInistraçao ou fiacaJ.\zaçao ae
cooperativas;
VII - definir as condições de funcionamento do empreendimento cooperativo, a que se refere o artigo 18;
VIII - votar o seu pr0prlO regimento;
•
IX dições,
gionais
do-lhes

autorizar, onde houver cona criação de Conselhos Rede Cooperativismo, defininas atribUIções;

X - decidir sôbre a aplicação do
Fundo Nacional de Cooperativismo,
nos têrmos do art. 102 desta. leI.;
XI - estabelecer em. ato normat'vo ou de caso a caso, ronforme julgar necessário, o limite a ser observado nas operações com nãc associados a que se referem os arts. 83 e
84.
Parágrafo ún!cc. As atribuições do
Conselho Nacional de Cooperativismo não se estendem às cooperativas
- de habitação, \s de crédito e às seções de crédi!.O das cooperativas
agrícolas mistas,. no em que forem
regidas por legislação própria.
Art. 98. O Conselho Nacional de
Cooperativismo -- CNC contará com
uma Secretaria Executiva CI.le se incumbirá de fleus encargos adminiStrativos, podendo seu Secretário Executivo requisitar funcionários de
qualquer órgão da Administração
Pública.
§ 10 O Secretario
Executi Vil do
Conselho Nacional de Cooppratlvismo será o Diretor do Departamento
de Desenvolvimen'i'o Rural do Insti-

J

-16tuto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCR.!\.. nevendo o
Departamento referido incumbir-se
dos encargos ::tdmimstratlvos do
COnselho Naci!)na,l rie Cooperativis-

mo.
§ 2° Para os Impedimentos eventuais do Secretário Executivo, êste
indicará à ap,~l!Jação do Conselho
seu substituto.
Art. 99. Compete ao Presidente ao
Conselho Nacbnal de Cooperativismo:
I - presidir as reunloes;
n - convocar a3 reumões extrll'Ordinárias;
III - proferir o voto de qualidade;
Art. 100. Compete à SecretaI1a
Executiva do Conselho Nacional de
Cooperativismo,
I - dar execução às resoluçõee do
COnselho;
II - comunicd.r as decisões ao
Conselho ao respectivo órgão executivo federal;
_ III - manter relações com os Orgãos executivos federais, bem a!<slm
com quaisquer outros órgãos públicos
ou privados nacionais ou estrangeiros.
que possam 'nfiui- no aperfeiçoamento do cooperativismo;
IV transmitir aos úrgií.os executivos federais e entidade superior
do movimento cooperativista nacional tôdas as Informações relacJlmadas com a doutrin'\ e práticas cooperativistas de seu interêsse;
V - organizar e manter atualizado o cadastro geral ias cooperativas
nacionais e exp~di~ as respectivas
certidões;

VI - apresentar ao Conselho em
tempo hábil, a proposta orçam~ntá
ria do órgão, 'lem como o relatôrio
anual de suas atlvid3.des;
VII - providenciar todos os meios
qUe assegurem o regular funcionamento do Conselh::>;
VIII - exeCII"ar qual.squer outras
atividades neces5áriaG ao pleno exercicio das atribuições do Conselho.
Art. 101. O lnstltUl;Q NaCIOnal de
Colonização e P,eforma Agrária

INCRA incluirá, em sua propos
çamentária anual, os recursos f a~
ceiros solicitados pelo Conselho ~-'9MA
cional de Cooperativismo
C
I
para custear seu funcionamento .
---Parágrafo 'mico . As contas do
Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC serão prestad!ts '1Or intermédio do Instituto Nacional dI<
Colonização e Reforma Agrári:l.
INCRA.
Art. 102. Fica mantido, junto ao
Banco Nacional de Crédito Cc .operativo S. A., o "Fundo Nacional de
Cooperativismo", ..;rhtdo pelo Decreto-lei n° 59, de 21 tie n9vembro de
1966, destinado a prover recursos de
apoio ao movimento
coopera.tivista
nacional.
§ 1° O Fundo de que trata êste
artigo será suprido por:
I - dotação .ncluida no ('rçamento do Mmistério da ~gricultura para
o fim específico de incentivo as atividades cooperatL,ras;
II - juros 6 3.mortizações dos tinanciamentos rc!).l!zado5 com seus
recursos;
III - doações, legados e outras
renaas eventuais;
IV - dotações consIgnadas
pelo
Fundo Federal Agropecuário c pelo
Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária. - mCRA.
§ 2° - Os re..lursos do Fundo, deduzido o necessário ao custeio de sua
administração, serão !l.plieados pelo
Banco Nacion:l.l de Crédito Cooperativo, obrigatóri!l.mente. em finlinClamento de atividades qu·? finteressem
de maneira relevante J atiastecimento das populações, a critério do Conselho Nacional de Cooperativismo.
§ 3° O Conselho NaCional tle Cooperativismo ooderá, por cont.a do
Fundo, autorizar a concessão Je estímulos ou aux1ilcs para execução de
atividades que, pela sua "elev.1ncia
sócio-econômica, concorram para o
desenvolvimento do sistema c,;operativista nacional.
cAPtrULo xv
Dos órgãos Governtlme."tatlJ

Art. 103. As coopert>,tlvas permanecerão subordinadas, na parte nor-

/
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mativa, ao Conlielhl) "'acionaI de Cooperativismo, com exceção das de
crédito, das seções dp. créditl'l
Oai5
agrlcolas mistas c das de habit.ação,
cujas normas ~ontlnuar:to a ser haixadas pelo C0'1selh0 MOl"etário Nacional, relativ'tTl'lente às duas primeiras, e Banco Nac!o:'la.l de Habitação,
com relação à úlLima, nb~ervad(l ('
disposto no art. 92 dest.a e f •
Parágrafo único Os órgãos executivos federais , vis"lndo à execução
descentralizada de seus serviços, poderão delegar sua competência, total
ou parcialmente, !l órgãos E' entidades da administr't;ão estadual e municipal, bem -:omo, cxcepcionn lmente,
s outros órgãos e entJda:lcs <li\, administração fe:lr.'l'aL
Art, 104. Os órgãos executivos federais comunicarã J tôdas a'l alterações havidas nas cooperativ:ts ~()b 1.1
sua jurisdição ao Conselho N~cional
de Cooperatlvls'1lO, para fins áe
atualização do 'adastro geral d!ls cooperativas nachmals.

tado, Território e Distrito Federal,
criadal: com as mesmas características d2 entidade nacional.
CAPÍTULo xvn
Dos Estímulos

Creditícios

Art 106. Caberá ao Banco Nacional ce Crédito Cooperativo S. A. estir.mJar e apoiar as cooperativas, medial~ti' concessão de financiamentos
nec!'ssários ao seu desenvolvimento.
~ : ; Poderá o Banco Nacional de
Crédit() Cooperativo S . A. receber depósItc,::, das cooperativas de crédito e
das seções de crédito das cooperativas agrícolas mistas.
: ?~ Poderá o Banco Nacional de
CrMitc Cooperativo S . A. operar Cllm
pessoaf físi cas ou jurídicas, ostnnhas
ao Ql,adro social cooperativo, desde
que baia bnnpfício para as cooperativas f estas figurem na operação ban_
cál la
§ ~o O Banco Nacional de Crédito
Cool'eTativl1 S . A. manterá linhas de
crédilAJ esoecíficas para as coopera!.ivas df acôrdo com o objeto e a nacAPírULO :%'VI
tu r":;." de suas atividades, a juros módlc"s
e ... razos adequados, inclusive
Da R~pTesentaçã;)
CCJm sistema de garantias ajustado iis
peculiarir'tades das cooperativas a Que
Art. 105. A ~epresentaçã'l do sIs8e {,f'stinam.
tema cooperativlst1. brasileiro caberá
4" O Banco Nacional de Crédito
à Organização das Cooperativas ~r!1('ooperativo S . A. manterá linha eS "
sileiras, que será considerada órgão
pecia' de créilit n -n-n "'-""'ciamf'n to
consultivo do G'lvêrno Federal.
de
ouotas-oartes de capital.
Parágrafo únicc, Para ússe efeito,
a Organização das Cooperativas Bra- '
Art. 107. Fica extinta a contribuisileiras deverá at~nder aos seguinçã.o de Que trata o artigo 13 do Detes req u isi tos :
creto-lei n Q 60, de 21 de novemoro
â~ ]966, com a redação dada pelo HeI - não ter fins e:!onômicos nem
crf'tl"-lei
n Q 668, de 3 de julho de
lucrativos;

,
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II - manter neutralidade pclftitlca e indiscriminação racial, religiosa e social;
lU - conjugar todos os principais
ram os de cooperativismo;
IV ...: preencher os cargos de di:-eção mediante votação;
lO
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'\' - ~en~var 1/3 (um têrço) dos
cargo. dIretiVOs, mediante votação;
ITI - fixar a política da entidade
tenuC' em vista as proposições emanaJ:..,' de seus órgãos técnicos;
VU - dispor de setores consultiV'JS e,<pecializados. de acôrdo com os
ram, , r' nooperativismo;
"lU - ter Quadro social constituído de entidllodes, uma para cada Es-

CAPÍTULO

D:lS

xvm

Disposições Gerais e Transit6ria.~

Art 108. Serão considerados ~mo
renC'a tributável os resultados positivo, (']:.tidos pelas cooperativas "UI.S c.iperaçõ"E de Que tratam OS arts. 83, 84
e 80 desta lei.
~rt. 109. O Balanço Geral e o Relatóriú do exercício social que as co-n~'- h l\ r anu!\loperatlvas rl "" o"~
mente aos órgãos de contrôle ser !to
acompanhados, a juizo dêste:;, d~ parp.cer emitido por u~ serVIço ' ndeper.dpnte de au ditol'la credenc~ado
pela Organização das Coopera~l'tas
Brasi,eiras .
Parálr"afo único. Em casos espcéhis tendo em vista a sede da Coo-
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perativa , o volume de suas operaç5~" e outras circunstâncias digna~ dc
CllnsüJeração. a exigência da apres,mtaçác do parecer pode ser dispensa.da.
Art . 110. Atendidas as deduções jct.ermlnadas pela legislação específica,
às f::.( ciedades cooperativas ficará assegUl a da primeira prioridade para o
'lecerJlmento de seus créditos de Dessoas jurídicas que efetuem descontos
na fMha de pagamento de seus e111pregados, associados de cooperativas.
Art 111, Fica estabelecido o prazo de 12 (dOZe) meses para que as
c;)()uerativas atualmente registradas
nos órgãos competentes reformulem
05 ~eu~ estatutos, no que fôr ca1Jível,
adaptando-os ao disposto na presente leI,
jI,rt . 112. Fica assegurada a continuir:ade de funcionamento das coflperatlvas de produtores de açúcar,
existentes na data de publicação desta l~'. até que legislação especial im\titua categoria societária em que serão transformadas.
P:lJ'agrafo único, O Poder Executivo. através do Instituto do Açúcar e
do Alcool, promoverá os estudos para
exec:?ção do disPOSto neste artigo.
A,:, 11 3. A presente lei nâ<> altera
o di1:posto nos sistemas próprios :nst·.t'Jí"'" ~ a"a as cooperativas de hab'tacár e cooperativas de crédito. n,pllcando-se ainda, no que couber, o
regimp instituído para essas últimas
às seçôes de crédito das agricolas mistas
Ai't 114. Esta'lei entrará em vigor
na nata de sua publicação, revoga.~as
a.~ di'<uMições em contrário e especificamente o Decreto-lei n Q 59, de 21
de novembro de 1966. bem como o Decrd" número 60.597, de 19 de ;.l.birl
dI' 1967.

Emendas do Senado ao Projeto
de
Lei da Câmara dos Deputadas que
define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime iurídica das sOciedades cooperativas e dá
outras provzdências,
N9 1

(corresponde à emenda n Q l-CE)
Ao art. 29 , parágrafp único.
Suprima-se a expressão "in fine":
"que pretendam
executar ou
executem atividades consideradas

prioritárias nos planos
mentais, "
NQ 2
(corresponde

"parágrafO único. Para a prestação de serviços de interêsse comum, é permitida a constit<'l\ção
de cooperativas centrais, às quais
se associem outras cooperativas
de objetivo e finalidades diversas."
NQ 3
(corresponde à emenda n Q 3-CE)
Acrescente-se ao art. 18, § 49 , in
fine, o seguinte:
"§ 49 .. , dias, execeção feita às
cooperativas de crédito, as seções
de crédito das cooperativas agricolas mistas e às cooperativas habitacionais, hipótese em que o recurso será apreciadO pelo Conselho Monetário Nacional, no toca.nte às duas primeiras e pelo Banco Nacional de Habitação em relação às últimas,"
N94
(corresponde à emenda n Q l-CF)
No art. 18, § 7Q, in fine, onde se lê:•
"
da data em que fôr autorizado a funcionar."
Leia-se:
"da data em que foram arquivados os documentos na Junta.
Comercial. "
NQ 5
(corresponde à emenda n Q !-CEl
Ao inciso IV, do art. 21, dê-se a seguinte redação:
"IV - A forma de devolução
das sobras registradas aos associa.dos, ou do rateio das perdas tpUradas por insuficiência de contribuição para cobertura das despesas da sociedade,"
NQ 6
(corresponde à emenda nQ 5-CE)
Art. 35, acrescente-se o seguinte \.i~
ciso:
"IV - por deixar de atende;' aos
requisitos estatutários de ingresso u permanência na cooperativa".
N97
(corresponde à emenda n Q 6-CE)
Ao art, 42, dê-se a seguinte redação:

•

,
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"Art. 42 Nas cooperativas singulares, cada associado presente
ou representado não terá direito a
mais de um voto, qualquer que seja o número de suas quotas-par-

tes.
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§ 1Q Nas assembléias-gerais das
cooperativas singulares cujos associados se distribuam por área distante a mais de 50 Km da sede,
ou no caso de doença comprovada, será permitida a representação
por meio de mandatários que tenha a qualidade de associado 110
gôzo de seus direitos sociais e não
exerça cargo eletivo na sociedade, vedado a cada mandatário
dispor de mais de três votos, compreendido o seu.
§ 2Q Nas cooperativas singulares,
cujo número de associados fór superior a mil, pOderá o manda.tário
parágrafo anterior representar até
o máximo de quatro associados de
conformidade com o critério que
em função da densidade do qua:
dro associativo, fôr estabelec:do
no estatuto.
Q
§ 3 Quando o número de associados nas cooperativas singuLues
exceder a três mil, pode o estatut.o estabelecer que os mesmos seJam representados nas assembléi.as-gerais por delegados que se
reVIstam com as condições exigidas
para o mandatário a que se refere o § 19. O estatuto determinará
o número de delgados a época e a
fo~a d.e sua escolha por grupos
Se;ccIOnalS de associados de igual
numero~ e o tempo de duração da
delegaçao.
§ 4Q O delegado disporá de tan~ votos quantos forem os assoc~ados componentes do grupo secCIonal que o elegeu.

§ 5Q Aos aSSOCiados localizados
~m á:r~~ ~fastadas, os quais, por
msufIcIenCla de número, não puderll:m ser organizados em grupos
seccIOnal próprio, é facultado
comparecer pessoalmente às assembléias para exercer o seu direIto de voto.

d § 6Q OS ass?Cia~os, integrantes
. e grupos SeccIOnaIS, que nâ<J seJam delegados, pOderão comparecer às assembléias-gerais, pnvados, contudo, de voz e voto
§ 7Q As assembléias-gerai~ com~tas por delegados decidem sôJe tôdas as. matérias que. nos
rmos da leI ou dos estatutos,

constituem objeto de decisão da
assembléia - geral dos associados."
N9 8

(corresponde à emenda n9 7-CE)
Ao inciso I-C do art. 44 dê-se a seguinte redação:
"I -

. ............... . ......... .

.... ..................................
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".
NQ 9
(corresponde à emenda n Q 8-0E)
Ao inciso n do art. 44 dê-se a segUinte redação:
"11 destinação das sobras
apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiêcia das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se,
no primeiro caso, as parcelas para
os Fundos Obrigatôrios."
NQ 10
(corresponde à emenda n9 9-CE,
Acrescente-se, na seção IV, o seguinte artigo:
"Art. Os empregados de emprê~
sas que sejam e1eitos diretores de
sociedades cooperativas pelos mesmos criadas gozarão das garntias
asseguradas aos dirigentes slDdicais pelo artigo 543 da Consolida~
ção das Leis do Trabalho (Decreto-lei n Q 5.452, de 19 de maio de
1943) ."
NQ 11
(corresponde à emenda n Q 10-CE)
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo:
"Art. A entrega da produção do
associado a sua cooperativa ,;,ignifica a outorga a esta de plenos
podêres para a sua livre disposição, inclusive para gravá-la e dála em garantia de operações de
crédito realizadas pela sociedade,
salvo se, tendo em vista os usos e
costumes relativas à comercialização de determinados produtos,
sendo de interêsse do produtor, os
estatutos dispuserem de outro modo".
NQ 12
(corresponde à emenda n 9 ll-CE)
Acrescente-se ao art. 84, in fine:

-
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"Art. 84 .. , sociais e estejam
de conformidade com a presente
lei. "
N913
(corresponde à emenda n 9 13-CE)
Ao art. 93.
O Art. 93 passa a vigorar acrescido
do seguinte parágrafO:
"Parágrafo único. Aplica-se, no
que couber, às Cooperativas Habitacionais, o disposto neste artigo".
N914
(Corresponde à emenda nQ 2-CF)
Ao inciso !lI do art. 93, dê-se a seguinte redação:
"!lI - paralisação das atividades sociais por mais de 120 (cento
e vinte) dias consecutivos."
N 9 15
(Corresponde à emenda n 9 14-CE)
Ao art. 95.
Dê-se ao art. 95 a seguinte redação:
"Art. 95. A orientação geral da
política cooperativista nacional
caberá ao Conselho Nacional de
Cooperativismo - CNC, que passará a funcionar junto ao .nstitituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA , com
plena autonomia adminisratl\'a e
financeira, na forma do art. 172
do Decreto-lei n Q 200, de 25 de fevereiro de 1967, sob a presidl\llcia
do Ministro da Agricultura e composto de 8 (oito) membros indicados pelos seguinte órgão representados:
I - Ministério do Planejamento e Coordenação Geral;
II Ministério da Fazeuda.
por intermédio do Banco Central
do Brasil;
I!l - Ministério do rnterior.
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

NQ 16
(corresponde à emenda n Q
Ao art. 101.
Dê-se ao art. 101 a seguinte redação:
"Art. 101. O Ministério da
Agricultura incluirá, em sua proposta orçamentária anual, os recursos financeiros solicitad06 pelO
Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC, para custear seu
funcionamento.
Parágrafo único. As contas do
Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC, serão prestados
por intermédio do Ministério da
Agricultura, observada a legislação especifica que regula a matéria" .
NQ 17
(corresponde à emenda nQ 16-CE)
I - Suprima-se 06 arts. 90 e 91.
II - Dê-se ao art. 105 a seguinte
reda.ção:
XVI"

Da Representação do Sistema
Cooperativista

S. R.;

V - Organização das Coopel"atti vas Brasileiras.
ParágrafO único. A entidade referida do inciso V (quinto) dêste
artigo contará com 3 (três) elementos para fazer-se representa.r
no Conselho."

•
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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
govêrno, estruturada nos têrmos
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 tôdas as
sociedllides cooperativas que. para
todos 06 efeitos, integram a Organização das Cooperatvas Brasileiras - OCB;
d) manter serviços de assi<-tência geral ao sistema coopera.tivista,
seja quanto à estrtura SOCIal seja quanto aos métodos opera:cio nais e orientação juridica, mediante pareceres e recomendações, suje~tas, quando fôr o caso, à aprovação do Conselho Nacinal
de
Cooperativismo - GNC:
e) denunciar ao Conselho Nacional de Cooperativisimo práticas

nocivas ao desenvolvimento cooperativista;
j) opinar nos processos que lhe
sejam encaminhadoo pelo. Conselho Nacional de CooperatlVlsmo;
g) aispor de setores consultivoo
especializados, de acôrdo com 08
ramos ae cooperativlSmo;
hl fixar a politica da organização com base nas proposições
emanadas de seus órgãos técnicoo;
I) exercer outras atividades u'erentes à SUa condição de Jrgão de
representação e defesa do sistema
cooperativista~

1) manter relações de integração com as entiaades congêneres
do exterior e sua cooperativas.
~ 19 A Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB, será
constitUlaa de entidaaes, uma
para cada Estado, Territorio e DIStrito Federal criadas com as ôeSmas características da organizaj;:ao
nacionaL
~ 29 As Assembléias-Gerais do
órgão central serão formadas pe108 representantes
credenClados
das filiadas, 1 (um) por entidade, admitindo-se proporcionalida_
ae ae voto.
§ 3Y A proporcionalidade de voto, estabelecida no parágrafo antenor, ficará a criténo aa OCE,
baseando-se no número de associadoo - pessoas fisicas e as exceções previstas nesta lei - que
compõe o quadro das cooperativas filiadas.
§ 49 A composição da Diretoria
da Organização das Cooperatl vas
Brasileiras - OCB será estabelecida em seus estatutos sociais.
§ 59 Para o exercicio de cargos
de Diretoria e Conselho Fiscal, as
eleições se processarã,o por escrutmio secreto, permitida a releição
para mais um mandato consecutivo".

TIl - Acrescente-se após o art. 105.
"Art. A atual Organização das
Cooperativas Brasileiras e as suas filiadas ficam investidas das atribuições
e prerrogativas conferidas nesta lei.
devendo, no prazo de um ano. promover a adaptação de seUs estatutos ~ a
transferência da sede naiconal.
Art. As cool?erativas são obrigadas,
para seu funCIonamento, a registrarse na Organização das Cooperativas

20Brasileiras ou na entidade estadual,
se houver, mediante apresentação dos
estatutos SOC,alS e suas
alteraçôes
posteriores.
Parágrafo único. Por ocasião do registro, a cooperativa pagara 10 % (deZ
por cento) do maIor salário-mm,mo
vigente, se a soma do respectivo Capital integralizado e fundos não exceder ae 250 (duzentos e cmquema)
sa.lários-minimoo, e 50% \cmquenta
por cento) se aquêle montante for
superior.
Art. Fica instituída, além do pagamento previsto no parágrato uruco do
artigo anterior, a. Contribuiçao Cooperativista que sera recolhlUa li,Iluajmente pela cooperativa apos o e'lcerramento de seu exercICio SOCial, ú favor da Organização das Cooperativas
Brasileiras de que trata o artig J 10;;
desta lei.
§ 19 A Contribuição CooperatIvista
constituir-se-á de importância correspondente a 0,2 % (aois décimos por
cento) do valor do capital mte.sralizado e fundos da socie.Jade cooperativa, no exerciclO social do ano anterior, sendo o respectivo montante cUstribuído, por metade, a suas filiadas,
quando constituídas.
§ 29 No caso das cooperativas .:entrais ou federações. a ContríbUlção de
que trata o parágrafo anterior será
calculada sóbre Os fundos e reservas
existentes .
§ 39 A Organização das Cooperativas
Brasileiras poderá estabelecer um teto à Contribuição Cooperat'vista, com
base em estudoo elaborados peol seu
corpo técnico.
N 9 18
(cOlTesponde à emenda n9 17-CEI
Dê-se a segUinte redação ao art.
111:
" Art. 111 - Fica estabelecic.o o
prazo de 3ti (trinta e seis) meses
para que as cooperativas atualmente registradas nos órgãos
competentes reformulem os seus
estatutos, no que fór cabível,
adaptando-se ao diSposto na presen te lei."
NQ 19
(corresponde à emenda n 9 18-CE)
Suprima-se o art. 112 e seu parágrafo único.
N9 20
(corresponde à emenda n 9 19-CEI
Acrescente - se, nas DispOSições
Transitórias, o segUinte artigo:

-
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"Art. 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
(se..."5enta) dias de antecedêllcia,
mediante editais publicados 3
(três) vêzes em jornal de grande
circulação local."
Senado Federal, em 19 de novembro de 197 : . petrônio Portella, Presidente do Senado Federal.
SINóPSE

(PROJETO DE LEI DA CAMARA NQ
63-71, NO SENADO E N9 292-B-71,
NA CAMARA>
Define a Polittca Nactonal de Cooperativismo, institui o regime juridico
das sociedades cooperativas e dá outras providências.

Lido no expediente da sessão de 8
de O\ltubro de 1971 e publicado no
DCN de 9 de outubro de 1971..
Em 8 de outubro de 1971 é rustribuido às Comissões de Agricultw·a.
Economia, Legislação Social e Finança.-;.
Em 11 de novembro de 1971 são lidos os seguintes Pareceres:
N9 553, de 1971, da ComissãAl de
Agricultura, relatado pelo Sr. Senador
Flávio Brito, favorável ao Projeto.
NQ 554., de 1971, da Comi.sSão de
Economia, relatado pelo 8r. Seuador
Flávio Brito,' favorável à aprovação do
Projeto com as emendas de n 9s l-CE
a 19-CE, e contrário à emenda olerecL
da pelO Sr. Senador Helvídio Nunes
como membro da Comissão.
NQ 555, de 1971, da Comissão de Legislação Social, relatado pelo Senhor
Senador Wilson Campos favorável ao
Projeto.
'
N9 556, de 1971, da Comissão de
Finanças, relatado pelo Sr. Senador
Flávio Brito, favorável à aprovação do
Projeto e da. emenda de n 9 3 e a de
n 9 9 na forma de subemenda' e .'ontrárío às emendas de nQs 1 2' 4
6
7, 8, 10, e 11, tôdas elas de 'au'tol:la' d~
Sena~o~ Nelson Carneiro, membro da

5

COlIDSSao.

(Pareceres pUblicados no DCN de
12 de novembr() de 1971 - Seção IV.
E!m 16 de novembro de 1971 é inclUldo em Ordem do Dia para dis-

cussão em turno único. Nessa & é
lida a Emenda de atuoria do Se..~dI: A N
Senador Jenjamin Farah. Em seg"
da é encerrada a discussão da matéria.
Em 18 de novembro de 1971 e incluído em Ordem do Dla para v'Jtação, em virtude do disposto no ,>arágrafo único do art. 310 do Regim~n
to Interno.
Na mesma data, anunciada a :l.preciação da matéria, são emitidos P8.receres: pelo Sr. Senador Eurico Resende, em nome da Comissã~ de Constitmção e Justiça, pela const tuc nr.alidade das Emendas
apresentadas;
pelo Senhor Senador Flávio Brit... • em
nome das Comissões de AgriculLur&..
de Economia e de Finanças, todos
contrários à Emenda de Plenári, por
já estar atendida no corpo do Pl'ojet~; e pelo Senhor Senador
Wilson
Campos, em nome da Comissão je
Legislação Social, contrário, por 'gual
motivo, à Emenda de Plenário Em
seguida, nos têrmos do Requerimen
to
n9 247, é rejeitada a Emenda nQ 12-CE
Nos têrmos do Requerimento numero
248, de 1971, o Senhor Senador FláVIO
Brito solicita dispensa de publlca.:;ão
da redação final. O Projeto é apro-Q
vado com Emendas, salvo a de n
12-CE e a de Plenario, tendo o Senhor
Senador Nelson Carneiro feito d"daração de voto, em nome do MDB,
contraria à reieição das emendas.
A Comissão de Redação .
Nessa data, nos têrmos do Req'lelimento n Q 248, de 1971, de autoria do
Senhor Senador Fláv'o Brito. é <.l.pl'Ovada a redação final. constante do
Pal'acer n Q 585. de 1971. relatado fJ r lO
Senhor Senador José Lindoso. (DCN
de 19 de novembro de 1971 - C:::e;ão
TI) .
A Câmara. dos Deputados com o

Ofício
1971.

n~

442, de 19 de novembro -1e

PARECER DA COMISS/W DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

voro DO RELATOR
Examinadas as emendas do Senado
ao Projeto que define a Politica Nacional de Cooperativismo e institui
o regime jurídiCO das sociedades cooperativas, opinamos pela aprovação,
quanto à constitucionalidade e juridicidade, das Emendas de 'lúmeros 1
a 20.
Pedimos a rejeição das emendas de
números 2, 7, 14 e 19, no que respeit.s,
ao mérito, pelas razões segumtes:
Emenda n° 2 - E' impertinente. A
sua aprovação introduzirá elemento
I -

RELATÓRIO E

..

estranho às linhas mestras do Projeto, além de não trazer substaneial
contribuição ao conceito estabelecido
pelo artigo 8° do Projeto.
Emenda n° 7 - A Comissão de
Constituição e Justiça já se I'lanifestou, em longos debates, sõbre a m~
conveniência da extensão da repre~
sentação no sistema cooperativista
brasileiro. Servindo antes à manutenção de cÚIlulas que, muitas vêzes,
não atendem aos interêsses maiores
da sociedade, nenhum beneficio trará ao projeto originário do Executivo. -

...

~
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Emenda n° 14 - A solu:;ão indIcada pelo Projeto (paralisação das atividades sociais por mais de 180 (cento e oitenta) dias, presta-se ml'nos
ti. dúvidas, do
que a proposta na
emenda.
Emenda n° 19 - A supressiio ao
artIgo 112 e seu parágrafo único trará a intranquilidade a um dos seto~
res maIS dinâmicos da economia brasileira, responsável pela nbtenção de
mais de cem milhões de ·!ólares de
divisas. Organizadas em cooperatIvas, os prOdutores de açúcar, necessitam, urgentemente, de uma definição quanto à forma de assocIação de
suas empresas. U prazo de três anos
de que fala a Emenda 'lumero 18
(prazo de 36 mses) não resolve a
questão urgente de se conceder as
cooperativas de produtores de açúcar
o instrumento adequado para a produção e comercialização do import:tn~
te produto.
Sala da Comissão, em de novt.rn~
bro de 1971. - José Alves, Relaror.
rn - PARECER DA COMIssÃo
A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião realizada € m 23 de
novembro de 1971, examinadas as
emendas do Senado ao Projeto mlme •
ro 292-C, de 1971, opinou, unânime~
n: ente , pela constitucionalid'lo:ie e jurldicidade das Emendas Je números
1 a 20 e pela rejeição, no mé:-ito, das
de números 2, 7, 14 e 19, :IOS têrmos
do parecer do Relator.
Estiveram presentes os Senhores
Deputados: José Bonifácio, Vice-Presidente - José Alves, Relator - Pi~
res Sabóia - José Sally - Lui'/: Braz
- Ubaldo Barém - Elclo Alvares _
Dib Cherem - Hamilton Xavier e
Severo Eulállo.
Sala das Sessões, em 23 de hovenlbro de 1971. - José Bontfácio, P;esidente - José Alves, Relaeor.

•
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22PARECER DA COMISS.iIO DE
AGRICULTURA E POLtTlCA
RURAL
I -

RELATÓRIO

Atraves <la Mensagem número 300.
ae 1971, o Poder Executivo houve por
bem enviar a esta Casa, o Prcjeto
de lei que define a Politica Nacional
de Cooperativismo, institui o regime
lurldico das sociedades cooperativas
e dá outras providências, ,;>rojeto ~ste
que tomou o número 292-71.
Distribuído às Comissões ele Constituição e Justiça, de Agricultu:-a e
Pol1tlca Rural e de Economia, em tOdas elas recebeu emendas, bem como
as recebeu também em Plenário,
quando de sua votação.
Esta Comissão ofereceu 22 emendas,
sendo aprovadas em Plen:írio a'S de
números 3 - 5 - 8 - 11 -- 12 15 - 16 - 17 e 20 e rejeitadas as de
números 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9 _
10 - 13 - 14 - 18 - 19 - 21 e 22.
Na Comissão de Economia, f~ram
apresentadas 8 emendas, sendo aprovadas em Plenário as de :lúmeros 1
- 2 - 7 e 8 e rejeitadas as de nú~
meros 3 - 4 - 5 e 6, destacadas.
Na Comissão de Constituição e JusLlça, o projeto foi contemplado com 11
emendas, das quais foram aprovadas
as de números 1 - 4 - 6 - 8 - 10
e 11 e rejeitadas as de números 2 _
3 - 6 - 7 e 9 (l§ 5° e 6°).
Em plenário, o projeto em aprêço
recebeu 19 emendas, sendo que as de
números 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 _
B - 11 - 12 - 13 - 14 e 18 foram
rejeitadas. As emendas supra citadas
tinham parecer divergente.
As de números 9 - 10 - 15 - 16
e 17 foram também rejeitadas por se
apresentarem com pareceres contrarios.
Ainda no Plenário, o Exmo . Senhor
Líder da ARENA, Deputado Cantldio
Sampaio, requereu destaque rara a
rejeição do artigo 80 do projeto origInal. Deferido o pedido e põsto em
votação o destaque, o artiso 80 foi
~cita~.
•
.
Enviada ao Senado, a redação f1~
nal da matéria foi objeto de acurado
estudo por parte das Comissões de
Agricultura, de Economia e je Finan~
ças. Na Comissão de Agricultura.,
sendo relator o Senador Flávio Brito
apresentou êle parecer favorável aó
projeto, sem nenhuma emenda.
Na Comissão de Economia, sendo
relator o mesmo Senador, o projeto
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recebeu 19 emendas do relator, e uma
outra do Senador Hélvio Nunes. Com
exceção desta última, tôdas as demais
foram aprovadas.
Na Comissão de Finanças, sendo
relator, ainda, o Senador Flávio Brito, o projeto recebeu 11 emendas, das
quais foram aprovadas a 1e número
3 e com subemenda à Emenda número 9 e rejeitadas as de números 1
- 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
e 11. Foram ainda aprovadas as
emendas de números l-CF e 2-CF. A
primeira alterando o artigo 18. "No
artigo 18, ,§ 7°, in fine, onde se le:
"da data em que fôr autoriz'\da a
funcionar", leia-se: "da data em que
foram arquivados os documentes na
Junta Comercial".
A segunda ao artigo 93: "Dê-se a
seguinte redação ao inciso IH do artigo 93:
'
"IH - Paralisação das atividades
rociais por mais de 180 (ceato e oitenta) dias consecutivos".
~ste, Senhores deputados, o Relatório.
II - voro DO RELAroR
Diante ~a manifestação unânime
~a.. Comissao de Agricultura e Pe~
IItlca Rural, aferida nas discussões e
apreciação das emendas do Senado,
todas elas válidas, somos nela aprovação de !?ua totalidade. E' o meu parecer, salvo melnor juizo. - Deputado José Mandelli Relator.
'
III - PARECER DA OOMIssÃo
. ~ Comissão de Agricultura e PolItlCa Rural, em reunião extraordinária hoje realizada, ao apreciar as
Emendas do Senado ao Projeto número 292-B-71, opinou pela sua aprovação, nos têrmos do parecer favorável do Relator-substituto, Deputado
José Mandelli .
~ti,:,eram
presentes os Senhores
AntOnIO Bresolin, Presidente - José
Mandelli - Diogo Nomura - Pacheco Chaves
Delson ScaranoF~ávio Giovini Francisco Libardom - He'rbert Levy - Orensy Rodrigues Nunes Freire - Paulo Alberto - João da Câmara - Edgar
Pereira
Dias Menezes e Victor
Issler.
Sala das Reuniões da Comissão em
23 de novembro de 1971. - Antônio
Bresolin _- Presidente. - José Mandelli - Relator-Substituto.

PARECER DA COMISSA:
DE ECONOMIA
RELATÓRIO
EMENDA N.o 1
lSupr1me a expressão: "que pretendam executar ou executem atividades consideradas priO'ritárias nos planos governamentais", existente no final do Parágrafo único do artigo 2.°.
PARECER
Parece-me desnecessárIo tal expressão, pois as cooperativas estão sintonizadas com o Govérnu em t!xercer
atividades prioritárias, segundo o plano de desenvolvimento nacional.
EMENDA N.O 2
Acrescenta Parágrafo único ao artigo 8.°, nos seguintes têrmos:
"Para a prestação de serviços de
interêsse comum, é permitida a constituição de cooperativas centrais, às
quais se associem outras cooperativas
de objetivo e finalidades diversas".
Parecer:
Nr-da ilmpede que, havencIo mte'
rêsse mútuo no setor de prestação
de serviços, cooperativas com final1dades diversas se associem em coo~
perativas centrais.
EMENDA N.· :$
Acrescenta o seguinte, no final 00
§ 4.· do artigo 18: "dias, exceção feita às cooperativas de crédito, às se'
ções 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".
Parecer:
A emenda é razoável, poIs ordena o
processamento dos recursos. As cocperativas de crédito e habitacionais
têm os seus órgãos de contrôle próprios: as primeiras, Conselho Monetário e as últimas, Barico Nacional de
Habitação.
EMENDA N.· 4
Alte'ra as expressões: "da data em
qUe fôr autorizada a funcionar" no
final do § 7.° do artigo 18 para "da
data em que foram arquivadOS os
documentos na Junta Comercial".

\
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Parecer:
A emenda esclarece bem o inicto
do prazo a ser contado para a caducidade.
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EMENDA N.o t1
Dá nova redação ao inciso IV do
artigo 21, ou seja:
"IV - A forma da devolução da.!!
sobras registTadas aos associados, ou
do rateio das perdas apuradas por
insuficiência de contribuição para cobertura das despesas da sociedade".
Parecer:
A emenda define melhor o que sejam sobras ou perdas, não modificando o conteúdo do texto atual.
EMENDA N.o 6
Acrescenta um nôvo inciso ao artigo 35, nos seguintes têrmos:
"IV - por deixa! de atender aoS
requisitos estatutários de ingresso ou
permanência na cooperatlv~".
Parecer:
A emenda acrescenta mais um
caso de eliminação, ou se.ra, quando
o associado infringe os estatutos da
sociedade .
EMENDA N.O 7
Esta emenda dá nova 1 edação ao
artigo 42, regulamentando com maior
precisão e por menores a realização
de assembléias gerais, possibilitando
a paTticipação de cooperados por
procuradores ou delegados.
A emenda está vazada nos seguintes têrmos:
"Ao artigo 42, dê-se a seguinte redação:
Art. 42. Nas cooperativas singulares, cada associado presente ou Tepresentado não terá direito a mais
de um voto, qualquer que seja o número de suas quotas-partes.
§ 1.0 Nas
assembléias-gerais das
cooperativas singulares cujos associa~
dos se distTibuam por área distante a
mais de 50 Km da sede, ou no caso de
doença comprovada, será permitida 1\
representação por meio de mandatário que tenha a qualidade de associado no gôzo de seus direitos sociais e
não exerça cargo eletivo na sociedade,
vedado a cada mandatário dispor de
mais de três votos, compreendido o
seu.

§ 2.° Nas cooperativas singulares
cuja número de associados fór superim a mil, poderá o mandatário que
preencher as condições do parágrafo
anterior representar até o máximo de
q~tro associados, de conformidade
com o critério que, em função da
densidade do quadro associativo, fôl'
estabelecido no estatuto.
§ 3.' Quando o número de as,'iocia\!OS nas cooperativas singulares ex·
cedeT a três mil, pode o estatuto es·
tabelecer que os mesmos sejam re·
presentados nas assembléias-geraIS
por delegadOS que se revistam com as
condições exigidas para o mandatário a que se refere o § 1.'. O estatuto determinará o número de delegados à época e a forma de sua es·
,;olha por grupos seccionais de asso ..
ciados de igual número e o tempo
Üe duração da delegação.
§ 4.. O delegado disporá de tanto~
votos quantos fmem os associados
componentes do grupo seccional que
c elegeu.
§ 5.' Aos associados localizados em
áreas afastadas, os quais, por insuficiência de número, não puderem seI
organizadOS em grupo seccional próprio, é facultado comparecer pessoalmente às assembléias para exercer o
seu direito de voto.
§ 6.0 Os associados, integrantes de
grupos seccionais, que não .sejam
delegados, poderão compaTecer as assembléias-gerais, privados, contudo.
de voz e voto.
§ 7.0 As assembléias-geraIs c?mpostas por delegados decidem sobre
tôdas as matérias qUe, nos têrmos da
lei ou dos estatutos, constitu~m objeto de decisão da assembléia-geral
dos associados."
Parecer:
Conforme já me referi, a~mend:!o
vem sa.nar falhas que, porventura.
poderão suscitar pTOblemas no futuro.
EMENDA N.· 8
Altera a redação do inciso l-C, do
artigo 44, nos seguintes têrmos:
"I ........................... ,.
c) demonstrativo das obras apuradas ou das perdas decorre!l~es da insuficiência das contribUlçoes. para
cobertura das despesas da SOCiedade
c o parecer do Conselho Fiscal."

-

,

PaTecer:
Reporto-me à emenda n.O 5 qU!\
dispõe sôbre êste mesmo assunto,
quando fala sobre Estatuto Social
das cooperativas. Elucida melhor (l
assunto.
EMENDA N.· 9
Altera a redação do inciso II de.
art. 44:
"lI - destinação das sobras apu~
radas ou rateIo das perdas decorren~
te,; da lnslficIêncIa das con tri buições
para cobertura das despesas da socie~
dade deduzindo-se, no primei'to caso,
a~ parcelas para "Fundos Obrigatórios" .
Parecer:
Esclarece melhor como na Assem,
bléia Geral Ordinária deve-se llroceder com relação às obras ou ra~
telo das perdas.
EMENDA N.· 10
ACTescenta um artigo na seção IV
que dispõe sôbre "órgãos da Admi~
nlStração", ou seja: "Artigo - O~
empregados de emprêsas que sejam
eleItos diretores de coop~rativas, pelos
mesmos criadas, gozarão das garan~
tias asseguradas aos dirigentes sin,
dicais pelo artigo 543, da ConbOlida,
çau das Leis do Trabalho (Decreto
n.· 5.452, de 1943".
Parecer:
A medida é justa., pOIS,
há muitos casos de funcionár~os de
uma emprêsa fundarem cooperativas.
Se um funcionário fôr eleito dirigente
da organização deve êle ter assegurados os seus direitos como acontece
com diligentes sindicais.
EMENDA NQ 11
Também esta emenda acrescenta
um nôvo artigo nessa mesma seçâo
IV, nos seguintes têrmos:
"Art. A entrega da produção
do associado à sua cooperativa sig:lifica outorga a esta de plenos podêres
para a sua livre disposição, inclusive
para gravá-la e dá-la em garantia de
operações de crédito realizadas pe;a
sociedade, salvo se, tend~ em v1st.a
os usos e costumes relatiVOS à comercialização de determinados P\'odutos, sendo de interêsse do produtor, os estatutos dispuseram de outro
modo. "
Parecer: Esta emenda é de grana'~
importância nas atividades cooperati vas de produção e venda em co~

.
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mum.
Se a cooperativa, rec
os produtos, não tiver a livre
sição dos mesmos, encontraria
culdades na sua rápida e
comercialização.
EMENDA NQ ll!
Acrescenta ao art. 84, in fl'te:
Art. 84 - '.. sociais e estejam de
conformidade com a presente lei."
Parecer: Trata-se de uma emenda
que vem evitar possiveis interpretações erroneas do dispositivo, declarando expressamente: "de conformidadp.
com a presente lei."
EMENDA NQ 13
Acrescenta o seguinte § 30 artigo
93: "Art. 93 - ...
Parágrafo único. Aplica-se, no qUE'
couber, às Cooperativas Habitacionais,
o disposto neste artigo."
Parecer: Estando as COOperatlva,8
de Habitação regidas por esta Lei é
óbvio que ela seja aplicada no Que
couber.
EMENDA N9 14
D~-se a seguinte redação ao inciso
ITI do art. 93:
"lII - paralisação das atividades
sociais por mais de 120 (cemo e Vinte) dias consecutivos."
Parecer: O texto original fala em
180 dias, o que conflita com um outro
dispositivo - artigo 62 - que fala
na dissolução da cooperatJ,va se paralisadas as suas atividades por 120
dias. A emenda iguala o prazo para
120 dias.

EMENDA N9 15

Ao artigo 95 dê-se a seguinte reda.ção: "Art. 95 - A orientação geral
da política cooperativista nacional caberá ao Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC, que passará a funcionar junto ao Instituto Nacionl\.l
de Colonização e Reforma Agrária INCRA, com plena autonomia adml~
nlstrativa e financeira, na forma dO
artigo 172 do Decreto-lei numero 200,
de 25 de fevereiro de 1967, sob a presidência do Ministro da Agricultura
e composto de 8 (oito) menlliros indicados pelOS seguintes órgãos 'epresentados:
I - Ministério do Planejamento e
Coordenação Geral;

-

n - Ministério da Fazenda., por
intermédio do Banco Central do Bra~
sl1;
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III - Ministério do InteriOr, por
intermédio do Banco Nacional de Ha~
bitação;
IV - Ministério da Agricultura, p<Jr
intermédio do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrári~
INCRA, e do Banco Nacional de Cré~
dito 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."
Parecer:
A emenda veio ordenar
a nomenclatura da representação ele~
vando todos ao graus de ministérIos,
Quando no texto atual nota~stl uma
confusão entre Ministérios e órgãos
subordinados a Ministérios enfileira~
dos no mesmo grau.
EMENDA NQ 16
Oê~se a seguinte redação ao artigo HH:
"Art. 101. O Ministério da Agricultura incluirá, em sua proposta or ~
çamentária anual, os recursos financeiros solicitados pelO Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC, para
custear seu funcionamento.
Parágrafo único.
As contas
do
Conselho Nacional de Cooperativismo
- CNG, serão prestadas por intermédio do Ministério da Agricultura, observada a legislação específic3. que regula a matéria."
Parecer: A Emenda visa. a ordenar a matéria, pois o texto atual
confere ao INCRA a incumbência d'l
incluir a verba necessária no orçamento, assim como a prelitação de
contas.
EMENDA NQ !7
I - Suprima-se os arts. 90 e 91.
II - Dê-se ao artigo 105 a seguinte redação:
CAPíTULO XvI

Da Representação do Siste1l7.a Coopera'ivista

Art. 105. A representação do sistema cooperativista nacíon:ll cabe à
Organização das Cooperativas Brasileiras OCB, sociedade civil com
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sede na Capital Federal, órgão técnico-consultivo do govêrno, estrutura..
da nos têrmos desta lei, sem finalidade lucrativa, competindo-lhe precipuamente:
a) manter neutralidade política o
lndiscriminaçá<> racial, religirua. e social;
b) integrar todos os ramos das atlvidades cooperativistas;
c) manter registro de tôdas as so ..
ciedades cooperativas que, para todo/!
os efeitos, integram a Organização das
Cooperativas Brasileiras - OCB;
à) manter serviços de assistência
geral ao sistema cooperativista, seja
quanto à estrutura social, seja quanto
aos métodos operacionais e orientaç:o.o
juridica, mediante pareceres e recoQ
mendações, sujeitas, quando fôr
caso, à aprovação do Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC;
e) denunciar ao Conselho Nacional
de Cooperativismo práticas nocIvas ao
desenvolvimento cooperativi3t.a;
j) opinar nos processos que lhe sejam encaminhados pelo Conselho Na-cional de Cooperativismo;
g) dispor de setores consultivos especializados, de acôrdo com os ram<..'s
de cooperativismo;
,
h ) fixar a politica da organização
com base nas proposições emanadas
de seus órgãos técnicos;
i) exercer outras atividades iner entes à sua condição de ór~á<> de re,
presentaçá<> e defesa do sistema cooperativista;
j) manter relações de integração
com as entidades congêneres do exterior e suas cooperativas.
§ 19.
A Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB, será cons,
tituida de entidades, uma para cada
estado, Território e Distrito Federal,
criadas com as mesmas características
da organização nacional.
§ 29.
A~ Assembléias-Gerais
do
órgá<> central serão formadas pelos
representantes credenciados das filiadas, 1 (um) por entidade, admitindo-se proporcionalidade de voto.
§ 39 . A proporcionalidade de voto,
estabelecida no parágrafo a:lterior, ficará a critério da OCB, baseando-se
no número de associados - pessoas
físicas e as exceções previstas nesta
lei - que compõem o quadro das co~
operativas filiadas .
•

,
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A composlçao 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 eleiçbes se processarão por escrutínio set' eto, permitida a reeleição para mais
Il~ mandato consecutivo".
IJI - Acrescente-se mais um artigo, após o artigo 105.
"Art. - A atual Organização das
Cooperativas Brasileiras e as suas flliadas ficam investidas das atribuições e prerrogativas conferidas nesta
lei, devendo, no prazo de umano, promover a adaptação de seus estatuto;,
e a transferência da sede nacional.
Art. - As cooperativas são obrig8dJ,B, para seu funcionamento, a reglstrar-se na Organização das Coop~
rativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver, mediante apresentação dos estatutos sociais e suas alterações posteriores.
parágrafo único. Por ocasião do
t'eristro, a cooperativa pagará 10%
(dez por cento) do maior salário-minimo vigente, se a soma do respecL:VO capital
integralizado e fundos
não exceder de 250 (duzentos e cinqüenta) salários-minimos e 50% (cinqüenta por cento) se aquêle montante fôr superior.
Art. _ 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.
§ 1.0 A Contribuição Cooperativista
constituir-se-á de importância correspondente a 0,2% (dois décimos por
rento) do valor do capital integralizado e fundos da sociedade cooperativa, no exercício social do ano anterior, sendo o respectivo montante
d,stribuído, por metade, a suas filiadas, quando constituídas.
§ 2." No caso das cooperativas cen·
trais ou federações, a Contribuição
de que trata o parágrafo anterior será
calculada sôbre os fundos e reservas
existentes.
§ 3." A Organização das Cooperativas Brasileiras poderá estabelecer
um teto à Contribuição Cooperativista, com base em estudos elaborados pelo seu corpo técnico."
§ 4.°

, 4t
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Parecer: A emenda visa a ord à?>,4.IA
melhor os dispostivos do Capítulo X
que regula a representação do sis~
tema cooperativista, definindo melhor e mais expressamente as atribuições da Organização das Cooperativas Brasileiras. Dispõe, também, a
emenda, sôbre a contribuição cooperativista, assim como sôbre pagamento de uma importância, por ocasião do registro da cooperativa, calculada sôbre o valor do capital integralizado e fundos,
Emenda n.O 18

Dê-se a seguinte redação ao artigo 111:
"Art. 111. Fica estabelecido o prazo
de 36 m\!ses para que as cooperativas
atualmente registradas nos órgãos
competentes reformulem os seus estatutos, no que fôr cabível, adaptando-se ao disposto na presente lei."
Parecer: Para as cooperativas em
geral não haveria necessidade da di·
latação do prazo de 12 para 36 meses
para se enquadrarem no nôvo diploma legal. A Emenda visa mais a solucionar problemas específicos das
emprêsas açucareiras que, porventura, necessitarão de uma legislação à
parte.
Emenda n." 19
Suprima-se o artigo 112 e seu parágrafo único.
Parecer: Com a dilatação do prazo
de 12 para 36 meses proposta pela
Emenda n." 18, atende-se, pe,rfeita·
mente, o disposto no artigo 112 e seu
parágrafo único,
Emenda n." 20

Acrescente-se, nas Disposições Transitórias, o seguinte artigo:
"Art. - As cooperativas dos Estados, Territórios ou Distrito Federal,
enquanto não constituídos seus órgãos
de representação, serão convocadas às
Assembléias da OAB, como vogaiS,
com 60 (sessenta) dias de antecedência, mediante editais publicadOS 3
(três) vêzes em jornal de grande circulação local."
Parecer: Esta Emenda tornou-se
necessária pela supressão dos artigos 90 e: 91, que dispunham sôbre a
distribuição da contribuição cooperativa.
II -

VoTO DO RELATOR

Ante o exposto e examinadas as 20
Emendas oferecidas no Senado F'e-

Nr

-

-

deral, que contribuem para melhorar
o Projeto aprovado pela Câmara dos
Deputados, sOmos pela aprovação das
mesmas, salvo melhor juízo, Já que
essas Emendas são, em sua maioria,
de redação.
Sala da Comissão, em 23 de novembro de 1971. - Deputado Sussumu
Hirata, Relator.
PARECER DA COMISSão

A Comissão de Economia, em reuniço extraordinária realizada em 23
de novembro de 1971, aprovou, por
unanimidade, o Parecer do Relator,
Deputado Sussumu Hirata, favorável
às Emendas de 1 a 20, do Senado Federal, ao Projeto n.O 292-B, de 1971,
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que "define a Política Nacional de
Cooperati-:ismo, instituí o regime jurídico das sociedades cooperativas e
dá outras providências".
Estiveram presentes os Srs. Deputados Rafael Faraco, Vice-Presidente
da Turma "B", no exercício da Presidência Sussumu Hirata, Relator,
Amaury Müller, Sstélio Maroja, Lomanto Júnior, Alberto Hoffmann, Ardinal Ribas, Alberto Lavinas, Faria
Lima, Chaves Amarante, Harry Sauer,
Jonas Carlos, Antônio Pontes .
Sala da Comissão, em 23 de novembro de 1971. - Deputado Raf ael Faraco, no exercício da. Presidência. Deputado Sussumu Hirata, Relator.
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Selo

Departamento de Imprensa Nadonal -

Brasília -

1971

SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.o 63, de 1971
(N.o 292-A, de 1971, na Casa de Origem)
DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Define a Política Nacional de
Cooperativismo, institui o Regime
Jurídico das Sociedades Cooperativas, e dá outras providências .
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I

Da Política Nacional de
Cooperativismo
Art. 1.° - Compreende-se como Política Nacional de Cooperativillmo a
atividade decorrente das iniciativas ligadas ao sistema cooperativo, originárias de setor público ou privado,
isoladas ou coordenadas entre si, desde que reconhecido seu interêsse público.
Art. 2.° - As atribuições do Govêrno
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 financeiro.s e

creditórios espeCiais, necessários à
criação, desenvolvimento e integração
das entidades cooperativas, que pretendam executar ou executem atividades consideradas prioritárias nos
planos governamentais.
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. 4.° - 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;
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II - variabilidade do capital social,
representado por quotas-partes;
III - limitação do número de quotas-partes do capital para cada associado, facultado, porém, o estabelecimento de critérios de proporcionalidade, se assim fôr mais adequado
para o cumprimento dos objetivos sociais;
IV - in acessibilidade das quotaspartes do capital a terceiros, estranhos à sociedade;
V - singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federações de cooperativas, com exceção das que exerçam atividade de
crédito, optar pelo critério da proporcionalidade;
VI - quorum para o funcionamento e deliberação da AssembléiaGeral baseado no número de associados e não no capital;
VII - retôrno das sobras líquidas
do exercício, proporcionalmente às
operações realizadas pelo associado,
salvo deliberação em contrário da Assembléia-Geral;
VIII - indivisibilidade dos fundos
de Reservas e de Assistência Técnica,
Educacional e Social;
IX - neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social;
X - prestação de assistência aos
associados, e, quando prevista nos estatutos, aos empregados da cooperativa;
XI - área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, contrôle, 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-Ihes 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. 6.° - 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.
§ 1.0 _ Os associados individuais das
cooperativas centrais e federações de
cooperativas 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 .
§ 2.0 _ A exceção estabelecida no
item lI, in fine, do caput dêste artigo
não se aplica às centrais e federações que exerçam atividades de crédito.
Art. 7.° - 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 interêsse das filiadas, integrando e orientando suas atividades, bem como facilitando a utilização recíproca dos serviços.
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

-3capacidade ou conveniência de atuação das centrais e federações.
Art. 10 - As cooperativas se classificam também de acôrdo com o objeto ou pela natureza das atividades
desenvolvidas por elas ou por seus
associados.
§ 1.° - Além das modalidades de cooperativas já consagradas, caberá ao
respectivo órgão controlador apreciar
e caracterizar outras que se apresentem.
§ 2.° - Serão consideradas mistas as
cooperativas que apresentarem mais
de um objeto de atividades.
§ 3.° Somente as cooperativas
agrícolas mistas poderão criar e manter seção de crédito.
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 êle subscrito.
Art. 12 - As sociedades cooperativas
serão de respon&abilidade ilimitada,
quando a responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade fôr pessoal, solidária e não tiver
limite.
Art. 13 - A responsabilidade do associado para com terceiros, como
membro da sociedade, somente 'poderá &er invocada depois de judicialmente exigida da cooperativa.
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 assina-

ram, bem como o valor e número da
quota-parte de cada um;
IH - 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.
SEÇAO I
Da Autorização de Funcionamento
Art. 17 - A cooperativa constituída
na forma da legislação vigente apresentará ao respectivo órgão executivo federal de contrôle, 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 neces&ários .
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 contrôle ou órgão local para isso
credenciado, a existência de condições
de funcionamento da coo:gerativa em
constituição, bem como a regularidade da documentação apresentada, o
órgão controlador devolverá, devidamente autenticada, 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.
§ 1.0 - Dentro dêsse prazo, o órgão
controlador, quando julgar conveniente, no interê&se do fortalecimento do
sistema. poderá ouvir o Conselho Nacional de Cooperativismo, caso ém que
não se verificará a aprovação automática prevista no parágrafo seguinte.

-4A falta de manifestação do
órgão controlador no prazo a que se
refere êste artigo implicará a aprovação do ato constitutivo e o seu subseqüente arquivamento na Junta ComerciaI respectiva.
§ 3.0 Se qualquer das condições
citadas neste artigo não fôr 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 automàticamente arquivado.
§ 4. 0 - A parte é facultado interpor
da decisão proferida pelo órgão controlador, nos Estados, Distrito Federal ou Territórios, recurso para a
respectiva administração c e n t r a I,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias
contados da data do recebimento da
comunicação e, em segunda e última
instância, ao Conselho Nacional de
Cooperativismo, também no prazo de
30 (trinta) dias.
§ 5. 0 - 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 dêles terá o
prazo de 60 (sessenta) dias para se
manifestar.
• § 2.0

-

Arquivados os documentos
na Junta Comercial e feita a respectiva publicação a cooperativa adquire
personalidade juridica tornando-se
apta a funcionar.
§ 6.0

-

A autorização caducará, indepenqentemente de qualquer despacho, se a cooperativa não entrar em
atividade dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data em que
fôr autorizada a funcionar.
§ 7. 0

-

Cancelada a autorização, o
órgão de contrôle comunicará à respectiva Junta Comercial, que dará
baixa nos documentos arquivados.
§ 8.0

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 - A criação de seções de crédito nas cooperativas agrícolas mistas
será submetida à prévia autorização
do Banco Central do Brasil.
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 contrôle, devidamente autenticados pelo diretor da cooperativa escolar e encaminhado a maior autoridade escolar do
município, quando a cooperativa congregar associados de mais de um estabelecimen to de ensino.

§ 9. 0

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
art. 4.0, 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 ~os assoçiados, natureza de suas responsabilidades e as condições de admissão
demissão, eliminação e exclusão e as
normas para sua representação nas
assembléias gerais.
UI - o capital mínimo, o valor da
quota parte, o mínimo de quotas-partes .a ser subscrito pelo associado, o
modo de integralização das quotaspartes, bem como as condições de sua
retirada nos casos de demissão, eliminação ou de exclusão do associado;
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-5IV - (l. form:l de devohJção das sobras liqmdas aos assJciados ou de repartição das p~rdas entre êles;
V - o modo de administração e fiscalização, estabelecendo os respectivos
órgãos, com definição de suas atribuições, podêres e funcionamento a representação ativa e passiva da sociedade em juízo ou fora dêle, o prazo
do mandato, bem como o processo de
substituição dos administradores e
conselheiros fiscais;
VI - as for'TIaltrlades de ronvocação das Assembléias-Gerais e a maioria requerida para a sua instalação e
validade de suas deliberações, vedado
o di!'eito de voto aos QUE' nelas tiverem
interêsse 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 in~óveis da
sociedade;
IX - o modo de reformar o estatuto;
X - o número mínimo de associados.
CAPíTULO V
Dos Livros
Art. 22 - A sociedade cooperativa
deverá possuir os seg14intes livros:
I - de Matrícula:
II - de Atas das Assembléias-Gerais;
III - de Atas dos órgãos de Administração;
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 fôlhas sôltas ou
fichas.
Art. 23 - No Livro de Matrírula, os
associados serão inscritos por ordem

cronológica de admissão,
tando:
I - o nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão e residência do
associado;
II a data de sua admJssão e,
quando fôr o caso, de sua demissão a
pedido, eliminação ou exclusão;
III - a conta corrente das respectivas quotas-partes Jo capit!l.l 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 Pais.
§ 1.° - Nenhum associado poderá
subscrever mais de 1/3 (um têrço) 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 Il serem
comercializados, b e n e f i c i a dos ou
transformados, ou ainda, em relação
à área cultivada ou ao número de
plantas e animais em exploração.
§ 2.° - 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 sôbre a parte integralizada.
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.

-6Art. 26 - A transferêncIa de quotas-partes será averbada no Livro de
Matrícula, medIante têrmo 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.
§ 1.° - 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 do capital fôr
diretamente proporCional ao movimento ou à expressão econômica de
cada associado, o estatuto deverá
prever sua revisão periódica para
ajustamento às condições vigentes.
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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;
11 - Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social, destinado à
prestação de assistência aos associa.dos, 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.
,
§ 2.° - 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 estatut<l, ressalvado o disposto no artigo 4.°, item
I, desta lei.
§ 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 fisicas 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 - A 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 do 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 êle deixou o emprêgo.

-7Art. 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
têrmo firmado por que 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.
Art. 36 - A responsabilidade do associado perante terceiros, por Cllmpromissos 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 direito dos associados,
sendo-lhe defeso:
I - remunerar a quem agente 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. I

CAPíTULO IX
Dos órgãos Sociais
SEÇAO I
Das Assembléias-Gerais
Art. 38 - A Assembléia-Geral dos
associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais e
estatutários, tendo podêres 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
discordan teso
§ 1.° - 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.
§ 2.° - A convocação será feita pelo
Presidente, ou por qualquer dos orgãos 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 voto dos associados presentes
com direito de votar.
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

-8designar administradores e conselheiros provisórios, até a posse dos novos,
cuj a eleição se efetuará no prazo
máximo de 30 (trinta) dias.
Art. 4Ó - 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 repre.sentados por 1 (um) delegado, escolhido entre seus membros e
credenciado pela respectiva administração.
Art. 42 - Nas Assembléias-Gerais
das cooperativas singulares cujos associados se distribuam por área distante a mais de 50 km (cinqüenta
quilômetros) da sede, ou no caso de
doença comprovada, será permitida a
representação por meio de procurador
que tenha a qualidade de associado
no gôzo de seus direitos sociais e não
exerça mandato eletivo na sociedade.
Parágrafo único - Cada procurador
não poderá representar mais de um
associado.
Art. 43 - Prescreve em 4 (quatro)
anos a ação para anular as deliberações da Assembléia-Geral viciadas
de êrro, dolo, fraude ou simulação, ou
tomadas com violação da lei ou dO
estatuto, contado o prazo da data em
que a Assembléia foi realizada.

SEÇAO 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
sôbre 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 da conta de sobras e perdas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal;
II - destinação das sobras ou rateio dos prejuízos, deduzindo-se, no
primeiro caso, as parcelas para os
fundos e remunerações obrigatórias;
III - eleição dos componentes dos
órgãos de administração, do Conselho Fiscal e de outros, quando fôr o
caso;
IV - quandO previsto, a fIxaç ão do
valor dos honorários, gratificações e
cédulas 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
art. 46.
§ 1.° - Os membros dos órgãos de
administração e fiscalização não poderão participar da votação das matérias referidas nos itens I e IV dêste
artigo.

2.° - A 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 êrro, dolo, fraude
ou simulação, bem como a infração
da lei ou do estatuto.
§

-9SEÇAO IH
Das Assmbléias-Gerais
Extraordinárias
Art. 45 - A Assembléia-Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que
necessário e poderá deliberar sôbre
qualquer assunto de interêsse da sociedade, desde que mencionado no edital de convocação.
Art. 46 - É da competência exclusiva da Assembléia-Geral Extraordinária deliberar sôbre os seguintes assuntos:
I - reforma do estatuto;
H - fusão, incorporação ou desmembramento;
IH - 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 êste
artigo.
SEÇAO IV
Dos órgãos de Administração
Art. 47 - A sociedade será admi- .
nistrada 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.
§ 1.° - 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 administragão podem contratar gerentes
técnicos ou comerciais, que não per-

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 responderão solidàriamente
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 dêste artigo se os houver
ratificado ou dêles 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
temporàriamente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, suspeita ou subôrno,
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 2.° (segundo) grau, em
linha reta ou colateral.
Art. 52 - O diretor ou associado
que, em qualquer operação, tenha
interêsse oposto ao da sociedade, não
pode participar das deliberações referentes a essa operação; cumprindolhe acusar o seu impedimento.
Art. 53 - Os componentes da Administração e do Conselho Fiscal,
bem como os liquidantes, equiparamse aos administradores das sociedades anônimas para efeito de responsabilidade criminal.
Art. 54 - Sem prejuízo da ação que
couber ao associado, a sociedade, por

- 10seus diretores, ou representada pelo
associado escolhido em AssembléiaGeral, terá direito de ação contra os
administradores, para promover sua
responsabilidade.
SEÇAO V
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Do Conselho Fiscal
Art. 55 - 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
têrço) dos seus componentes.
§ 1.° - Não podem fazer parte do
Conselho Fiscal, além dos inelegíveis
enumerados no art. 51, os parentes
dos diretores até o 2.° (segundo) grau,
em linha reta ou colateral, bem como
os parentes entre si até êsse grau.
§ 2.° - O associado não pode exercer cumulativamente cargos nos órgãos de administração e de fiscalização.
CAPíTULO X
Da Fusão, Incorporação e
Desmembramento
Art. 56 - 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 contrôle 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, apro"vado o relatório 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. 57 - A fusão determina a extinção das sociedades que se unem
para formar a nova sociedade que
lhes sucederá nos direitos e obrigações.
Art. 58 - Pela incorporação, uma
sodedade 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 incorporadas.
Art. 59 - As sociedades cooperativas poderão desmembrar-se em tantas quantas forem necessárias para
atender aos interêsses 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.
Art. 60 - Deliberado o desmembramento, a Assembléia designará uma
omissão 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
êsse fim.
§ 2.° - O plano de desmembramento preverá o rateio, entre as novas
cooperativas, do ativo e passivo da
sociedade desmembrada.
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§ 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 fôr constituída como cooperativa central ou federação de cooperativas, prever-se-á o montante das
quotas-partes que as associadas terão
no capital social.
Art. 61 - 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.
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Art. 63 - Quando a dissolução
sociedade não fôr promovida voluntàriamente, nas hipóteses previstas
no artigo anterior, a medida pOderá
ser tomada judiCialmente a pedido
de qualquer associado ou por iniciativa do órgão executivo federal.
Art. 64 - Quando a dissolução fôr
deliberada pela Assembléia-Geral esta nomeará um liqüidante, ou mais,
e um Conselho Fiscal de 3 (três)
membros para proceder à sua liqüidação .
§ 1.° - O processo de liqüidação
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 liqüidantes e os membros do Conselho Fiscal,
designando os seus substitutos.

CAPíTULO XI
Da Dissolução e Liqüidação
Art. 62 - As sociedades cooperatiArt. 65 - Em todos os atos e opevas se dissolvem de pleno direito :
rações, os liqüidantes deverão usar a
I - quando assim deliberar a Asdenominação da cooperativa, seguida
sembléia-Geral, desde que os associa- da expressão: "Em liqüidação."
dos, totalizando o número mínimo
Art. 66 - Os liqüidantes terão toexigido por esta lei, não se disponham
dos
os pOdêres normais de adminisa assegurar a sua continuidade;
tração, podendo praticar atos e opeI! - pelo decurso do prazo de durações necessários à realização do
ração;
ativo e pagamento do passivo.
lI! - pela consecução dos objetiArt. 67 - São obrigações dos liqüivos predeterminados;
dantes:
IV - devido à alteração de sua
I - providenciar o arquivamento,
forma jurídica;
na Junta Comercial, da Ata da Assembléia-Geral em que foi deliberaV - pela redução do número mínimo de associados ou do capital so- . da a liqüidação;
cial mínimo se, até a Assembléia-GeI! comunicar à administração
ral subseqüente, realizada em prazo central
órgão executivo
não inferior a 6 (seis) meses, êles não federal edoaorespectivo
Banco
Nacional
de Créforem restabelecidos;
dito Cooperativo S .A. a sua nomeação, fornecendo cópia da Ata da AsVI - pelo cancelamento da autorização para funcionar;
sembléia-Geral que decidiu a matéria ;
VI! - pela paralisação de suas atilI! - arrecadar os bens, livros e
vidades por mais de 120 (cento e vino;
documentos da sociedade, onde quer
te) dias .
que estejam;
Parágrafo único - A dissolução da
sociedade importará no cancelamenIV - convocar os credores e deveto da autorização para funcionar e dores e promover o levantamento dos
do registro .
créditos e débitos da sociedade;

I
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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 im,tegralização, das respectivas quotas,partes do capital social não realizadas, quando o ativo não bastar para
a solução do passivo;
VIII -- fornecer aos credores a relação . dos associados, se a sociedade
,fôr de responsabilidade ilimitada e se
. os recursos apurados forem insufici'entes para o pagamento das dívidas;
IX -- convocar a Assembléia-Geral,
cada 6 (seis) meses ou sempre que
necessário, pàra apresentar relatório
e balanço do estado da liqüidação e
prestar contas dos atos praticados
durante o períOdo anterior;
X -- apresentar à Assembléia-Geral, finda a liqüidação, o respectivo
relatório e as contas finais;
XI - averbar, no órgão competente, a Ata da Assembléia-Geral que
considerar encerrada a liqüidação.
....I '
Art. 68 - As obrigações e as rescn cn
.... CO') ' ponsabilidades
dos liqüidantes re( 'oi CO')
gem-se pelos preceitos peculiares aos
cn
('oi
dos administradores da sociedade li.... 0
qüidanda.
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Art. 69 - Sem autorização da as30..
sembléia não poderá o liqüidante
gravar de ônus os móveis e imóveis,
contrair empréstimos, salvo quando
indispensáveis para o pagamento de
obrigações inadiáveis, nem prosseguir, embora para facilitar a liqüidação, na atividade social.
Art. 70 - Respeitados os direitos
dos credores preferenciais, pagará o
liqüidante as dívidas sociais propor.cionalmente e sem distinção entre
vencidas ou não.

-

Art. 71 - A Assembléia-Geral poderá resolver, antes de ultimada a liqüidação, mas depois de pagos os credores, que o liqüidante faça rateios
por antecipação da partilha, à medida em que se apurem os haveres sociais.
Art. 72 - Solucionado o passivo,
reembolsados os cooperados até o valor de suas quotas-partes e encaminhado o remanescente conforme o estatuído, convocará o liqüidante Assembléia-Geral para prestação final
de contas.
Art. 73 - Aprovadas as contas, encerra-se a liqüidação 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. 74 - A liqüidação extrajudicial das cooperativas poderá ser promovida por iniciativa do respectivo
órgão executivo federal, que designará o liqüidante, e será processada
de acôrdo com a legislação específica e demais disposições regulamentares, desde que a sociedade deixe de
oferecer condições operacionais, principalmente por constatada insolvência .
§ 1.° - A liqüidação extrajudicial,
tanto quanto possível, deverá ser
precedida de intervenção na sociedade .
§ 2.° - Ao interventor, além dos
podêres expressamente concedidos no
ato de intervenção, são atribuídas
funções, prerrogativas e obrigações
dos órgãos de administração.

Art. 75 - A publicação, no Diário
Oficial, da Ata da Assembléia-Geral
da sociedade, que deliberou sua liqüidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida fôr
de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra
a cooperativa, pelo prazo de 1 (um)

- 13ano, 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 liqüidação, 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. 76 - Na realização do ativo
da sociedade, o liqüidante deverá:
I - mandar avaliar, por avaliadores judiciais ou de instituições financeiras públicas, os bens da sociedade;
11 - proceder à venda dos bens necessários ao pagamento do passivo da
sociedade, observadas, no que couber,
as normas constantes dos arts . 117 e
118 do Decreto-lei n.o 7.661, de 21 de
junho de 1945.
Art. 77 - A liqüidação das cooperativas de crédito e da seção de crédito das cooperativas agrícolas mistas reger:.se-á pelas normas próprias
legais e regulamentares.
CAPíTULO XXI
Do Sistema Operacional das
Cooperativas
SEÇAO I
Do Ato Cooperativo
Art. 78 - Denominam-se a tos
cooperativos os praticados entre as
cooperativas e seus associados, entre
êstes e aquelas e pelas cooperativas
entre si quando associadas, para a
consecução dos objetos sociais .
Parágrafo único - O ato cooperativo não implica operação de mercado nem contrato de compra e venda
de produto ou mercadoria.
SEÇAO 11
Das Distribuições de Despesas
Art. 79 - As despesas da sociedade
serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da
fruição de serviços.
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Parágrafo único - A coop {Vt4
poderá, para melhor atender à equanimidade de cobertura das despesas
de sociedade, estabelecer:
I - Rateio, em partes iguais, das
despesas gerais da sociedade entre
todos os associados, que tenham ou
não no ano usufruído dos serviços
por ela prestados, conforme definidas no estatuto;
11 - rateio, em razão diretamente
proporcional, entre os associados que
tenham usufruído dos serviços durante o ano, das sobras liquidas ou
dos prejuízos verificados no balanço
do exercício, excluídas as Despesas
gerais já atendidas na forma do item
anterior.
Art. 80 - 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.
SEÇAO 111
Das Operações da Cooperativa
Art. 81 - A cooperativa que se dedicar a vendas em comum poderá
registrar-se como armazém geral e,
nessa condição, expedir "Conhecimentos de Depósitos" e warrants para os
produtos de seus associados conservados em seus armazéns, próprios ou
arrendados, sem prejuízo da emissão
de outros títu;os decorrentes de suas
atividades normais, aplicando-se, no
que couber, a legislação específica.
§ 1.° - Para efeito dêste artigo, os
armazéns da cooperativa se equipa- '
ram aos "Armazéns Gerais", com as
prerrogativas e obrigações dêstes, ficando os componentes do Conselho
de Administração ou Diretoria Executiva, emitente do título, responsáveis, pessoal e solidàriamente, 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.

- 14§ 2.0 Observado
§ 1.0, as cooperativas

o disposto no
Art. 86 - Mediante prévia e exprespoderão operar sa autorização concedida pelo respecunidades de armazenagem, embala- tivo órgão eX3cutivo federal, consoangem e frigorificação, bem como ar- te as normas e limites instituídos pelo
mazéns gerais alfandegados, nos têr- Conselho Nacional de Cooperativismo,
mos do disposto no Capítulo IV da, poderão as cooperativas participar de
Lei n.o 5.025, de 10 de junho de 1966. sociedades não cooperativas, públicas
privadas, em caráter excepCional,
Art. 82 - As cooperativas de crédi- ou
para
de objetivos acesto rural e as seções de crédito das sórios atendimento
ou
complementares.
cooperativas agrícolas mistas só poderão operar com associados, pessoas
Parágrafo único - As inversões defísicas, que de forma efetiva e pre- correntes dessa participação serão
dominante:
contabilizadas em títulos específicos
e
seus eventuais resultados positivos
I - desenvolvam, na área de ação
levados
ao "Fundo de Assistência
da cooperativa, atividades agrícolas,
Técnica,
Educacional e Social".
pecuárias ou extrativas; .
11 - se dediquem a operações de
SEÇAO IV
captura e transformação do pescado.
Dos prejuízos
Parágrafo único - As operações de
87 - Os prejuízos verificados
que trata êste artigo só poderão ser noArt.
do exercício serão coberdecorrer
praticadas com pessoas jurídicas, as- tos com recursos
do Funsociadas, desde que exerçam exclusi- do de Reserva e,plOvenientes
se insuficiente êste
vamente atividades agrícolas, pecuá- mediante rateio, entre
os associados,
rias ou extrativas na área de ação da na razão direta dos serviços
usufruí'!ooperativa ou atividades de captura dos, ressalvada a opção prevista
no
JU transformação do pescado.
parágrafo único do art. 79.
;,;
Art. 83 - As cooperativas agropeO
i;
SEÇAO V
~uárias
e de pesca poderão adquirir
U
produtos de não associados, agriculDo sistema trabalhista
....
teres, pecuaristas ou pescadores, para
Art. 88 - Qualquer que seja o tipo
li; o completar lotes destinados ao cumpride
cooperativa não existe vínculo em:!:: 'ft mento de contratos ou suprir capàcipregatício entre ela e seus associados.
~ C'? dade ociosa de instalações industriais
N
das cooperativas que as possuem.
Art. 89 - As cooperativas igualamt-O
... z
se
às demais emprêsas em relação aos
~...J
Art. 84 - As cooperativas poderão seus
empregados para os fins da le.3 a..
fornecer bens e serviços a não asso- gislação
trabalhista e previdenciária,
ciados, desde que tal faculdade aten- e a entidade
representativa, de que
da aos objetivos sociais.
trata o art. 105, terá prerrogativas
Parágrafo único - No caso das co- sindicais.
operativas de crédito e das seções de
Art. 90 - É facultativa aos emprecrédito das cooperativas agrícolas gados em cooperativas de qualquer
mistas, o disposto neste artigo só se grau ou atividade, a constituição de
aplicará com base em regras a serem sindicatos, abrangendo tôdas as cate.;.
estabelecidas pelo órgão normativo.
gorias profissionais que exerçam função
ou profissão remunerada em coArt. 85 - Os resultados das opera- operativas.
ções das cooperativas com não assoArt. 91 ""i' Fica instituída a Contriciados, mencionados nos arts. 83 e 84,
serão levados à conta do "Fundo de buição Sindical Cooperativista que
Assistência Técnica, Educacional e será recolhida anualmente pela coSocial" e serão contabilizados em se- operativa após o encerramento de seu
parado, de molde a permitir cálculo exercício social, a favor da Organização das Cooperativas Brasileiras de
para incidência de tributos.
)(
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-15 que trata o artigo 105 desta lei, excluída a obrigação de pagamento de
impôsto sindical a qualquer outra entidade.
§ 1.° - A Contribuição Sindical Cooperativista constituir-se-á de importância correspondente a 0,2% (dois
décimos por cento) do valor do capital subscrito e fundos da sociedade
cooperativa no exercício social do ano
anterior, sendo o respectivo montante distribuído, por metade, à Organização das Cooperativas Brasileiras e
a outra metade, proporcionalmente,
a suas filiadas nos Estados, Territórios e Distrito Federal onde foi arrecadada .
§ 2.° - Em seu primeiro exercício
social, a cooperativa recolherá dentro
d,e 30 (trinta) dias da data de sua
constituição a importância correspondente a 1/30 (um trinta avos)
do maior salário-mínimo vige:Q.te do
País.
CAPíTULO XIII
Da fiscalização e contrôle ,
Art. 92 - A fiscalização e o contrôle das sociedades cooperativas, nos
têrmos desta lei e dispositivos legais
específicos serão exercidos, de acôrdo
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;
11 - ' as de habitação pelo Banco
Nacional da Habitação;
IH - as demais pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária.
§ 1.° - Mediante autorização do
Conselho Nacion~l de Cooperativismo,
os órgãos controladores federais poderão solicitar, quando julgarem necessário, a colaboração de outros órgãos administrativos, na execução das
atribuições previstas neste artigo.
§ 2.° - As sociedades cooperativas
permitirão quaisquer verificações determinadas pelos respectivos órgãos
de contrôle, prestando os esclarecimentos que lhes forem solicitados,
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além de serem obrigadas a rem
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 seguin tes casos:
I - violação contumaz das disposições legais;
H - ameaça de insolvência em
virtude de má administração da sociedade;
HI - paraÚsação das atividades
sociais por mais de 180 (cento e oiten ta) dias;
IV - inobservância do art. 55, § 2.°
Art. 94 - Observar-se-á, no processo de intervenção, a disposição
constante do § 2.° do art. 74.

CAPíTULO XIV
Do Conselho Nacional
de Cooperativismo
Art. 95 - A orientação geral da política cooperativista nacional caberá
ao Conselho 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 art. 172 do Decreto-lei n.o 200, de
25 de fevereiro de 1967, composto de
1 (um) Presidente e 8 (oito) membros indicados pelos seguintes órgãos
represen ta dos :
I - Ministério do Planejamento e
Coordenação Geral ~
H - Banco Central do Brasil;
IH - Banco Nacional de Crédito
Cooperativo S. A. ;
IV - Banco Nacional da Habitação;
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Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária;
VI - Organização das Cooperativas Brasileiras.
Parágrafo único - A entidade referida no inciso VI dêste artigo contará
com 3 (três) elementos para fazer-se
representar no Conselho,
Art. 96 - O Conselho, que deverá
reunir-se ordinàriamente 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 V do artigo
anterior.
Parágrafo único 7'" 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;
11 - baixar normas regulamentadoras, complementares e interpretativas da legislação cooperativista;
111 - 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 art. 18;
VIII - votar o seu próprio regimento;
IX - autorizar, onde houver condições,' a criação de Conselhos Regio-

nais de Cooperativismo, definindolhes as atribuições;
X - decidir sôbre a aplicação do
Fundo Nacional de Cooperativismo,
nos têrmos do art. 102 desta lei;
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 arts. 83 e 84.

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 em 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.
§ 1.0 _ 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.
§ 2.0 _ Para os impedimentos eventuais do Secretário-Executivo, êste
indicará à apreciação do Conselho
seu substituto.
Art. 99 _ Compete ao Presidente do
Conselho Nacional de cooperativismo:
I - presidir as reuniões;
I! - convocar as reuniões extraordinárias;
lI! - proferir o voto de qualidade.
Art. 100 - Compete à Secretaria
Executiva do Conselho Nacional de
Coopera ti vismo :
. I - dar execução às resoluções do
Conselho;
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U - comunicar as decisões do Conselho ao respectivo órgão executivo
federal;
lU - 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 cooperati~ismo;
IV - transmitir aos órgãos executivos federais e entidade superior do
movimento cooperativista nacional
tôdas as informações relacionadas
com a doutrina e práticas cooperativistas de seu ,interêsse;
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.
Art. 101 - O Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária _
INCRA, 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 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
Art. 102 - Fica mantido, junto ao
Banco Nacional de Crédito Cooperativo S .A. , o "Fundo Nacional de Cooperativismo", criado pelo Decreto-lei
n.o 59, de 21 de novembro de 1966,
destinado a prover recursos de apoio
ao movimento cooperativista nacional.
§ 1.° - O Fundo de que trata êste
artigo será suprido por:
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do Ministério da Agricultura par o
fim específico de incentivo às atividades cooperativas;
II - juros e amortizações dos financiamentos realizados com seus recursos;
UI - 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., obrigatàriamente, em financiamento de atividades que interessem
de maneira relevante o abastecimento
das populações, a critério do Conselho
Nacional de Cooperativismo.
§ 3.° - 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 da Habitação, com relação à última, observado o disposto no
art. 92 desta lei.
Parágrafo único - Os órgãos executivos federais, visando à execução
descentralizada de seus serviços, poderão delegar sua competência, total
ou parCialmente, a órgãos e entidades
da administração estadual e municipal, bem como, excepcionalmente, a
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- 18outros órgãos e entidades da administração federal.
Art. 104 - Os órgãos executivos federais comunicarão tôdas as alterações havidas nas cooperativas sob a
sua jurisdição ao Conselho Nacional
de Cooperativismo, para fins de atualização do cadastro geral das cooperativas nacionais.
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CAPíTULO XVI
Da Representação
Art. 105 - A representação do sistema cooperativista brasileiro caberá
à Organização das Cooperativas Brasileiras, que será considerada órgão
consultivo do Govêrno Federal.
Parágrafo único - Para êsse efeito,
a Organização das Cooperativas Brasileiras deverá atender aos seguintes
requisitos:
I - não ter fins econômicos nem lucrativos;
II - manter neutralidade política
e indiscriminação racial, religiosa e
social;
III - conjugar todos os principais
ramos de cooperativismo;
IV - preencher os cargos de direção mediante votação;
V - renovar 1/3 (um têrço) dos
cargos diretivos, mediante votação;
VI - fixar a política da entidade
tendo em vista as proposições emanadas de seus órgãos técnicos;
VII - dispor de setores consultivos
especializados, de acôrdo com os ramos do cooperativismo;
VIII - ter quadro social constituído de entidades, uma para cada Estado, Território e Distrito Federal,
criadas com as mesmas caracteristicas da entidade nacional.
CAPíTULO XVII
Dos Estímulos Creditícios
Art. 106 - Caberá ao Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A. estimular e apoiar as cooperativas, me-

diante 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 acôrdo 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.
§ 4.° - O Banco Nacional de Crédito
Cooperativo S.A. manterá linha especial de crédito para financiamento
de quot::"-partes de capital.
Art. 107 - Fica extinta a contribuição de que trata o artigo 13 do Decreto-lei n.o 60, de 21 de novembro
de 1966, com a redação dada pelo Decreto-lei n.o 668, de 3 de julho de
1969.
CAPíTULO XVIII
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 108 - Serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas cooperativas nas
operações de que tratam os arts. 83,
84 e 86 desta lei.
Art. 109 - O Balanço Geral e o Relatório do exercício social que as cooperativas deverão encaminhar anualmente aos órgãos de contrôle serão
acompanhados, a juízo dêstes, de parecer emitido por um serviço independente de auditoria credenciado pela
Organização das Cooperativas Brasileiras.
Parágrafo único - Em casos especíais, tendo em vista a sede da Co-
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- 19operativa, o volume de suas operações e outras circunstâncias dignas de
consideração, a exigência da apresentação do parecer pode ser dispensada.
Art. 110 - 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 fôlha de pagamento de seus empregados, associados de cooperativas.
Art. 111 - Fica estabelecido o prazo de 12 (doze) meses para que as
cooperativas atualmente registradas
nos órgãos competentes reformulem
os seus estatutos, no que fôr cabível,
adaptando-os ao disposto na presente lei.
Art. 112 - Fica assegurada a continuidade de funcionamento das cooperativas de produtores de açúcar
existentes na data de publicação desta lei, até que legislação especial institua categoria societária em que se·,
rão transformadas.
Parágrafo único - O Poder Executivo, através do Instituto do Açúcar e
do Álcool, promoverá os estudos para
execução do disposto neste artigo.
Art. 113 - 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
P.s seções de crédito das cooperativas
agrícolas mistas.
Art. 114 - Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário e especificamente o Decreto-lei n.O 59, de 21
de novembro de 1966, bem como o Decreto n.o 60.597, de 19 de abril de 1967.
MENSAGEM N.o 300, DE 1971, DO
PODER EXECUTIVO
Excelentíssimos Senhores Membros
do Congresso Nacional:
Nos têrmos do artigo 51 da Constituição, e para ser apreciado nos
prazos nêle referidos, tenho a honra

de submeter à deliberação
Excelências, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro
de Estado da Agricultura, o anexo
projeto de lei que "define a Política
Nacional do Cooperativismo" institui o regime jurídico das sociedades
cooperatvas, e dá outras providências".
Brasília, em 19 de agôsto de 1971
- Emílio G. Médici.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.o 45,
1.0 DE ABRIL DE 1971, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
Excelentíssimo Senhor Presidente
da República,
Temos a honra de submeter a Vossa Excelência o incluso projeto de
lei que "define a Política Nacional
de Cooperativismo e institui o regime jurídico das Sociedades Cooperativas, e dá outras providências".
Tal iniciativa, que reputamos de
alta relevância, enquadra-sé nas metas do Govêrno de Vossa Excelência
de apoio efetivo à área rural, para
incorporá-la ao processo de desenvolvimento nacional.
Dentro dessa linha de atuação,
realmente não seria possível desconhecer a importância fundamental
do cooperativismo brasileiro que vem
desempenhando transcendente tarefa
na organização de uma estrutura sócio-econômica, que corresponde plenamente às múltiplas exigências do
desenvolvimento nacional.
A preocupação governamental de
dispensar o necessário apoio às atividades cooperativistas, ressalta do
programa "Metas e Bases para a
Ação do Govêrno" onde figura promessa de "concessão de estímulos especiais ao Cooperativismo".
Em face de todo o exposto, e atendendo aos imperativos reclamados
pela nossa realidade, de par com a
manutenção dos princípios básicos e
consagrados do sistema, algumas alterações de profundidade foram introduzidas no projeto de lei que estamos encaminhando a apreciação de
Vossa Excelência.

- 20Assim, em apoio a grande tarefa rurais poderão adquirir produtos de
educativo-profissional em que o País não associados, para completar lotes
se acha decididamente empenhado, destinados ao cumprimento de conna execução de programas determina- tratos ou suprir capacidade ociosa de
.
do diretamente por Vossa Excelência instalações industrias.
foi criado o "Fundo de Assistência
As Cooperativas poderão forneTécnica, Educacional e Social", cons- cer- bens
serviços a não associatituído de pelo menos 5% (cinco por dos, desde e que
tal faculdade atenda
cento) das sobras líquidas apuradas aos objetivos sociais.
em cada exercício.
Foram introduzidas algumas modiCom vistas ao apressamento da ficações
têrmos de estímulos creindispensável tramitação burocrática ditícios, em
a
fim
adaptar ao Banco
foi fixado o prazo de 60 (sessenta) Nacional de de
Cooperativo
dias para o órgão controlador mani- S. A., principal Crédito
instrumento
de créfestar-se sôbre a existência de condi- dito na execução da política cooperações de funcionamento e regularidade tivista da União (art. 3.° do Decreto
da documentação das Cooperativas n.o 60.443, de 13-3-1967), à nova reaimplicando sua falta de manifestação lidade
sistema bancário nacional,
na aprovação do ato constitutivo com dentro do
das
diretrizes traçadas pelas
o conseqüente arquivamento na Junta autoridades monetárias.
Comercial, havendo, inclusive, a sistemática da fusão de cooperativas
Aproveitamos a oportunidade para
sido simplificada, objetivando ao for- renovar a Vossa Excelência, Senhor
tabelecimento e integração do siste- Presidente, os nossos protestos do
ma.
mais profundo respeito. - L. F. Cirne
Lima.
Dadas as características sui geneLEGISLAÇÃO CITADA
ris das Gooperativas, que são sociedades civis, não sujeitas a falência e
DECRETO-LEI N.o 59
sem objetivo de lucro, divergindo
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966
seus atos da atividade puramente coDefine a política nacional de
mercial, foi definido o "ato cooperaticooperativismo, cria o Conselho
vo", caracterizando perfeitamente as
Nacional, do Cooperativismo, e dá
relações entre as entidades entre si e
outras providências.
seus associados.
O Presidente da República, com baA fim de criar condições de conpetição, atualmente inexistentes, já se no disposto pelo art. 31, parágrafo
que as Cooperativas, a despeito de único, do Ato Institucional número 2,
suas finalidades não lucrativas, estão de 27 de outubro de 1965, e tendo em
equiparadas em têrmos tributários, no vista o Ato Complementar n.o 23, de
'jij
que
tange a ICM e IPI, às entidades 20 de out ubro de 1966, decreta:
u
tradicionais de comércio, foram inDa Política de Cooperativismo
troduzidas algumas inovações, a saArt. 1.° - Compreende-se como pocnM
":!:'It ber:
lítica
nacional de cooperativismo a
- Permissão, as que se dedicarem
NM
cn
a venda em comum para se regis- atividade decorrente de tôdas as iniN
tarem C'omo armazém geral podendo ciativas ligadas ao sistema coopera....... 0z
operar unidades de armazenagem tivo, sejam originárias do setor pri!...J
embalagem e frigorificação, bem vado ou público, isoladas ou coorde.31l..
como armazéns gerais alfandegados, nadas entre si, desde que reconhecido seu interêsse público.
obedecida a legislação específica.
Art. 2.° - As atribuições do Govêrno
- Possibilidade de funcionamento
de seção de crédito nas cooperativas Federal na coordenação e no estíagrícolas mistas, mediante prévia au- mulo às atividades de cooperativismo
torização do Banco Central do Brasil. no território nacional serão exerci- As Cooperativas de produtores das na forma dêste Decreto-lei e das

.
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- 21normas que surgirem em sua decorrência.
§ 1.° - O Govêrno Federal orientará a política nacional de cooperativismo, coordenando as iniciativas que se
propuserem a dinamizá-la, para
adaptá-las às reais necessidades da
economia nacional e seu processo de
desenvolvimento.
§ 2.° - O Poder Público atuará,
através de financiamentos e incentivos fiscais , no sentido de canalizar
para as diferentes regiões do País as
iniciativas que tragam condições favoráveis ao desenvolvimento do cooperativismo .
Das Cooperativas
Art. 3.° - As cooperativas constituem-se sem o propósito de lucro e
obedecerão aos seguintes princípios:
a) adesão voluntária, com número
ilimitado de associados, salvo havendo impossibilidade técnica de prestação de serviços;
b) variabilidade do capital social
ou inexistência dêste;
c) limitação do número de quotaspartes de capital para cada associado, observado o critério da proporcionalidade;
d) incessibilidade das quotas-partes
de capital a terceiros estranhos à Sociedade;
e) singularidade de voto;
f) quorum para funcionar e deliberar em assembléia, baseado no
número de associados e não do capital;
g) retôrno das sobras líquidas do
exercício, quando autorizado pela assembléia proporcionalmente às operações realizadas pelo associado;
h) faculdade de exigir jóia de admissão, limitado ao valor da quotaparte, e de atribuir juro módico e fixo ao capital social;
i) indivisibilidade do fundo de reserva;
j) área de ação limitada à sede e
municípios circunvizinhos, extensível

~
imediatamente,i9~!laJI\it..

ao Município
te, se aí não se apresentarem c;no~l+ofo-
ções técnicas para instalação de outra cooperativa, não se aplicando tal
exigência às cooperativas centrais e
regionais;
l) responsabilidade limitada ou ilimitaqa, que perdurará até quando forem aprovadas as contas do exercício em que se deu a retirada do associado;
m) in discriminação política, religiosa e racial;
n) mínimo de 20 (vinte) pessoas físicas para a constituição de cooperativas de 1.0 grau .
§ 1.° - As cooperativas serão de
responsabilidade limitada, quando a
responsabilidade do associado pelos
compromissos da sociedade, se limitar ao valor do capital por êste subscrito e ao valor do prejuízo porventura verificado nas operações sociais,
guardada a devida proporção da sua
parti.cipação nas mesmas operações.
§ 2.° - As cooperativas serão de
responsabilidade ilimitada, quando a
responsabilidade do associado, pelos
compromissos da sociedade, fôr pessoal, solidária e ilimitada.
§ 3.° - Não poderão ser sócios de
cooperativas pessoas físicas ou jurídicas que operem com os mesmos fins
da' sociedade salvo em se tratando de
entidades que exerçam atividades
agrícolas pecuárias ou extrativas e
sindicatos.
Art. 4.° - As kooperativas, qualquer que seja sua categoria ou espécie, são entidades de pessoas com forma jurídica própria, de natureza civil, para a prestação de serviços ou
exercício de atividades sem finalidade
lucrativa não sujeitas a falência, distinguindo-se das demais sociedades
pelas normas e principios estabelecidos na presente lei.
Art. 5.° - As cooperativas poderão
adotar por objeto qualquer gênero de
serviços, operações ou atividades, respeitada a legiSlação em vigor, assegurando-lhes o direito exclusivo e a
obrigação do uso da expressão "Cooperativa" .

- 22§ 1.° -
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As atividades creditórias e
habitacionais das cooperativas só poderão ser exercidas em entidades
constituídas exclusivamente com essa
finalidade, sujeitas à disciplina prevista no art. 8.0 dêste Decreto-lei.
§ 2.° - As Cooperativas agropecuárias ou mistas poderão fazer adiantamentos aos associados, através de
títulos de crédito acompanhados de
documento que assegure a entrega da
respectiva produção, vedado expressamente o recebimento de depósitos
até mesmo de associados.
§ 3.° - Não se entende como depósitos, para efeito do parágrafo anterior os remanescentes de recurso dos
cooperados que sejam conservados à
sua disposição nas cooperativas ou
que se destinem à constituição de
fundos específicos.
§ 4.° - As seções de crédito, atualmente existentes nas cooperativas, deverão enquadrar-se nas disposições do
§ 2.° ou passar a constituir cooperativas de crédito autônomos cujo registro
lhes será assegurado desde que cumpridas as exigências do Banoo Central da República do Brasil.
Art. 6.° - A regulamentação desta Lei disporá especificamente sôbre:
a) registro e personalidade jurídica;
b) responsabilidade e direitos dos
administradores e associados;
c) formação do contrato das sociedades cooperativas e sua prova;
d) modificação, fusão e incorporação;
e) dissolução e liquidação;
f) administração e contrôle;
g) obrigações, proibições e penalidades, inclusive intervenção e multas;
h) admissão, demissão, exclusão e
eliminação dos associados;
i) categorias e graus das cooperativas.
Art. 7.° - Será obrigatória em cada
cooperativa a manutenção de um
Fundo de Reserva destinado a repa-

rar perdas das sociedades e atender
ao desenvolvimento de suas atividades, o qual será constituído, pelo menos, com 10% (dez por cento) das sobras.
Art. 8.° - As cooperativas que operam em crédito continuarão subordinadas na parte normativa, ao Conselho Monetário Nacional e na parte
executiva ao Banco Central da República do Brasil; as habitacionais ao
Banco Nacional da Habitação; e as
demais, através do Conselho Nacional
de Cooperativismo e ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário
cabendo a êsses órgãos, dentro da respectiva competência, conceder autorização ou cancelá-la, baixar e aplicar normas disciplinadoras da constituição, funcionamento e fiscalização
das sociedades objeto dêste Decretolei, bem como fixar e aplicar penalidades e definir os casos de intervenção e liquidação.
Parágrafo único - Os atos praticados pelo Banco Central e pelo Banco
Nacional da Habitação, relativos a
autorização de funcionamento de
cooperativas de sua alçada, bem como os cancelamentos dessas concessões, deverão ser comuni.cados ao Conselho Nacional de Cooperativismo, para registro.
Do Conselho Nacional
de Cooperativismo
Art. 9.° - A orientação geral da política cooperativista nacional caberá
ao Conselho Nacional de Cooperativismo, criado junto ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário e
gozando de plena autonomia administrativa e financeira, composto de um
Presidente e 6 (seis) membros indicados pelos órgãos representados, a
seguir discriminados:
I - Gabinete do Ministro Extraordinário para o Planej amento e Coordenação Econômica;
II - Banco Central da República
do Brasil;
III - Banco Nacional de Crédito
Coopera ti vo ;
IV - Banco Nacional da Habitação;
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v - Instituto Nacional de Desen-

~~

através de autorizações para \;,~~.:::::,....
ção de serviços técnicos ou de na
vol vimen to Agrário;
za
especializada com pessoas físicas
VI - órgão superior do movimento ou jurídicas
devidamente habilitadas.
cooperativista nacional, devidamente
Art. 14 - As contas do Conselho
reconhecido pelo Govêrno.
Nacional de Cooperativismo incluindo
Art. 1'0 - O Conselho será presidide administração do Fundo, serão
do pelo Presidente do Instituto Nacio- as
prestadas
através do Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, ca- nal de Desenvolvimento
Agrário cobendo-lhe o voto de qualidade sendo mo incorporadas às suas
próprias
suas resoluções adotadas por ~aioria contas.
simples.
Art. 15 - Fica criado um Fundo de
Art. 11 - Compete ao Conselho Na- natureza
sob a denominação
cional de Cooperativismo, que se reu- de "Fundocontábil,
Nacional de Cooperativisnirá na forma que a regulamentação mo", destinadó a prover recursos para
estabelecer:
apoio ao movimento cooperativista
a) a orientação geral da política nacional, constituído em conta gráfinacional de cooperativismo, à exceção . ca ao Banco Nacional de Crédito
da creditória e habitacional;
Cooperativo, e suprido por:
a) dotações incluídas no orçamenb) a aplicação dos recursos do Funto do Instituto Nacional de Desendo Nacional de Cooperativismo;
volvimento Agrário para o fim espec) baixar resoluções normativas e cífico de incentivo às atividades cooc.0C!rdenado!as da atividade coopera- perativas;
tIvIsta nacIOnal, bem como fixar as
b) juros e amortizações dos financondições gerais da concessão de esciamentos
realizados com seus recurtímulos;
sos;
d) estabelecer normas de fiscalic) doações, legados e outras rendas
zação das operações do Fundo e as eventuais;
sanções decorrentes do não-cumprid) dotações consignadas pelo Funmento das obrigações contraídas pedo
Federal Agropecuário.
los mutu~rios, nos limites da legislação vigente;
Art. 16 - Os recursos do Fundo dee) baixar instruções regulamenta- duzidos os necessários ao custeio de
doras e complementares a esta lei em sua_ admi~lstração e das operações,
serao aplIcados exclusivamente na
todos os seus aspectos;
concessão de financiamentos às inif) determinar o registro das coopeciativas que efetivamente:
rativas brasileiras, na forma do artia) hajam merecido aprovação de
go 8.° desta lei.
seus atos constitutivos pelo órgão gesParágrafo único - Exercerá as fun- tor do Fundo, nas condições que forem
ções de Secretário Executivo do Con- fixadas na regulamentação desta lei
selho o Chefe da Divisão de Cooperati- ou em suas resoluções.
vismo do Departamento de Cooperareconhecidas a prioridativismo e Extensão Rural do INDA ca- deb)e tenham
a
viabilidade
econômica de seus
bendo à Divisão referida incumbir-se
do
ponto de vista
empreendimentos,
dos encargos administrativos do Condo sistema cooperativista nacional.
selho ora criado.
17 - A concessão de estímulos
Art. 12 - As atribuições do Presi- ouArt.
financiamentos
por parte do Condente do Conselho e da Secretaria selho Nacional de Cooperativismo
sàExecutiva serão fixados na regula- mente será dada aos empreendimenmentação desta lei.
tos devidamente aprovados e localiArt. 13 - O Conselho acionará a Se- zados onde exista estímulo ao coopecretaria Executiva preferencialmente rativismo.

- 24Art. 18 - Os resultados positivos
obtidos nas operações sociais das cooperativas não poderão ser, em hipótese alguma, considerados como renda tributável, qualquer que seja a sua
destinação.
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o Poder Executivo
, baixará seu Regulamento .
Art. 26
vigor na
vogadas
Leis n.os

- Éste Decreto-lei entra em
data da sua publicação, reexpressamente os Decretos22.239, de 9 de dezembro de
Disposições Gerais
1932, 581, de 1.0 de agôsto de 1938
Art. 19 - A resolução que importe '
na modificação da forma jurídica da 926, de 5 de dezembro de 1938, 1.836,
cooperativa acarreta a sua liquidação. de 5 de dezembro de 1939, 6 .980, de
Art. 20 - As cooperativas agrope- 19 de março de 1941, 5.154, de 31 de
cuárias ou mistas não poderão rece- dezembro de 1942, 8.401, de 19 de deber ou adquirir produtos de não as- zembro de 1945, as Leis números 3.189,
sociados para venda a terceiros, sal- de 2 de julho de 1957, e 3 .870, de 30
vo nos casos de complementação de de janeiro de 1961.
quotas de exportação ' ou capacidade
ociosa de industrialização, até o monBrasília, 21 de novembro de 1966 ;
tante de 5% (cinco por cento) do vo- 145.0 da Independência e 78.° da Relume de comercialização de cada propública. - H. CASTELLO BRANCO duto .
Parágrafo único - As operações Eduardo Lopes Rodrigues - Severo
com terceiros não gozarão dos benefí- Fagundes Gomes - Roberto Campos.
cios concedidos àquelas com os coopeDECRETO-LEI N.o 60
rados .
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966
Art. 21 - As cooperativas agropeDispõe sôbre a reorganização do
cuárias ou mistas não poderão, em
Banco Nacional de Crédito Coopenenhuma hipótese, receber ou adquirativo e dá outras providências.
rir produtos de não associados para a
· ..... ........... .. . .. ... ........... .
venda a terceiros .
· . .. ... . ........ ... ... . . .. ... . ..... . .
Art. 22 - É vedado às cooperativas
Art. 6.° - As ações ordinárias podeassociar-se ou participar do capital
rão ser subscritas pelas cooperativas,
de entidades não cooperativistas. .
por livre inicitiva e compulsoriamenArt. 23 - Todos os atos das coopera- te, e serão, nesta hipótese, integrativas, bem como títulos, instrumentos lizadas mediante a retenção pelo
e contratos firmados entre as coope- BNCC de até %% (meio por cento )
rativas e seus associados, não estão ao mês sôbre o valor dos financiasujeitos a tributação do impôsto de mentos concedidos até o máximo de
sêlo ou de obrigações ou outros quais- 10% (dez por cento), entendendo-se
quer que o substituam.
nessa expressão qualquer operação de
crédito,
não se aplicando à hipótese
Art. 24 - É o Instituto Nacional de
o
disposto
no artigo 34 - Inciso lU,
Desenvolvimento Agrário (INDA) auda
Lei
número
4.595, de 31 de dezemtorizado a depositar no Banco Nacional de Crédito Cooperativo a impor- bro de 1964.
tância de Cr$ 500.000.000 (quinhenParágrafo único - O critério da
tos milhões de cruzeiros) destinada a participação de cada cooperativa no
integrar os recursos iniciais do Fun- capital do BNCC através da subscrição
do Nacional do Cooperativismo para comLlUlsória das ações ordinárias ou
atender às despesas de instalação e preferenciais, bem como as vantagens
funcionamento do Conselho Nacinal conferidas às ações preferenciais, sede Cooperativismo.
rão fixados nos estatutos sociais.
Art. 25 - Dentro de 60 (sessenta )
dias da publicação dêste Decreto-lei · .. .. .. . .. .......... ... .. .... ...... . .
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DECRETO-LEI N.o 200
DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sôbre a organização da
Administração Federal, estabelece
diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências.

TíTULO XV
Das disposições gerais
CAPíTULO I
Das disposições iniciais

Art. 172 - O Poder Executivo assegurará autonomia administrativa e
financeira, no grau conveniente, aos
serviços, institutos e estabelecimento
incumbidos da supervisão ou execução
de atividades de pesquisa ou ensino,
de caráter industrial e de outras que,
por sua natureza especial, exijam tratamento diverso do aplicável aos demais órgãos de Administração Direta, observada, em qualquer caso, a
supervisão ministerial.
Parágrafo único - Os órgãos a que
se refere êste artigo terão a denominação genérica de órgãos Autônomos.

LEI N.o 5.025
DE 10 DE JUNHO DE 1966
Dispõe sôbre o intercâmbio comercial com o exterior, cria o
Conselho Nacional do Comércio
Exterior, e dá outras providências.

CAPÍTULO IV
Dos Armazéns Gerais Alfandegados
Art. 37 - O Ministro da Fazenda
poderá autorizar as pessoas jurídicas
que funcionarem como emprêsas de
armazens gerais a operar unidades de
armazenamento, ensilagem e frigori-

ficagem, como armazéns er-)J:t~" al_ ltA"'
degados, observadas as c u~I{l'Joa'!~le.
segurança técnica e financef~_.
resguardo aos interêsses fiscais, nas
condições que dispuser o Regimento
da presente lei.
Art. 38 - O desembaraço alfandegário para transporte e depósito em armazém geral alfandegado poderá ser
processado sem o recolhimento imediato dos tributos devidos na importação, conforme dispuser o Poder Executivo.
Art. 39 - As mercadorias importadas e depositadas em armazéns gerais
alfandegados poderão ser mantidas
em depósitos durante o prazo a ser
estabelecido em Regulamento.
Parágrafo único - Dentro do prazo
referido neste artigo, as mercadorias
importadas poderão:
I -- ser entregues ao consumo interno, de uma só vez ou em lotes ou
parcelas, depois de cumpridas as exigências legais e fiscais relativas aos
procedimentos aduaneiros.
II -- Ser devolvidas ao país de origem ou ali reexportadas para o exterior, total ou parcialmente, de uma
só vez ou em lotes ou parcelas, independentemente de tributos, provada
entretanto, no ato a sua correspondência com os documentos de embarque, conforme dispuser o Regulamento.
Art. 40 - O depósito, em armazéns
gerais alfandegados, de mercadorias
destinadas a exportação, será feito
após cumpridas as formalidades a serem previstas em Regulamento, excetuado, entretanto, o recolhimento prévio de tributos porventura devidos.
Parágrafo único - As mercadorias
depositadas nos têrmos do presente
artigo poderão, a qualquer tempo, ser
embarcadas para a exportação, desde
que o exportador pague os tributos
devidos e cumpra as disposições cambiais inerentes à operação.
Art. 41 - Será de responsabilidade
da emprêsa' proprietária do armazém
geral alfandegário o transporte das
mercadorias importadas, destinadas a

- 26depósito no armazém, ou das mercadorias exportáveis procedentes do ll,{mazém, entre êle e o pôrto ou o pôsto de desembarque ou embarque salvo se o transporte fôr feito por estradas de ferro.
§ 1.° - O extravio da mercadoria
durante o transporte importará em
imediato vencimento dos impostos e
taxas devidos pela mercadoria importada ou exportada, devendo a emprêsa proprietária do armazém geral alfandegado recolher a respectiva importância no prazo improrrogável de
30 (trinta) dias, assegurado seu direito regressivo contra o transportador.
§ 2.° - Os importadores ou exportadores, conforme o caso, serão solidàriamente responsáveis com as obrigações caracterizadas neste artigo, em
rela.ção ao Fisco.
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Art. 42 - As emprêsas que operarem
armazéns gerais alfandegados poderão firmar contratos de correspondência comercial com entidades assemelhadas, localizadas no exterior,
§ 1.° - Em virtude dos contratos a
que se refere êste artigo, poderão os
armazéns gerais alfandegados receber
a depósito mercadorias garantidas no
exterior, por recibos de depósito e
warrants emitidos em moeda estrangeira, ou documentos assemelhados,
conforme a legislação de cada país,
cuja transferência o credor, respectivo, se houver, tenha a.utorizado.
§ 2.° - Poderá. ademais o armazém
geral alfandegado, quando se tratar
de mercadorias destinadas à exportação, emitir recibos de depósitos e
warrants em moeda estrangeira, transferíveis a entidades assemelhadas com
que mantenha contratos de correspondência comercial somente embarcando a mercadoria assim garantida,
com prévio assentimento do credor
interno se houver.
Art. 43 - O Poder Executivo fixará
limite do valor declarado das mercadorias que poderão ser recebidas
sob a guarda dos armazéns gerais alfandegados, com emissão de recibos
de depósitos e warrants, em função

do capital registrado, bem como as
condições em que poderá ser operado.
Art. 44 - As emprêsas de armazéns
gerais que obtenham o licenciamento
de armazéns gerais alfandegados não
poderão imobilizar recursos, por período superior a um ano, em bens
ou valôres que não sej am os destinados a seu objeto social, salvo se o
fizerem em títulos da dívida pública
federal.
Art. 45 - Decorrido o prazo estipulado no artigo 39, e não retirados,
pelo depositante, as mercadorias depositadas na forma nêle prevista, seja
para colocação no mercado interno,
sej a para retôrno ao país de origem,
sej a para exportação ou encaminhamento a outros destinos ou não pagas as tarifas de armazenagem geral
e os serviços complementares devidos
à emprêsa depositada, a autoridade
competente, na forma indicada no
Regulamento, promoverá o leilão público das mesmas.
§ 1.° - Desde que coberto o crédito
do Fisco, a emprêsa de armazém geral que promover o leilão poderá concretizá-lo pelo lance que alcançar.
§ 2.° - Do montante recebido deverão ser:
a) pagas as despesas de leilão, deduzidos os créditos da depositária e
prestadora de serviços, os custos financeiros e tributos devidos ao Govêrno Federal, bem como o principal
e os juros de crédito garantido por
warrants.
b) remetidos, ao credor, se houver,
o principal e os juros de seu crédito,
expresso através de recibo do depósito ou de warrants transferidos;
c) recolhido o saldo, se houver, ao
Banco do Brasil S. A., a ordem do
depositante.
§ 3.° - Se a importância do leilão
fôr insuficiente para a cobertura das
despesas previstas no parágrafo anterior, o Fisco Federal, a emprêsa de armazenagem geral ou o credor por
warrants, poderão acionar o devedor
para haver, de outros bens seus, o
ressarcimento a que fizerem jus.

- 27§ . 4.° - Se o crédito por warrants
estiver garantido por seguro, na forma
do artigo 48, o direito de credor será
exercido direta e automàticamente
pela seguradora interessada.
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Art. 46 - Os armazéns gerais alfandegados não podem introduzir, nas
mercadorias depositadas, qualquer
modificação, devendo conservá-las no
mesmo estado em que as recebem, admitindo-se tão-somente, sob a fiscalização das autoridades competentes,
a mudança de embalagens essencial
para que as mercadorias não se deteriorem ou percam valor comercial.
Parágrafo único - Os armazéns gerais não alfandegados poderão mediante autorização do depositante e do
credor, quando houver, introduzir modificações nas mercadorias depositadas, a fim de aumentar-lhes o valor,
mas sem lhes alterar a natureza cobrando, pelos serviços que assim realizarem, preços previamente estipulados.
Art. 47 - Em nenhuma hipótese poderão os armazéns gerais alfandegados ser requisitados para fins militares, ou de abastecimento, salvo estado de sítio, grave comoção intestina,
guerra ou calamidade pública oficialmente declarada.
Art. 48 - O Instituto de Resseguros
do Brasil estabelecerá as condições em
que seria autorizada a emissão de
apólices de seguros de warrants, de
circulação interna ou externa, emitidos por armazéns gerais alfanc.legados.
Art. 49 - O Conselho Monetário
Nacional fixará as normas aplicáveiS
ao acesso dos warrants às negociações
nas Bôlsas de Valôres.
Parágrafo único - Os lucros resultantes da venda de warrants, através
de Bôlsas de Valôres, não constituirão
rendimento tributável.
Art. 50 - O Banco Central da República do Brasil poderá autorizar os
bancos, que assim o requerem, a criarem carteiras de descontos e redesconto de warrants e fixará os requisitos necessários a tanto.

Art. 51 - As emissões, ~~!' '~~:I
ferências, endossos, obri~1\\
gações e seguros assumidos
ncidirão em impôsto de sêlo.
Art. 52 - As disposições do artigo
7.° da Lei Delegada n.O 3, de 26 de setembro de 1962, aplicam-se também '
a produtos industrializados.
Art. 53 - Aplica-se aos armazéns
gerais alfandegados o disposto no artigo 70 da Lei n.o 4.728, de 14 de julho
de 1965; na Lei Delegada n.O 3, de 26
de setembro de 1962; no Decreto n.o
1.102, de 21 de novembro de 1903, e
demais legislação relativa à armazenagem geral, no que esta lei não contrariar.
DECRETO-LEI N.o 7.661
DE 21 DE JUNHO DE 1945
Lei de Falências
Art. 117 - Os bens da massa serão
vendidos em leilão público, anunciado com dez dias de antecedência, pelo
menos, se se tratar de móveis, e com
vinte dias, se de imóveis, devendo estar a êle presente, sob pena de nulidade, o representante do Ministério.
Publico.
§ 1.° - O leiloeiro é da livre escolha
do síndico, servindo, nos lugares onde
não houver leiloeiro, o porteiro dos
auditórios ou quem suas vêzes fizer.
Quanto ao produto da venda, observar-se-á o disposto no § 2.° do art. 73.
§ 2.° - O arrematante dará um sinal nunca inferior a 20 % (vinte por
cento) se não completar o preço, dentro em três dias, será a coisa levada a
novo leilão, ficando obrigado a prestar
a diferença porventura verificada e a
pagar as despesas, além de perder o
sinal que houver dado. O síndico terá, para cobrança, ação executiva, devendo instruir a petição inicial com a
certidão do leiloeiro.
§ 3.° - A venda dos imóveis independe de outorga uxória.
§ 4.° - A venda de valôres negociáveis na Bôlsa será feita por corretor oficial.
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Art. 118 - Pode também o síndico
preferir a venda por meio de propostas, desde que anuncie no órgão oficial e em outro jornal de grande circulação, durante 30 (trinta) dias,
intervaladamente, chamando concorrentes.
§ 1.° - As propostas, encerradas em
envelopes lacrados, devem ser entregues ao escrivão, mediante recibo e
abertas pelo juiz, no dia e hora designados nos anúncios, perante o síndico e os interessados que comparecerem, lavrando o escrivão o auto respectivo, por todos assinado, e juntando as propostas aos autos da falência.
§ 2.° - O síndico, em 24 (vinte e
quatro) horas, apresentará ao juiz a
sua informação sôbre as propostas,
indICando qual a melhor. O Juiz, ouvindo em três dias, o falido e o representante do Ministério Público, decidirá, ordenando, se autorizar a venda,
a expedição do respectivo alvará.
§ 3.° - Os credores podem fazer as
reclamações que entenderem, até o
momento de subirem os autos à conclusão do juiz.
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DECRETO N.o 60.597
DE 19 DE ABRIL DE 1967
Regulamenta o Decreto-lei n. O
59, de 21 de novembro de 1966.
O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o art.
83, item n, da Constituição Federal,
e tendo em vista o disposto no art.
6. 0 do Decreto-lei n. O 59, de 21 de
novembro de 1966, decreta:
CAPíTULO I
Características das sociedades
cooperativas
Art. 1.° - As cooperativas são sociedades de pessoas com forma jurídica
própria, de natureza civil, sem finalidade lucrativa, não sujeitas à falência, organizadas para prestação de
serviços ou exercício de outras atividades de interêsse comum dos associados.

Art. 2.° - As sociedades cooperativas, qualquer que seja seu grau ou categoria, obedecerão aos seguintes
princípios:
1) adesão voluntária, com número
ilimitado de associados, salvo havendo impossibilidade técnica de prestação de serviços;
2) variabilidade do capital social
ou inexistência dêste;
3) limitação do número de quotaspartes de capital para cada associado, observado o critério de proporcionalidade;
4) in acessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à
sociedade;
5) singularidade de voto;
6) quorum para funcionar as assembléias-gerais baseado no número
de associados e não no capital;
7) retôrno das sobras líquidas do
exercício, quando autorizado pela assembléia, diretamente proporcional as
operações realizadas pelos associados
com a sociedade;
8) faculdade de eXIgIr jóia de admissão, limitada ao valor da quotaparte, e de atribuir juro módico e
fixo ao capital social;
9) indivisibilidade do Fundo de Reserva;
10) área de ação limitada à sede e
municípios circunvizinhos, extensível
ao município imediatamente seguinte,
se aí não se apresentarem condições
técnicas para instalação de outra cooperativa, não se aplicando tal exigência às cooperativas centrais e regionais;
11) responsabilidade limitada ou ilimitada, que perdurará até quando forem aprovadas as contas do exercício
em que se deu a retirada do associado;
12) indiscriminação política, religiosa e racial;
13) mínimo de 20 (vinte) pessoas
físicas para constituição de cooperativas de 1.0 grau.
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Art. 7.° - São cara ~$tt~~,.e$l'·
cíficas das cooperativa .c.éH~
1) singularidade de votos, entendendo-se, na hipótese, que as coopeI) de 1.0 grau:
rativas associadas se façam represena) cooperativas locais;
,tar por delegações com igual número de elementos, máximo de 8 (oito)
b) cooperativas regionais.
cada um com direito a voto, eleitos
por Assembléia-Geral;
lI) do 2.° grau:
2) área de ação que poderá abrana) cooperativas centrais;
ger
mais de 1 (um) Estado;
b) federações de cooperativas.
3) mínimo de 3 (três) cooperativas
IlI) de 3.° grau:
de primeiro grau para a sua constituição.
a) confederações de cooperativas.
Art. 8.° - A federação de cooperaArt. 4.° - São características espe- tivas
objetiva assistir, orientar e incíficas das cooperativas locais;
centivar as atividades das filiadas ,
de forma que, no desdobramento dos
1) singularidade de voto, que não
respectivos
programas ou planos, posadmite representação ;
sam alcançar, isoladamente ou em
2) área de ação limitada ao muni- conjunto, maiores beneficios para
cípio da sede e municípios circunvi- seus associados.
zinhos, extensível ao município imeArt. 9.° - São características espediatamente vizinho a êstes, se aí não
cíficas
das federações de cooperativas.
se apresentarem condições técnicas
para a instalação de outra coopera1) singularidade de voto;
tiva, circunscrita essa área às possi2) área de ação que poderá abranbilidades de reunião, contrôle e opeger
um Estado ou um grupo de Esrações;
tados;
3) mínimo de vinte pessoas físicas
3) mínimo de 3 (três) cooperativas
para constituição da sociedade.
de 1.0 (primeiro) grau ou centrais, paArt. 5.° - São características espe- ra sua constituição.
cíficas das cooperativas regionais:
Art. 10 - A Confederação de coope1) singularidade de voto;
rativas objetiva supervisionar as atividades
filiadas, no caso em que
2) área de ação mais extensa do o vulto das
dos
empreendimentos destas
que a atribuída às cooperativas lo- recomende uma
ação nacional, e, aincais, dependendo a sua fixação da
da, defender os interêsses de suas fiprévia autorização do respectivo ór- liadas
perante os podêres pÚblicos fegão normativo;
derais ou entidades internacionais.
3) mínimo de vinte pessoas físicas
Art. 11 - São características espepara a constituição da sociedade.
cíficas das confederações de cooperaArt. 6.° - Cooperativas centrais são tivas:
as que se propõem organizar, em co1) singularidade de voto;
mum e em maior escala, serviços re2) área de ação abrangendo todo o
lativos às atividades das associadas,
podendo promover o beneficiamen- País;
to, industrialização, armazenamento,
3) mínimo de cinco federações para
transporte e venda dos produtos des- sua constituição.
tas, e as demais operações de inteArt. 12 - As cooperativas poderão
rêsse das mesmas e bem assim lhes
facilitar a utilização dos serviços de adotar por objeto qualquer gênero de
uma pelas outras.
serviços, operações ou atividades, resArt. 3.° - As sociedades cooperativas assim se classificam, segundo
sua área de ação e objetivos:
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a obrigação do uso da expressão "cooperativa".
Parágrafo único - Além das modalidades de cooperativas já consagradas, cuja definição caberá ao respectivo órgão normativo, o Conselho Nacional de Cooperativismo apreciará e
caracterizará outras porventura apresentadas.
CAPíTULO II

.
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Das responsabilidades
Art. 13 - As sociedades cooperativas
serão de responsabilidade limitada
quando a responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade restringir-se ao valor do capital
por êle subscrito e mais o valor do
prejuízo porventura verificado nas
operações sociais, guardada a devida
proporção de sua participação nas
mesmas operações.
Parágrafo único - O rateio dos prejuízos acaso verificados será feito
anualmente, após a aprovação do Balança e das contas da direteria pela
assembléia geral ordinária, e sõmente
no caso de o Fundo de Reserva se
mostrar insuficiente para cobrí-Ios.
Art. 14 - As sociedades cooperativas
serão de responsabilidade ilimitada,
quando a responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade fôr pessoal, solidária e ilimitada.
Art. 15 - A responsabilidade da associação para com terceiros, qualquer
que seja, sá poderá ser invocada depois de judicialmente exigida da cooperativa.
CAPíTULO III

Da Constituição
Art. 16 - A sociedade cooperativa
constituir-se-á por deliberação da Assembléia-Geral dos fundadores, constante da respectiva Ata ou por instrumento público.
Art. 17 - O ato consultivo, sob pena de nulidade, deverá declarar:
1) a denominação, sede e objetivo
social;

2) o nome, nacionalidade, estado
civil, profissão e residência dos associados fundadores que o assinarem e,
bem assim, se a sociedade tiver capital, o valor da quot a-parte de cada
um;
3) a aprovação do estatuto da sociedade;
4) o nome, nacionalidade, estado
civil, profissão e residência dos associados eleitos para os órgãos de administração e fiscalização, e outros
eventualmente criados,
Art. 18 - O ato de constituição e
bem assim o Estatuto, se não se achar
nêle transcrito, serão assinados por
todos os associados fundadores.
SEÇÃO I

Da autorização e do registro
Art. 19 - A cooperativa constituída
na forma de legislação vigente remeterá ao respectivo órgão normativo,
diretamente ou através de entidade
para isso credenciada dentro de no
máximo 30 (trinta) dias da data da
constituição, para fins de autorização,
petição acompanhada de 3 (três) vias
do ato constitutivo, estatuto e lista
nominativa, além de outros considerados necessários.
Art. 20 - Verificada a regularidade
da documentação, conceder-se-á a
autorização para funcio n ar, devolvendo, devidamente autenticada, uma das
vias à cooperativa para que esta proceda ao arquivamento na Junta Comercial do Estado onde a entidade estiver sediada.
§ 1.0 Havendo infringência dos
dispositivos legais vigentes, o órgão ao
qual competir conceder a autorização
fará a devida comunicação, indicando
as exigências a serem cumpridas no
prazo de 90 (noventa) dias, findos os
quais o pedido será automàticamente
arquivado.
§ 2.° - Cumpridas as exigências o
despacho de deferimento ou denegatório da autorização deverá ser exarado dentro de 60 (sessenta) dias.
§ 3.° - A autorização para funcionamento das cooperativas de crédito
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política dos respectivos órgãos normativos.
§ 4.° - Arquivados os documentos
na Junta Comercial e feita a respectiva publicação a cooperativa adquire
personalidade jurídica e torna-se apta
a funcionar remetendo ao respectivo
órgão normativo no prazo de 30 (trinta) dias, três exemplares do jornal
em que tenha sido efetuada a publicação ou do Diário Oficial, onde houver.
A autorização para funcionar caducará automàticamente se a
cooperativa não entrar em funcionamento dentro do prazo máximo de
180 (cento e oitenta) dias da data em
que fôr autorizada a funcionar.
Art. 21 - A cooperativa escolar, para funcionar, não está sujeita a exigênCia de arquivamento dos documentos de constituição, bastando remetê-los ao INDA, devidamente autenticados pelo diretor do estabelecimento de ensino.
§ 5.° -

Art. 22. A reforma de estatutos
obedecerá, no que couber, ao disposto
nos artigos anteriores, sujeita às prescrições dos órgãos normativos.
Art. 23. O registro das cooperativas será efetuado na Secretaria do
Conselho Nacional de Cooperativismo mediante comunicação dos respectivos órgãos normativos.
SEÇAO II
Do Estatuto Social
Art. 24 - O estatuto da sociedade
deverá conter:
1) a denominação, a sede e o prazo de duração.
2) o objetivo social, compreendendo as operações ou programa de
ação;
3) a área de ação;
4) os direitos e os deveres dos associados;
5) a natureza das responsabilidades
dos associado,s;
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6) as condições de admissa.~~~,
missão, eliminação e exclusão do
sociado;
7) o capital social mínimo, quando
houver;
8) , as condições e modo de integralização das quotas-partes.
9) as condições de retirada das
quotas-partes, nos casos de demissão,
eliminação ou de exclusão de associado;
10) o mínimo de quotas-partes a
ser subscrito pelos associados;
11) a forma de devolução das so'bras líquidas aos associados ou de
repartição das perdas entre êles;
12) o modo de administração e fiscalização, estabelecendo os respectivos órgãos, definindo-lhes as atribuições e os podêres e o processo de
substituição dos administradores e
conselheiros fiscais;
13) os casos de dissolução voluntária da sociedade e o destino do Fundo de Reserva, depois de satisfeitas as
obrigações sociais;
14) 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
interêsse particular, sem privá-los de
participação nos debates;
15) a representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dêle',
16) o modo de se reformar o estatuto;
17) a fixação do exercício social
que pode coincidir ou não com o ano
civil e a data do levantamento do
balanço geral do ativo e passivo da
sociedade;
18) o modo e o processo de alienação ou oneração de bens móveis e
imóveis da sociedade.

.....................................

Art. 25. É lícito dispor ainda no
estatuto que sàmente poderão ser admitidas como sócios pessoas de profissão relacionada à atividade da cooperativa.
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Das Proibições e Obrigações

Art. 26 - É proibido às sociedades
cooperativas:
1) fazer-se distinguir por uma firma social, em nome coletivo, ou incluir, em sua denominação, nome de
pessoas, exceto como indicações geográficas;
2) estabelecer vantagens ou privilégios em favor de quaisquer associados ou terceiros;
3) constituir o capital social, ou
parte dêle, por meio de emissão de
quaisquer títulos;
4) remunerar a quem agencie associados;
5) cobrar ágio ou prêmio ou aumentar jóia de admissão, além do limite previsto no art. 2.°, item 8, dêste regulamento;
6) contrair empréstimos mediante
emissão de quotas ou obrigações preferenciais;
7) participar direta ou indiretamente de quaisquer manifestações de
caráter politico, religioso ou racial;
8) negociar na compra e venda de
títulos, envolver-se, direta ou indiretamente, em operações de caráter
aleatório, ou adquirir imóveis, salvo
para seu uso;
9) ficar na dependência ou sob o
contrôle de qualquer sindicato, emprêsa, instituição ou identidade.
10) ter como associados, administradores ou mandatários de pessoas
fisicas ou jurídicas que operem com
os mesmos fins da sociedade, com exceção das entidades que exerçam atividades agrícolas, pecuárias ou extrativas e sindicatos afins;
11) distribuir qualquer espécie de
benefícios às quotas-partes do capital social, executa os juros módicos
sôbre as integralizadas;
12) realizar com estranhos, operações que sejam peculiares às relações
entre os cooperados e a sociedade, salvo o disposto no art. 111;

13) estabelecer filiais ou agências,
não se considerando como tais os entrepostos, depÓSitos e armazéns desde
que se destinem exclusivamente à colocação de seus produtos assim como
as instalações de beneficiamento, classificação e industrialização, serviços
experimentais e de produção de sementes, mudas e reprodutores;
14) contratar serviços ou adquirir
bens dos componentes dos ÓTgãos de
administração e fiscal, ou de seus parentes até o 2.° (segundo) grau em
linha reta ou colateral, salvo mediante licitação e a critério da AssembléiaGeral;
15) admitir como associado pessoas
jurídicas, salvo os casos previstos em
lei',
16) associar-se à emprêsa capitalista através de subscrição de açôes ou
por outra qualquer forma excetuando-se a participação em emprêsas de
serviços públicos, quando imprescindível a fruição do serviço ou em outras quando obrigatório por lei dita
participação;
17) praticar manobras especulativas para forçar a alta, escassez ou
aviltamento de produtos ;
18) usar a palavra "Banco" na sua
designação social.
Art 27 - As sociedades cooperativas
são obrigadas a:
1) prestar os esclarecimentos que
lhes forem solicitados pelos respectivos órgãos normativos e 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;
2) permitir quaisquer verificações
ou inspeções determinadas pelos respectivos órgãos normativos.
CAPíTULO V
Da Fiscalização das Sociedades
Cooperativas

Art. 28 - A fiscalização das sociedades cooperativas será realizada nos
têrmos do art. 8.° do Decreto-lei n.o 59,
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da Habitação, de acôrdo com suas
próprias normas.
Art. 29 -

As sociedades que infringirem as disposições da legislação
em vigor estarão sujeitas às penalidades previstas nas regras baixadas
pelos respectivos órgãos normativos.
Parágrafo único - Da infração lavrar-se-á auto circunstanciado, dando-se à infratora o prazo de 30 (trinta) dias para defesa.
SEÇAO I

Dos Livros
Art. 30 - A sociedade cooperativa
deverá possuir os seguintes livros que,
com exceção dos fiscais e contábeis,
obrigatórios, sujeitos à legislação própria, serão abertos e encerrados por
têrmos assinados pelO Presidente que
também numerará tôdas as fÔlhas, se
já não estiverem numeradas tipogràficamente, podendo ainda, ser autenticadas pelos respectivos órgãos normativos:
1) de Matrícula;
2) de Atas das Assembléias-Gerais;
3) de Atas dos órgãos de Administração;
4) de Atas do Conselho Fiscal;
5) de Presença dos associados nas
assem bléias-gerais;
6) fiscais e contábeis, obrigatórios.
§ 1.° - É facultada às cooperativas
escolares a adoção de fichas de inscrição e de contabilidade simplificadas.
§ 2.° - Excepcionalmente, em casos de cooperativas com mais de mil
associados, poderão ser adotados livros de matrícula com fôlhas destacáveis contendo os mesmos requisitos
exigidos para os livros de matrícula
numeradas seguidamente, no canhoto
rubricadas e autenticadas pelos órgãos competentes.
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Art. 31 - No livro de matrreula 08'"
associados serão inscritos por ordem
cronológica de admissão, dêle cons~
tando:
1) o nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão e residência de
cada associado;
2) a data de sua admissão e quando fôr o caso, de demissão, eliminação
ou exclusão ;
3) a cOI}ta corrente das respectivas
quotas-partes do capital social.
§ 1.° - O registro de admissão dos
sócios será subscrito pelo Presidente da sociedade e pelo registrando.
§ 2.° - O livro de matrícula deverá
ser mantido na sede da sociedade,
acessível aos associados.
Art. 32 - A cooperativa mista poderá fazer, separadamente, a escrituração do movimento de cada departamento que corresponder às modalidades exercidas respeitado o disposto
no art. 112 do presente regulamento.
Art. 33 - O capital social, nas cooperativas que o tenham, será subdividido em quotas-partes cujo valor
não poderá ser superior ao maior salário-mínimo vigente no país nem inferior a NCr$ 1,00 (um cruzeiro nôvo) ,
salvo nas cooperativas escolares em
que poderá ser menor.
Art. 34 - Para a formação do capital social poderá ser estipulado que
o pagamento das quotas-partes seja
realizado mediante prestações mensais, semestrais ou anuais, independentemente de chamada por meio de
contribuição ou outra forma estabelecida a critério dos respectivos órgãos
normativos.
Parágrafo único - Nenhum associado poderá subscrever mais do que
um têrço do total de quotas-partes,
salvo nas sociedades em que essa subscrição deva ser diretamente proporcional ao movimento financeiro do cooperado ou ao ,quantitativo dos produtos a serem beneficiados ou transformados ou ainda, na razão da área
cultivada ou em relação ao número
de plantas em produção.
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quotas-partes e o aumento do capital
social poderão ser feitos com bens,
avaliados previamente, após homologação em assembléia-géral ou com a
retenção de determinada percentagem
do valor do movimento financeiro de
cada associado.
Art. 36 - A Assembléia-Geral Ordinária poderá determinar que as sobras liquidas, no todo ou em parte,
sejam atribuídas aos associados em
forma de aumento de quotas-partes
do capital social.
Art. 37 - A transferência total ou
parcial de quotas-partes será averbada no livro de matrícula, mediante
têrmo que conterá as assinaturas do
cedente, do cessionário e do diretor
que o estatuto designar.
Parágrafo único - A cooperativa
poderá cobrar taxa de transferência
de até 10 % (dez por cento) do valor
total das quotas-partes cedidas.
CAPíTULO VI

Dos fundos de reserva e outros
Art. 38 - As sociedades cooperativas são obrigadas a constituir Fundo
de Reserva com 10% (dez por cento),
pelo menos, das sobras líquidas do
exercício, destinado a reparar perdas
da sociedade e atender ao desenvolvimento de suas atividades.
Art. 39 - POderá a Assembléia-Geral Ordinária criar outros fundos além
do previsto no artigo :mterior, com
recursos e destinações específicos.
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Dos associados
SEÇAO I

Da admissão
Art. 40 - A admissão do associado
que se efetiva mediante aprovação
de sua proposta pelo órgão de administração, complementa-se como a
subscrição das quotas-partes do ca.pital social, quando houver, e sua assinatura no livro de matrícula.

§ 1.° - Ao associado a sociedade
fornecerá um título nominativo, contendo o texto integral dos estatutos.
§ 2.° - A exceção das cooperativas
de crédito o associado, uma vez inscrito no livro de matrícula e paga
quando estabelecido, a jóia de admissão, adquire o gôzo plenq de todos os
direitos sociais e assume as obrigações decorrentes.
.. Art. 41 - As pessoas jurídicas de
direito civil sem finalidade de lucro
que se dediquem às atividades beneficentes, e os sindicatos podem associar-se às sociedades cooperativas não
tendo direito a voto ou a retôrno.
Art. 32 - As pessoas jurídicas que
desenvolvem atividades agrícolas, pecuárias, extrativas, inclusive de pesca, podem filiar-se a cooperativas que
se dediquem às mesmas atividades ou
de eletrificação rural e comunicações .

Art. 43 - O associado que aceitar
trabalho remunerado e permanente
nos serviços mantidos pela cooperativa perde o direito de votar e ser votado, até que sejam aprovadas áS contas do exercício em que êle deixou o
emprêgo.
SEÇAO II

Da demissão, exclusão e eliminação
do associado
.
Art. 44 - A demissão do associado
será unicamente a seu pedido.
Art. 45 - A eliminação do associado
é aplicada em virtude de fato e na
forma previstos nos estatutos, mediante têrmo firmado por quem de direito, no livro de matrícula, contendo
os motivos que a determinaram.
§ 1.° -

A diretoria da cooperativa
tem o prazo de 30 (trinta) dias para
comunicar ao interessado a sua eliminação.
§ 2.° - Da eliminação cabe recurso
à primeira assembléia-geral.

Art. 46 - A dissolução da pessoa
jurídica e a morte da pe'ssoa física
importam na exclusão do associado.

- 35Parágrafo único - A incapacidade
também importará em exclusão do
associado se não fôr legalmente suprida.
Art. 47 - A responsabilidade do associado perante terceiros, por compromissos da sociedade, perdura para
os demitidos, eliminados ou excluídos,
até quando forem aprovadas as contas do exercício em que se deu a retirada.
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 do dia da abertura da sucessão,
ressalvados os aspectos particulares
das Cooperativas Habitacionais.
CAPÍTULO VIII
Da administração da sociedade
SEÇAO I
Das assembléias-gerais
Art. 48 - A Assembléia-Geral dos
associados é o órgão supremo da entidade, dentro dos limites legais e do
Estatuto, tendo pOdêres 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.
Art. 49 - As Assembléias-Gerais
serão convocadas com antecedência
mínima de 10 (dez) dias em primeira
convocação, mediante editais afixados em locais visíveis das principais
dependências da sociedade e através
da publicação em jornal de grande
circulação local e por circulares enviadas aos associados.
Parágrafo único - As Assembléias
serão convocadas pelo Presidente ou
por qualquer dos órgãos da administração, pelo Conselho Fiscal ou, após
solicitação não atendida pelo Presidente, por 1/5 (um quinto) dos associados em pleno gôzo de seus direitos.

Art. 50 - Os editais de convocaçao
das Assembléias-Gerais deverão conter:
1) a denominação da sociedade, seguida pela expressão "Convocação da
Assembléia-Geral", com a especificação de se tratar de ordinária ou extraordinária;
2) o dia e a hora da reunião, em
cada convocação, assim como o local
de sua realização o qual, salvo motivo justificadO, será sempre o da sede
social;
3) a seqüênCia de convocações;
4) a ordem do dia dos trabalhos;
5) o número de associados existentes na data de sua expedição, para efeito de cálculo do quorum de instalação;
6) a assinatura do responsável pela
publicação.
Parágrafo único - No caso de a
convocação ser feita por associados, o
edital será assinado pelos primeiros
signatários do documento que a originou.
Art. 51 - As assembléias gerais podem realizar-se em segunda e terceiras convocações, conforme fôr o caso,
no mesmo dia da primeira, com a diferença mínima de 1 (uma) hora, desde que assim expressamente conte do
respectivo edital e permitam os estatutos.
Art. 52 - Nas assembléias-gerais o
quorum de instalação será o seguinte:
1) 2/3 (dois terç . . s) do número de
associados, em primeira convocação;
2) metade mais um dos associados,
em segunda convocação;
3) mínimo de 10 (dez) associados,
na terceira convocação, ressalvado o
caso das Cooperativas Centrais, Federações e Confederações, que se instalarão com qualquer número.
§ 1.° - A presença dos associados
em cada convocação será registrada no
livro próprio.
§ 2.° - O não comparecimento dos
associados que por três vêzes conse-

- 36cutivas torne impossível a instalação
da assembléia, apeS:lr de regularmente convocadas em prazos cujos têrmos guardem intervalos nunca inferiores a oito dias, presume a intenção de dissolver a sociedade e poderá
acarretar o cancelamento da autorização para funcionamento pelo respectivo órgão normativo.
Art. 53 - Os trabalhos das Assembléias-Gerais serão dirigidos pelo Presidente da sociedade, salvo as que não
forem por êle convocadas, cuja presidência caberá ao associado escolhido °na ocasião.
§ 1.0

O Presidente ou qualquer outro membro dos órgãos da administração ou de fiscalização não poderão dirigir os trabalhos quando a assembléia estiver deliberando sôbre o
relatório e as contas da administração, sendo, então, substituídos pelo
associado que fôr designado pelo plenário .
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O Presidente da Assembléia
escolherá um associado para, na qualidade de Secretário, compor a mesa
diretora dos trabalhos.
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Art. 54 - As deliberações nas Assembléias-gerais serão tomadas por
maioria de voto dos associados presentes com direito de votar.
Art. 55 - 11: da competência das Assembléias-Gerais, quer ordinárias ou
extraordinárias, a destinação dos
membros dos órgãos de administração
ou fiscalização, em face de causas que
a justifiquem.
Parágrafo único - Ocorrendo destituição que possa afetar a regularidade
da administração ou fiscalização da
entidade, poderá a assembléia designar administrações e conselheiros provisórios até a posse dos novos, para
cuja eleição haverá o prazo máximo
de 30 (trinta) dias.
Art. 56 - Da Assembléia-Geral lavrar-se-á ata que será assinada pela
mesa diretora dos trabalhos e por
uma comissão de associados, indicada
pelo plenário.

SEÇAO II
Das Assembléias-Gerais Ordinárias
Art. 57 - A assembléia geral ordinária, que se realizará anualmente
nos três primeiros meses após o término do exercício social, deliberará
sôbre os seguintes itens, que deverão
constar da ordem do dia:
1) prestação de cont as dos órgãos
da administração, compreendendo o
relatório da gestão, balanço e demonstrativo da conta de sobras e perdas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal, sôbre os quais não poderão votar os membros dos órgãos
referidos;
2) destinação das sobras ou repartição dos prejuízos, deduzidas, no primeiro caso, as percentagens dos Fundos de Reserva e de outros instituídos e os juros atribuídos ao capital
social',
3) eleição dos componentes dos orgãos de administração e de outros,
quando fôr o caso, e do Conselho Fiscal',
4) quando previsto, a fixação do valor dos honorários, gratificações e
cédulas de presença dos membros do
Conselho de Administração ou da Diretoria e do Conselho Fiscal;
5) quaisquer assuntos de interêsse
social, excluídos os enumerados no
artigo 60.
Art. 5'8. A exceção das cooperativas
de crédito, a aprovação do Balanço
e do relatório dos órgãos de Administração desonera os componentes
dêstes de responsabilidade para com
a sociedade, ressalvada a est abelecida
no art. 63, in fine.
SEÇAO III
Das Assembléias-Gerais
Extraordinárias
Art. 59 - A assembléia-geral extraordinária realizar-se-á sempre que
necessário e poderá deliberar sôbre
qualquer assunto de interêsse da sociedade desde que mencionado no
edital de convocação.
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Art. 60. É da competência exclusiva da assembléia-geral extraordinária deliberar sôbre os seguintes assuntos.
1) reforma dos estatutos ;
2) fusão ou incorporação;
3) mudança do objeto da sociedade;
4) dissolução voluntária da sociedade e nomeação de liquidante ;
5) deliberação sôbre as contas dos
liquidantes.
Parágrafo único. São necessários os
votos de 2/3 (dois têrços) dos associados presentes para tornar válidas
as deliberações de que trata êste artigo.
SEÇAO IV
Dos órgãos da Adininistração
Art. 61. A sociedade será administrada por uma Diretoria ou um
Conselho de Administração, compostos exclusivamente de associados e
constituídos de, pelo menos, 3 (três)
e 5 (cinco) membros, respectivamente, com mandato nunca superior a
três anos, eleitos pela assembléia-geral, permitida a reeleição.
§ 1.° - O estatuto poderá criar outros órgãos necessários a administração.
§ 2.° - Os membros dos órgãos de
administração não podem ter entre si
laços de parentesco até 2.° grau em
linha reta ou colaterais.
§ 3.° - A posse dos administradores
e conselheiros fiscais das cooperativas de crédito e habitacionais fica sujeito a\ prévia homologação dos respectivos órgãos normativos.

Art. 62. - Os órgãos de administração podem contratar gerentes técnicos ou comerciais, fixando-lhes as
funções e salários, obedecidos os princípios estabelecidos pelos órgãos normativos.
Parágrafo único. Os gerentes técnicos e comerciais poderão perceber,

além da remuneração co ~ \UI!'Y
percentagem sôbre o movi.i'!!Im1;a..Art. 63. - Ressalva "B. legislação específica das cooperativas de crédito
e habitacionais, os administradores
eleitos ou contratados não serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome da sociedade, mas respondem solidàriamente pelos prejuízos resultantes de
seus atos, se procederem culposamente.
Parágrafo único. A sociedade não
responde pelos atos a que se refere
a última parte dêste artigo salvo se
os houver ratificado ou dêles logrado proveito.
Art. 64 - Os participantes em 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. 65. - A sociedade, ou um têrço
dos associados, terá direito de ação
contra os administradores, para promover sua responsabilidade nos casos
dos arts. 63, 64 e 70.
Art. 66. - Ocorrendo renúncia coletiva dos membros da Diretoria ou do
Conselho de Administração, ou no
caso de não poderem êles ser constituídos, o Conselho Fiscal convocará
imediatamente Assembléia-Geral extraordinária para elegê-la, podendo
designar, até que esta se realize, administradores provisórios ou solicitar
a intervenção do órgão competente.
Parágrafo único. No caso de preenchimento de vaga, os eleitos concluirão o mandato dos substituídos.
Art. 67 - São inelegíveis, além das
pessoas impedidas por lei especial os
condenados a pena que vede, ainda
que temporàriamente, o acesso a cargos públicos ; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou subôrno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, a fé pública ou a
propriedade.
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- 38Art. 68. - É vedado aos diretores:
1) Praticar atos de liberalidade a
custa da sociedade;
2) Sob pena de nulidade, alienar
ou gravar de ônus reais bens imóveis
da sociedade, sem expressa autorização da Assembléia-Geral, salvo se
êsses atos constituírem objeto de atividade social.
Art. 69. - O Diretor que, em qualquer operação, tenha interêsse oposto
ao da sociedade, não pode participar
das deliberações referentes a essa operação, cumprindo-lhe acusar o seu
impedimento.
Art. 70. - Os componentes da administração, eleitos ou contratados, e do
Conselho Fiscal das cooperativas, bem
como os seus liquidantes, equiparamse aos administradores das sociedades anônimas para efeito de responsabilidade criminal, aplicando-se no
que fôr cabível o disposto no artigo
117 do Código Penal e nos artigos 186
a 199, da Lei n.O 7.661, de 21 de junho
de 1945 .
SEÇAO V
Do Conselho Fiscal
Art. 71. - A administração da sociedade será fiscalizada assídua e minuciosamente por um Conselho Fiscal,
constituído de, pelo menos, 3 (três)
membros efetivos e 3 (trps) suplentes,
todos associados, eleitos anualmente
pela Assembléia-Geral, sendo permitida apenas a reeleição de 1/3 (um
têrço) dos componentes do Conselho
Fiscal.
Parágrafo único. Não podem fazer
parte do Conselho Fiscal, além dos
inelegíveis enumerados no art. 67 os
empregados da sociedade ou dos diretores e os parentes dêstes até o 2.°
grau, nem ser parentes entre si até
êsse grau.
Art. 72. - O Conselho poderá contratar especialistas para assessorá-lo
no exercício de suas atribuições.
Art. 73. - A responsabilidade dos
conselheiros fiscais por atos referentes aos seus deveres obedecem às disposições do presente regulamento.

CAPíTULO IX
Da Reforma dos Estatutos
Art. 74. - A sociedade cooperativa
poderá, a qualquer tempo, proceder a
reforma de seu estatuto, que só entrará em vigor após o cumprimento
das formalidades previstas nos artigos 19 e seguintes
CAPíTULO X
Da Fusão e Incorporação
Art. 75. - Pela fusão , 2 (duas) ou
mais cooperativas formam nova sociedade.
Estabelecida vontade de fusão, cada cooperativa interessada indicará nomes para a constituição de
uma comissão mista que procederá
aos estudos necessários a constituição
da nova sociedade, tais como levantamento patrimonial, balanço geral,
plano de distribuição de quotas, destino de Fundo de Reserva e o projeto
de Estatutos.
§ 2.0 _ Aprovado o relatório da comissão mista e constituída a nova
sociedade em Assembléia-Geral conjunta, a autorização para funcionar
e o registro obedecerão ao disposto
nos artigos 19 e seguintes.
Art. 76. - A fusão determina a extinção das sociedades que se unem
para formar a sociedade nova, que
lhes sucederá nos direitos e obrigações.
Art. 77. - Pela incorporação, uma
sociedade cooperativa absorve o patrimônio, os associados, assume obrigações e se investe nos direitos de outra ou outras cooperativas.
§ 1.° -

Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo serão obedecidas as
mesmas formalidades estabelecidas
para a fusão, limitadas as avaliações
ao patrimônio da ou das incorporadas.

- 39CAPíTULO XI
Da Dissolução
Art. 78. - As sociedades cooperativas se dissolvem:
1) voluntàriamente:
a) quando assim o deliberarem os
associados em Assembléia-Geral na
forma do art. 60, parágrafo único;
b) pelo decurso do prazo de sua duração;
c) pela consecução de um objetivo
predeterminado;
2) para cancelamento da autorização para funcionar;
3) em virtude da alteração de sua
forma jurídica;
4) judicialmente.
Parágrafo único. - A dissolução da
sociedade importará no cancelamento
da autorização para funcionar e do
registro.
SEÇAO I
Da Liquidação
Art. 79. - Quando a dissolução fôr
deliberada pela Assembléia-Geral,
esta nomeará um ou mais liquidantes
e um Conselho Fiscal de três membros para proceder a sua liquidação.
§ 1.° - 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.
§ 2.° - Quando se tratar de cooperativa de crédito ou habitacional o
processo de liquidação só poderá ser
iniciado após audiência do respectivo
órgão normativo.
Art. 80 - Em todos os atos e operações, os liquidantes deverão usar a
denominação da cooperativa seguida
da expressão "Em liquidação."
Art. 81. - Os liquidantes terão todos os podêres normais de administração, bem como para praticar atos
e operações .necessárias a realização
do ativo e pagamento do passivo.
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Art. 82. - São obrigações do~Li.aljJ,;;.....
dantes:
1) providenciar o arquivamento no
órgão competente da Ata da Assembléia-Geral em que fôr resolvida a liquidação;
2) comunicar ao respectivo órgão
normativo e ao BNCC a sua nomeação
e os fatos que a determinaram, fornecendo cópia da Ata da Assembléia
que decidiu a medida;
3) arrecadar os bens, livros e documento da sociedade onde quer que
estejam;
4) convocar os credores e devedores
e promover o levantamento dos créditos e débitos da sociedade;
5) proceder nos 15 (quinze) dias seguintes ao de Sua investidura e com
a assistência, sempre que possível, dos
administradores ao levantamento do
inventário e do Balanço Geral do Ativo e Passivo;
6) exigir dos associados a integralização das respectivas quotas-partes
do capital social não realizadas;
7) saldar os compromissos da sociedade, destinado o Fundo de Reserva
e o remanescente não comprometido
ao Banco Nacional de Crédito Cooperativo;
8) reembolsar os associados de suas
quotas-partes, juntamente com as sobras liquidas apuradas, depois de liqüidados os compromissos sociais;
9) fornecer aos credore~ a relação
dos associados, se a sociedade fôr de
responsabilidade ilimitada e se os recursos apurados forem insuficientes
para o pagamento das dívidas;
10) convocar a Assembléia-Geral,
cada 6 (seis) meses ou sempre que
necessário, para apresentar relatório
e balanço do estado da liqüidação e
prestar contas dos atos praticados durante o períOdO anterior;
11) apresentar à assembléia-geral,
finda a liquidação, o respectivo relatório e as contas finais;
12) averbar, no órgão competente, a
ata da assembléia-geral que considerar encerrada a liquidação.
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-40Art. 83 - As obrigações e as responsabilidades dos liquidantes regem-se
pelos preceitos peculiares aos dos administradores da sociedade liquidanda.
Art. 84 - Compete ao liqüidante representar a sociedade e pratica r todos os atos necessários a sua liqüidação.
Parágrafo único - Sem autorização
expressamente prevista no estudo, ou
mediante deliberação da assembléiageral e do respectivo órgão normativo,
no caso das cooperativas de crédito e
habitacional, não pode o liquidante
gravar de ônus os móveis e imóveis,
contrair empréstimos, salvo quando
indispensáveis para pagamento de
obrigações inadiáveis nem prosseguir
embora para facilitar a liquidação na
atividade social.
Art. 85 - Respeitados os direitos dos
credores preferenciais, pagará o liquidante as dívidas sociais proporcionalmente e sem distinção entre vencidas ou não.
Art. 86 - A assembléia-geral poderá
resolver, antes de ultimada a liquidação, mas tlepois de pagos os credores
que o liquidante faça rateios por antecipação da partilha à medida em
que se apurem os haveres sociais.
Art. 87 - Pago o passivo e partilhado o remanescente entre os associados
até o valor de suas quotas-partes,
convocará o liquidante a assembléiageral para a prestação final de contas.
Art. 88 - Aprovadas as contas, encerra-se a liquidação e a sociedade se
extingue devendo a ata da assembléia
ser averbada no registro próprio e publicada.
Parágrafo único - O associado discordante tem o prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da publicação da Ata,
para promover a ação que couber.
Art. 89 - A liquidação extrajudicial
das cooperativas poderá ser promovida por iniciativa do respectivo órgão
normativo e será processada de acôrdo com a legislação específica e de
mais disposições regulamentares, des-

de que a Sociedade deixe de oferecer
condições, operacionais principalmente por constatada insolvência.
Parágrafo único - A liquidação extrajudiCial, tanto quanto possível, deverá ser precedida de intervenção na
sociedade.
CAPíTULO XII
Da Intervenção
Art. 90 - Para resguardo da legislação própria e na defesa do interêsse
coletivo, e poder público, através do
respectivo órgão normativo, intervirá
nas cooperativas:
a) por iniciativa própria;
b) por solicitação das assembléiasgerais, ou do Conselho Fiscal, na forma do artigo 66 in fine.
Art. 91 - Ao interventor, além de
outras atribuições expressamente concedidas no ato de intervenção, são
atribuídas funções , prerrogativas e
obrigações dos órgãos de administração.
CAPíTULO XIII
Das Penalidades
Art. 92 - No caso de infringência
das disposições dêste regulamento, as
cooperativas ficarão sujeitas a multas
de um quinto até três vêzes o saláriomínimo vigente na região, aplicáveis
pelo respectivo órgão normativo, com
base num auto de infração.
Parágrafo único - Se a infração for
a primeira e não apresentar gravidade, lavrar-se-á o respectivo auto, mas
não se aplicará qualquer penalidade
a não ser a de adveI:tência.
Art. 93 - Lavrado o auto de infração, a cooperativa será notificada
para no prazo de 30 (trinta) dias
apresentar defesa.
§ 1.0 - Decorrido o prazo de defesa,
a autoridade competente decidirá sôbre a aplicação da penalidade.
§ 2. 0 - Se a cooperativa deixar de
recolher o valor da multa aplicada, o
auto de infração servirá de base à
ação fiscal.
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§ 3.° - Em caso de reincidência, as
multas referidas no artigo anterior
serão aplicadas em dôbro, sem prejuízo de providências posteriores.
Art. 94 - O produto das multas será
recolhidÔ ao "Fundo Nacional de Cooperativismo".

CAPíTULO XIV

Do Conselho Nacional
de Cooperativismo
Art. 95 - Compete ao Conselho Nacional de Cooperativismo, promover e
incentivar o movimento cooperativista assegurando-lhe plena liberdade
se arregimentação e de operação na
forma da lei ora regulamentada e
dar-lhe assistência de que necessite
para o desempenho de sua missão sócio-econômica.
Art. 96 - Cabe ao Conselho Nacional de Cooperativismo, com a composição estabelecida na lei, entre outras,
as seguintes atribuições:
1) manter o cadastro nacional das
coopera ti vas;
2) assistir e orientar os órgãos estaduais e territoriais de cooperativismo, bem como as sociedades cooperativas;
3) coletar, através de balanços, relatórios e outros documentos, dados e
informações gerais para fins de estatística e divulgação;
4) promover pesquisas sócio-econômicas para orientar e fomentar a expansão do movimento cooperativista.
5) promover a divulgação da doutrina e da prática cooperativista, a
organização de cursos especializados e
a concessão de bôlsas diretamente ou
através de convênios com órgãos estaduais e territoriais de cooperativismo, estabelecimentos de ensino e entidades promocionais ou representativas do movimento cooperativista.
6) administrar, permanentemente, o
Fundo Nacional de Cooperativismo;
7) baixar resoluções normativas e
coordenadoras da atividade cooperativista nacional, à exceção da creditó-

ria e habitacional, bem ~~~.'\'
condições gerais da conce!!e.-Q..J;l4ilo''t!
tímulos;
8) estabelecer normas de fiscalização das operações do Fundo e as sanções decorrentes do não cumprimento
das obrigações contraídas pelos mutuários;
9) baixar instruções complementares à lei ora regulamentada;
10) apreciar, em última instância,
os recursos originários de decisões do
INDA;

, 11) patrocinar ou colaborar com os
órgãos representativos do movimento
cooperativista na realização de congressos, conferências ou seminários,
bem como na publicação dos respectivos anais e conclusões;
12) votar' o seu próprio regimento
Art. 97 - Compete ao Presidente do
Conselho Nacional de Cooperativismo:
a) presidir as reuniões;
b) convocar as reuniões extraordinárias;
c) firmar acôrdos, contratos e convênios como entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras,
quando autorizado pelo Conselho;
d) designar um dos membros do
Conselho para seu substituto nos lillpedimentos eventuais.
Art. 98 - Compete à secretaria Executiva do Conselho Nacional de Cooperativismo:
a) dar execução às resoluções do
Conselho;
b) promover a coordenação das atividades de outros órgãos públicos ou
privados que, direta ou indiretamente,
possam influir no aperfeiçoamento do
cooperativismo;
c) opinar sôbre a concessão de estímulos e financiamentos por parte do
Conselho;
d) apresentar ao Conselho, até 31
de janeiro de cada ano, a proposta orçamentária do Conselho; bem como o
relatório das suas atividades no ano
anterior;
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o seu regular funcionamento;
f) executar quaisquer outras atividades técnicas ou administrativas, necessárias ao exercício das suas atribuições, respeitada a competência do
Conselho e do seu Presidente.
Art. 99 - As despesas do Conselho
serão atendidas pelo Fundo Nacional
de Cooperativismo.
Art. 100 - O INDA promoverá a
instalação do Conselho no prazo de 30
(trinta) dias da data de publicação
dêste Regulamento.
CAPíTULO XV
Do Fundo Nacional de Cooperativismo
Art. 101 - O Fundo Nacional de Cooperativismo destina-se a prover recursos para apoio ao movimento cooperativista nacional e será administrado pelo Conselho Nacional de Cooperativismo e movimentado pelo seu
Presidente, na forma do Regimento
Interno.
,
Art. 102 - Os recursos destinados ao
custeio da sua administração deverão
ter a sua aplicação previamente aprovada pelo Conselho.
Parágrafo único - Os recursos destinados às operações de financiamento de iniciativas só serão concedidos:
a) a projetos que, pelo seu interêsse
social possam constituir estímulo ao
movimento cooperativista;
b) a programas educacionais, promocionais e de incentivos ao movimento cooperativista nacional.
Art. 103 - A concessão de estímulos ou financiamentos por parte do
Conselho somente será dado aos empreendimentos devidamente aprovados
e localizados onde existe estímulo ao
cooperativismo.
Disposições Gerais e Transitórias
Art. 104 - Os resultados positivos
obtidos nas operações sociais das cooperativas não poderão ser em hipótese alguma, considerados como
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renda tributável, qualquer que seja a
sua destinação.
Art. 105 - As relações econômicas
entre a cooperativa e seus associados
não poderão ser entendidas como operações de compra e venda considerando-se as instalações da cooperativa como extensão do estabelecimento
cooperado.
Art. 106 - A entrega da produção
e associado à sua cooperativa significa a outorga de amplos podêres para
sua livre disposição, inclusive para
gravá-la e dá-la em garantia de operações de crédito realizadas pela sociedade.
Art. 107 - Todos os atos das cooperativas bem como títulos, instrumentos e contratos firmados entre as cooperativas e seus associados, não estão sujeitos à tributação .do impôsto
de sêlo, de obrigações ou outros quaisquer que o substituam.
Art. 108 - Quando as sociedades cooperativas forem encarregadas pela
União, Estados ou MunicípiOS de arrecadar tributos devidos por seus associados, serão elas remuneradas na
forma fixada em convênios e dedutível
do montante dos tributos arrecadado&
a remuneração dêsse serviço.
Art. 109 - As sociedades cooperativas têm prioridade na obtenção de financiamento e ajuda financeira oficiais, bem como nas concessões para
execução de serviços e projetos que
dependam de aprovação governamental, especialmente de reforma agrária,
eletrificação, educação, colonização,
industrialização de produtos agropecuários e construção de casas populares.
Art. 110 - Nenhuma pessoa jurídica, salvo a que se dedique à atividade
de representação, de promoção e de
educação cooperativista, poderá usar a
palavra "cooperativa" ou o seu radical, em sua denominação, em atos,
programas, produtos, documentos ou
promoções, sob pena de mult a de valor correspondente a cinco vêzes o
maior salário-mínimo vigente no País,
aplicada em dôbro na reincidência.
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1.° - Na reincidência proceder-seá ainda a apreensão de todos os produtos, objetos ou impressos em que se
encontre a palavra "Cooperativa".
§ 2.° - A aplicação da multa não
obstará a ação penal competente.
Art. 111 - As exceções previstas para as cooperativas agropecuárias ou
mistas no artigo 20 do Decreto-lei número 59, de 21 de novembro de 1966,
relativamente à complementação de
quota de exportação ou capacidade
ociosa de industrialização até o máximo de 5% (cinco por cento) do volume de comercialização de cada produto ficam na dependência de prévia
aprovação do Conselho Nacional de
Cooperativismo.
§ 1.° - A instalação, a partir da
data da publicação dêste regulamento
de equipamentos destinados à industrialização da produção deverá ser
previamente submetida ao Conselho
Nacional de Cooperativismo, sob pena
de não pOder a Cooperativa interessada vir a gozar das facilidades previstas neste artigo.
§ 2.° - O resultado obtido com as
operações previstas neste artigo deverá ser creditado à conta de fundo
indivisível.
Art. 112 - Atividades creditórias e
habitacionais só poderão ser exercidas
através de cooperativas constituídas
com uma ou outra dessas finalidades .
§ 1.° - As cooperativas agropecuárias ou mistas poderão fazer adiantamentos aos associados, através de títulos de crédito acompanhados de documento que assegure a entrega da
respectiva produção, vedado expressamente o recebimento de depósitos, até
mesmo de associados.
§

·e

c,
<:'~
r\«;
2.° - Não se ente 'éMA:~~ ,0

§

pósitos para efeito do par
erior, os remanescentes de recursos dos
cooperados que sejam conservados à
sua disposição nas coperativas ou que
se destinem à constituição de fundos
específicos.
Art. 113 - Qualquer que seja o tipo
de cooperativa, não existe vínculo empregatício entre a entidade e seus associados.
Art. 114 - Entendem-se como órgãos normativos para todos os efeitos
dêste regulamento, em relação às cooperativas de crédito o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do
Brasil; quanto às cooperativas habitacionais o Banco Nacional da Habitação e em relação às demais, o Instituto Nacional do Desenvolvimento
Agrário.
Art. 115 - As sociedades cooperativas constituídas na vigência da legislação anterior terão o prazo de 1 (um)
ano para se adaptarem ao presente
decreto.
Art. 116 - As cooperativas vinculadas ao Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário manterão ou contratarão , por intermédio do seu órgão
representativo, serviço de auditoria
externa, cujos laudos obrigatoriamente serão encaminhados àquele órgão
normativo.
Art. 117 - ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 19 de abril de 1967; 146. 0
da Independência e 79.0 da República.
- A. Costa e Silva - Antônio Delfim Netto. - Ivo Arzua Pereira Afonso A. Lima.
Publlcado no DCN (SeçA.<> li) de 9-10-71 .
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PARECERES
N.oS 553, 554, 555 e 556, de 1971
sôbre o Projeto de Lei da Câmara n.O 63, de 1971, que Define
a Política Nacional de Cooperativismo, institui o Regime Juridico das sociedades cooperativas,
e dá outras providências.
PARECER N.O 553
da Comissão de Agricultura
Relator: Sr. Flávio Brito
Existem no Brasil, autorizadas a
funcionar, pelo Decreto-lei n .o 59, de
21 de novembro de 1966, nada menos
que 3.332 Cooperativas, sendo que
destas:
1.737 são de produção
781 são de consumo
139 diversas
471 são escolares
204 de Eletrificação Rural.
Verifica-se, sem muito esfôrço, que
o Cooperativismo no Brasil é uma bela realidade, em que pêsem os percalços e as dificuldades que as flutuações da economia brasileira, como
reflexo das mutações sociais e politicas, experimentaram, desde que foi
baixada a primeira lei orgânica sôbre
cooperativismo, através do Decreto
n. o 1.637, nos idos de janeiro de 1907.

Em dezembro de 1932, um quarto
de século depois, vencidas as angústias e as trágicas conseqüênCias do
crack de 1929, com uma I Grande
Guerra Mundial, de permeio, sem falar nas conseqüências internas corri. das no Brasil. Efetivamente o Decreto n. o 22.239, de dezembro de 1932,
reuniu o que havia de melhor à época, no mundo, e embora desprezando
a pouca experiênCia brasileira, consagrava um princípio universal de estímulo que é a distribuição de dividendos, o que foi cassado, seis anos mais
tarde, em agôsto de 1938, com o Decreto-lei n .O 581.
Estávamos no preâmbulo da Il
Guerra Mundial. Efetivamente, a partir de então as preocupações maiores
passaram para outros planos e o cooperativismo, sofrendo e resistindo,
ainda assim pôde dar exemplos ao
mundo do quanto prosperara no Brasil e do quanto pôde 'oferecer ao processo de crescimento nacional.
Somente a Revolução de 1964 introduziu modificações no sistema cooperativo nacional, através do discutido
e debatido Decreto-lei n. o 59, de 21
de novembro de 1966, que, para muitos, nem deveria ter sido baixado, tais
e tantas as suas imperfeições e de

-2tão incertas conseqüências para o cooperativismo brasileiro.

tratos ou suprir capaCidade ociosa de
instalações industriais.

O sistema cooperativo é um corredor que se arma em defesa do produtor e conseqüentemente do consumidor. Os parâmetros que medem a
distância entre quem trabalha para
produzir e quem gasta para poder
consumir é que dão a dimensão maior
ou menor de uma legislação como esta que nos chega do Executivo examinada anteriormente e que co~subs
tancia o Projeto n.O 292-B/71.

As Cooperativas poderão fornecer
bens e serviços a não associados, desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais.

Vêm no bôjo da proposição que esta Comissão aprecia objetivos de inequívoca demonstração, aprêço e estímulo ao sistema cooperativo, assim
definidos pelo Excelentíssimo Senhor
Ministro da Agricultura em sua exposição de motivos, que acompanhou
o anteprojeto de lei para o exame
. remessa ao Con-'
aprovaçao
e posterlOr
gresso, por parte do Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, do
projeto de lei que "define a Política
Nacional de Cooperativismo, institui
o regime Jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências".

,

A fim de criar condições de competição, atualmente inexistentes, já
que as Cooperativas, a despeito de
suas. finalidades não lucrativas ' estão
eqUiparadas, em têrmos tributários,
no que tange a ICM e IPI, às entidades tradicionais de comércio, foram
introduzidas algumas inovações, a saber:
- Permissão, às que se dedicarem
à venda comum, para se registrarem
como armazém geral, podendo operar unidades de armazenagem, embalagem e frigorificação, bem como armazéns gerais alfandegados, obedecida a legislação específica.
- Possibilidade de funcionamento
de seção de crédito nas cooperativas
agrícolas mistas, mediante prévia autorização do Banco Central do Brasil.
- As Cooperativas de produtores
rurais poderão adquirir produtos de
não associados, para completar lotes
destinados ao cumprimento de con-

Aí estão alinhadas algumas modificações introduzidas no sistema cooperativista brasileiro pelo Projeto
n. O 63, de 1971, que lhe conferem foros de uma das melhores e mais bem
estruturadas tentativas de ajustar a
nossa legislação à realidade brasileira.
O projeto foi autuado para a Comissão de Agricultura desta Casa em
13 de outubro de 1971 e distribuído
ao Relator na mesma data para apreciação da matéria.
No âmbito da Comissão de Agricultara não foi oferecida nenhuma emenda ao projeto.
Nos têrmos do relatório por nós
apresentado somos favoráveis ao Projeto de Lei da Câmara n .O 63, de 1971
(n. o 292-B, na Câmara dos Deputados).
o parecer.
Sala das Comissões, em 9 de novembro de 1971. - Mattos Leão, Presidente - Flávio Brito, Relator Amaral Peixoto - Vasconcelos Torres - Antônio Fernandes.
É

PARECER
N.o 554,
da Comissão de Economia
Relator: Flávio Brito
RELATÓRIO
Pela Mensagem n.o 300, de 1971, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da
República encaminhou ao Congresso
Nacional, através da Câmara dos
Deputados, projeto de lei que "define
a política nacional de cooperativismo,
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institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências", constante do Projeto número 63, de 1971.

b) Possibilidade de funcioH"'l.U.l:~!J...o"
de seção de crédito nas cooperativas
agrícolas mistas, mediante prévia autorização do Banco Central do Brasil.

A mensagem referida originou-se
de exposição de motivos do Exmo. Sr.
Ministro de Estado dos Negócios da
Agricultura, afirmando inicialmente
aquela Secretaria de Estado que a iniciativa se enquadrava nas metas do
atual Govêrno, originando-se sua relevância do apoio efetivo a ser dado
à área rural, para "incorporá-la ao
processo de desenvolvimento nacional".

Cooperativas de produtores
rurais poderão adquirir produtos de
não associados, para completar lotes
destinados ao cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de
instalações industriais.

Ressalta ainda a preocupação governamental em dispensar o necessário apoio às atividades do cooperativismo brasileiro, "que vem desempenhando transcendente tarefa na estruturação de uma estrutura sócioeconômica que corresponde plenamente às múltiplas exigências do desenvolvimento nacional.

•

Depois de ressaltar a inscrição da
concessão de estímulos especiais ao
Cooperati'l(ismo no programa de Metas e Bases para o Govêrno, alinha o
Senhor Ministro da Agricultura as
inovações que no alto discernimento
de S. Ex. a proporcionarão as indispensáveis condições competitivas para aquelas entidades, a despeito de
suas finalidades não-lucrativas.
São as seguintes as alterações básicas propostas por Sua Excelência:
a) Permissão, as que se dedicarem
à venda em comum para se registrarem como armazém geral podendo
operar unidades de armazenagem,
embalagem e frigorificação, bem como armazéns gerais alfandegados,
obedecida a legislação específica.

c)

A~

Cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados,
desde que tal faculdade atenda aos
obj etivos sociais.
d) As

Foram introduzidas algumas modificações em têrmos de estímulos creditícios a fim de adaptar o Banco
Nacional de Crédito Cooperativo S. A.,
principal instrumento de crédito na
execução da política cooperativista
da União (art. 3.° do Decreto número 60.443, de 13-3-67), à nova realidade do sistema bancário nacional,
dentro das diretrizes traçadas pelas
autoridades monetárias.

o

MÉRITO
Foi com redobrada satisfação que
recehi o Projeto n.o 63, de 1971 (número 292/71, na Câmara dos Deputados), oriundo do Poder Executivo,
para relatá-lo na Comissão de Economia.
Digo redobrada satisfação por ser
cooperativista militante há mais de
três décadas e também autor do Projeto de Lei n.o 54, de 1967, do Senado,
que altera a legislação que rege o cooperativismo e que a Mensagem número 300, do Executivo, manteve, sobretudo nos pontos cardeais do meu
trabalho, aditando, ainda, alguns preceitos da mais alta valia que atendem
às principais reivindicações do cooperativismo dos nossos dias.

,
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-4Trata-se, pois, de iniciativa que
proporc:onará às cooperativas uma
instrumenU>.ção jurídica de que careciam e cuja falta lhes atrofia-va, apesar dos mais generosos esforços para
acompanhar o surto de desenvolvimento, que se processa em outros setores da Na<:ão.
Como é sabido, o primeiro diploma
legal que disciplinou as atividades das
coop~rativas, reconhecendo-lhes
as
características primordiais, foi o Decreto-lei n.O 22.239, de 19-12-1932.
Quando a experiência recomendava
uma reform:\ dêsse Decreto-lei, a fim
de se suprirem algumas omissões e de
se adaptarem normas às exigências do
rrogresso, eis que surge o Decreto-lei
n." 5')/66, que não foi feliz nos objetivos a que se propôs e deixou de atender às necessidades que dêle tanto
esperavam, tais e tantos os erros e as
omissões que contém, sobretudo levando a todos um paternalismo sem
sabor nos tempos atuais de austeridade e seriedade.
Com tôdas as falhas apresentadas,
êsse diploma tem como corolário negativo a extinção de mais 50 % das
cooperativas nacionais.
Totalmente contrário ao espírito do
projeto em teh, que contém todo um
sistrma, obedecendo um sedimento filosófico definido, procurando h:umonilar a ação privada com um moderado intervencionismo, sempre com o
escopo de incrementar o crescimento
do cooperativismo nacional.
Dentre os pontos fundamentais do
projeto, cuja manutenção é imprescinctível, por atender os reclamos do
próprio movimento cooperativista,
cumpre salientar os seguintes:
- definição das cooperativas, como
socied:..des com forma e natureza jurídica próprias;
- liberdade para as coopen:tivas
c'e adoção dL objetos, operações ou
atividades;
- liberdade df' constituição;
- obrigatoriedade de constar nos
estatutos os direitos dos associados;

- criação do Fu~do de Assistência
Técnica, Educacional e Social, além de
outros, inclusive rotativos;
- definição do ato cooperativo;
- possibilidade de registro das cooperativas, como armazéns gerais;
- possibilidade de criação de seções de créditos nas cooperativas mistas',
- participação das cooperativas em
emprêsas de outra natureza e possibilidade de manter, excepcionalmente,
transações com não-associados;
- reformulação do Conselho Nacional do Cooperativismo, contemplando representação expressiva dos
representantes das cooperativas;
- reconhecimento da representação
do movimento cooperativista, através
da Organização das Cooperativas Brasileiras, que fica erigido em órgãos
consultivos do Govêrno Fedzral.
A simples enumeração dêsses preceitos revela que o projeto contempla
as normas fundamentais que abrem
portas às atividades das cooperativas,
merecendo aprovação na sua fundamentação e estruturação básicas.
Sem embargo do reconhecimento
das virtudes do projeto e de que merece não somente aprovação, mas
também elogios, o trabalho comporta
algumas pequenas alterações que concorrerão para aprimorar sua redação
e esclarecer mais alguns pontos, sujeitos a interpretações menos acertadas. Destarte, algumas emendas
formuladas pelOS eminentes colegas
merecem acolhida, pois se revestem
dessas características e virão contribuir para o aperfeiçoamento do projeto, sem que, de forma alguma, sofra

5
alterações no seu sistema, na sua filosofia e no seu todo estrutural.
TRATAMENTO LEGISLATIVO
Na Câmara Federal foram oferecidas em plenário 19 emendas, das
quais a Comissão de Constituição e
Justiça daquela Casa do Congresso
Nacional aprovou as de n.OS 2, 3, 4,
5, 6, 7, 11, 12, 13, 18 e 19, aprovando
ainda 11 eme~ldas oferecidas durante
a apreciação do projeto pela referida
Comissão.
A Comissão de Agricultura e politica Rural da Câmara aprovou as
Emendas de n.os 1, 3, 7, 12 e 14, rejeitando as demais emendas oferecidas em plenário.

Assim ocorreu com o Decreto~-~'"'I'f'~
59, de 21 de novembro de 1965, em
pleno processo revolucionário, que, como dissemos anteriormente, teve uma
repercussão melancólica, eis que não
atingiu aos objetivos a que se propunha, e, muito pelo contrário, teve
a unanimidade da rejeição do organismo cooperativista brasileiro. Gregos e troianos ficaram insatisfeitos e
por isto mesmo foi iniciada uma nova
rota que nos levasse a melhores dias
e a melhores soluções.

A Comissão de Economia, também
da Câmara, por seu turno, aprovou
as Emendas de n.os 1, 5 e 8.

Tendo como base a associação de
pessoas que tenham interêsse comum,
o cooperativismo se distingue do sistema mercantil em si, onde a importância maior reside na disputa em
busca do lucro, com tôdas as ações de
comércio que conjuguem esforços nesse sentido.

Com a aprovação das referidas proposições, apresentadas pela Câmara,
o projeto original sofreu alterações
em profundidade, vindo agora à apreciação do Senado Federal.

Por isso mesmo a linha demarcatória dessa fronteira vez por outra sofre
irterferências, ora predominando os
enfoques estatizantes, ora os enfoques do capitalismo liberal.

Antes, algumas observações sôbre
o Cooperativismo.
Torna-se oportuno uma ligeira digressão sôbre o movimento cooperativista no Brasil, que de ano para ano,
à medida que a economia brasileira
vai se consolidando, ganha mais expressão e torna-se necessária uma
melhor definição para os seus objetivos, além de uma instrumentação
mais clara e melhor definida para
dar-lhe consistência jurídica.

País de dimensões conti'1entais, defrontando-se internamente com as
mais diversificadas regiões econômicas, com bons e maus momentos experimentados por determinadas áreas,
como é o caso do Nordeste e da Amazônia, com o Centro-Sul e o Leste em
linha ascensional de desenvolvimento
ecnnômico e social, não se faz difícil
identificar as distorções existentes,
quer de forma , quer de conteúdo, tanto na legislação quanto na ação.

As t~ntativas têm sido várias e nem
serupre o encontro da melhJr formulação legal do problema foi alcançado,
em que pêse os objetivos sinceros
de seus idealizadores.

A Cooperativa não tem finalidades
lucrativas, quer de Crédito quer de
Produtores, quer de Consumidores. As
de Consumo agem em função da
aquisição das grandes quantidades
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além da abertura de linhas de crédito,
das quais seletivamente o Banco Nacional de Crédito Cooperativo deveria ser o principal.

que podem adquirir, obtendo melhor
formação de preço para o fornecimento das mercadorias aos associados.
As Coopen.tivas de Crédito são
aquelas que realizam o somatório de
esforços de seus associados, geralmente empresários rurais, acumulando rect.rsos financeiros para o custeio d.e
aquisição de implementos agrícolas,

Apenas a título de ilustração, vamos
mostrar o esquema geral da estruturação das Cooperativas do Japão, onde
o CrédiLo Cooperativo efetivamente
atingiu a um estágio bem avançado:

ESQUEMA GERAL DA ESTRUTURAÇÃO DAS COOPERATIVAS
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Os algarismos em cor~teses sÕo totois de sociedades
cooperativas
(março de 1968)
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Fonte:

Documento alentado reuniram os
homens do cooperativismo paulista,
congregando em tôrno de trabalho
realizado pela Assembléia Legislativa
Paulista, para o qual contribuíram as
mais abalizadas e categorizarJas figuras do cooperativismo pátrio. Em síntese, as ídéias centrais reuniram subsídios, cabais demonstrativos da total
inoperância do Decreto-lei n.o 59/66,
bem como do Decreto n.o 60.597/67,
também normas sôbre o assunto.
Dêsse documento extraímos as prin-

cipais conclusões que são as seguintes:
Necessidade imperiosa de reformular a legislação então vigente, com
vistas a escoimá-Ias de seus vícios e
dos obstáculos criados para o pleno
desenvolvimento do cooperativismo
(Decreto-lei n.o 59 e Decreto n.o
60.597/67>Oportunidade aberta na legislação
a ser baixada, permitindo especlJicamente que o sistema cooperativista,

•
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sem quaisquer restrições, ofereça tôdas as modalidades de serviços desejados pelos cooperados, inclusive os de
crédito e os de habitação, individual
ou conjuntamente.
Reconhecimento de não-tributação
na legislação específica, respeitadas,
quanto ao ICM, as peculiari ;jades das
cooperativas nas suas operações de
fornecimento, outorgando-lhes, por
outro lado, tratamento fiscal idêntico
àquele deferido ao associado produtor, nas operações de comercialização.
Outorga de inC"'entivos fiscais pelos
Podêres Públicos, além de ampliação
da assistência de extensão e cooperação rurais.
Alterações substanciais no Banco
Nacional de Crédito Cooperativo sobretudo na formação de seu capit::.l e
na sua pauta de trabalhos que -~eve
ser mais identificada com as realidades do cooperativismo.
Revisão da legislaçã.) previdenciária rural com vistas à identidade de
tratamento entre o ICM e o FUNRURAL, sem vínculo ao sistema cooperativo.
•
Ajuste das normas bancárias r.om
as 'peculiaridades do sistema cooperatlvo, quanto aos endossos e avais
dos diretores nos compromissos resultante de avais de papéiS vinculados a
interêsses das cooperativas.
Atualizar, para aproveitar, os estudos da Comissão Consultiva de Crédito Rural, do Conselho Monetário
Nacional, com a criação de papéis
apropriados à sistemática operacional
das cooperativas.
Reformulação da sistemática de
crédito às Cooperativas de Eletrificação Rural, cobrindo 100% das operações, com menores juros anuais e
prazos de carência mais realistas.
Incentivo pelo Estado do cooperat~vismo de trabalho no campo, para
llvrar os trabalhadores rurais da in
termediação nefasta.
Ampliação de práticas educativas
entre dirigentes e líderes c.)operativistas, a fim de melhor capacitá-los

"
c.",",\ k'.S
. vO.,
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, a
quanto às vantagens do s
um melhor uso da legislação e dRS
facilidades naturais criadas para o
sistema.
PARECER
Não chegaríamos ao exagêro de
afirmar que o Projeto n.o 292-B, de
1971, votado pela Câmara dos Deputados, tenha tido a faculdade de reunir num único documento tôdas as
s<?luções reclamadas pelo 'cooperatiVlsmo no Brasil.
Sem dúvida alguma, represp.nta êle
um grande passo entre o Der.reto-Iei
n.O 59 e tôda a legislação anterIor. colocando num estágio bem avançado o
cooperativismo no Brasil.
Estruturalmente está êle assim dividido:
CapítUlo I
Da Política Nacional de Cooperativismo
Capítulo II
Das Sociedades Cooperativas
Capítulo III
Do Objetivo e Classificação dns S)ciedades Cooperativas
Capítulo IV
Da Constituição das Sociedades Cooperativas
Seção I - Da Autorização de Funcionamento
Seção TI - Do Estatutn Social
Capítulo V
Dos Livros
Capítulo VI
Do Capital Social
CapítUlo VII
Dos Fundos
Capítulo VIII
Dos Associados
Capítulo IX
Dos órgãos Sociais
Seção I - Das Assembléias Gerais
Seção II - Das Assembléias Gerais
Ordinárias
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8Seção III - Das Assembléias Gerais Extraordinárias
Seção IV - Dos órgãos de Administração
Seção V - Do Conselho Fiscal
Capítulo X
Da Fusão, Incorporação e Desmembramento
Capítulo XI
Da Dissolução e Liquidação
Capítulo XII
Seção I - Do Ato Cooperativo
Seção II· - Das Distribuições de
Despesas
Seção III - Das Operações da Cooperativa
Seção IV - Dos Prejuízos
Seção V - Do Sistema Trabalhista
Capítulo XlII
Da Fiscalização e Contrôle
CapítulO XIV
Do Conselho Nacional do Cooperativismo
Capítulo XV
Dos órgãos Governamentais
Capítulo XVI
Da Representação
Capítulo XVII
Dos Estímulos Creditícios
Capítulo XVIII
Das Disposições Gerais e Transitórias
Seu socorro ao cooperativismo nacional é urgente, especialmente para
livrá-lo das inconveniências inscritas
no Decreto-lei n.o 59.
PARECER SóBRE AS EMENDAS
Emenda
Autor: Sr. Helvídio Nunes
Acrescente-se ao final do parágrafo único do artigo 78, a seguinte expressão:
pelo que é isento de quaisquer impostos e taxas incidentes
em operações desta natureza."
H ••••
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A emenda proposta se just.ifica, para definição insofismável da matéria,
uma vez que do Decreto-lei n.o 60.597,
de 19 de abril de 1967, consta, nos
artigos 104 e 105, norma idêntica, só
respeitada em alguns Estados depois
de longas lutas judiciárias, até no Supremo Tribunal Federal.
PARECER
A redação do parágrafo umro do
art. 78 é clara para definir o ato cooperativo: que não implica operação
de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
O padecimento de dúvidt'ls a re~
peito, emanado do Decreto-lei n.:> 59,
decorre da imperfeição das defini·;ões
projetadas no Decreto n.O 60.597, de
abril de 1967, que regulamentou o referido decreto-lei.
Se o ato cooperativo não envolve
operação de compra ou venda não há
o que temer, mesmo porque aquelas
que estão perfeitamente definidas nos
arts. 83, 84 e 86 terão os seus resultados positiv::Js sujeitos à tributação.
Parecer contrário.
EMENDAS DO RELATOR
Emenda n.G 1 (CE)
Ao art. 2.°, parágrafo único:
Suprima-se a expressão, in fine:
" . .. que pretendam executar ou
executem atividades consideradas
prioritárias nos planos governamentais."
Todo o sistema cooperativo brasileiro está integrado na dinâmica do
desenvolvimento nacional e não é do
nosso conhecimento l,.ue nenhuma
cooperativa não pretenda executar
ou não execute atividade prioritária
ligada aos planos governamentais,
todos êles ligados à sistemática de
crescimento... do País.
Emenda n.o 2 (CE)
Acrescente-se ao art. 8.°:
"Parágrafo único - Para a prestação de "erviços de interêsse comum, é permitida a constituição

-9de cooperativas centrais, às quais
se associem outras cooperativas
de objetivo e finalidades diversas."
Determinados serviços de interêsse
das cooperativas, com reflexos favoráveis aos associados, devem ser executados em cooperação onde participem diversos tipos e categorias de
cooperativas.
Emenda n.o 3 (CE)
Acrescente-se ao art. 18, § 4.°, in
fine:
" . .. 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 primei,ras e pelo Banco
Nacional da Habitação em relação às últimas."
Trata-se de ordenar o encaminhamento dos recursos para os órgãos
seletivos dos sistemas próprios a que
pertencem. As Cooperativas de Crédito e as Seções de Crédito das Cooperativas Agrícolas Mistas, à área
financeira e as Cooperativas Habitacionais ao Banco Nacional da Habitação.
Emenda n.o 4 (CE)
Dê-se a seguinte redação ao art. 21,
inciso IV:
"A forma de devolução dos superavits registrados aos associados,
ou do rateio do deficit apurado
por insuficiência de contribuição
para cobertura das despesas da
sociedade."
A emenda indica as alterações que
devam ser introduzidas no artigo.
Efetivamente, o projeto de lei em tela
é insofismável quanto à retirada total dos objetivos de lucros das cooperativas. Assim sendo cabe aos cooperados as ações que Objetivem dar
destinação aos superavits de exercício ou aos deficits apurados.

Emenda n.o 5
Art. 35
Acrescen te-se:
"IV - por deixar de atend~r aos
requisitos estatutários de ingresso ou permanênCia na cooperativa."
Trata-se de motivo para exclusão
que precisa constar da lei. Realmente, se o estatuto exige que o associado sej a, por exemplo, agricultor,
caso êle perca essa condição, não
pode permanecer no quadro associativo. O mesmo se poderá dizer quando deixar de elevar seu capital a
certo nível (tantas quotas quantos sejam o número de cabeças de gado,
por exemplo), sair da emprêsa de que
seja empregado, ou se mudar para
outra região etc ...
Emenda n.o 6 (CE)
Substitua-se o art. 42 do projeto
pelo seguinte:
"Art. 42 - Nas cooperativas singulares, cada associado presente
ou representado não terá direito
a mais de um voto, qualquer que
sej a o número de suas quotaspartes.
§ 1.° Nas assembléias-gerais
das cooperativas Singulares cujos
associados se distribuam por área
distante a mais de 50 km da sede,
ou no caso de doença comprovada, será permitida a representação por meio de mandatário
que tenha a qualidade de associado no gôzo de seus direitos
sociais e não exerça cargo eletivo na sociedade, vedado a cada
mandatário dispor de mais de
três votos, compreendido o seu.
§ 2.° - Nas cooperativas singulares, cujo númer0 de associados
fôr superior a mil, poderá o mandatário que preencher as condições do parágrafo anterior representar até o máximo de quatro
associados, de conformidade com
o critério que, em função da densidade do quadro associativo, fôr
estabelecido no estatuto.

Caixa: 17
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Quando o número de as- cooperativas agrícolas com mais de
sociados nas cooperativas singu- dez mil associados, cuja presença malares exceder a três mil, pode o ciça nas assembléias-gerais se torna
estatuto estabelecer que os mes- pràticamente irrealizável, por motimos sejam representados nas as- vos vários, de fácil compreensão. Se
sembléias-gerais por delegados não encontrarmos uma fórmula que
que revistam as condições exigi- permita a êsses associados participadas para o mandatário a que se rem, ainda que mediante procuradorefere o § 1.0 O estatuto deter- res ou delegados seccionais, das asminará o número de delegados, sembléias da entidade de 1.0 grau, ena época e a forma de sua eSCO- fraquecidos ficam os laços que os vinlha por grupos seccionais de as- culam à organização cooperativa, tansociados ie igual número e o to sob o ponto de vista econômicotempo de duração da delegação.
operacional, como moral, educativo e
§ 4.° O delegado disporá de social . A impossibilidade da colaboratantos votos quantos forem os ção, direta ou indireta, do associado
associados componentes do grupo na direção normativa da sociedade,
mediante decisões votadas nas asseccional que o elegeu.
sembléias-gerais, debilita-lhe o espíri§ 5.° - Aos associados localizato cooperativo, e, quando não o afasta
dos em áreas afastadas, os quais totalmente da organização, reduz
por insuficiência de número não grandemente o seu interêsse em que
puderam ser organizados em esta atinja, em tôda sua plenitude, os
grupo seccional próprio, é facul- fins econômicos e meta-econômicos a
tado comparecerem pessoalmente que visa.
às assembléias para exercer o seu
direito de voto.
O voto por procuração é consagrado, dentro de certos limites, pela le§ 6.° - Os associados, integrantes de grupos seccionais, que não gislação cooperativista de numerosos
sejam delegados poderão compa- países. Na Itália, cada associado pode
recer às assembléias-gerais, pri- representar até cinco cooperados. Na
vados, contudo, de voz e voto.
França, quatro. Na Suíça, até nove,
§ 7.° As assembléias-gerais quando a cooperativa possua mais de
compostas por delegados decidem mil.
sôbre tôdas as matérias que, nos
A Lei Cooperativista alemã prevê,
têrmos da lei ou dos estatutos,
em
caráter obrigatório, a represenconstituem objeto de decisão da
assembléia-geral dos associados." tação por delegados seccionais, quando os membros da cooperativa sejam
O artigo 42 do Projeto n.O 292-B, em número superior a três mil (artina sua redação atual, não atende às go 43, a). Admite, também, em certos
peculiaridades das nossas organiza- casos, o voto por procuração (artigo
ções cooperativas de 1.0 grau (coope- 43) .
rativas singulares), compostas na stla
Aliás, não é demais lembrar que, no
quase totalidade de pessoas físicas ,
cujo quadro associativo chega a al- regime do Decreto n.o 22.239, de 19
cançar, em dados casos, milhares de de dezembro de 1932, modificado pelo
associados, dispersos em áreas que, Decreto-lei n.o 581, de 1-8-1938, artigo
por vêzes, abrangem todo o território 11, §§ 2.° e 3.°, era permitida "a reprede um Estado-membro. É o que ocor- sentação por procuração nas assemre, por exemplo, com a Cooperativa bléias-gerais, não podendo, porém, cados Ferroviários do Estado do Rio da associado representar mais de trinGrande do Sul e outras cooperativas ta". O mesmo diploma previa, igualde servidores de estrada de ferro em mente, a eleição de delegados quandO
outras unidades federativas. Existem, o número de associados excedia de
além disso, cooperativas de consumo e 1.500 (artigo 2.°) .
§ 3.0 -

...o
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o Decreto-lei n.O 5.893, de 19 de
outubro de 1943, estabelecia que "nas
cooperativas de mais de duzentos associados, ou naquelas de extensa área
de ação, será permitido aos associados fazerem representar-se, nas assembléias-gerais, por procuradores,
não podendo, entretanto, nenhum
procurador representar, ao mesmo
tempo, mais de vinte associados" (artigo 81).
A emenda, ora apresentada, estabelece a possibilidade de representação
por mandatário em limites muito mais
restritos, a fim de assegurar melhormente o princípio da gestão democrática nas sociedades de que se trata. A
representação por delegados de grupos seccionais obedece à mesma inspiração.
Proporciona, assim, a emenda às
cooperativas com grande número de
associados várias opções, para que, por
intermédio do instituto jurídico do
mandato ou das delegações seccionais,
possam os cooperados participar mais
vivamente no funcionamento e na direção da sociedade.
Emenda n.O 7 (CE)
Dê-se a seguinte redação ao artigo
44, inciso I-C:
"I - Prestação, etc.

cooperativas singulares cada a~~a...""
do presente ou representado não terá
direito a mais de um voto, qualquer
que seja o número de suas quotas-partes (o grifo é nosso), especificando nos
demais parágrafos gradação em que
a representação será feita, visando
com isto dar mais autenticidade às
assembléias e por via de conseqüência ao próprio cooperativismo.
Emenda n.o 8 (CE)
Dê-se a seguinte redação ao art. 44,
II:
"II - destinação dos superavits
apurados ou rateio dos deficits decorrentes da insuficiência das
contribuições para cobertura das
despesas da sociedade, deduzindose, no primeiro caso, as parcelas
para os Fundos Obrigatórios."
Trata-se mais de uma emenda para
sistematizar a terminologia. Rela tivamente ao cancelamento da expressão "remunerações" do item II do artigo 44, devemos assinalar que o redator do projeto quer certamente aludir aos "juros" que a cooperativa pode atribuir ao capital subscrito e integralizado. Trata-se, contudo (o pagamento dos juros), de mera cJespesa
social, não se pOdendo assim falar em
retirá-la das sobras (superavit).
Emenda n.o 9 (CE)

c) demonstrativo do superavit
apurado ou do deficit decorrente
da insuficiência das contribuições
para cobertura das despesas da
sociedade e o parecer do Conselho Fiscal."
Reportamo-nos aqui ao nosso parecer à Emenda n.o 1 (R), onde procuramos ajustar a sistemática legal
à terminologia própria da sistemática
coopera ti vista.
Efetivamente a emenda dá um caráter mais amplo ao espírito contido
no art. 42, naquilo que amplitude deva ser dada, restringindo nos aspectos
onde abusos podem ser praticados, como é o caso das cooperativas singulares, no caput do artigo 42, onde nas

Acrescente-se o seguinte artigo na
Seção IV "DOS óRGAOS DA ADMINISTRAÇAO" :
"Art. - Os empregados de emprêsas que sejam eleitos diretores
de oociedades cooperativas pelos
mesmos criadas, gozarão das garantias asseguradas aos dirigentes sindicais pelo art. 543 da Consolidação das Leis do TrabalhO
(Decreto-lei n.O 5.452, de 1.0 de
maio de 1943)."
É relevante o benefício trazido às
emprêsas pelas cooperativas criadas
por seus empregados.
Justo, portanto, que aos seus dirigentes sejam aSb-egurados direitos que
impeçam prejuízo em suas relações

Caixa: 17

11
PL N° 292/19

Lote: 47

- 12de emprêgo, tal como é assegurado
aos dirigentes sindicais.
Esta emenda teve origem noutra
apresentada pelo eminente Senador
Nelson Carneiro, na Comissão de Finanças, que estendia o amparo a todos os dirigentes de cooperativas operárias. Não nos pareceu justo que apenas um empregador arcasse com os
ônus, quando a cooperativa compreendesse empregados de maior número
de emprêsas.
Emenda n.o 10 (CE)
Acrescente-se aonde couber o seguinte artigo:
"Art. - A entrega da produção
do associado a sua cooperativa
significa a outorga a esta de plenos pOdêres 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 interêsse do
produtor, os estatutos dispuserem de outro modo."
Trata-se de iniciativa das mais
apropriadas à modificação da redação do artigo, que nos foi inspirada
pela área creditícia oficial. Os estabelecimentos de crédito não poderiam
financiar as cooperativas sem o gravame da produção que lhe é entregue. Sem crédito não há possibilidade de sobrevivência.
Para aquelas entidades com peculiaridades na sua comercialização, com
usos e costumes próprios, os seus estatutos disporão da forma mais conveniente do tratamento a ser dado à
produção entregue às cooperativas,
onde tais especiosidades ocorram.
Emenda n.o 11 (CE)
Acrescente-se ao art. 84, in fine:
" ... sociais e estejam de conformidade com a presente lei."
Dentro do espírito de associativismo
do regime cooperativo, não se compre-
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enderia a interferência indiscriminada das Cooperativas no campo da emprêsa privada, e vice-versa, sob pena
de serem anulados os efeitos de uma
justa e equânime competição.
Dentro do sistema cooperativista
urge o apoiamento e fortalecimento
das Cooperativas que não sejam formadas de pessoas jurídicas; assim, somente as que se situam n o campo do
cooperativismo em sua pureza, devem
gozar de determinadas prerrogativas
excepcionais, quais sejam "o fornecimento de bens e serviços a não associados".
As demais Cooperativas, como por
exemplo as açucareiras, se beneficiariam de um gigantismo inconveniente,
dentro do sistema de equilíbrio de
relações nos diversos setores da economia nacional, o que é evitado com
a presente emenda.
Emenda n.o 12 (CE)
Dar a seguinte redação ao art. 87:
"Os prejuízos verificados no exercício serão cobertos com recursos
provenientes do Fun do de Reserva e, se insuficientes, mediante
rateio entre os associados proporcionalmente às respectivas quotas-partes."
O projeto confunde PREJUíZOS
com DEFICIT DE CONTRIBUIÇÕES
DOS ASSOCIADOS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS SOCIAIS.
Há que se evitar o engano, conforme
emendas propostas, deixando-se a situação de PREJUíZO apenas para os
casos em que o patrimônio da cooperativa haja sofrido danos parciais ou
totais. É o que se pretende na emenda,
estabelecendo-se que, após esgotados
os recursos do Fundo de Reserva, o
restante seja coberto pelos associados,
na proporção de sua participação no
capital social.
Efetivamente o primeiro respaldo
em têrmos de garantia, para assegurar liquidez quanto aos prejuízos em
relação aos prejuízos sociais, vem dos
recursos provenientes do Fundo de
Reserva. Se êste se comportar de maneira insuficiente, o caminho natural

- 13é o proposto pela emenda, procurando ratear entre os associados, proporcionalmente às quotas-partes, a
obtenção de recursos para fazer face
à adversidade financeira.

I

Emenda n.o 13 (CE)
Acrescente-se o seguinte parágrafo
único ao art. 93:
"Parágrafo único - aplica-se, no
que couber, às Cooperativas Habitacionais, o disposto neste artigo."
As cooperativas habitacionais estão
vinculadas ao Sistema Financeiro de
Habitação, tendo o Banco Nacional da
Habitação como órgão central normativo e fiscalizador. Daí a inclusão das
cooperativas habitacionais nos objetivos contidos no artigo 93.
Emenda n.o 14 (CE)
O artigo 95 passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 95 - A orientação geral da
política cooperativista nacional
caberá ao Conselho 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 art. 172
do Decreto-lei n.O 200, de 25 de
fevereiro de 1967, sob a presidência do Ministro da Agricultura e
composto de 8 (oito) membros indicados pelos seguintes órgãos reresen tados:
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
vas Brasileiras.
Parágrafo único - A entidade
referida no inciso V (quinto) dêste artigo contará com 3 (três)
elementos para fazer-se representar no Conselho."
A emenda tem por objetivo dar a
magnitude indispensável que deve ser
conferida ao Ministério da Agricultura
no Conselho Nacional de Cooperativismo.
Além de conferir, por lei, a presidência do órgão, ao Ministro da Agricultura, disciplina a intervenção do
INCRA, que originàriamente, confor··
me a proposição aprovada pela Câmara, não era feita pela via natural,
que é o Ministério da Agricultura, e
sim diretamente, colocando-o em isonomia com o Ministério do Planej amento e Coordenação Geral.
Pela emenda apresentada sistematiza-se a representação.
Emenda n.O 15 (CE)
Relator)
O Artigo 101, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"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."
(Do

Trata-se de um problema de sistematização. A redação do projeto da
Câmara deferia uma respon.l>abilidade cujo nível deve ser da alçada do
Ministério da Agricultura, cabendo a
êste a iniciativa de propor a inclusão,
em sua proposta orgamentária, dos
recursos indispensáveis ao funcionamento do Conselho.
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parágrafo único, por outro lado,
indica o Ministério da Agricultura como órgão capaz de receber, em primeira instância e por vinculação administrativa, as contas, com o resguardo da observância da legislação
existente sôbre o assunto.

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 repretação e defesa do sistema cooperativista;

Emenda n.o 16. (CN)

j) manter relações de integração
com as entldades congêneres do exterior e suas cooperativas.
§ I.O - A Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB, será constituída de entidades, uma para cada
Estado, Território e Distrito Federal
criadas com as mesmas característi~
cas da organização nacional.
§ 2.° - As Assembléias-Gerais do
órgão central serão formadas pelos
representantes credenciados das filiadas, 1 (um) por entidade, admitindose 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.
§ 4.° - 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. - A atual Organização das
Cooperativas Brasileiras e as suas filiadas ficam investidas das atribuições e prerrogativas conferidas nesta
lei, devendo, no prazo de um ano,
promover a adaptação de seus estatutos e a transferência da sede nacional.
Art. - 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.

Suprimam-se os artigos 90, 91 e substitua-se o art. 105 pelo seguinte:
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 govêrno, estruturada
nos têrmos 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 tôdas 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 estrtura social, seja quanto
aos métodos operacionais e orientação juridica, mediante pareceres e recomendações, sujeitas, quando fôr 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 acôrdo com os ramos
do cooperativismo;

C/OMISSO
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- 15Parágrafo 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 aquêle montante fôr
superior.
Art.
- Fica instituída, além do
pagamento previsto no parágrafo
único do artigo
, a Contribuição
Cooperativista que será recolhida
anualmente pela cooperativa após o
encerramento de seu exercício social,
a favor da Organização das Cooperativas Brasileiras de trata o artigo 105
desta lei.
§ 1.° - 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, às suas filiadas, quando constituídas.
§ 2.° - No caso das cooperativas
centrais ou federações, a Contribuição
de que trata o parágrafo anterior
será calculada sôbre os fundos e reservas existentes.
§ 3.° - A Organização das Cooperativas Brasileiras poderá estabelecer
um teto à contribuição Cooperativista,
com base em estudos elaborados pelo
seu corpo técnico.
A emenda tem por objetivo melhor
sistematizar o Capítulo XVI, que
trata da representação do sistema cooperativista, dando à Organização das
Cooperativas Brasileiras mais consentaneidade com o sistema propriamente dito e a sua qualificação de órgão
consultivo do Govêrno Federal, retirando-lhe qualquer eiva sindicalista,
emergente dos artigos 90 e 91.
Emenda n.o 17 (CE)
O art. 111 do projeto passa a ter a
seguinte redação:
"Fica estabelecido o prazo de 36
(trinta e seis) meses para que as
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das nos orgaos competent
mulem os seus estatutos, no~""'~"
fôr cabível, adaptando-se ao disposto na presente lei."
Há emprêsas que se organizaram no
setor da produção açucareira, sob a
forma de sociedade cooperativa e que,
para efeito de personificação e funcionamento, obtiveram, em caráter
provisório, registro no antigo INDA,
cujas atribuições são hoje exercidas
pelo INCRA.
Os estatutos dessas entidades não só
se acham enquadrados, exatamente,
na Lei Cooperativista vigente, como
também apresentam dissonâncias com
disposições do projeto de lei cooperativa ora em tramitação no Senado.
Deverão, em conseqüência, cedo ou
tarde, adaptar-se às regras do nôvo
diploma ou, então, a uma estrutura
organizacional específica que, oportunamente, lhes será proporcionada mediante legislação adequada, a ser especialmente editada para êsse fim.
A dilatação do prazo de 12 (doze)
para 36 (trinta e seis) meses, prendese exatamente à necessidade de promover essa nova elaboração legislativa a ser feita, sem maior precepitação e com as devidas cautelas, em face de todos os dados indispensáveis
para o seu correto equacionamento
jurídico, tanto no interêsse da estabilidade daquelas organizações, como
no do Poder Público, a que estão vinculadas por intermédio do Instittuo
do Açúcar e do Alcool.
Emenda D.o 18 (CE)
"Fica suprimido o art. 112 e seu
parágrafO único do Projeto de Lei
n.o 292-B, de 1971, ora em tramitação no Senado."
As disposições do art. 112 e seu parágrafO visaram a permitir que as cooperativas produtoras de açúcar viessem a ser dotadas oportunamente de
um estatuto legal que facultasse a sua
transformação em tipo de organização societária mais consentânea com
a sua verdadeira estrutura econômica
e suas reais finalidades.

- 16A modificação do prazo do artigo
111, de 12 (doze) meses para 36 (trinta e seis) meses, atende, implicitamente, a êsse objetivo, proporcionando
ao Poder Executivo a possibilidade de
estudar um projeto de lei, com os necessários cuidados, para submetê-lo,
oportunamente, à apreciação do Poder
Legislativo.
Emenda n.o 19 (CE)
Acrescentar em Disposições Transitórias
"Art.
As Cooperativas dos
Estados, Territórios ou Distrito
Federal, enquanto não constituírem seus órgãos de representação,
serão convocadas as Assembléias
da OCB, como vogais, com 60 (sessenta) dias de antecedência, mediante editais publicados 3 (três)
vêzes em jornal de grande circulação local."
Trata-se de um desdobramento natural da emenda oferecida a.o artigo
105 e à supressão dos artigos 90 e 91,
porquanto aquelas cooperativas que
ainda não constituíram seus órgãos
de representação não devem ficar ausentes às convocações das Assembléias
da OCR
Ante o exposto, somos de parecer
favorável à aprovação do Projeto de
Lei da Câmara n.O 63, de 1971 com as
Emendas n.OS 1 a 19 CE; e contrário
a emenda oferecida pelo Senador Helvídio Nunes, como membro da Comissão.
É o parecer.
Sala das Comissões, em 10 de novembro de 1971. - Magalhães Pinto,
Presidente - Flávio Brito, Relator Paulo Guerra - Helvídio Nunes Amaral Peixoto - Jessé Freire - Geraldo Mesquita - José Lindoso.
PARECER N.o 555
da Comissão de Legislação Social
Relator: Sr. Wilson Campos
Vem à apreciação da Comissão de
Legislação Social projeto de lei, de
iniciativa do Poder Executivo, que na

Câmara dos Deputados tomou o n. O
292-B, sendo remetido ao Senado Federal, onde tramita com o n.O 63, de
1971.
No âmbito da Comissão de Legislação Social hâ muito pouco o que dizer
sôbre a proposição, embora reconheçamos a sua extraordinária validade e
o sentido atual que o Govêrno pretende dar ao Sistema Cooperativo
Nacional.
Efetivamente, depois do Decreto-lei
n.o 59, de 1967, o Govêrno da Revolução estava devendo aos milhares de
cooperativistas brasileiros uma reformulação na definição da Política Nacional de Cooperativismo, eis que o
diploma legal acima mencionado, baixado em forma de decreto-lei, ao final
do Govêrno do saudoso Presidente
Humberto de Alencar Castello Branco,
deixava muito a desejar, muito mais
pelo que deixou de legislar e menos
pelas suas imperfeições, que apesar
dos esforços e das boas intenções, não
conseguiu colimar os objetivos a que
se propunha.
Diz Sua Excelência o Senhor Ministro da Agricultura, na exposição de
motivos que acompanhou o projeto,
ao referir-se à importância da proposição:
"Tal iniciativa, que reputamos
de alta relevância, enquadra-se
nas metas do Govêrno de Vossa
Excelência de apoio efetivo à
área rural, para incorporá-la ao
processo de desenvolvimento nacional.
Dentro dessa linha de atuação,
realmente não seria possível desconhecer a importância fundamental do cooperativismo brasileiro, que vem desempenhando
transcedente tarefa na organização de uma estrutura sócio-econômica, que corresponde plenamente às múltiplas exigênCias do
desenvolvimento nacional.
A preocupação governamental de
dispensar o necessário apoio às
atividades cooperativistas, ressalta do programa "Metas e Bases
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p." • Ação do Govêmo", onde 17
Coop.,.tivi,,"o durante
figura promessa de concessão de 35 anos e de pertencer aos quaLfu:~_
estímulos especiais do Cooperati- dirigentes da Confederação Nacional
vismo".
de Agricultura, emprestando a todos
uma contribuição moêstes
Essas considerações se nos afiguram desta, setores
saturada de civismo, de
suficientes para podermos proferir o espíritoporém
público
de vontade de sernosso voto na Comissão de Legislação vir ao meu País,e graças
a Deus, traSocial, sobretudo diante do extraordi- ços êstes que sempre marcaram as
nário e minucioso tratamento que o minhas atitudes na vida pública.
Parlamento deu à Proposição original
do Govêrno.
A presente proposição é decorrente
um compromisso solene, assumido
de
Na Câmara dos Deputados, após
pelo
Ministro Cirne Lima, num meelaborados relatórios e pareceres a
morável
congresso de cooperativistas,
proposição foi aprovada e veio para o
realizado em Belo Horizonte, em 1969,
Senado.
durante o qual, além de reunir em
No Senado foi distribuído às Comis- uma única entidade nacional, resões de Economia, Agricultura e Fi- presentativa do sistema - fundindo
nanças, além da de Legislação Social. a ABCOOP e a UNASCO, na OrganiO mérito, para a de Economia, com a zação das Cooperativas Brasileiras,
experiência e o espírito do nobre Se- OCB, portanto uma vitória de lidenador Flávio Brito a pontificar nos rança, Sua Excelência comprometeutrabalhos de apreciação das emendas se em patrocinar pessoalmente a revisão da legislação então vigente.
oferecidas pelo Plenário do Senado.
Nestas condições, somos de parecer
favorável ao Projeto de Lei da Câmara n.o 63, de 1971 (N.o 292-B, de 1971
- na Casa de Origem), de iniciativa
do Excelentíssimo Senhor Presidente
da República.
Sala das Comissões, em 9 de novembro de 1971. - Heitor Dias, Vice-presidente, no exercício da Presidência Wilson Campos, Relator - Benedito
Ferreira - Paulo Tôrres - Orlando
Zancaner.
PARECER N.o 556
da Comissão de Finanças
Relator: Sr. Flávio Brito
Para honra nossa fomos designados Relator do Projeto n.o 63, de
1971, que institui o regime jurídico
das sociedades cooperativas e define
a Política Nacional de Cooperativismo, também no âmbito da Comissão
de Finanças, seguramente pelas razões de ser o Relator do Subanexo do
Ministério da Agricultura para os
projetos do orçamento anual para
1971 e o Orçamento Plurianual de Investimentos do referido Ministério,
além de atuar na Política Nacional
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Efetivamente o Ministério da Agricultura cumpriu o prometido e na exposição de motivos que acompanhou
o projeto de lei, afirma o Ministro
Cirne Lima:
"Em face do exposto e atendendo
aos imperativos reclamad.os pela
nossa realidade, de par com a
manutenção dos princípios já
consagrados pelo sistema, algumas alterações de profundidade
foram introduzidas no projeto de
lei."
O mérito da proposição foi examinado minuciosamente na Comissão de
Economia.
PARECER SOBRE AS EMENDAS
Emenda n.o 1
Autor: Senador Nelson Carneiro
Inclua-se no artigo 14, parágrafo
único com a seguinte redação:
"Parágrafo único - E vedada a
constituição de sociedade cooperativa com áreas de ação e objetivos sociais coincidentes."
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Justificação
O projeto altera, profundamente, a
conceituação de áreas de admissão ou
área de ação das cooperativas: enquanto pela legislação em vigor 3ão
traçados limites geográficos para a
área de ação das cooperativas, pela
proposição tais limites se resumem
nas possibilidades de reunião, contrôle, operações e prestações de serviços.

A lei deveria impedir a criação de
novas cooperativas com áreas de ação
e objetivos sociais coincidentes, a fim
de evitar a dispersão de recursos, e
encarecimento de custos operacionais,
que só onerariam, no caso, os produtores de leite e conseqüentemente, os
consumidores.
Esta emenda é apresentada em
atendimento à sugestão da Cooperativa Central dos Produtores de Leite
(CCPL) , da Guanabara.
PARECER
Não nos parece válido o princIpIO
legal invocado pelo Nobre autor da
Emenda, mesmo porque não se pode
compreender sejam vedadas as constituições de Sociedades Cooperativas,
com áreas de ação e objetivos sociais
coincidentes, que a nosso ver deve ser
m!1téria mais seletiva para o órgão
normativo e superior do cooperativismo, conforme se pode depreender do
conteúdo do art. 97 do projeto da Câmara. Parecer contrário.
Emenda n. o 2
Autor: Senador Nelson Carneiro
No artigo 15, item IV, suprima-se
a seguinte expressão:
" ... nacionalidade, estado civil,
profissão e residência ... "
Justificação
O item II do art. 15 já inclui, entre as declarações do ato constitutivo
da sociedade cooperativa, o "nome, nacionalidade, estado civil, profissão e
residência". Desnecessária, assim, a
sua repetição no item IV do mesmo
artigo.

A presente emenda é apresentada
em atendirr.ento a sugestão que nos
foi enviada pela Federação Leste
Meridional das Cooperativas de Economia e Crédito Mútuo da Guanabara.
PARECER
As qualificações mencionadas nos
incisos II e IV são para finalidades
distintas.
Levando em conta, tOdaviá, que a
redundância visa eliminar as possibilidades de interpretações que haja da
intenção do legislador, é que nos manifestamos pela rejeição da emenda.
Emenda n. o 3
Autor: Senador Nelson Carneiro
No art. 18, § 7. 0 , in fine, onde se lê:
"da data em que fôr autorizado a
funcionar",
Leia-se: "da data em que foram arquivados os documentos na Junta ComerciaL"
Justificação
1. O órgão normativo dá autorização para funcionar com data muito
anterior àquela em que entrega as
vias e a certidão para a Junta Comercial.
2. A Junta Comercial, por sua vez,
para preparar os documentos, gasta
de 15 a 20 dias após o seu recebimento e fazem, às vêzes, exigências extras, que demandam 10 a 15 dias.
Dessa forma, até que os documentos
sejam arquivados na Junta Comercial, podem decorrer entre 50 a 60
dias - e a Cooperativa fica reduzida
a um mínimo de prazo para entrar
em funcionamento ou, então, pode
ver caducar a sua autorização antes
do arquivamento dos documentos na
Junta Comercial.
Impõe-se, assim, a modificação
proposta na presente emenda, que
manda contar o prazo de caducidade
da autorização a partir da data em
que os docllmentos corespondentes
foram arquivados na Junta Comercial.

3.

c,O MrS 30 .

- 194. A emenda consubstancia sugestão da Federação Leste Meridional
das Cooperativas de Economia e Crédito Mútuo da Guanabara.
PARECER
O marco inicial para os prazos fatais, a nosso ver, deve ser contado a
partir do registro do ato constitutivo
na junta comercial.
Somos pela sua aprovação.
Emenda n.o 4
Autor: Senador Nelson Carneiro
Acrescente-se ao art. 38 mais um
parágrafo, com a seguinte redação:
"§ 4.° - A publicação em jornais
dos editais de convocação não é
obrigatória para as cooperativas
formadas entre os empregados de
emprêsas."

Justificação
Os associados de uma cooperativa
formada entre empregados de uma
determinada emprêsa não irão tomar
conhecimento, dos editais pela publicação em jornal, mas pela sua fixação, como de cartazes, em dependências da emprêsa, obrigatoriamente
freqüentados por todos.
Esta emenda é apresentada por sugestões da Federação Leste Meridional
das Cooperativas de Economia e Crédito Mútuo da Guanabara.
PARECER
A exigência da publicação dos editais em jornal tem o objetivo de dar
ampla divulgação às convocações. A
simples aposição de cartazes ou equivalentes pode ser contestada, além
de servir de objeto de ações sub-reptícias, ficando, ao final, no caso de
uma contestação, palavra contra palavra. Pela rejeição.
Emenda n.o 5
Autor: Senador Nelson Carneiro
No caput do art. 47, suprima-se a
expressão:
"sendo obrigatória a renovação
de, no mínimo, 1/3 (um têrço) do
Conselho de Administração."
,
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Justificação {C'-9MANé~'~
Ao tornar obrigatória a r
nos órgãos diretivos das cooperativas,
o projeto propicia a descontinuidade
administrativa.
As eleições, realmente, devem ser
realizadas periodicamente, mas, igualmente, deve prevalecer a vontade soberana das A~sembléias Gerais que,
se assim o desejarem, poderão reeleger os membros da Diretoria que quiserem.
Esta emenda é apresentada por sugestão da Cooperativa Central dos
Produtores de Leite (CCPL), da Guanabara.
PARECER
A renovação é um principio salutar
e estava bem mais ampliadO na proposição original. Ao apreciar o projetá; a Comissão de Agricultura e Politica Rural da Câmara apresentou
emenda modificando o texto original
que tornava obrigatória a renovação
de no mínimo 1/3 dos cargos diretivos, fixando a obrigatoriedade da renovação apenas no Conselho de Administração, o que se nos afigura
válido. A Câmara aceitou a emenda
de sua Comissão de Agricultura e Política Rural.
ll:sse também é o nosso entendimento. Parecer contrário.
Emenda n.o 6

Autor: Senador Nelson Carneiro
No item I do parágrafo único do
art. 81, logo após a expressão: - "despesas gerais",
- acrescente-se: "ou de parte destas."
Justificação
Pensamos que a Cooperativa pode
estabelecer a distribuição entre todos
os associados de parte das despesas
gerais e não do seu valor total. Não
constando a ressalva, poder-se-á interpretar a disposição como mais elástica do que o é, permitindo a distritribuição do valor total das despesas.

- 20Apresentamos a presente emenda
em atendimento a sugestão da Federação Leste Meridional das Cooperativas de Economia e Crédito Mútuo
da Guanabara.
PARECER
Trata-se de uma faculdade inerente
às cooperativas, pelas suas assembléias-gerais, se o ilustre autor da emenda desejou referir-se ao espírito contido no art. 79. Parecer contrário.
Emenda n.o 7
Autor: Senador Nelson Carneiro
No art. 89, inclua-se parágrafo único, com a seguinte redação:
"Parágrafo único - São extensivos aos dirigentes das Cooperativas de Crédito Mútuo e de Consumo, o disposto no art. 543, da
Consolidação das Leis do Trabalho e demais preceitos legais que
asseguram direitos e vantagens
aos empregados eleitos para cargos de administração sindical ou
de representação profissional."

Cooperativas, que grande n úmero de
empregadores pràticamente impede os
seus empregados, diretores de Cooperativas Operárias de exercerem suas
relevantes funções em tais órgãos,
proibindo-os de se afastarem dos seus
locais de trabalho, mesmo quando
comprovadamente indispensável à
Cooperativa que dirigem.
Indispensável, dessa forma, que se
reconheça a êsses administradores os
mesmos direitos e vantagens assegurados em lei aos dirigentes sindicais,
aos quais são assemelhados, como de
Justiça e Direito.
Apresentamos êste projeto atendendo apêlo que nos foi enviado pela
Cooperativa Habitacional dos Operários Sindicalizados Aeroviários e Propagandistas em Produtos Farmacêuticos da Guanabara.
PARECER
Em emenda de nossa autoria, apresentada perante a Comissão de Economia, atendemos num sentido mais
amplo e com mais adequação, o pretendido pelo nobre Senador Nelson
Carneiro.
Por êste motivo não podemos acolher a presente emenda pelo que lhe
oferecemos parecer contrário.

Justificação
4s Cooperativas de Crédito Mútuo e
de Consumo existentes no País, atualmente, representam grande elo de ligação entre o trabalhador e o GovêrEmenda n.o 8
no. As Cooperativas Habitacionais
Operárias, por exemplo, vêm désenAutor: Senador Nelson Carneiro
volvendo, sob a orientação do Banco
Nacional da Habitação, importante - In fine do caput do art. 93, supritrabalho no sentido de que o grande ma-se a expressão:
... "a não ser no caso de constibeneficiado do Plano Nacional de Habitação seja, realmente, o operáriO
tuição de sindicatos de empregabrasileiro.
dos."
E assim, em todos os setores, agem
Justificação
as Cooperativas Operárias: de forma
Se pelo art. 91 é dado à OCB "prerefetiva, de melhoramento da condição
rogativa
sindical", não entendemos
do trabalhador brasileiro, em inteiro
como possa ser eliminada essa prerentrosamento com o Govêrno.
rogativa quando da constituição dos
Urge, portanto, que se procure, sem- Empregados em cooperativas. O Sinpre, fortalecer a posição, dessas Co- dicato dos Empregados terá que manoperativas e dos seus componentes, ter contato com a OCB que terá "prerque são abnegados servidores da co- rogativa sindical" patronal.
letividade.
Encaminhamos a presente Emenda
Acontece, entretanto, talvez por in- à apreciação da Casa, por sugestão
compreensão da alta função dessas da Federação Leste Meridional das

-,

- 21Cooperativas de Econômia e Crédito Mútuo da Guanabara.
PARECER
Não cabe a emenda no mencionado
art. !J3. Somos contrários à emenda.
Emenda n.o 9
Autor: Senador Nelson Carneiro
No Artigo 93: Suprima-se o item III.
Justificação
O art. 93 estabelece que o Poder
Público, por iniciativa própria ou solicitação da Assembléia-Geral ou do
Conselho Fiscal, intervirá nas cooperativas quando ocorrer um dos seguintes casos:
"I -

.. . ... . . ... . . .. . ... ...... .. .

II - " . . . ...... . . . . ..... .... ... .
III - paralisação das atividades
sociais por mais de 180 (cento e
oi ten ta dias.
Ora, nos têrmos do art. 62, as sociedades cooperativas se dissolvem de
pleno direito:
"VII - pela paralisação de suas
atividades por mais de 120 (cento
e vinte) dias."
Dessa forma , o Poder Público não
poderá intervir no caso do art. 93, lII,
porquanto a cooperativa estará dissolvida de pleno direito.
Necessário, portanto, a supressão do
item IH do art. 93 por conflitante com
o art. 62, item VII.
A presente emenda consubstancia
sugestão da Cooperativa Central dos
Produtores de Leite (CCPL) da Guanabara.
PARECER
Muito oportuna se nos afigura a emenda do nobre Senador Nelson Carneiro. Efetivamente há um conflito
entre os arts. 62 e 93. Enquanto o primeiro, no Capítulo que trata "da dissolução e liquidação", invoca 120 dias
de paralisação, como causa eficiente
para dissolver-se uma sociedade cooperativa, o segundo, ou seja o art. 93,
inserido no Capítulo XIII "- Da Fis-

callzação e Contrôle, faculta ao Poder Público, por interméd:o da administração central, intervir nas cooperativas no caso de "paralisação de
suas atividades por mais de 180 dias."
Toda via, en tendemos que o inciso
III não deva ser ellminado e sim colocado em isonomia com o prazo estabelecido no art. 62. Somos, pois, pela
apresentação de uma subemenda que
mantenha o inciso llI, modificando-se,
assim, a proposição do ilustre colega
representante da Guanabara:
Sub emenda
Redija-se o item lII, do art. 93, da
seguinte forma:
"III - paralisação das atividades
sociais por mais de 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos."
Emenda n.o 10
AUTOR: Senador Nelson Carneiro.
No § 2.° do art. 93, onde se lê: "da
data de sua constituição",
Leia-se: "da data do arquivamento
na Junta Comercial."
Justificação
As Cooperativas de Crédito quandO
se constituem são obrigadas a recolher
todo o capital realizado ao Banco
Central do Brasil. No caso, o pagamento teria que ser feito com
recursos de quem? Seria ilegal reter as
importâncias referentes à "Contribuição Sindical Coperativista", pois, de
acôrdo cOm a Lei n.o 4.595, deve se;r
recolhido ao Banco Central qualquer
importância recebida dos subscritores
até a autorização de funcionamento
Esta emenda representa sugestão da
Federação Leste Meridional das Cooperativas de Economia e Crédito M.Q,tuo da Guanabara.
PARECER
O art. 93 não comporta a emenda apresentada. Parecer contrário.

- 22Emenda n.o 11
AUTOR: Senador Nelson Carneiro.
No art. 110, acrescente-se parágrafo único com a seguinte redação:
"Parágrafo único - Os resultados
positivos obtidos nas demais operações sociais das cooperativas
não p0derão ser, em hipótese alguma, considerados como renda
tributável, qualquer que seja a sua
destinação."
Justificação
Indispensável o acréscimo do parágrafo único proposto, vez que algumas Delegacias da Receita Federal
vêm negando a isenção, . apesar da
clareza do art. 104 do Decreto ..... .
n.O 60.597.
Se a isenção não constar expressamente da lei, forçosamente surgirá
grande número de processo e recursos
junto às Delegacias da Receita, que
continuarão negando a sua existência.
•
Esta emenda é apresntada em atendimento a súgestão da Federação Leste Meridional das Cooperativas de Economia e Crédito Mútuo da Guanabara.
PARECER
A matéria nos parece ter recebido o
tratamento adequado na Câmara dos
Deputados, não necessitando, asim, de
reformulação, mesmo porque o Executivo deverá baixar nôvo regulamento,
tendo em vista a reformulação do cooperativismo, conseqüência do presente
projeto, isto sem falar na hnpropriedade de sua colocação, eis que a emenda deve re~erir-se ao art. 10~ e não ao
110. So~os, pois, contrário à emenda.
Após o estudo do projeto e das
emendas ao mesmo apresentadas, concluímos favoràvelmente à aprovação
da proposição e da Emenda n.o 3; e
com subemenda à Emenda n.O 9, e
contrário às Emendas de n .OS 1, 4,
5, 6, 8, 10 e 11, tôdas apresentadas pelo

Senador Nelson Carneiro, membro da
Comissão.
É o parecer.
Sala das Comisões, em 10 de novembro de 1971. - Virgílio Távora, Presidente - Flávio Brito, Relator - Ruy
Santos - Mattos Leáo -- Dinar"te Mariz - Geraldo Mesquita - Franco
Montoro - Saldanha Derzi - Carvalho Pinto - Nelson Carneiro, com
restrições.
EMENDAS APRESENTADAS PELA
COMISSAO DE FIN ANÇAS DE
ACõRDO COM AS CONCLUSõES
DO PARECER SUPRA.
Emenda n.o l-CF
Ao art. 18
No art. 18, ~ 7.°, in fine, onde se lê:
" ... da çlata em que fôr autorizado a funcionar"
leia-se:
" ... da data em que foram arquivados os documentos na JUNTA
COMERCIAL" .
Emenda n.O 2-CF
Ao art. 93 Dê-se a seguinte redação ao inciso
III do art. 93:
"IlI - paralisação das atividade~
sociais por mais de 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos".
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro) - O expediente lido vai à publicação.
Sôbre a mesa, comunicação que vai
ser lida pelo Sr. 1.°-Secretário.
É lida a seguinte :
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a
Vossa Excelência que, tendo deliberado desistir do restante da licença em
cujo gôzo me achava, reassumo hoje
o exercício do meu mandato.
Sala das Sessões, em 11 de novembro de 1971. - Joáo Calmon
Publicados no D.e.N. (Seçã.o II) de 12-11-71
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO
•

N.o 339, de 1971
Institui o "Dia do Pintor".

(DO SR. WALTER SILVA)

(A Comissão
Justiça) .

de

Constituição

e

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica instituído o "Dia do
Pintor", que será comemorado anualmente, a 18 do' outubro,
Art. 2.° Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação

Os Artistas pintores tranSportam
para a tela a palsaggem e os COSLUmes dos povos.
E' justo que sejam homenageaC:os,
po,s são êles que retratam em seus
quadros, a beleza sem par de nossa
terra e de nossa gente.

A paleta e 08 pincéis celebrizaram
vultos como Parreiras, Bernardell1,
Amoêdo, Batista da Costa, Carlos
Chambelland, Manoel Madruga, Jurandir Paes Leme, Pedro Bruno, o
Pintor de Paquetá e tantos outros.
A pintora Gabriela Dantés. ,auread? no Salão Nacional de Belas Artes
tem contribuldo em muito, para a Instituição do "Dia do Pintor" , no Brasil, tendo conseguido seu "desideratum" no Paraguai, no Estado ne São
Paulo, na Guanabara e em Jutros
centros do Pais.
A data Indicada para a homenagem é o dia 18 de outubro, por ser
o dia do pat.r.ono dos artistas da paleta: o Apóstolo São Lucas.
Nada mais justo, portanto, que no
plano federal se preste, tão significativa homenagem.
Sala das Sessões, Deputado Walter
Silva.

Departamento de Imprensa Nacional _ Brasília ___ 1971
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EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI DA CÂ
MARA DOS DEPUTADOS que define a p olítica
Nacional de Cooperativismo, institui ore
gime jurídico das sociedades cooperativas
. e dá outras providências.

N9

1

(corresponde à emenda n9 l-CE)

Ao art. 29, parágrafo único.

-

Suprima-se a expressa0 "in fine":

•

"que pretendam executar ou executem atividades con
sideradas prioritárias nos planos governamentais."

N9 2
(corresponde à emenda n9 2-CE)

Ao art. 89 acrescente-se o seguinte parágrafo:

,

f parágrafo único. Pa~a a prestação de serviços de

in

terêsse comum, é permitida a constituição de cooperativas centrais, às quais se associem outras cooperativas
de objetivo e finalidades diversas . ~i
N9 3
(corresponde à emenda n9 3-CE)
,

Acrescente-se ao art. 18, § 49, in fine, o seguinte:
,

"§ 49 - .•• dias, exceção feita às cooperativas

crédito, às seções de crédito das
(
I

,

\~,

S
,

l

de

cooperati-

-

- - - -- -

---------------------------~

- 2 -

\ vas agrícolas mistas e às cooperativas ha
bitacionais, hipótese em que o recurso se
rã apreciado pelo Conselho Monetário
Na
cional, no tocante às duas primeira~ e pe
lo Banco Nacional de Habitação em relação
às últimas."

N9 4
(corresponde à emenda n9 l-CF)
No art. 18, §. 79, in fine, onde se lê:

" ••• da data em que fôr autorizado a funcionar."
Leia-se:
" da data em que foram arquivados os documentos na
Junta Comercial."
N9

5

(corresponde à emenda n9 4-CE)
Ao inciso IV, do art. 21, dê-se a seguinte redação:

(

:

"IV - A forma de devolução das sobras registradas
aos associados, ou do rateio das perdas apu
radas por insuficiência de contribuição para
cobertura das despesas da sociedade.
I

N9 6
(corresponde à emenda n9 5-CE)
Ao art. 35, acrescente-se o seguinte inciso:

/fIV

- por deixar de atender aos requisitos

estatu

-

3 -

tários de ingresso ou permanência na cooperativa. '
N9 7
(corresponde à emenda n9 6-CE)

.,
Ao art. 42, dê-se a seguinte redação:
\

~-

#Art. 42 - Nas cooperativas singulares, cada associa
( / do presente ou representado não terá direi to a mais de ! ( um'
7 voto, qualquer que seja o número de suas quotas-partes.
~

§ 19 - Nas assembléias~gerais das cooperativas

singu
lares cujos associados se distribuam por área distante
a
mais de 50 km da sede, ou no caso de doença comprovada, será
permitida a representação por meio de mandatário que tenha
a qualidade de associado no gôzo de seus direitos sociais e
não exerça cargo eletivo na sociedade, vedado a cada manda
tário dispor de mais d~três votos, compreendido o seu.
§ 29 - Nas coooerativas singulares, cujo número de as
~

,\

.

sociados fôr superior a ' ~1' poderá o mandatário que preen
cher as condições do parágrafo anterior representar até
o
máximo de "quatro associados, de conformidade com o critério
que, em função da densidade do quadro associativo, fôr esta
belecido no estatuto.
I

§ 39 - Quando o número de associados nas cooperativas
(j

000"

singulares exceder a,l ~ rê ~ mil, pode o estatuto estabelecer
que os mesmos sej am representados nas assembléias-gerais por
delegados que se revistam com as condições exigidas para o
mandatário a que se refere o § 19. O estatuto determinará o
número de delegados, a época e a forma de sua escolha
por
tempo
grupos seccionais de associados de igual número e o
de duração da delegação.
§ 49 - O delegado disporá de tantos votos quantos

fo

\

,

,

(f

- 4 rem os associados componentes do grupo seccional que o
geu.

ele

§ 59 - Aos associados localizados em áreas afastadas,

os quais, por insuficiência de número, não puderam ser orga
nizados em grupo seccional próprio, é facultado comparecer
pessoalmente às assembléias para exercer o seu direito
de
voto.
§ 69 - Os associados, integrantes de grupos
seccio
nais, que não sejam delegados, poderão comparecer às assem
bléias~gerais, privados, contudo, de voz e voto.
§ 79 - As assembléias-gerais compostas por delegados

decidem sôbre tôdas as matérias que, nos têrmos da lei ou
dos estatutos, constituem objeto de decisão da assembléia,
geral dos associados. "
8
(correspondente à emenda n9 7-CE)
N9

Ao inciso I-C do art. 44 dê-se a seguinte redação:
"I -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•• •• • • •• •• •• • ••• • • •• •• •• •••• •• •• •• •• •• •• • • •• •• •

c)

f

-

demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas
decorrentes da insuficiência das contribuições
para cobertura das despesas da sociedade e o pa
recer do Conselho Fiscal. fo
N9

9

(corresponde à emenda n9 8-CE)
Ao inciso II do art. 44 dê-se a seguinte redação:
"lI - destinação das sobras apuradas ou rateio
das
perdas decorrentes da insuficiência das contri
buições para cobertura das despesas da socieda
parce
de, deduzindo-se, no primeiro caso, as
las para os Fundos Obrigatórios · <'

•

- 5 -

10
(corresponde à emenda n9 9-CE)
N9

-

Acrescente-se, na seçao IV, o seguinte artigo:
/t

• a Art .

v-r
\

....

- Os empregados de empresas que sejam eleitos
diretores de sociedades cooperativas pe l os
mesmos criadas gozarão das garantias assegu
radas aos dirigentes sindicais pelo
art.
543 da Consolidação das Leis do Trabalho(De
.
ereto-lei n9 5 452, de 19 de maio de 1943)."'--'

11
(corresponde à emenda n9 10-CE)
N9

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo:
/
<, ~
" Art. ~ A entrega da produção do associado a sua co
operativa significa a outorga a esta de pIe

nos podêres para a sua livre disposição, in
clusive para gravá-la e dá-la em
garantia
de operações de crédito realizadas pela so
ciedade, salvo se, tendo em vista os usos e
costumes relativos à comercialização de de
terminados produtos, sendo de interêsse do
produtor, os estatutos dispuserem de outro
modo •
12
(corresponde à emenda n9 Il-CE)
N9

Acrescente-se ao art. 84, in fine:
11

Art. 84 -

sociais e estejam de conformi dade
com a presente lei. 11
• • ••••

,

- 6 -

N9 13
(corresponde à emenda n9 13-CE)
Ao art. 93.

o Art. 93 passa a vigorar acrescido do seguinte pa
rágrafo:
I

r

,JÍparágrafo único. Aplica-se, no que couber, às Co
operati vas Habitacionais, o disposto neste artigo. fl
N9 14
(corresponde à emenda n9 2-CF)
Ao inciso II I do art. 93, dê-se a seguinte redação:
"III - paralização das atividades sociais por mais
de 120 (cento e vinte) dias consecutivos."
N9 15
(corresponde à emenda n9 14-CE)
Ao art. 95
Dê-se ao art. 95 a seguinte redação:
"Art. 95. A orientação geral da política coopera
nacional caberá ao Conselho Nacional de Cooperativis
o - CNC, que passará a funcionar junto ao Instituto Nacional
ae Colonização e Reforma Agrária - INCRA, com plena autonomia
administrativa e financeira, na forma do art. 172 do Decretolei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, sob a presidência do
Ministro da Agricultura e composto de 8 (oito) membros indica

•

- 7 dos pelos seguintes órgãos representados:
/ L~

I - l\-li nistério do P lanej amento e Coordenação Geral;
.-11

- Ministério da Fazenda, por intermédio do

Banco

Central do Brasil;
111 - Ministério do Interior, por intermédio
do Banco
Nacional da Habitação;
IV - Ministério da Agricultura, por intermédio do In~
tituto 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 do inciso V(qmn
to) dêste artigo contará com 3 (três) elementos para fazer-se
representar no Conselho.
11

N9 16
(corresponde à emenda n9 l5-CE)
Ao art. 101.
Dê-se ao art. 101 a seguinte redação:

/'

•

I

UArt. 101 - O Ministério da Agricultura incluirá,
em sua proposta orçamentária anual, os recursos
financeiros
solicitados pelo Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC,pa
ra custear seu funcionamento.
Parágrafo único. As contas do Conselho Nacional
de Cooperativismo - CNC, serão prestadas por intermédio do Mi
nistério da Agricultura, observada a legislação
específica
que regula a materia.,'
~

/,

,

N9 17
(corresponde à emenda n9 l6-CE)

1

..

,

,

,

,- ,
"

.

I~

I - Suprimam-se os arts. 90 e 91 .

)

•

•

- 8 -

II - Dê-se ao art. 105 a seguinte redação:
"CAP!TULO XVI
Dq Representação do Sistema Cooperativista
Art. 105 - A representação do sistema cooperativis
ta nacional cabe à Organização das Cooperativas
BrasileirasOCB, sociedade civil, com sede na Capital Federal, órgão técni
co-consultivo do govêrno, estruturada nos têrmos desta lei, sem
finalidade lucrativa, competindo-lhe precipuamente:
a) manter neutralidade política e indiscriminação
racial, religiosa e social;
~ 3~
b) integrar todos os ramos das atividades coopera
ti vistas;
c) manter registro de tôdas as sociedades coopera
tivas 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 pare
ceres e recomendações, sujeitas, quando fôr o caso, à
aprova
ção do Conselho Nacional de cooperativismo - CNC;
e) denunciar ao Conselho Nacional de Cooperativis
mo 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
acôrdo 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 condi
ção de órgão de representação e defesa do sistema cooperativis
,,
'. ta;

•

•

•

,

,

- 9 -

j) manter relações de integração com as enti dades con
....

generes do exterior e suas cooperativas.
§ 19 - A Organização das Cooperativas

Brasileiras
OCB, será constituída de entidades, urna para cada Estado, Ter
ritório e Distrito Federal, criadas com as mesmas característi
cas da organização nacional.

-

§ 29 - As Assembléias-Gerais do órgão central

•

~S

serao
formadas pelos representantes credenciados das filiadas,l (um)
por entidade, admitindo-se proporcionalidade de voto.
§ 39 - 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 •
§ 49 - A composição da Diretoria da Organização
das
Cooperativas Brasileiras - OCB será estabelecida em seus esta
tutos sociais .
§ 59 - Para o exercício de cargos de Diretoria e Con
selho ~iscal, as eleições se processarão por escrutínio secre
to, permitida a reeleição para mais um mandato consecutivq~
III - Acrescente-se após o art. 105.

(

r

"Art. /'6 - A atual Organização das Cooperativas Brasi
leiras e as suas filiadas ficam investidas das atribuições
e
prerrogati vas conferidas nesta lei, devendo, no prazo de
ano, promover a adaptação de seus estatutos e a transferênci a
da sede nacional.
- As cooperativas são obrigadas, para seu fun
cionamento, a registrar-se na Organização das Cooperativas Bra
sileiras ou na entidade estadual, se houver, mediante aprese~
tação dos estatutos sociais e suas alterações posteriores.
Parágrafo único. Por ocasião do registro, a cooperati
Art.

L

·

,

- 10 va pagará 10% (dez por cento) do maior salário-mínimo vigente,
se a soma do respectivo capital integralizado e fundos nao ex
ceder de 250 (duzentos e cinqüenta) salários-m1nimos, e
50%
..
(cinquenta por cento) se aquêle montante fôr superior.

-

Art.

r': -

Fica instituída, além do pagamento previsto

no parágrafo único do artigo anterior, a Contribuição Coopera
tivista, que será recolhida anualmente pela cooperativa apos o
encerramento de seu exercício social, a favor da
Org anização
I"
das Cooperativas Brasileiras de que trata o ar~ig~ 105
desta
lei.
§ 19 - A contribuição Cooperativista cons t ituir-se -á
de importância correspondente a 0,2% (dois décimos por cento)
do valor do capital integralizado e fundos da sociedade coope
rativa, no exercício social do ano anterior, sendo o respecti
vo montante distribuído, por metade, a suas filiadas,
quando
constituídas •

..

./

§ 29 - No caso das cooperativas centrais ou

federações, a Contribuição de que trata o parágrafo anterior
sera
calculada sôbre os fundos e reservas existentes.
§ 39 - A Organização das Cooperativas Brasileiras po
derá estabelecer um teto à Contribuição Cooperativista, com ba
se em estudos elaborados pelo seu corpo técnico.

..

N9 18
(corresponde à emenda n9 l7-CE)
-se a seguinte redação ao art. 111:
"Art. 111 - Fica estabelecido o prazo de 36 (trinta e
seis) meses para que as cooperativas atu
almente registradas nos órgãos
competen
tes reformulem os seus estatutos, no que
fôr cabível, adaptando-se ao disposto na
presente lei . "
l!

r - ; c - - - - - - - - ; - - - - - - - --

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

- 11 N9

19

(corresponde à emenda n9 18-CE)
Suprima-se o art. 112 e seu parágrafo único.
N9

20

(corresponde à emenda n9 19-CE)

.
Acrescente-se, nas Dis p osi ç ões Transitórias, o seguinte artigo:

,';"
~

"Art. 1 j:- - As Cooperativas dos Estados, Territórios ou
do Distrito Federal, enquanto não constituí
rem seus órgãos de representação, serão con
vocadas às Assembléias da OCB, como

vogais,

com 60 (sessenta) dias de antecedência,
J

me

diante editais publicados 3 (três) vêzes em
jornal de. grande circulação locaL "
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SINOPSE
(Projeto de Lei da Câmara n9 63/71,no Senado e n9 292-B/71,na Câmara)
Define a política Nacional de Cooperativismo,ins
titui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras providências.

,

- de 8-10-71 e publicado no DCN de 9-10-71.
Lido no expediente da sessao
Em 8-10-71 é distribuído às Comissões de Agricultura, Economia, Legis
lação Social e Finanças.
Em 11-11-71 são lidos os seguintes Pareceres:
N9 553, de 1971, da Comissão de Agricultura, relatado pelo Sr. Senador
Flávio Brito, favorável ao Projeto.
N9 554, de 1971, da Comissão de Economia, relatado pelo Sr. Senador /
Flávio Brito, favorável à aprovação do Projeto com as
emendas de n9s. l-CE a 19-CE; e contrário à emenda oferecida pelo Sr. Senador Helvídio Nunes como membro
da Comissão.
N9 555, de 1971, da Comissão de Legislação Social, relatado pelo Sr.Se
nador Wilson Campos, favorável ao Projeto.
N9 556, de 1971, da Comissão de Finanças, relatado pelo Sr. Senador /
Flávio Brito, favorável à aprovação do Projeto e
da
emenda de n9 3 e a de n9 9 na forma de subemenda;
e
contrário às emendas de n9s. 1,2,4,5,6,7,8,10 e ll,tô
das elas de autoria do Senador Nelson Carneiro,membro
da Comissão.
(Pareceres publicados no DCN de 12-11-71 - seção 11) •
Em 16-11-71 é incluído em Ordem do Dia para discussão em turno único.
Ness a data é lida a Emenda de autori a do Sr. Senador Benj amin Farah .Em
seguida é encerrada a discussão da matéria.
Em 18-11-71 é incluído em Ordem do Dia para votação, em virtude do dis
posto no parágrafo único do art. 310 do Regimento Interno.
Na mesma data, anunciada a apreciação da matéria, são emitidos Parece res: pelo Sr. Senador Eurico Resende,em nome da Comissão de Constituição
e Justiça, pela constitucionalidade das Emendas apresentadas; pelo Sr.Se
nador Flávio Brito, em nome das Comissões de Agricultura, de Economia e
de Finanças, tôdos contrários à Emenda de Plenário por já estar atendida
no corpo do Projeto; e pelo Sr. Senador Wilson Campos, em nome da Comissão de Legislação Social, contrário, por igual motivo, à Emenda de Plená
rio. Em seguida, nos têrmos do Requerimento n9 247, é rejeitada a Emenda
n9 12-CE. Nos têrmos do Requerimento n9 248, de 1971, o Sr. Senador FIá
vio Brito solicita dispensa de publicação da redação final.O Projeto
é
aprovado com Emendas, salvo a de n9 12-CE e a de Plenário, tendo o Sr.Se
nador Nelson Carneiro feito declaração de voto, em nome do MDB, contrá -
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ria à rejeição das emendas.
Â Comissão de Redação.
Nessa data, nos têrmos do Requerimento n9 248, de 1971, de autoria do
Sr. Senador Flávio Brito, é aprovada a redação final, constante do Pa
recer n9 585, de 1971, relatado pelo Sr. Senador José Lindoso. ( DCN
de 19-11-71 - Seção 11) .
~ Câmara dos Deputados com o Ofício n9 J,4.J) eU )tf/lA/"::'4.
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;rARECER
.
N.o 585, DE· 1971
•
Da Comissão de Redação
Redação final das emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.O 63, de 1971 (n.o 292-BI
71, na Casa de origem).
Relator: Sr. José Lindoso
A Comissão apresenta a redação finàl das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.O 63, de 1971
(n.o 292-B j 71 , na Casa de origem),
qúe"define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá
outras providências.
Sala das Sessões, em 18 de novembro de 1971. - Antônio Carlos, Presidente - José Lindoso, Relator _ FiUnto Müller.
ANEXO AO PARECER
N.o 585, DE 1971
Redação final das emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.O 63, de 1971 (n.o 292-BI
71, na Casa de origem), que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas,
e dá outras providências.
Emenda n.O 1
(corresponde à Emenda n.O 1-CE)
Ao art. 2.°, parágrafo único.
Suprima-se a expressão in fine:
"que pretendam executar ou executem atividades consideradas
prioritárias nos planos governamentais."
Emenda n.O 2
(corresponde à Emenda n.O 2-CE)
Ao art. 8.° acrescente-se o seguinte
parágrafo :
"Parágrafo único - Para a prestação de serviços de interêsse comum, é permitida a constituição
de cooperativas centrais, às quais
se associem outras cooperativas
de objetivo e finalidades diversas."
Emenda n.O 3
(corresponde à Emenda n .O 3-CE)
Acrescente-se ao art. 18, § 4.°, in
fine, o seguinte :
"§ 4.° ... 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 to-

cante às duas primeiras e pelo
Banco Naconal da Habitação em
relação às últimas.'~
Emenda n.O •
(corresponde à Emenda n.O l-CF)
No art. 18, § 7.°, in fine, onde se lê:
" . .. da data em que fôr autorizado a funcionar."
Leia-se:
"da data em que foram arquivados os documentos na Junta Co-o
mercial."
Emenda N.O 5
(corresponde à Emenda n.o 4-CE)
Ao inciso IV do art. 21, dê-se a seguinte redação:
"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."
Emenda n.O 6
(corresponde à Emenda n.O 5-CE)
Ao art. 35, acrescente-se o seguinte
inciso:
"IV - por dt>ixar de atender aos
requisitos estatutários de ingresso
ou permanência na cooperativa."
Emenda n.O 7
(corresponde à Emenda n.o 6-GE)
Ao art. 42, dê-se a seguinte redação:
"Art. 42 - Nas cooperativas singulares, cada associado presente
ou representado não terá direito a
mais de um voto, qualquer que
seja o número de suas quotaspartes.
§ 1.0 Nas assembléias-gerais
das cooperativas singulares cujos
associados se distribuam por área
distante mais de 50 km da sede.
ou no caso de doença comprovada.
será permitida a representação
por meio de mandatário que tenha a qualidade de associado no
gôzo de seus direitos sociais e não
lxerça cargo eletivo na sociedade.
vedado a cada mandatário dispor
de mais de três votos, compreendido o seu.
§ 2.° - Nas cooperativas singulares, cujo número de associados
fôr superior a mil, poderá o mandatário que preencher as condições do parágrafo anterior representar até o máximo de quatro
associados. de conformidade com
o critério que. em função da densidade do quadro associativo. fôr
estabelecido no estatuto.
§ 3.° - Quando o número de associados nas cooperativas singulares exceder a três mil. pode o estatuto estabelecer que os mesmos
sejam representados nas assembléias-gerais por delegados que se

revistam das condições exigidas
para o mandatário a que se refere I) ~ 1.') O estatuto determinará o número de delegados, a
época e a forma de sua escolha
por grupos seccionais de associados de igual número e o tempo de
duração da delegação.
!:i 4.° - O delegado disporá de
tantos votos quantos forem os associados componentes do grupo
seccional que o elegeu.
!i 5.° - Aos associados localizados
em áreas afastadas, os quais. por
insuficiência de número, não puderam ser organizados em grupo
seccional próprio, é facultado
comparecer pessoalmente às assembléias para exercer o seu direito de voto .
!i 6.0 - Os associados, integrantes
de grupos seccionais, que não sejam delegados, poderão comparecer às assembléias-gerais. privados. contudo. de voz e voto.
~ 7.° As assembléias-gerais
compostas por delegados decidem
sôbre tôdas as matérias que, nos
têrmos da lei ou dos estatutos.
constituem objeto de decisão da
assembléia-geral dos associados."
Emenda n.o 8
(correSp0l1(le à Emenda n.o 7-CEl
Ao inciso I-C do art. 44 dê-se a seguinte redação:
"I - .. ...... . .. . . . . . . .. . .. .... .
demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes
da insuficiência das contribuições
para cobertura das despesas da
sociedade e o parecer do Conselho
Fiscal."
Emenda n.o 9
I cl) ;'!'('spancle à Emenda n.o 8-CEl
Ao inciso II do art. 44 dê-se a seguinte redação:
"TI - 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 Obrig·atórios."
c)

Emenda n.o 10
I corre ',pt 'IlCle à Emenda n.o 9-CE)
Acrescente-se, na seção IV. o seguinte artigo:
"Art - Os empregados de emprêsas que sejam eleitos diretores
de sociedades cooperativas pelos
mesmos criadas gozarão das garantias asseguradas aos dirigentes
sindicais pelo art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei n .O 5. 452, de 12 de maio
de 1943) ."

Emenda n.o 11
Worresponde à Emenda n .O 10-CE)
Acrescente-se. onde couber. o seguinte artigo:
"Art. - A entrega da produção
do associado a sua cooperativa
significa a outorga a esta de plenos pOdêres 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 comercializacão de determinados
produtos. sendo de interêsse do
produtor. os estatutos dispuserem
de outro modo . ,.
Emenda n.O 12
ICorresponde à Emenda n .o ll-CE)
Acrescente-se ao art. 84. in fine:
"Art. 84 - . .. sociais e estejam
de conformidade com a presente
lei .. ,
Emenda n,o 13
Worresponde à Emenda n .o 13-CE)
Ao art . 93 .
O art. 93 passa a vigorar acrescido
do segUinte parágrafo:
"Parágrafo único - Aplica-se, no
que couber, às Cooperativas Habitacionais, o disposto neste artigo . "
Emenda n.o 14
(Corresponde à Emenda n.o 2-CF)
Ao inciso III do art . 93. dê-se a seguinte redação:
"lI! - paralisacão das atividades
sociais por mais de 120 (cento e
vin te) dias consecu ti vos. "
Emenda n,o 15
Worresponde à Emenda n .O 14-CE)
Ao art . 95
Dê-se ao art . 95 a seguinte redação :
"Art. 95 - A orientação geral da
política cooperativista nacional
caberá ao Conselho 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 art. 172
do Decreto-lei n.o 200, de 25 de
fevereiro de 1967, .:;ob a presidencia
do Ministro da Agricultura e
composto de 8 (oito) membros indicados pelos seguintes órgãos
represen tados:
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 do inciso V (quinto) dêste
artigo contará com 3 (três) elementos para fazer-se representar
no Conselho ."
Emenda n.o 16
(Corresponde à Emenda n.o 15-CE)
Ao art . 101 .
Dê-se ao art. 101 a seguinte redação:
"Art. 101 - O Ministério da Agricultura incluirá, em sua proposta ~ orçamentária anual, os recurs~ financeiros solicitados pelo
Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC, para custear seu
funcionamen to .
Parágrafo único - As contas do
Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC, serão prestadas
por intermédio do Ministério da
Agricultura , observada a legislação especifica que regula a matéria . "
Emenda n.o 17
(corresponde à emenda n.o 16-CE)
I - Suprimam-Soe os arts. 90 e 91.
II - Dê-se ao art. 105 a seguinte
redação:
"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
govêrno, estruturada nos tênuos
desta lei, sem finalidade lucrativa, competindo-lhe precipuamente :
a) manter neutralidade política e
indiscriminação racial, religiosa e
social;
b) integrar todos os ramos das
a ti vidades coopera ti vistas ;
c) manter registro de tôdas as sociedades cooperativas que, para
todos os efeitos, integram a Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB;
d) manter servicos de assistência
geral ao sistema cooperativista,
seja quanto à estrutura social,
seja quanto aos métodos operacionais e orientação juridica, mediante pareceres e recomendações,
sujeitas, quando fôr 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 acôrdo 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 repres·e ntação e defesa do sistema cooperativista ;
j) manter relações de integração
com as en tidades congêneres do
exterior e suas cooperativas.
~ 1.0 A Organiação das Cooperativas Brasileiras - OCB - será
constituída de entidades, uma para cada Estado, Território e Distrito Federal, criadas com as mesmas características da organização nacional.
~ 2.° - 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 assodados - pessoas físicas e as exceções previstas nesta lei que
compõem o quadro das cooperativas filiadas.
~ 4.° A composição da Diretoria da Organização das Coopera·tabeleclda em seus estatutos sodais.
~ 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 conIsecu ti vo."
III - Acrescente-se após o art. 105.
"Art.
- A atual Organização
das Cooperativas Brasileiras e as
'Suas filiadas ficam investidas das
atribuições e prerrogativas conferidas nesta lei, devendo , no prazo
de um ano, promover a adaptação
de seus estatutos e a transferência da sede nacional.
Art.
- 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-mínlmo vigente, se a soma

do respectivo capital integralizado e fundos não exceder de 250
(duzentos e cinqüenta) saláriosmínimos, e 50 % (cinqüenta por
.cento) se aquêle montante fôr su.perior.
.Art.
- Fica insti tuída, 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 .
~ l,O A Contribuição Coopera'ti vista consti tuir-se-á de importância correspondente a 0,2%
(dois décimos por cento) do va.Ior do capital integralizado e fundos da sociedade cooperativa, no
exercício social do ano anterior ,
sendo o respectivo montante distribuído, por metade, a suas filia das. quando constituídas.
§ 2.° - No caso das cooperativas
·centrais ou federações , a ContribUiçâo de que trata o parágrafo
anterior será calculada sôbre os
,fundos e reservas existentes.
~ 3.° - A Organização das Cooperativas Brasileiras poderá estabelecer um teto à contribuição Cooperativista, com base em estudos
elaborados pelo seu corpo técnico.
'Emenda n.o 18
(corresponde à Emenda nO 17-CEl
Dê-se a seguinte redação ao art.
111 :
"Art. 111 - Fica estabelecido o
prazo de 36 (trinta e seis l meses
para que as cooperativas atualmente registradas nos órgãos
competentes reformulem os seus
estatutos, no que fôr cabível.
adaptando-se ao disposto na presente lei.
Emenda n.O 19
(corresponde à Emenda n,o 18-CEl
Suprima-se o art. 112 e seu parágrafo único.
Emenda n.o 20
(corresponde à Emenda nO 19-CE l
Acrescente-se, nas Di s P o s I ç õ e s
Transitórias, o seguin te artigo:
"Art.
- As Cooperativas dos
Estados, Territórios ou do Distrito Federal, enquanto não constituirem seus órgãos de representação, serão convocadas às Assembléias da OCB, como vogais, com
60 (sessenta l dias de antecedência, mediante· edita.illr fublicados
3 (três) vêzes em joma de grande circulação local:1 ~
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,PARECER
N.o 585, DE l!l71
Da Comissão de Redação ',
Redação final das emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.O 63, de 1971 (n.o 292.81
71, na Casa de origem).
Relator: Sr. José Lindoso
A Comissão apresenta a redação fInal das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.O 63, de 1971
,(n.o 292-B/ 71 , na Casa de origem),
que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá
~utras providências.
Sala das Sessões, em 18 de novembro de 1971. - Antônio Carlos, Presidente - José Lindoso, Relator - Filinto Müller.
o,'

ANEXO AO PARECER
N.o 585, DE 1971
Redação final das emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.O 63, de 1971 (n.o 292-81
71, na Casa de origem), que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas,
e dá outras providências.
Emenda n.O 1
(corresponde à Emenda n .o 1-CE)
Ao art. 2.°, parágrafo único.
Suprima-se a expressão in fine:
"que pretendam executar ou executem atividades consideradas
prioritárias nos planos governamentais."
Emenda n.O 2
(corresponde à Emenda n.o 2-CE)
Ao a"t. 8.° acrescente-se o seguinte
parágrafo:
"Parágrafo único - Para a prestação de serviços de interêsse comum, é permitida a constituição
de cooperativas centrais, às quais
se associem outras cooperativas
de objetivo e finalidades diversas."
Emenda n.O 3
(corresponde à Emepda n.o 3-CE)
Acrescente-se ao art. 18, § 4.°, in
fine, o seguinte:
"§ 4.0 _ ... 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 to-

..

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 do inciso V (quinto) dêste
artigo contará com 3 (três) elementos para fazer-se representar
no Conselho."
Emenda n.o 16
<Corresponde à Emenda n.o 15-CE)
Ao art. 101.
Dê-se ao art. 101 a seguinte redação:
"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 especifica que regula a matéria. "
Emenda n.o 17
(corresponde à emenda n.o 16-CE)
I - Suprimam-se os arts. 90 e 91.
II - Dê-se ao art. 105 a seguinte
redação:
"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
govêrno, estruturada nos têrmos
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 tôdas as sociedades coop·erativas que, para
todos os efeitos, integram a Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB;
d) manter servicos 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 fôr 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 acôrdo 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 repres'e ntação e defesa do sistema cooperativista;
j) manter relações de integração
com as entidades congêneres do
exterior e suas cooperativas.
!:i 1.0 - A Organiação das Cooperativas Brasileiras - OCB - será
constituída de entidades, uma para cada Estado, Território e Distrito Federal, criadas com as mesmas características da organização nacional.
li 2.° - 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,
'b aseando-se no número de assodados - pessoas físicas e as exceções previstas nesta lei que
compõem o quadro das cooperativas filiadas.
!:i 4.° - A composição da Diretoria da Organização das Cooperatabelecida em seus estatutos sodais.
!:i 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 conIsecutivo."
III - Acrescente-se após o art. 105.
"Art.
- A atual Organização
das Cooperativas Brasileiras e as
suas filiadas ficam investidas das
atribuições e prerrogativas conferidas nesta lei, devendo, no prazo
de um ano, promover a adaptação
de seus estatutos e a transferência da sede nacional.
Art.
- 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
100/( (dez por cento) do maior salário-mínimo vigente, se a soma

do respectivo capital integralizado e fundos não exceder de 250
(duzentos e cinqüenta) salárIosmínimos, e 50% (cinqüenta por
,cento) se aquêle montante fôr su,perior.
.Art.
- 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.
!I 1.0 - A Contribuição Cooperativista constituir-se-á de importãncia correspondente a 0,2%
(dois décimos por cento) do va.Ior 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.
li 2.° - No caso das cooperativas
eentrais ou federações, a Contribuição de que trata o parágrafO
anterior será calculada sôbre os
,fundos e reservas existentes.
!'l 3.° - A Organização das Cooperativas Brasileiras poderá estabelecer um teto à contribuição Cooperativista, com base em estudos
elaborados pelo seu corpo técnico.

IEmenda n.O 18
(corresponde à Emenda n.o 17-CE)
Dê-se a seguinte redação ao art.
111 :
"Art. 111 - 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 fôr cabível,
adaptando-se ao disposto na presente lei.
Emenda n.O 19
(corresponde à Emenda n.o 18-CEI
Suprima-se o art. 112 e seu parágrafo único.
Emenda n.o 20
(corresponde à Emenda n.o 19-CEI
Acrescente-se, nas Di s p o s i ç õ e s
Transitórias, o seg'uinte artigo:
"Art.
- As Cooperativas dos
Estados. Territórios ou do Distrito Federal, enquanto não const!tuirem seus órgãos de representação, serão convocadas às Assembléias da OCB, como vogais, com
60 (sessenta) dias de antecedência, mediante editais publicadOS
3 (três) vêzes em jornal de grande circu1acão local." .... .

,

:

cante às duas primeiras e pelo
Banco Naconal da Habitação em
relação às últimas."
Emenda n.o 4
(corresponde à Emenda nO l-CF)
No art. 18, § 7.°, in fine, onde se lê:
" .. . da data em que fôr autorizado a funcionar."
Leia-se:
"da data em que foram arquivados os documentos na Junta Comercial."
F.menda N.o 5
(corresponde à Emenda n.o 4-CE)
Ao inciso IV do art. 21, dê-se a seguinte redação:
"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
sociedaae."
Emenda n.O 6
(corresponde à Emenda n.O 5-CE)
Ao art. 35. acrescente-se o seguinte
inciso:
"IV - por deixar de atender aos
requisitos estatutários de ingresso
ou permanência na cooperativa."
Emenda D.o 7
(corresponcle à Emenda n.O 6-CE)
Ao art. 42, dê-se a seguinte redação:
"Art. 42 - Nas cooperativas singulares, cada associado presente
ou representado não terá direito a
mais de um voto, qualquer que
seja o número de suas quotaspartes.
§ 1.0 Nas assembléias-gerais
das cooperativas singulares cujos
associados se distribuam por área
distante mais de 50 km da sede,
ou no caso de doença comprovada .
será permitida a representação
por meio de mandatário que tenha a qualidade de associado no
gôzo de seus direitos sociais e não
lxerça cargo eletivo na sociedade.
vedado a cada mandatário dispor
de mais de três votos. compreendido o seu.
§ 2.° - Nas cooperativas sing'ulares, cujo número de associados
fôr superior a mil, poderá o mandatário que preencher as condiçôes do parágrafo anterior representar até o máximo de quatro
associados, de conformidade com
o critério que. em função da densidade do quadro associativo, fôr
estabelecido no estatuto.
~ 3.° - Quando o número de associados nas cooperativas singulares exceder a três mil. pode o estatuto estabelecer que os mesmos
sejam representados nas assembléias-gerais por delegados que se

revistam das condições exigidas
para o mandatário a que se refere I) ~ 1." O estatuto determinará o número de deleg'ados, a
época e a forma de sua escolha
por grupos seccionais de associados de igual número e o tempo de
duração da delegação.
l:i 4.0 - O delegado disporá de
tantos votos quantos forem os associados componentes do grupo
seccional que o elegeu.
5.° - Aos associados localizados
em áreas afastadas, os quais, por
insuficiência de número, não puderam ser organizados em grupo
seccional próprio, é facultado
comparecer pessoalmente às assembléias para exercer o seu direito de voto.
6.° - Os associados, integrantes
de grupos seccionais, que não sejam delegados. poderão comparecer às assembléias-gerais. privados, contudo, de voz e voto.
§ 7.° As assembléias-gerais
compostas por delegados decidem
sôbre tôdas as matérias que, nos
têrmos da lei ou dos estatutos,
constituem objeto de decisão da
assembléia -geral dos associados."

*

*

Emenda D.o 8
(correspuncte à Emenda n,o 7-CEI
Ao inciso I-C do art. 44 dê-se a seguinte redação:
"I -

. . .. . ....

0 , '

•

•••

•••••

••

•••••

. .. .. ... .. .. ...... ... .. . ... .. . ...
c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes
da insuficiência das contribuicões
para cobertura das despesas' da
sociedade e o parecer do Conselho
Fiscal."
Emenda n.o 9
I eo:·cPs]J'.:mel e à Emenda n .o 8-CEI
Ao inciso II do art. 44 dê-se a seguinte redação :
"lI - 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."
Emenda n.o 10
I cl)rr(" ~rwllele à Emenda n.o 9-CE)
Acrescente-se, na seção IV. o seguinte artigo:
"Art - Os empregados de emprêsas que sejam eleitos diretores
de sociedades cooperativas pelos
mesmos criadas gozarão das garantias asseguradas aos dirigentes
sindicais pelo art. 543 da Consolidacão das Leis do Trabalho <Decreto-lei n.o 5.452, de 12 de maio
de 1943) ."

Emenda n.O 11
(Corresponde à Emenda n.o 10-CE)
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo:
"Art. - A entrega da produção
do associado a sua cooperativa
significa a outorga a esta de plenos pOdêres para a sua livre clisposição. inclusive para gravá-la e
dá-la em garantia de operações
de crédito realizadas pela soeieda de, salvo se. tendo em vista os
usos e costumes relativos à- comercialização de determinados
produtos , sendo de interêsse do
produtor. os estatutos dispuserem
de outro modo ."
Emenda n.o 12
<Corresponde à Emenda n.o ll-CE)
Acrescente-se ao art. 84, in fine:
··Art. 84 - . . . sociais e estejam
de conformidade com a presente
lei."
Emenda n.o 13
<Corresponde à Emenda n.o 13-CE)
Ao art . 93.
O art . 93 passa a vigorar acrescido
do seguinte parágrafo :
"Parágrafo único - Aplica-se, no
que couber, às Cooperativas Habitacionais, o disposto neste artigo . "
Emenda n,o 14
(Corresponde à Em enda 11 .° 2-CF)
Ao inciso UI do art . 93 . dê-se a seguinte redação:
"III - paralisação das atividades
sociais por mais de 120 (cento e
vin te) dias consec u ti vos . "
Emenda n.U 15
(COITesponde à Emenda n.o 14-CE)
Ao art . 95
Dê-se ao art. 95 a seguinte redação:
"Art. 95 - A orientação geral da
política cooperativista nacional
caberá ao Conselho 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 art. 172
do Decreto-lei n.o 200, de 25 de
fevereiro de 1967, .'>ob a pre.sidêncla
do Ministro da Agricultura e
composto de 8 (oitO) membros indicados pelos seguintes órgãos
represen tados:
I - Ministério do Planej amen to
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;
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de novembro de 1 971

Senhor Primeiro Secretário,

•

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência,
a fim de que se digne levar ao conhecimento da Câmara dos Dep utados, que o Senado Federal aprovou, com emendas, o p rojeto de lei,
(n9s 292-B/71, na Câmara dos Deputados e 63/71, no Senado) q ue define a política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurí
dico das sociedades cooperativas e dá outras providências.
Em anexo, encaminho a Vossa Excelênci a os autó
grafos referentes às emendas e m aprêço , bem como cóp ia autenticada
da proposição primitiva oriunda dessa Casa.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência os protestos de minha perfeita estima e mais
distinta
consideração .

•
Senad r NEY BRAGA
19
Secretário

A Sua Excelência o Senhor Deputado Elias Carmo
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
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EMENDAS DO SENADO AO PROJETO Nº 292 - B, DE 1971 , que
,
fine a Politica Nacional de Cooperativ ismo, insti tu i
,

reglme jur{dico das sociedades cooperativas e

da

ou-

Ao

tras providencias .

,

1 (Às Comissões de Constituição e Justiça , de Agricultu ~
.',

-•

ra e Pol{tica Rural e de Economia)

•

.-.'

•

ti

I
•

C6PIA AUTENTICADA
......
-"

•
DEFINE. A pOúnCA NACIONAL DE COOPERATIVISMO, INSTITUI o REGIME JURiDIDAS SOCIEDADES COOPERATIVAS E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS.

co

o

Congresso Nacional decreta:
CAPlTULO I

Da Politica Nactonal de
Cooperativismo

Art. 1°. Com prende-se corno Politlca Nacional de Cooperativismo a atividade d(~orrente das iniciativas ligadas ao s!stema cooperativo, urlglnarias de setor público ou privado,
isoladas ou coordenadas entre si, desde que reconhc<:ido scu interêssc público.
Art. 2· . As atribuições do Governo
Federal na coord6naçáo e no estimulo
às atividades de cooperatlvismo no
território nacional serão exercidas na
forma desta lei e das normas que
surglrem em sua decorrência.
Paragrafo único. A açao do POdcr
Público se exercera, pnnclpalmente,
mediante prestação de asslstencia tecnlca e de Incentivos !mancelros e
creditórios especiais, necessar.os à
cnaçao, desenvolvimento e lntegração
das entidades cooperatIvas ' que pretendam executar ou executem atividades consideradas pnorltárlas nos
planos governamentals.
CAPITULO n

v - singularidade de voto, podendo as cooperatIvas centrais, feeleraçbes de cooperativas, com exceçao das que exerçam atividade de
cr~dito, optar pelo critérIo da proporclonalidaae;
VI - "qt'l)rum" para o funcIonamento e deliberação da AssembléiaGeral baseado no número de assocIados e não no capital;
VII - retõrno das sobras Iíquiaas
do cxerClCIO, proporcionalmente às
operações realizada5 pelo associadO,
salvo deliberação em contrãrlo da Assembléia Geral;
I
VIII - - indivisibilidade .:!os funaos
de Reserva e ae AssIstencia Técnlca,
Educacional e Social;
IX - neutralidade política e indlscrlmInação religiosa, racial e social;
X - prestação de assistência aOs
associados, e, quando prevista nos estatutos, aos empregados da cooperativa;
XI - ãrea de admissão de assocIados limitada às possibllldat:es de reunião, contrôle, operaçOes e prestação
de serviços.
CAPÍTULO

m

Do Objetivo e Classificação

Das Sociedades CooperatIVas

Art. 3°. Cele\lram contrato de socIedade cooperatlva as pessoas que reciprocamente se obngam a contribUir
com bens ou serviços para o eXerClC!O
de uma atividade econômica, de proveIto comum, sem objetivo de lu::ro.
Art. 4°. As cooperatlvas sao sOciedades de pessoas, com lOrma e natureza jurídica próprias, ele natureza
clvll, nao sujeitas a falêncla, constltulc1as para prestar servlços aos a:,sociados, distinguindo-se das demais
sociedades , pelas seguIntes caracterlStlcall:
I - adesão voluntârla, com nomero !limitado de associados, salVO Impossibilidade téCnIca de prestação de
.servlçoo;
II - variabilidade do capital SOcial,
representado por quotas-partes;
III - limitação do número ele quotas-partes do capital para caaa associado, faculta.do, porém, o estabelecImento de critérios de I proporclOnalldade, se aSSlIlt fõr mais adequado
para o cumprlmehto dos obj~tlvos soClaIS;
~ ,-,-/~ '~) ~ 'c~~\
IV - lncessibilidade das quotaspartes do capItal a terceiros, estranhos ~ socIedade;

,.

~

Sociedades Cooperativas

Art. 59 As sociedades cooperati.as
pndel'ii{, adotar por Objeto qualquer
gêncrc de serviço, operação ou atividade assegurando-se-lhes o direIto
excll1s; vo e exigindo-se-lhes a obrigação àc. uso da expressão "coopera.r.iV3," em sua denominação.
Parilgrafo únIco. E' vedado às ccoper::.tivas o uso da expressão "Ban-

I

I·

/

co",

Art . 69 As socIedades cooperativas
são consideradas:
I - singulares, as constituídas pelo
númErO mínImo de 20 (vinte) pessoas
físicas, sendo excepcionalmente permit::.i:;. a admissão de pessoas J'lridicas que tenham por objeto as mesmdS ou conelatas atividades €ConOml.:-a5 das pessoas físicas ou, ainda,
IiquellU; sem fins lucrativos;
II - cooperativas centrais ou federações de cooperativas, as constituid~ de, no mínimo, 3 (três) singulares, podendo, excepcionalmente,
admitü asscciados individuais;
lU - confederações de cooperativas. ~ constituídas, pelo menos, de
3 (trt:s) federações de cooperativas ou
cooperativas centrais, da mesma ou
de diferentes modalidades.
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1q Os associados Individuais da"
cooçpratlvas centrais e fede r ações d e
v:: o~erativas serão in;cr ' t : s no Li\T,1
de i\1atricula da. sccl odade e cla'i. <.: if:cad o~ em grul)cs vlsanc<l à t:'a.'1sfcr:na( hO, no futuro. em c8c peratlras 51::gula:es que a ela.s se fillarão,
§ 2~ A excecáo estabel°cl"a no :t"m
lI, in fine, do caput dêste
arti~o
hão se a :Jlica às cmt:'als €' feJ,~ [ :~
ç:JCS que exerçam atividades de crcd; to,
A:'l. 79 As c::o;:>erat'vas sln g uh ~ e:,;
se ca.:'acterizam pela pr('~tacão Jlfe~a de serviços aos a ssoc!ajos.
A:t, 89 As cooperativas c'ntrals e
fed c':ó.çõ es de cooperati\'as ob ir tli'::: r:1
0~ ~3 nlzar, em comum e €'m mai cr r scala , os s erviços econêmicos e a.>,3!Sten<.lni~ de interêsse das fi! a j as. il : t -g:'ando e orientando wa3 atlv: ~\l\
des, bem como facil itando a ul!Ezaçi::J nciprcca dos serviçcs,
Art, 99 As c:mfejerações de C801Je:at:rar. têm por Ob jetivo oriental" e
coor:lenar as atividades das filiaJas,
!'lOS cas:;s em que o vulto dos em O)rernd 'l'lentos transcender o âmbit:J de
C:l:,' 8 f jáade ou con9"enlência de atuuÇ? o C;a.:: cent. a:S e federa ções .
Art, lO, As cooperati\'as se classi ficam também de acór c.o com o obI ~ ro ou pela natureza das atividades
deSenvolvidas por elas (lU por ~cus
ass.:;ci ados.
•
~ 1Q Além das modalidades de cc-operatl\'3.5 já coru:ag'radas, caberá ao
rcs ~,,~divo órgão cJnt:'olador a,Jrcciar
e caracterizar outl as que se apresçntem.
~ 2~ Serão copslderadas mistas ~
cocperativas que apresentarenl ma:s
de um ObJ2t.o de atividades.
~ <; \' Sàmente as cooperativas a ~ rl
colas m.st3.5 poderã{) criar c mant.:!r
seção de crédito.
'
Art , 11, As sociedades cooperativas serão de responsabilidade limitada. quando a responsabiliàade d,;) 2-5 sccia~ pelos compromisscs da .:;:;cicàr.de se 11m'tar ao valor do capit:ll
por êlc sulJ.õcrlto.
Art. 12, As sociedades cooperati\'as
serão de responsabilidade ilimitada,
q::anào a r esponsabilidaje do 3.3.50c-iado pelos compromissos da soclejade fór pessoal, solidária e não ti ver
limite.
A:t.. 13. A responsabllldadê do a.s~ocia:!G para com terc elros,
COl110
m emt,ro oa soc:edade, sàm onte POd Cl':l
ser Ir.vocada depois de judiCialmente
e'itigida ca cooperativa.,
§

CAPÍTULO

rv

Da Constituição das Sociedades
Cooperatitas

Art. 14. A sccleda.de cO::Jperat:\':l,
constitui-se por deliberação da AS5cmbleia Geral dos fundadores, constantes da respectiva ata ou por ins'ci' Um ento púbLoo.
Art. 15, O ato constitutivo, .~ob pena
de l1ulidad,e, deverá. declarar:
I - a <lenominacão da entidade
sede e objeto de fUflcionamento;
,
II - o nome, nacionalidade, Ida.:1e
estado civil, prof'ssão e residência d:J~
asscc.aàos fundadores que o assinaram, bem como o valor e número da
quota-pa.rte de ca.da. um;

,

IH - aprovaçA.o do estatuto da
scci eC:ade;
IV - o nome , nacionalidade, csta<10 c: ' v11. p:'('l fl 'são e residência ÜCS
associados eleitos para os órgãos de
a Jm Jllistração, fiscalização e outros.
p rI.. 16, O ato c:mstitut'vo da soclcrlad c e os estatutos, quando não
t :'a n ~crit,Qs naquele, serão asslIül.do...
pelus fundadores,
sEÇÃo I
Da Autmzação

de

Funcfonamento

Art" 17 , A cooo?rativa constituida
na f:JTma da legi :Iação vigel'lte 'I.'JreS ê l1!~.rr. a'l resp ectivo órgão execut'vo ~ t' c.i er al de cJntróle. no D!strito 1"3de:'u l. Estad ns ou Territórios. ou ao
(\ !'[~ ã o lecal para isso credenciado, J cnt :'o (ip 30 (t rinta) d' as da data da.
(' ~ I: E tit\llçá{). para fins de autoriza~ão,
r r q ~! (' j Im ento acompanhario de 4 (Qua.t :'oJ)
via.> 60 at'l constitut!vo, est.att; tl E: li'h nl"minativa, além de üut ~r s Qocumentos considerados neces~ .\ r i<'s.

Art, 18 , Veriflcaja, no prazo maXlmo de 69 (s ess,nta) dias, a con',ar
da, data de €ntrada em seu protcco,o,
pe:,J r e~ p ; ctivo órgão ex ecut:vo federal
d ~ ci.'!'ltréle ou Ó, g'ão lecal para Isso
Cl' Cci ~~ bC i ad'D, a existência de cJndições
de fur:CÍoJnamento da c':>operativa. r.m
cç ru;tituição , bem como a. regularidade :ia dccumentação apresentada., o
órs;;," contr c l3.d~r devolverá, devldam en:e aut :nticada, 2 (duas) vias à
co:Jrerativa acompanhad'as de doCllnt~ntD dirigido à Junta Comerr.lal
Co Eotajo , onde a. ent'da.de estiver se_
dla'! a. c ~ municando a aprovação âo
IH) constitutivo da requerente.
~ l Q D entro dêsse prazo, o órgão
c:ontroia ::or, quand'Q julgar convenient ~ , nu int erêsse do fortalecimento d:>
"i s t ~ ma. poderá ouvir o conselho Na.ci onal de Cooperativismo, caso em que
ndo se verificará a aprovação autom a tica prevista no parágra.fo seguinte
§ ::Q A falta de man1fe~tação do Orgã:J controlador no prazo a que se
r err re êste artigo implicará a aprovaçà:> d(; ato constitutivo e o seu subsc_
q,l c' ntE arquivamento na Junta. Comercial respectiva.
~ 39 Se qualquer das condições citadas neste artigo não fôr 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 05
quais, se não atendidas, o pedido
será automàticamente arquivadO.
§ 49 A parte é facultado interpor
da deci são proferida pelo órgão controlador, nos Estados, Distrito Federalou 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 Instáncia, ao Conselho Nacional de Cooperativismo, também no prazo de 30
(trinta) dias.
~ 5Q Cumpridas as exigências, deverá o despacho do deferunento 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 autorizaçao
depender de dois ou mais órgãos do
poder público cada um dêles terá o
prazo de 60 (s~senta.) dias pa.ra se

ma.nl! es ta.r •
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§ 69 Arquivados os documentos na
Junta Comercial e feita a resoet:tlva
publicação, a
cooperativa adquirI'
personalidade
jurídica, tornando-sI>
apta a funcionar.
§ 7Q A autorização caduc:ua, mdt=pendentemente de qualquer despacho,
se a cooperativa não entrar em atividade dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data em que
fêr autorizada a funcionar.
~ 89 Cancelada a autonzaça.o, o Orgll.o de contrôle expedirá comunicaçao à. respectiva
Junta Com ercial,
que dará baixa nos aocumentos arqUIvados.
§ 9? A autorização para funcionamento das cooperativas de habitaçao,
das de crédito e das seções de crédito
das cooperativas agrlcoIas mistas
subordina-se, ainda, à polltica dos
respectivos orgãos normatlvOll.
§ 10. A criação de seções de crédito nas cooperativas agrlcolas mistas será submetida ã. préVia autorlzação do Banco Central do Brasil.
Art. 19. A cooperativa escolar não
•
estará sujeLa ao a:quivam 2n to ti05
documentos de constituição, bastando remetê-los ao Instituto Nacional
de Colonização e R ,fo.ma Agrál a, ou
;respectivo órgão local de contro!e,
devidamente autenticados pelo duede Col:;n: zação e Retol ma Ag. ária O..l
a maior autoridade escolar do mUnlcipio, quandO a cooperatlva congregar associados de mais de um estabelecimento de ensino.
Art. 20. A reforma de estatutos
obedecera, no que couber, ao dlSposW
nos artigos anteriores, observaaas as
prescrições dos órgãos normativos.
sEÇAO 11

requerida para a sua instalação ti
validade de suas deliberações, vedado
o direito de voto aos que nelas tiverem interêsse particular sem privalos 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 mlnimo de associados.
CAPíruLO 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 Orgãos de Administração;
IV - de Atas do Conselho Fiscal;
V - de Presença dos Associados
nas Assembléias Gerais;
VI - outros, fiscais e contábeis,
obr .gatórios.
Parágrafo UhlCO. 1:' facultada a
adoção de livros de fôlhas sôltas ou
ticnas.
Art. 23. No Livro de Matricula, os
associados serão inscritos por ordem
cronológica de admissão, oêle oonscando:
I - o nome, idade, estado clvll,
nacionalidade, profissão e. residência..
do associado;

II - a data de sua admissão e
Do Estatuto Soc1at .
quando fér o caso, de sua demissã~
Art . 21. O Estatuto da cooperatlvll.,
a pedido, eliminação ou exclusão;
alem de atender ao disposto no art.
. III - a conta corrente das respec4Y, deverã indIcar:
tiVas quotas-partes do capital social..
I - a denominação, sede, praw ae
duração, área de ação, objeto da soCAPIrULO VI.
ciedade, fixaçao do exerdclo SOCial
e da data do levhtamento do balanDo Capital Social
<;0 geral;
Art. 24. O capital social será subII - os direitos e deveres dos a~
dividido em quotas-par tes, cUJO valor
soclados, natureza de suas responsauhltal'lO não poderá ser superior ao
bili éades e as condições de admLsão.
maIOr salario-minimo vigente no
aemissão, eliminação e exclusão e as · r-als.
normas para sua representação na:.
§ 1.0 Nehum associado poderâ SUDSassembléias gerais;
crever mais de 1/ 3 (um têrço) do tolI! - o capital mlnimo, o valor !la
tal das quotas-partes, salvo nas soquota-parte, o mínimo de quotasciedades em que a subscrição deva
partes a ser subscrito pelo assocIaser diretamente proporcional ao modo, o modo de integralização da!5
vimento financeiro do cooperado ou
quotas-partes, bem como as condiao quantitativo dos produtos a serem
ções de sua retirada nos casos de decomercializad06, b e n e f i c i a dos ou
missão, eliminação ou de exclusão do
transformados, ou ainda, em relação
assot:lado;
á área cultivada ou ao número de
piantas e animais em exploração.
IV - a forma de devolu<;ão das sobras líquidas aos associados ou de
§ 2.° Não estão sujeitas ao limite
repart:ção das perdas entre êles;
estabeleclClo no parágrato anterior as
pessoas jurid icas de direito público
V - o modo de administração e
qu e participem de cooperativas de
fiscalização, estabelecendo os respeceletrificação, irrigação · e telecomunitivos órgaos, com delmIção de sua15
cações.
atribuições, podêres e funcionamento,
a representação ativa e I passiva da
§ 3.° E' vedado às cooperativas dISsociedade em juízo ou fora dêle, o
tribuírem qualquer espécie de benef.prazo do mandato, bem como o procio às quotas-partes jo capital ou
cesso de substituição dos adminisestabelecer outras vantagens ou pritradores e conselheiros fiscais;
viLgios, financeiros ou não, em favor
de
quaisquer assceia:!os ou tereeil os,
VI - as formalidades de convocaexcetuando-se
os juros até o máximo
ção das assembléia. gerais e a ma.ioria
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de 12% (doze por cento) ao ano que
incidirão sôbre a parte integralizada.
Art. 25. Para a formação do capital sccial pojer-~e-á estipl,;lar q ~ e o
pJ.gamento das quotas-par tes seja
rearzado mediante presta~õcs perió _lcas in'::'ependentemente cie chamada,
po: me io de c _ nt.iou içõ~s cU auLa
fo : ma esta!:> : 1 2 c ~da a c . it~rio dos 1 ('5pectivc5 órgãos €X 2cUt vos f2de,a 's .
Art. 26. A transferência de quotas-partes será averbada no Livro de
Matricula, median~·. têrmo que conterá as assinaturds do cedente, do
c3ssionário e do diretor que o e.>tatu to designar.
Art. 27 A integralização das quo·
tas-pa!·tes e o aumento do capita: soc:al pode;ão ser fei tos cem bens av.llla:.Cs prév ~a m e nt 3 e a,Jós homJlogação
e:n Assembléia Geral ou mediante
ret enção de determinada porcentagem do valor do movimento financeiro de cada associado.
~ 1Q O dispostJ neste artigo não s r
aplica ãs cooperativas de crédito, à.::;
agric~ la.s mistas c·: m seção de cié,ütu
e às ha bi tacionais.
§ 2.° Nas sociedades
cooperativas
em que a subscrição do capital for
diretamente prop0rcional ao movimento ou á expressão econômica de
cada associado, o estatuto devera
prever sua revisão per iódica para
ajustamento às condiçóes vlgente~.
CAPÍTULO

VH

Dos Fu wtos
Art. 28. As Cooper.ltivas são obrigadas a constituir;
I - Fundo de Rese.·\'a destinaco :lo
reparar perdas e "lte:ld'Ó!r ao t1e~e:-::
volvimenLo de suas <lflvid<ld<:!~, constituido com lU% (dez por cento), pelO
menos, das sobras !.quitbs do cxec ..
cIcio;
II - Fundo de Assistênc.a TêclllC~,
Educacional .e Social, dcstinõ.d.) á
preslaçao de assis lê:1C1a aos .lssoti:1,dos, seus familiares e, quando previsto nos estatutos, ao~ f:mpl'egau0s
da cooperativa, consut.uirb de b70
(cinco por cento>, pelO menos, da~
sobras liquidas apur>1das n:J CXc)'CIcio.
,
§ 1° Além dos previstos neste artigo. a Assembléia G el" d poderá rri"r
outros fundos, incl'l~lve lotativr,~. ,
com recursos destincl.d'ls a fins e~p!.:
cíficos, fixando o Irl·);lo de formação, aplicaçãú e liquic'~'l.çáo. •
§ 2° Os serviços ~ ';3rcm at~ndid(ls
pelo Fundo de Assi.stênciJ Té(;n~c ,.l.
Educacional e Soci~ 1 pod~rfl.o ser executados mediante ·;onvcni.) com enr:dades públicas e priv ~ das.
CAPíTULO VIa

Dos Assuci f Ld0.'
Art. :19. O ingr~sso nas cooperativas é livre a ;;od0s que d€sejar~m
utilizar os serviços preEtadcs pela wciedade, desde que adira:n aos l'rcpósitos sociais e precncham as C:Jl~
dições estabelecidas !lO es t.a.Luto, re:;salvado o disposto no an:l(o 4°, ite m
l. desta lei.
§ 1° A admissão ~O$ assJc~ados puderá ser restrita, a crit~!'~') do or~ão
normativo respecti '/ll, às pcssoas quI:'
exerçam determinada atividade lJ;,]
profissão, ou· estej3.lTI ~ i)Jt:uladas a
determinada entid3.;I~.

~ 2° Poderão ingress,\r nas c()('lpe~
rativas de pesca e na3 constituídas
por produtores rur3.IS 0\; extratlvistas. as pessoas juri1icas que pr'i tiquem as mesmas atividades r.conõ!Ilicas das pessoas fíSI';.lS associadas.
§ 3° Nas coopentivas de elct.riflcação, irrigação e telecomunicac;o€s,
poderão ingressar as pes30;1.S juridicas
ljUC se localizem na respectiva árca
de operações.
§ 4° Não poderão ingressar no quadro das cooperativas os agentes dc
comércio e empresári'ls que operem
no mesmo campo '~·:ol1ómico da. sociedade.
Art. 30. A exceção das ccoperativa~ de crédito e das a~ricol::l.s mistas
com seção de crédi~o, :'\ admissão de
dS~ t; CladOS, que se ;,>letive mecuante
aprovação de seu pedidJ de ingresso
[lelo órgão de admll1:~cr".çào, çrnTIplementa-se com a subs.;r:ça:J das
quotas-partes do ~a;Jlt<l1 s Llcial e a
sua assinatura no Lii/;'o de MaLl·lcUI·...
Art . 31. O associado que aceitar
e e~i;abelecer rela;io empl'egat1('ia
com a cooperativa pel'cte o direito de
votar e ser vota ":o, até que se_am
aprovadas as contas do C'xercicio em
que ele deixou o empregJ.
Art. 32. A demissao do associa:1o
será unicamente a :leu pedidO.
Art. 33. A eliminação do associado
é apl:ca:: a em virtuae de infraçãv legal ou estatutária, ~'u per fato espeCial previsto no 'Js~atu t.), mediante
tcrmo firmado por que de direito no
LIvro de Matritula, ~()m os motiv(,s
ti Ut! CIo uetcrnunara.n1.
Art. 34. A direto da da. cooperativa tem o prazo de 30 (trinta) dias
para comunicar ao lZl~~ressad') a sua
eliminação.
Parágrafo UllICO. Da el1mln.lO;!l.o
cabe recurso, com efeito sdspensh'o,
a primeira Assembléia Geral.
Art. 35. A exclusão do aS30cill.do
sera feita:
I por dissolução da pessoa. JUrldlca:
Il - por morte <.la pessoa flslca;
lU por incapacidJ.t1e civil não
suprida.
Art. 36 . A respon.3 abilidatle do associado perante terceir0s, por cot:':prumlssos da sociedade, perdura. ;.;ara (lS
demitidos, eliminad0s ou excluidos
ate quando aprovadas as contas do
exercicio em que se deu o desligamento.
Parágrafo único. As obrlgaç(\es
dos associados faleci1os, contrai das
com a sociedade, e as oriunda::. ce
sua responsabilidade cumo associario
em face de terceiros, pas5um aos herdeiros, prescrevendo, pJrém, apOs um
lino contado do dia da. 8bertura da.
sucessão, ressalvados os U3pectos peculiares das cooper1.~Í\·as (le eletrIficação rural e habi~a.cit.lIals.
Art. 37. A cooper'ttlva. assegJt'iT:l
a igualdade de direito dos associados,
sendo-lhe defeso:

1 - remunerar a '1:.lc!n agenCie no
vos associados:
Il - cobrar pr(!miêls ou ágio pe!a
entrada de novos assoc:ados ainda a
titulO de compcnsaçao das reserva.~,
lU estabelecer restrições de
qualquer espécie ao il'll'e exerc!clo dos
nireitos SOcia!ol!.
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sr:'ll.::> repre ser taj es por 1 (Um) d -levado, E"c::>'h' do e:1 Le S-U3 membro.s e
c r ' Pl" c 'aJo pela respec iva a :l!11i!ll::;t: açao.

r.APfTULO !X

Dos órgáus Súcial;
S2ÇÁO I

A:t ,

Das Assembléias GeraIs

Art. 38. A Asse.nbl(~ ia Genl dos
associados é o órgão s:lprem,) da sociedade, dentro dos lim,te, legais fi
estatutários, tendo ponct<;s rara aecidir os negócios rehtiv)s ao ,1 bjelo
da sociedade e tomn as :esoJu;::JCS
convenientes ao deSe!1\'c lv i! nent.) t:
defesa desta, e suas deJibe,Z\çje,; \,inculam a todos, ainda qu,J aU 6l!nt e!: 0 '-1
discordantes.
§ lU As Assembléi" s Gerais serl'.u
convocaaas com an:e ·!~: lê :1ci 1 minil.l,a
de 10 (dez) dias, ~m prim8ir:< C'; !)vocação, mediante edit1is a~ixadús rm
locais apropriados .:las dcpçnc\ ~ nci:ls
comumente mais freq\l er,taa 2,s p~l"~
tlssociados, publica';ãa em j0ri1Z\1 t:
comunicação aos 'lSSOC :;>,ci ClS ror :ntermédio de circularJs. N.b h .lVeno '",
no horá rio estabelecLia, " quorum" ae
insta lação, a s Asse,nb!/,!; 1S poder:io
ser re alizadas em ,'icg\lilcla OLl ter c~ !
ra convocações desde qLle J~:s im permitam os estatutos f c o n s ~e do r'>~
pectivo edital, quando en l,:1o ~e ri 0 1)sen'ado o intervalo ~lD i l11 o de 1
(uma) hora entre fl reali;r,,{c;ãJ r-cr
uma ou outra COnVJC1Ca ,) ,
~ 2° A convocação ser ,). fe ita reto
Presidente, ou por '!'l,llquc,' c!c'" orgãos de administra çji'J , pelo Cons2 1'1c
f isca l, ou após solici t 1!;LJ :lã::> a ~C!1dida , por 1/ 5 (um C;:.!lo to) dos a:~:>
d a dos em pleno gôzo dJS f CUS 'l>reltos.
§ 39 As del;be!'ações na, AS"2mbéias-Gera :s !:e:'ão t'J madas por m:l ' or.a de voto dos a -scê !ajos p :' e s~nt2s
com direi to de votar.

}~ a<;

42,

A ssE' m·: I~ias-(Je!'als

(a, cO Jpe: ' a t 'va~ S1l1gulares eaJ::>s a ~ 
s' c!aé\os se d 8stribuam por CtrOa d'st3. :1 t ~
a ma ','i de 50 km, (c:nqü~nta
q, '- I ' m ot O~I eta ~e"e, ou no c"t<J de
doenç'a c ~ mprovada, será permitida a
le), e~"; t3.ção po m ~ 10 ele prcc,l, aár r
que l('nl1a a qual'dai e de a ,s: {:ia do
:10 gôzo c'e St' us d' r('i t Js Ecc'a 's e não
c x ~rça ma:1 ,:a to el : t :vo na 30cie:l:lde,
Pa: ' :i~:'a'fo

r:iio r.:; 'le rá
a ,o: cc'a:lo.

ú "i c::>, Ca :la 1)r C C\l ~ a :-; ur
replesentar mais de um

A! t , 43, Pre~cre v ~ em 4 (qU3.trOJ
anos a a-;:iio pa"a alula r a.s c\ p. l'be: a ~ê e<; da A ,~~ m '.: l é; a-G e ral vic'adas
d ? êrro, dol o, fi au :' e ou s;mul3.r;ão, ou
t~ma "a<; c om v ' o~açãJ c a l ~ i 0 '1 do
e3 atutJ, c-n'ado o p:'a 7 o da d:J.t3. em
qt:e a Asse m :: lé ' a f ei r eaEzada,
SEÇÃO
A ssr m~ Was

Das

II

Gerais Ordi nánas

A· t , 44, A A,s' mbl é' a-'Jeml O r d;n:'lr'a, q' le se r eali zará anu3.lm~nte
ro; 3 (t :ês l p!'i m e'ros m,·s's a 'lós o
t ~: m 'no do exc' c;ci'l s oc!9.I, dclib~:' ará
~,,- b!c 0<; seo' l1in ~p.s a os u "': t ' s '111 3 deveI ão c : n sta r da ordem de dia:
I - p,'e : t:l ~ ão dE' contas ctcs ór7ãos
d e> ajm'nist'a,ãc ac')m:c a'1ha "a de r",r - c~' do Ccmelho Fióc3.I, c:o!11 )!:ce .ldendo:
a)

reh ' ó, 'o d::t gestão,

b) balanço;
c)
demon st:'at '\,o da conta d3 &J.
b! a<; e perdas ela soe' edade e .) parec er do Conselho Fiscal.

Art. 39, 'É da
com"letê:-:r. 'a (;a'i
Assembléias-Gera 's. o~diná!ia'i 0:.1 ext~acrdinárias. a de.s;i tuiciio ncS m ?mbrcs dos Ó ~g ã03 de a : m n ;s t ~ 9. ~ ã) cu
fiscaJizaçã,o .

II D3 s~ ina c ão das seb:'as ou rat o' n dos p·p'uizos,
clp-' uzin:l o-s '. nl1
primeiro caso, as pa,'celas pa~a os
1U:1Q::>s e r 2mune: aço e,~ oor'gatci -, üs;

Parágrafo
ún ' c::>, OC,Orrê:1'io d ~,s t !tuiçã::> que possa afetar a re'?ull"idaje da ajm ' nist:' a~ão ou fi ,'c11 ação da enti "aie, po:ie!'á a :\ss ' m"!~'a
des 'gnar admini ~ t\lldcres e {' J :1 "? !h~ ' 
ros provisórics, até a po ,,~ e dos n 'J \'os ,
cu ia eleição se
efetuará !1,::> prazo
máx'mo de 30 (trinta) dias,

6: gãos

Art, 40, Nas
Assem\-I ~' a <; ·G~ra!s
o "quorum" de insta!a-;ão 3zrá c seguinte:
'
I 2 / 3 (do's terços) do nnm ero
de assoc iados, em prime :ra (;oa·J';~:l
ção;

II - me;ade ma'.s 1 (um) d"s a 'iSC ciados em segunda c :mvoca ção;
III - mínimo de 10 (iezl a ~<;c c'a
dcs na t e: c , ira com'cca ~ ã J, n ~-; " a! '/ a
do o caso d e coape : a : ivas (; : :1~ : ais e
federações e confe:!e:'a :;ões de C~GDe
rativas, qu ~ se imtalJ.: ão c : m qu'a lquer número.

Art. 41. Nas
A::" em':J lé' a s-Gc;' a','l
das cooperat'vas cent :'a :s, f Od 2!'açÕCs e
confederaçõ 2s de c:>'l perat' va <;. a r epresentação será fe'ta por ,i!'le " :lJ ~ s
índ'cadcs na fo: nu dos se us e t~, t :ltOS
e credenc 'a "o., p : la diret Jrla ~ :l'; r espectivas filiadas,
Parágrafo un'c::> , Os gru'){)s a ~ a~
socia::i os individuais das (;~~j.l e: aL: vas
centrais e federações de coo;Jc.a ;lva.>

/

/

El~ içào dc s co:n;Jon~!l'es dos
a j nlini,< t " a ~ ão, do Co ~' se

III -

de

lho F iscal e de out , Cl.3, qua ,1jo fô: o
0 5-0;

IV - Qua:1~o previst'J, a fixa~ão do
valor do~ hancrár 'os, grat:fic:lçõ ' S e
c~ "ula de pre,s enca do~ mem':ll' Js du
Cc ns elho de A "m 'n'r t ' ação ou da D:retoria e de> Cons elho Fi ~cal;
~ua; , qu er

V -

se ~cc ' al,
Art, 46.

a s< unto> de :n~e:'ês
os enume~ajcs lIO

excluíd ~s

~ 10 0 5 m em'Jro'5 do ~ 6~?ãos d' aClm' :1istr a ~ ã ; e f , ~c al!za çã::> - :lã::> pod etão pa t ' ci ~ a r ca v:ta ção das m:ltér ' a~ ref e;i : a s n cs it 3ns I e ~V dêste
a !'ligo.

*

2° A exc'çã') das c::>o"lerat'l'as de
t: : ed'to e (a <; a ~ ric::>~as 'm'sas c ~ m
S 2 ~i'iO êe c ' é :lito, a a ')!'ova ~ ão do l'elató :" o. balanço e CJ!l tas d03 órgãD S
a ' admini"t: ação, d e.s-o ne r a "'''us c ::J mp0:1ent 2s de r e'i pomab 'l! ::l ade, re ,>salvajos cs ca , os de êr ro, dolo, f ' aude
uu simulação. bpm c,om::> a illf!'ação
la l ei cu do es:atuto.

,

SEÇAO III

Das

A sse m ~ léia s-r.' Pra!s

Extraord;na~

nas

Art.

45.

A Assembléia-G eral Exl ea:L.a r-se-a sem),'e Que
necessarlO c poderá
delibei ar sôbre
L ~ aOI',lnària
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quaiquer assunto de interêsse da sociec:ade, desde que me!1c _onado no edItal de convocação.
Art. 46 . É da competência eXClUsiva da Assembléa-Gelal Ext:· w . dinaria deliberar sõbre os seguln :es a!;sunws:
I Reforma do estatuto;
Il Fusão, incorporação cu desmembramento;
III - ~fudança do objeto da secledade;
IV - Dissoluçã'J voluntária <'la sociedade e nomeação de I qllidant .:s;
Contas do l'qllidante.
Paragrafo
un!co. São nec~s '- á:'jos
os votõs de 2/ 3 \dois t ' rços) aos asscc:a::!os present ' 5, para tornar válidas as deliberações de que tra :a bte
art-go.
SEÇÃo IV
V -

Parágrafo único. Não podem compor uma mesma Diretoria ou Conselho de Administ ação, os i>arent~s
er.tte si até 2Q (óegundo) ~:a'l, em
linha reta ou colateral.
Art. 52. O diretor ou assoc'ado
que, em qualquer operação" tenJ:l
InterÉsse oposto aJ da socleca- e, nao
pode part'cipar das del'berações r ferentes a essa ope-ação, cump!lndolhe acusar o seu 1mpedimento.
Art.
53. Os
component.~s
aa
Admhlst: ação e co Conselho F1sr.al.
bem como os liquidantes, equlpa"amse 'aos administraderes das soclejades anônimas pa -a efe:to de responsabili:ade crim!nlll.
Art_ 54, epm prejuízo r'a a.cao aue
couber ao associado, a soc' e'" a --te, por
seus dl~etores, (lU reorese"ta"'a pelo
aos~c;ad') r~c"lh;r!o em
Aosomhl ;iaGe"al, t e"á rli"eito r'le adio (!ont-a o~
a~ml--;ot-~ "'''-1'0. para promovl'r f,na
responsabilidade.

Dos orgaos de Adminlstraça!J

SEÇXO

A scc'eda'ie ~erá arjmlpo- uma Diretoria f)U <';011Admi11ió:Lação. c ~ n1'Jo'ita rxclus!vam=nt= de
a,SOCla 40s elw'tos
pfla A% e mhl~·a-Ge~- al. c ' m man 'J ar"J
nunca sUTJerior a 4 (quat"o) anos,
sendo obriga:ó~ ' a a renova ção dp. , no
mínimo, 1 '3 (um t "rço) do Cunselho de Administraç:\o.
•
§ 19 O estatuto pojera 'r' ar outros órgãos necessários à :d:ninl:1'stração.
§ 29 A posse dos a imi 11ist:"::dç rps e
cons ~ lheiros
fL,cais das coop~rn ' lva"
de crédito e das a'Sl'íCêlas m 'st,9,.5 com
seção de créd't:> e habitaco:1a's ficlI
su;eita à prévIa homolO'!anã:> d0s respect' vcs órgãos normal' vos.
Art. 48, Os órgãos de ,l"!ml,i,tração podem cont:':itar l!~re:1tes
técnicos ou -comerciais. que nao pertençam ao qua Oro de a õ soci:lcto~, 't'xando-lhes as at _lbu:ções e sall _L's,
Art, 49. Res~alvada a I ~g! <; I3.ção
especifica que rege as cJ JJ)~ at V<l.S
de crédito, as seções de crédIto da~
coOpera!iva~ agr'c:)las mistas e as df'
habitaçã,o, os administ:'a:lores ehlos
ou ccntratados não serão
p~s50al
ment~ responsáveis pelas ob l~açô~s
que co.,traírem em nome da sacie 'ade, mas responderão solicà "am~llt~
pelos prejuízos
resultante~ de ~eus
at~s, se
procederem com culp~ ou
dolo.
Parágrafo único, A sccle-:la:'p rf'Sponderá pelos at')5 a que se -efe e a
últ'ma parte dê~te a -tigo se os houver
ratificado ou dnes logrado p:oveíto_
Art. 50, Os partiCipantes d~ ato
ou eperação social em que se or.ult,(>
a natureza da socie:lade podem ser
declarados pessoalme , te resp:msávf'ig
pelas obrigações Em nome dela contraidas. sem prejuizo das sanções Denais cabíveis.
Art_

47.

nist~a:la
6~lh'J de

Art. 51. São Inelegíveis, além das
pessoas imped'das por lei, os conc:pnados a pena que vede. ainda aue
temporàriamente, Q acesso a c3.rg~~
públicos; ou por crime falimer.ta ", dI'
peita
ou
subô no.
prevaricação,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, a
fé pública ou a.
propriedade.

V

Do Consplho Fiscal
.Art, 55. A a"'ml"'ot"ll.cão
dA. fõO~rclo~,,"'p 00-4 f'scaI17ana. 3,«'11111\ e
)'T'Ii~l'r:r<,p",o~t~ ,
nor tllTl ';op«'lh'l
p'crnl r""ot;tn;'l" ~p 3 (t~lIs) · m~lTI

pfotl"f')O p 3 (t-8~)
0"0 a<ooclll"'no
plolt"s

t--,. ~~

':'019.

A« ~ ,..,l-16;a-""0 - "1

t''''I

a",p"'a~

sunlo"t~s, toa"'nnlml''''f,~

~e"~o ne -- m\/ rpol';";;o no , /3 (um
t ôrrr) do~ seus comoonentes.
~ 19 Nã{) poje mfazer
parte do
Co",cPlho FI,cal, alóm 'los inOl~!(vel~
e,.,um~"anos 7'(\ a~t , 51. os r,al'pntes
drs rl\-pt')res at~ o ?9 (se u"'do) f!~au,
em l'nha reta ou colate~al, be>:n
como os parentes entre 51 até êsse
grau.
§ 2Q O associado não pode exe-r.er
cumulat'vam ? nt~ ca"gos nos
órgãos
de administração e de fiscalização.
<\

C7

CAPíTULO

x

Da Fusão lncorporaçlto
Desmembramento

e

Art, 56, Pela fusão, duas ou maiS
cooperativas fO . mam nova sccLdaJe.
§ 1Q Deliberada a
fusão,
cada
cooperativa inte:essada indica.rá n)mes para comporem comissão m'_sta
que procederá aos estudos necessá:ios
à c: mtitu -ção ca
nova sociedaáe,
tais como o levantamento pa r;monial, bala :1ÇO g:ral, plano de dist..lbuição de qu: tas-partes, destino dos
fur.dos de reserva e outros fi o projeto de estatuto.
§ 29 Aprovado o relatório da comissão mista e cJmt tuíe a a nova
seciedade em Assembléia-Geral conjunta, os respectivcs document'JS serão arquivados, para aquisição de
personalidade jurid' ca, na Jun a Come : cial competente, e duas vias dos
mesmos, com a putlicação do a:quivame11 to,
serão
encaminhadas ao
órgão executivo de
contrôle ou al)
órgão local credenciado.
§ 39 Exclui-se. do disposto no parágrafO anterior a fusão que envolver coope; ativas que exerçam atividades de crédito. Nesse caso, ap.ovado o relatório da comissão mista
e constituída a nova socieda1e em
assembléia-geral conjunta, a Ruto:ie o regi:itro
zação para funcionar
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dependerão de
prévia anuência do
Banco Central do Brasil.
Art. 57 . A
fusão determina a
extinção das sociedades que se Ull(:m
para formar a nova sociedade que
lhes sucederá nos ciireltos e ob_lgações.
Alt. 58. Pela ir.corporaç C:o, um)!.
sociedade cooperativa absorve o patrimõn o, recebe os associados, a::;~u
me as obrigações e se i .l veste nos
direitos de outra ou outras COOPCl';J.tivas.
Parágrafo único. Na h:pótese prevista neste a rtlgJ, serrto ob edf~ (;I~as
as me~ mas fOI maliC:ades e s t)b ~lcc:cl a s
para a rusão, Lmitadas as aV:l! !aç3 .s
ao patlimõn:o da ou das socl i;daJes
incorpol ana~.

'-

Art. 59. As soc'edades coop~ ~a t!vas
poderão desmembrar-se
em ta ntas
quantas fOrEm n ecessárias pa i a .1t~~1der aos interesses dos seus associados, podendo uma tias nova:; entidad es ser constitu ída como c - op '~. ativa ce nt ral ou fe je:ação de co ~ pc ' a
tivas, cujas autorizações de func ionamento e os a :quivam2ntos .;;e ão requelidos confolme o dispo~ to !1 CS aI t igos 17 e seguintes.
Art . 60. Delibe "ado o desmcmeramento,_ a Assemt l Ya desi gnará um:1
comissao para eSludar a, p ovi lél1 c·.as necessárias à efEtivação da m ~ 
dida .
§ 1 9_ O

•

relatório apresentado peja
comlssao, accl!1panhado dos projeto;
de es:atutos cas novas cO:lpcrativas,
será apl eClado em nova Ass':! tnjl ~ia
espec:almcnte
c::nvocada pa:a ê ~~ e
rIm.
§ 29 O plano de desmemb:·amf-r.tJ
preverá o rat õIo, entre as
nOV:lS
cooperativas, do ativo e pa;sivo ua
sociedade desmemb: ada.

§ 39 No rat~ lo prev;sto no p:Hâ grafo anterIor, at Ibull'-se-á a ca ia
nOva cooI:erativa parte do C1p 't JI social ca sociedade desmemb a :l fm
quota correspcnde'1te à pa tlcipaç -\o
dos associados que pa s~ am <!. integrá-la.
§ 4° Quan'cto uma das co~p ~"at\va~
fêr const!tuida como coope:-atin ~,:!'1traI ou fed eração de cooperativas,
prever-se-á o m:ntante das qliOtU ipartes que as a ssociadas ',erao no
capital social.

•

Art. 61. Const;tuldas ao; Sl cie·ades e observado o disposto nos arti 3'os
17 e seguintes,
proceder-se-a às
transferênc' as contibeis e patrim)mais neceosárias à concretização das
me:iidas adctadas.
CAPITULO

XI

Da Dissolução e Ltqutdação

Art. 62 . As sociedades cooperativas
se dissolvem de pleno direito:
I - quando assim deliberar a Assembléia Geral. desd e qu e os assoCo 'ados, total;zando o número minimo
exig:do por esta lei. nã,') se disponham
a assegurar. a sua continuidade:
,
II - pelo decurso do prazo de duração;

III - pela consecuçao dos objetivos
predeterminados;

IV - devido à alteração de sua
forma jurídica;
V - pela redução do número m1nlmo de associados ou do capital social minimo se, até a Assembléia Geral subsequente, realizada em prazo
não inferior a 6 (seis) meses, êles não
forem restabelecijos;
VI - pelo cancelamento da autorização para tunclonar;
VII - pela paralisação de ~;uas ativIdades por mais de 120 (cento e vinte) dias.
P a rágrafo único . A dIssolução da.
sociedade importará no cancelamento
da autorização para funcionar e do
regIstro .
Art. 63. Quando a dlssoluçao cta soc!edade ná.<> fór promo-,ida voluntAr iamente, nas hipóteses previstas no
artigo anteriur, a medida podera ser
Lomada judicialmente a pedido de
qualquer associado ou por inIciativa
ao órgão executivo federal.
Art. 64. Quando a dissolução rOl'
deliberada pela Assembié:a Geral est:l
nomeara um llqu:dante, ou maIS, e
um Conselho F iscal de ::I (três) membros para proceder a sua llqUldaçau.
~ l U. O processo de liquidaçl!.o só
poderá ser iniciado apos a aud:ênCla
do r es pectivo órgão executivo federal.
§ 2°. A Assembléia Geral, nos IIm!tes oe suas atril.lUições, podera, em
qu alquer época, dest!tuir os liqu'ctantos e os membros d,o Conselh:J Fiscal,
deslgnando os seus substitutos.
Art. 65. Em todo~ os atos e operaçõ~s . os liqUldante~ devora0 usar a
denominação da cooperativa. seg:.lida
da expressa0: "Em liquidação".

Art. 66 . Os rquldantes terão todOS
os poderes normais de administração,
podendo praticar atos e operações necessá rios A realização do atIvo e pagamento do passIVo.

I

/

Art. 67. São obrigações dos liquidantes:
I - providenciar o arqUivamento,
na ,'lInta ComerciaI. da Ata da Assembléia G eral em que foi deliberaLla
a liquldaçao;
II comunIcar à. admin'straçao
central do respectivo órgão executivo
federa l e ao Banco Nacional de Crédito CO:lperativo S . A. a sua nomeação, fornecendo cópia da Ata da Asse'l'lbléla Geral que dec idiu a materIa,
III - arrecadar os bens, livros e
documentos da sociedade, onde quer
quc estejam;

IV - convocar os credores e devedor es e pro'T1over o levantamento dos
créditos e tlébItos da socledade;
V - proceder nos 15 (Quinze) dtas
iSegulntes ao de sua investidura e com
a assistência, sempre que possIveI,
dos a dministradores . ao levantamento
do Inventarto e balanço geral do ativo e passivo;

VI - realizar o ativo soc;al para
saldar u pas:;lvo e ' reembolsar os associados de suas quotas- partes, destinando o reman escente, inclusive o dos
fundOS Indivislveis, ao Banco NaCIOna l de Crédito Cooperativo S.A.;
VII - exigir dos associados a Integralização das respectivas quotas-
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partes do capital socIal não rea ilzadas, quando o atIvo não bastar para
a solução do passivo;

da sociedade, que deliberou sUa liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida fôr
de SU a in' ciativa , implicará a sustaVIII - fornecer aos credores a reção de qualquer ação judic:al contra
laçào dos associados, se a sociedade
a. ccoperaUva , p elo prazo de 1 Cum)
for de responsabilidade illmitada e se
ano. sem prejuízo, entretanto, da fluos recursos apurados forem InsufIcIênC'a dos juros legais ou pactuados e
entes para o pagamento das div idas ;
seus acessórios.
IX - convocar a Assembléia GeParágrafo ún ico DecorrIdo o. prazo
raI , cada 6 (seis ) meses ou sempre
previsto neste a ~ t i go, sem que, por
que necessário, para apresentar rel.l motivo relevante , esteja encerrada a
tórIo e balanço d, esta do da liquIliq
uidação, pOderá ser o m esmo pror~ação e prestar contas dos atos prarogado,
no máximo p or mais 1 (t:m)
tIcados durante o periodo anterior ;
2no, med iante deci ~ ão do órgão citado.
X - apresentar à Assembléia Geno a ~ tigo, publicada. com Os m esmos
ral , finda a liquidação, o r espectivo
efe:tos r no Diário Oficial.
relatório e as contas fina is ;
.
Art. 76 Na realização do ativo da
XI - averbar, no órgão competen- . sccie.:iade, o llquidante deverá:
te, ~ Ata da Assemblé:a Geral que
I - ma.ndar avaliar, por avaliadoconsIderar encerrada a Iiquidaçã'l.
res
judic'ais ou de instituições FinanArt. 68 . As obrigações e as responceiras Públicas, os bens da sociedade;
sabilídades dos liquidantes regem-se
pelos preceitos peculiares aos dos adII - proceder à venda dos bens neministradores da sociedade liquidancessários ao pagamento do J:'<l.ssivo da
da.
sociedade, observadas, no que couber,
as normas constantes dos a rts . 117 e
Art . 69. Sem autorização da Assem118 do Decreto-lei n Q 7 . 661, de 21 de
bléia não poderá o liquidante gravar
Junho de 1945.
de ônus os móveis e imóveis, contrair
Art. 77 . A liquidação das cooperaempréstimos, salvo quando indispentivas de crédito e da seção de crédito
sá veis para o pagamento de obriga,ções
das ccoJ:erativas agrícolas mistas reinadiáveis, nem prosseguir, embora
ger-se-á P ~ 1 3 !; normas próprias legais
para facil!tar a liquidação, na ativie regu lamentare!!.
dade social.
Art. 70 . Res:;>eitados os d ireitos dos
credores preferenciais, pagará o liquidante as dívidas sociais proporcional_
mente e sem distinção entre vencidas
ou não.

•

Art. 71. A Ass€tnbléia Geral poderá resolver, antes de ultimada a liquidaçoo, mas depOis de pagos os credores. que o Iiquidant ~ fa ça Iate o;
por antecipação da partilha, à medida em que se apunm Os haveres s0ciais.
Art. 72 . Solucionado o passivo, reembolsados os coop erados até o valor
de SURlS quotas-partes e encaminhado
o remanescente conforme () estatuldo,
convocará o liquidante Assembléia
Geral para prestaçoo final de contas.
Art. 73. Aprovadas as contas, encerra-se a liquid~ão e a sociedade se
t:xtlngue, devend'o a ata da Assemblé:a ser arquivada na Junta ComerciaI e publicada.
Parágrafo único. O associado discordan te terá o prazo de 30 (trinta,
dias, a contar da pUblicação da ata,
para promover a ação que couber.
Art . 74 . A liquidaçoo extrajudicial
das cooperativas poderá ser premovida por iniciativa do respectivo órgão
executivo federal, Que designará o liquidante, e será processa ' a de acô rdo
com a legislação e~pecifica e demais
disposições regulamentares, desde que
a soc!edade deixe de oferecer condições operacionais, principalmente por
constatada insolvência.
• § 19 A liqUidação extrajUdicial. tant<? quant? possível, deverá ser precedida de Intervenção na sociedade.
} 29 Ao interventor, além dos poderes expressamente concedidos no
ato de intervenção, ~ão atr;buídas
funções , prerrogàtivas e obrigações dos
ÓrgãOs de administração.
Art . 75 . A publicação, no Diário
Oficial, da Ata da &sembléia Geral

CAPíTULO

XII

Do Sistema Op?1'acional CÜU
COO1Jerdtivas
SElÇÃo I

Do Ato Cooperativo
Art. 78. Dmominam-se atos cOOIkrat:vos Os praticados entre as cooperali vas e seus assoc:ados, en tre êstes
e aquelas e pelas cooperativas entre
si q .. ando assoc:adas, para a consecução dos objetivos social:..
Pa.rágrafo único. O ato cooperativo
ná ;) i m ~_ lj ca ope ~ ação de m e; ca ";o
. nem c c nt ~ ato de compra e venda de
~rojuto ou mel cadorlt~.
SElÇÃo II

Das Distribuições de Despesl.llI

Art. 79. As despesas da sociedade
serão cob-erlas pelos associados mediante rateio na proporção direta aa
fru .çoo de serviços.
Parágrafo único. A cooperativa p0derá, para melhor atender à eqúanlmidade de cober tura das despesas da
sociedade, estabelecer:,
I - Rateio, em partes iguais, das
despesas g"rais da SOC.edaje entre tudos os a5S0claaoli, q..ler tennam ou nao
no ano, usufruído dos serviços por ela
prestados, conforme deünicias no estatu tu ,
II - Rateio, em razão diretamente
proporcional, entre os associados Que
tenham usufrui do dos s zrviços durante o ano, das sobras líqllidas ou do:,
prejuízos verificados no balanço do
exe.c ·c o, exc:uídas as _esp&a , ",e a.5
já .atendidas na forma do itero anter ior

Art . 80. A cooperativa que tiver
a dota j o o critér.o de se,: arar as despesas da sociedade e estabelecido o
seu rateio na fo.ma ind icada no parágraio únic() ao artigo anter,or fievera levantar separajamente as despesas gela.s.
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II - as de habitacão pei0 Banco
Nacional de Habitaçao;
LI - as dema:s pelo !nstituto Naclor.a: de Colonização e
R(!fol'm~
Agrária.
~ 19 Mediante autorização do Con1:elho Nacio.1al de Coo;e,ativl , mo, os
órgãos cont:"o:adores fede:'ais po~e:ão
sotcitar quando julgarem :JeCeS5Urlo.
a colal:;o:a~ão de out:·os ó:·'.,:ãos a .imlnistraLvos, na execução das at;'ibuições previstas neste artigo.
~ 29 As scciedades coope:'ativas Pi"I'mltirão quai3quer verificaçõe') dete:minac!as pelos respect:vo, brg:io<; de
co:1trfle, prestando os eschrcclmento3
que lhes forem sotcltados alem <ie'
serem obrigac:as a remete:'-lhes a:1ualmente a re'ação dos a~oci3.J0s ajJOlt·dos . demitidos el'minarlos e excluídos no período. cópias de atas . d~
balanços e dos re:atórios d ·') exc : C'CIO
social e parecer do ConsE':h:) Fiscal.
Art. 93. O Poder PÚbl'co, po:' Inc~ :1 t!'al
t ermédio da adminis tração
dos órgãos execut!V03 fed era' s (ompetentes , por inic'ativa próprIa ou EOlicitação da A ~ sembléia Ge:'al 0.1 do
Conselho Fi~cal intervirá nas COOP("
rati\'as quando ocorrer um dos seguin tes casos:
I - violação contumaz das disposições legais;
li - ameaca de Insolvênc'a em v1rtude de má 'administração ela soc:edade;

m - paralisa~ão das atividades
s<x:iais po: ma:s de 180 : C~l,to e 01ten :a) dias;
IV 29,

inobservância do atrigo 55,

~

Art. 94.
Observa:--se-i, llO 1;1'0cesso de intervenção, a d:sposiçao
constante do § 29 do art, 71.
CAPÍTULO lt.IV

Do Con..selho Nacional de .cooperatt-

.vismo
Art. 95. A orientação geral da JXltitica coo;:lerativista nacio.lal cabera
ao Conselho Nacional de CoopelatlvlSmo - C!'l'C, que passa:'á a funcionar junto ao Ins ituto ,'i9/~I()n:ll ele
Colo:1ização e Reforma Ag : <Ír~J.
:NCRA com Jt.ena auto:lOm'a aclmlnlStrati va e financeira !"'la fOl'm~ dO
art'go 172 do Dec!'et:J-Iel n° ~Of). d ~
25 de fevereiro de 1967, omposUl <te
1 (um) Presidente e 8 loito) membros ind:cados pelos seguintes órgflOO
representados:
•
I - ~finistério do Planejamento e
Coo:-denação Geral;
II - Banco Central do Bras!!;
IH - Banco Nac:onal de erédit:>
Cooperativo S.A.;
. IV Banco Nacional de Habltaçao;
V - Instituto Nacional de Co:onlzação e Reforma AgrárIa;
VI Organização das Cooperativas BrasileiIas.
ParágrafO único. A entidade referida no inciso VI dêste artigo co dará
com 3 (três) elementos para fazerse representar no Conse!l1').
• q:le devera
Art. 96. O Conselho,
reunlr-se ordinàriamente 41l1a ·ve:! por
mês será presidido pelo Ministro da.
Agricultura. '8, quem <:aJ.>~ .~ VOUl @

qualidade, sendo suas resol:.lç5es vetadas por maioria Simples, com 3 p,'cscnça 110 mínImo. de 3 (três) representantes d03 órgãos oficia's m =l1c:onaclos 1:05 iLens • a V do artigo anterlor.
Parágrafo único. Nos seus impedlmento, eventua:s
o :;Ub.~t!tllto do
Presidente será. o Preside:1te do Instituto Nac'o nal de Colo:uzação c Refo'! ma Agrália.
Art. 97. Ao Conselho Nacional Cle
Cooperatí vismo compete:
I - editar atos normativos para a
atividade coo;:lelativis a 'Hc ~ o:1al;
II ...:... baixar r.ormas reguLl.ment!'\.do: as. complementares e int~rj.lreta
tivas da legis:ação cooperat:vista;
!lI - organizar e manter atllallzado o caàastro geral das cooper~ti
va', nac:onais;
IV - dpçldlr, em últ' ma instánc12t,
o" recur,os onginários de deciSÕeS no
l'espect:vo ó:gão executivo federal;
V apreciar 03 a:lt~prOJe ' os que
Objetivam a revisão da Jegl~laçao 00opera ti vIsta;

,

•

V, - estabelecer cOl1dlçõ~s pa~'a o
exerc:c:o de quai, quer cargas elet.ivos
de a ::' m 'nistl'ação ou n , cal\zaçao <le
cCQpera tivas;

VII - definir as condições de func'or.amento do empreendim ento cooperativo, a que se refere o artigo 18;
VIII - votar o' seu propri-:> regimento;

.I?C - autorizar, onde h·ouver condlçoes, a criação de Conse h()s RegIOnaiS de Cooperativismo, definindo-lhes as atribUJções;
X - deCidir s'5bre a. .~pJjcação do
Fund? NaclOnal de Coop3rad vismo,
nos termos do art. 102 desta lei;
XI - estabelecer em ato n01"mativo ou de caso a casa, conforme jul-.
gar necessário, o limIte a s~r observado nas operações com não aSS'Jc:a~f~ a que se referem os. arts. 83 e

Parágrafo úr:2CCl. As atribuições do
CODS:lho NacJOnal de Coopela.ivismo nao se_ este:1dem á., cooperativ:ts
habltaçao, \" de crédito e às seçoe~ de crédi~a das cooperativas
agncolas mistas, no em que forem
regidas por legi3!ação própria.

d:

Art. 98 .. O Cons ~;hf) Nactonal de
CooperativIsmo -- CNC contará com
uma Secretaria Execu:ivJ. (' Je se incumbirá de seus enca'.'g;>s· !là:l1i:-,'stratlvoS, podendo seu Se-;rr.Ylrio ExecutiVO requisit:u funcionário, de
qualguer órgãéJ da Administr 'l ção
Publica .
~ 1° O Secretárb Executiv.)
elo
Conselho Nacirmal ele C::oppr'ttl "ismo será o Dír~tor do Depart1.mento
ele Desenvolvimeni0 Rl1l'a.! do Inst'tuto Nacional de (;Jhni.z:lç'lo e Reforma Agrária '- INCa \, devendo o
Departamento referido incumbir-~e
dos encargos :tdmln:s'mtlvo3 do
Conselho Naci mal r!e çoopel'Jtivismo.
§

•

2° Para os impe(lime!1~·')s e\'en-

tuals do Secretário Executivo. este
indicará à apO,Claçã.a. elo, Cor;s.~lho
seu. substltuLo.

.,,

,
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SECXO

m

Das Operações da Cooperath'fl

•

•

Art. 81. A coaperativa QUP. se dpdlcar a vendas em celD .. m poderá rcglsLra;-se como a.mazém geral e, nessa
condição, expejir "Conhecimen tos de
De,;O&. tos" e "Wanant, '
pa.a o.:;
prcxiutos de seus aEsociadcs (cnsenacos em seus armazéns, próprios nu
IIrren::ados, sem j:re]uzo da em:ssão
de outros tltulos decorrentes de st:as
ahvkiades no;mai·s, aplicando-lOe, no
que couber, a leg;slação especüica.
§ 19 Para efeiro dêste artigo, os armazéns da ccop~rll.t.va se tll.Jlj:l:\,flUII
aos "Armazéns Gerais", com as p-rerrogativas e obrigações dêstes, 1. Cando
Os componentes ao C<lnseUiO at: AOmln;stração ou D:retoria Executiva.
em itente do título, resp:nsáveis, J:;essoaI e solidàriamente, pela bOa guaI'cia e conservação dos p:odutos vinculados, respondendo cr.m .nal e civllmente pelas àecla: ações constan tes do
título, ccmo também p : r qualquer
aeão ou omissão que acarrete o de~
~io, deterioração ou perda dos produtos.
§ 2'1 O:,servado o disposto no ~ 1'1,
as (coperativas poderão operar unIdades ae armazena:5em, embalagem r.
fr;gorif'cação, bem cemo armazens gerais alfandegados, n03 têrmos do disposto nJ Capitulo IV da Lei n 9 5.026,
de 10 de junho de 1966.
Art. 82 . As cooperativas de cr~!lto
Mal e as seções de clé.:lito das cooperativas agrícolas mistas só po';;erão o~rar com assoc.ados, pessoas J í_
s!cas. que de lorma eletiva e l:rectOoo
millante:
I - Desenvolvam, na area de ação
aa coc·perativa. atlvll.ajt:s agricola:!,
pecuá.ria.s ou extr a ti-va:;;
n - Se ãediqunn a operações de
captura e translormaçao ao p~i'iC!LUU.
Parágrafo único. As operações áe
que t . ata bte a. tigo ~ó ... ~:.c:!. ãJ ce.
praticadas cen. pessoas jurldicas, a.s.
6O~;ao.as, desde q .. e exerçam eAcm.lvamente ativ;dades agricolas, pecuarIl!.S ou extrativas na s.ea ri!! ação da
Coopel ativa ou atividades de ca.pturs
ou transformaçao dO pescadO.
Art. 83. As cq,operativas agropecuárias e de pesca pojerào S:lquJ'lI' PI"Jdutos de não associados, a:5ricultores,
pecuaristas ou pescadores, palll completar lotes destinados ao cumprimt!lIto de contratos ou sup~ir capacidade
OClosa de insta~llçõ2S industria:S das
cooperativas que as possuem.
•
Art. 84. As cooperativas po:lerâo
fornecer bens e serviços a não assoc'ados, desde que tal faculdade atenda aos objetivos soc:a' •.
Parágrafo único. No caso das cooperat;vas 'de c~éjito e das seçô es de
crédito das cooperativas agrícolas
mis tas, o disposto neste artigo só ~a
aplicará com base em regras a sprem
estabelec'das pelo órgão normativo.
Art. 85. Os resClltajos das operacões das ceoperativas com não assn.
ciaios , mencionados nos arts. 83 e Bl,
serão leva:05 à contl elo "Fundo da
Ass'stência Técnica. Educa:ional e
Social" e serão (Y.)ntabilizados em sepa~ado, de molde a permitir cálculo
para incidênc:i de tribut.os.
Art. 86. Mediante prévia e expres-

sa autorização concedida pl!O resper.tivo órgão executivo federal, consoante as normas e l:mites instituídos pelo

Conselho Nacional de Coopera.tivlsmo,
pojerão as cooperativas participar ao
seciedades não cooperativas, pÚblicas
ou privadas, em caráter excepcional,
pa,ra atend:mento de objetivos acessórios ou complementares.
parágrafo único. As inversões decorrentes dessa participação serão
con tabilizadas em títulos especüicos
e seus eventuais resultados positivo:!
levados ao "Fundo de Assistência
Té.::nica, Educacional e Social."
SEÇÃO IV

Dos prejutzos

Art .• 87. Os prejuízos verificados
no deoorrer do exerc:cio serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente eS .e
meQiante rateio, entre os associados,
na razão direta dos serviços usufruidos, ressalvada a opção prevista no
•
pa,áglalo único do alto ,9.

/

SEÇÃO

v

Do sistema trabalh.ista

Art. 88. Qualquer que seja o tipo
de cooperativa não existe
vinculo
empregatlcio entre ela e :,:eus associados.
Art . 89. As cooperativas igualamse às demais emjJItsas em relaçao aos
seus empregados para os fins da legislação traba.hista e previdenciár1a.,
e a entidaje representativa., de que
t rata o aI t:go 105, terá prer:ogativas
sindicais.
.'
Art. 90. E' facultativa aos empregajos em cooperativas de qualqup.r
glau ou atividade. a cons :ituica,o de
sindicatos. abrangendo tôdas as categorias profi..'i isonais que exerçam f:.mção ou profissão remuneraaa em coo.Jerativas .
Art. 91. Fica instituída a Contribu:çao Sindical Coopera~ivist,,\ que
sera recolhida ant;alment.e pela cooperativa após o encerramp.nto d" seu
e~erc . cio SOCial, a favor da Organizaçao das Cooperativas Brasileiras de
que trata o artigo 105 desta lei, excluida a obrigação de pagamento de
impõsto sindical a qualquer outra entidade.
§ 19
A Contribuição Sindical Coo?er~tivi s ta constitUir-se á de importa ~c ' a corresj:ondent e a 02 %
<dois
décimos por cento) do valoi' do capital sub~c rito e fundos da sociedade
c,ooperativa no exercício ôocial do ano
ante;ior sendo o respecti \TO montante distribuído. por metade. à Organizaçao das Cooperativa, Brasi~ei['as e
a outra metade. pro"'Orc'onalmente
a suas filiadas nos Estados Territo-'
li o, e Dis trito Federal onde' fo~ arrecadada.
. ~ 29 Em seu prlmelro exerc'Cll) soe aI, a coo,e!'at'va recolhera dem.ro
de 3~ (.tlj'1tal dias da data de sua
comtltUlçao a importância corresponde~te a : / 30 (um trinta avos)
do
m~:or
salário mínimo \'igente do
Pa!s.
CAPITULO xnI

I

I

•

Da fiscalização e contr61s

!\rt. 92. A fiscal'zaçã-o e o oontr~l e das sociedades cooperativas. nos
te!'mos d~.s ta lei e tlispositivoS lega~s especlj:cos serão ex=rcidos. de
aC:Jrdo CDm o objeto de fU!1cionamen_
to, da seguin te forma:
.I .- as de ~rédito e as seções ae
das ~grlcolas mlst(l.S pelo Banco Central 00 Brasil;
CI édIto

,
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Art. 99. CompP.te ao Pre!\ldento Qo
Conselho Nacbnal dê Cooperatlv!smo:
I - presidir as reun!O~~;
II - convocar ,\1 reunlõe5 extraordinárias;
!II - proferir o vo~ de qualidade;
Art. 100. Compete à. Secreta lia
Executiva do Cons~E10 Nac:onal de
Cooperativismo.
I - dar execução à3 resoluçõe'l ''0
Conselho;
I! - comunl.::<\r as de~i ~ Oes ao
Conselho ao resp<!ctivo órgão exccutivo federal;
III - manter relações com os C>rgãos executivos !')derais, bem n~o.!'11
com quaisquer outros órgãos pÚblicos
ou privados. nacionais ou estrangeiros.
que possam .;nf:ui· no ap2f[p.ç·oamento do coopent:vismo;
IV - transmitir aos ;jrgáos o .. ecutivos federais e entidade S~lp:flJr
do movimento coopcntiv ist1 n1cional tõdas as !nfnrmaçõ~s reI3,:innadas com a doutrjpl e prátk.:ts cooperativistas de 5eu interê'i3e;
V - organizar e mlnt~r ntuit!Izado o cadastro geral i<ts c:Jopl'rat'vas
nacionais e ex~di:: a5 respectivas
certidões;

•

VI - apresentar ao Conselho, e~
tempo hábil. a propos:a '~.rçamentá
ria do órgão, bem como I) relatório
anual de suas at;\!i.hc1cs;
VI! - providencia!' todos os mejo~
qUe assegurem o regular funcionamento do Consell1:l;
VIII - exeCll~ar quai$quer outras
atividades nece5sárl3..; ao pleno l'xercicio das atribuiçõ'.ls do Conselho.
Art. 101. O Insf!~:lt,() Nar;}pnal de
Colonização e Eeforma Agrarla.
INCRA incluIrá. em sua proposta orçamentária an 4,il.! , os recursos financeiros solicJtad~ ;'leIo '~onselho Nacional de Coopêrati"jsmo
CNC
para custear seu funcionamento.
Parágrafo :'mico. As conta~ do
Conselho Nacion1.l de C·.){)perativü;mo - CNC ser:io prest'ld'ts Ixm Intermédio do Instituf;.) Nnclonal clt>
Colonização e Reform3. Agrárb.
INCRA.
Art. 102. Fica mantido, jLmt') ao
Banco Naciom.l de Crédi1/) Couperativo S. 1\.. o "Fu!1do Nacion;:d de
Cooperativismo", t;riado pelo Dt'creto-lei n° 59, de 21 ,ie novembro de
1966. destinado a prUv'!r recursos ele
apo:o a'J movlm:mto
coopeutivlsta
nacional.
§ l° O Fundo de que trata e1:te
artigo será suprido }Xlr:
I - dotação ;nch:irla no ('rçamento do Ministério da o\r:r i cult'lra çara
o fim especlfico ,Ie incenti"J à.s r..tividades cooperar.•• as:
II - juros e lmort!Z3.ç,je.; dos financiamentos re'lJizadoJ COm seus
recursos;

•

lI! - doaçõ~s. legados c otltrlls
rencIas eventua.i:;;
IV - dotações c0!1s1gnadas
pelo
Fundo Federal Agrope(!uário c pelo

Instituto Naelonal de Colonização e
Reforma Agrárh -- INCRA.
§ 2° - Os recursos do Fundo, deduzido o necessário ao custeio de sua
administração, serão aplicados pelo
Banco Naciom.l de Crédito Cooperativo, obrigatórhmente, em. finanr.iamento de atlvldacies qu·' mteressem
de maneira relevant.e J abaster.imento das populaçõ<!s, a critério do Conselho Nacional de Cooperativlsm).
§ 3°'0 Cons~lho Nacion?.l de Cooperativismo ooderá, por conta do
Fundo, autorizar a concessão <te estlmulos ou auxtacs para. execuçaa de
atividades que. pela sua relevâ.ncia
socto-econômlca. concorram para o
desenvolvimento 10 sistema ü,,')perati vista nacional.
CAPtrt.'LO

xv

Dos órgtios C'rOvenul1I:entats

Art. 103. As coope!'?tlva.s permaneceráo subordina:ias, na parte normativa. ao Con,;elho Xecional de Cooperativismo, com exceção das de
elas
crédito, das seçõ~s de crédito:>
agrlcolas mistas c das de habitação,
cujas normas ::ontinuar:lo a ~er baixadas pelo Conselho Mor.etMlo Nacional, relativa'llente às dUlls prImeiras, e Banco NaciOOill de Hab'taçao.
com relação à última, observado o
diSposto no art. 92 cesta 'et.
Parágrafo ún!co. Os órgãos executivos federais, visJ.ndo à execução
descentralizada :ie seus serviços, po_
derão delegar sua. competênciil., total
ou parcialmente. !I. órgãos e entic!ades da admlnlstr'l.;ão estadual e municipal, bem como, excepcionalmente,
a outros órgãos e entlda:ies da administração federal.
,

Art. 104. Os órl5110s executivos federaIs comunica rã) tõdas a'l r.!terações havidas nas cooperativ:\:-; l;uh a
sua jurisdição ao Conselh-J Nacionàl
de Cooperativismo. para fins de
atualização do ~adastro geral das cooperativas naclvna:s.

/

/

CAPí:nJLO XVI

Da R'3present'lçá:>

Art. 105. A !'epresen tação do sistema cooperatlvlSh brasi.le'ro eaberâ
à Organização das Coopi!rativas Br&.sUeiras, que será considerada ó~gão
consultivo do G')vêrno Federal.
Parágrafo único. Para. ~sse ('feito,
a Organização das Cooperativas ErasUelras deverá atznder aos seguintes requisitos:
I - não ter Ilns €.~;)nõmicos nem
lucrativos;
II manter neutralida:ie jXJftltlca e In discriminação racial, rel!glosa e social;

•

UI - conjugar todos os principais
ramos de cooperativismo;
_IV - preencher ~ . cargos de dl:e<:ao mediante votaçao;
V - renovar 1/3 (um têrço) dos
cargos diretivos, mediante votação;
VI - fixar a política da entidade
tendo em vista as PropOSições ellllinad:..s de seus órgãos técnicos;
v:;:r - dispor de setores consultivos especializados. dl! acÔrdo cOm' os
ramOl> ao cooperativismo;

,

I.
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VIII - ter quadro social constItuído de entidade.;, uma para ca::\a Estado, Tenitório e Distrito Federal .
. c~iad~ com as mesmas característi.cas àe. entidade nacional.
CAPÍTULO XVIl

Dos Estím.ulos Creditícios
Art. 106. Caberá ao Banco Naclo0'3.1 ce Crédito Cooperativo S. A. estir.1Ular e apoiar as cooperativas, me·
diante concessão de financiamentos
nec:,s.sarios ao seu desenvolvimento.
~ 1( Poderá o Banco Nacional de
Créditv Cooperativo S. A. receber depó!>itc!:> das cooperativas de crédito e
das seções de crédito das cooperativas agrícolas mistas.
§ ;>9 Poderá o Banco Nacional C'.l
Crédito Cooperativo S. A. operar com
pessoas físicas ou jurídicas, estranhas
aI) Quadro social cooperativo, des:!e
que haja b ?nefíclo para as coop2~·a·
tivas e estas figurem na operação bano
calia.
~ 39 O Banco Nacional de Crédito
Coor~ratlvo S. A. manterá linhas de
crédito específicas para as coopera~;.
vas, àe acôrdo com o objeto e a na·
turp.za de suas atividades, a juros mó<11<''''5 e
. azos adequados, inclusiv~
com sistema de garantias ajustado as
pec",lHaridades das cooperativas a que
~e dEstinam.
~ 4~ O Banco Nacional de crédito
Cooperativo S. A. manterá linha especia~ de crédilo Dara f nanclamemo
de quotas-partes de capital.
Art. 107. Fica extinta a contrii.mlção de que trata o artigo 13 do D~
ereto-lei n 9 60, de 21 de novembro
de 1966, com a redação dada pelo lJecrf'tc-lel n 9 668,' de 3 de Julho de

19€9.

c."Pf'rtn.o xvm
D:I.S ,Disposições Gerais e .Transít6ria.~
Art. 108 . Serão considerados como
remia tributável os resultados posltlvo:; obt;dos pelas cooperativas nas "pe- raçõf'~ de que tratam OS arts. 83, 84
e 86 desta lei.
Art. 109. O BalaI)çO Geral e o Relatórlv do e'lfIcíclo scclal que as co-

Câmara dos Deputados,

operativas deverão encaminhar anual.
tnenLe aos órgãos de contrôle ser!to
acompanhados, a juizo dê.stes, de par~er enútido por um serviço inde·
perdente de auditoria credenciado
pela Organização das Cooperati'/as
Bra~i;e1ra.~ .
Pa,ágrafo único . Em casos espcel:1.:s, tendo em vista a sede da eoo·
perati\'a, o volume de suas operaçOes e outras circunstâncias dignas :!o
conslueração, a exigência da apresentaçáo do parecer pode ser dispensada.
Art. 110. Atendidas as deduções jc!t.ernunadas ,pela legislação específica,
às ~;{ ciedades cooperativas ficará assegulada primeira prioridade para o
1 ecelJlmento de seUs créditos de 'Oessoas jurídicas que efetuem descolltos
na fólha de pagamento de seus em·
pregi>.aos, associados de cooperativas.
Art. 111. Fica estabelecido o prazo de 12 (doze) meses para que as
(':>operativas atualmente registradas
nos órgãos competentes reformulem
0.3 seus estatutos, no que fôr cabível,
adaptando-os ao disposto na presen-

/
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t..: lei.

AI t . 112. Fica assegurada a conti!1ui.::ade de funcionamento das co·
C'peratlvas de prOdutores de açúcar,
existentes na data de publicação des·
ta. h, até que legislação especial institua categoria societária em que seráo transformad~.
P:tragrafo único. O Poder Executivo, através do Instituto do Açúcar e
do II.:Ci:lol, promoverá os estudos para
execução do disPOSto neste artigo.
A:· ~. 1)03. A presente lei não alt~ra
o diSposto nos sistemas próprios iust '.t:.líc:o., I;ara as cooperativas de habitação e cooperativas de crédito, "1\plicando-se aínda, no que couber, o
regime instituído para essas últimas
às seções d~ crédito das agrícolas mistas.
Art. 114. Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário e espec.lficamente o Decreto-lei n 9 59, de 21
de novembro de 1006, bem como o Decreto número 60.597, de 19.-Jle ab!l'l
de 1967.
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DEFINE A POLíTICA NACIONAL DE COOPERATIVISMO, INSTITUI o REGIME JURtDIOO DAS SOCIIIDADES COOPERATIVAS E
DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS.

o

Congresso Nacional decreta:
CAPíTULO I

Da Política NaciorJ,al de Cooperati!!:smo

Art. lQ. Compreende-s~ como PolItica Nacional de Cooperativismo a
atividade decorrente das iniciativas )igadas ao sistema cooperativo, Q!iginárias de setor público ou privado, isoladas ou coordenadas entre si, de~rte
que reconhecido seu intt!rPEse público .
Art. 29. As atribuições do Govêrno Federal na coorde!1ação e no estimulo às atividades tle cooperativismo
no território nacional serão exércidas na forma desta lei e das normas
que surgirem em sua decorrência.
Parágrafo único. A ação do Poder Público se exercerá, principalmen·
te, mediante prestação de assistêncla
técnica e de incentivos financeiros e
creditórios especiais, necessários
l\
criação, desenvol7imemo e integração
das entidades cooperativas.
CAPíTULO 11

Das Sociedades Cooperativas

Art. 39. Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reclprocamente se obrigam a contribuir
com bens ou serviços para o exercício
de uma atividade econômica, de ~ro·
veito -comum, sem objetivo de lucro .
Art. 49. As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica própr!as, de natureza ct·
vll, não sujeitas a falência, constitui·
das para prestar serviços aos asoeia"
dos, distinguindo-se das dema.is sociedades pelas seguintes caracteristlcaSl
I - adesão voluntária, com nÚmero
ilimitado de aSSOCiados, salvo impossibilidade técnica de prestação de serviços;
II - variabll!dade do capital svclal
representado por quotas-partes;
In - limitação do número de quotas-partes do ~apital para cada associado, facultado, porém, o estabele<"1mento de critérios df proporcionallda 4
de, se assim fôr mais adequado para
o cumprimento dos objetivos sociais;
IV - incessihilidade daIS quotaspartes do capital I\, 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 dl1
proporcionalidade;
- ·1

VI - quorum para o funcionamento e deliber,1ção da Assembléia
Geral baseado no número de associados e não no capital;
VII - retôrno das sobras liquidaI!
do exercício, prOpO.1·cionalmente às
operações realizadas pelo associado,
salvo deliberação em contrário da Assembléia Geral;
VIII - indivisibilidade dos fund~
de Reserva e de Assistência Técnica
Educacional e Social;
IX - neutralidaJe política e indis
crlmlnação religiosa, ra.cial e social;
X prestação de assistência aos
associados, e, quand.o previsto nos estatutos, aos empreg3.dos da cooperativa;
XI - área de admissã'J de associados limitada à s possibilidades de
reunião, contrôle, operaç6es e prestação de serviços.
m
Do Objetivo e Classificação cla$
/Sociedades 'Cooperativas
Art. 59 As sociedades cooperativas
CAPíTULO

poderão adotar por objeto qualquer
gênero de serviço'<.500peração ou atividade, assegurando"'lhes o direito exclusivo e eXigindo-se-lhes a obrigação
do uso da t'xpressã() "cooperativa" em
sua denominação.
às
[Parágrafo único. E' vedado
cooperativas o uso da expressão
"Bancc".
Art. 69 As soci~dades cooperativas
tlão 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 àas pessoas físicas ou, ainda,
aquelas sem fins lucrativos;
II - cooperativas centrais ou federaçbes de cooperativas, as constituídas de, no mínimo, 3 (três) singulares, ~eml.o, excepcionalmente,
admitir associados individuais;
IH - confederações de cooperatiV3S, 9~ constituídas, pelo m enos, de
3 (três) federações de cooperativas ou
cooperativas centrais, da mesma ou
de diferentes modalidades.
§ 19 Os associados individuais das
cooperativas centrais e f ederações de
cooper!.tivas serão inscritos no Livro
de Matrícula da sociedade e classificados em grupos visando à transformação, no futuro, em cooperativas
slnguiares que a elas se filiarão.

,

•

n,

•

....t-

cn

~

.... 0
N ~

~

./ .... o

"'Z

! ...J

3~

§ 2" A exceção estabelecida no item

do caput dêste artigo
não se aplica às centrais e federações que exerçam atividades de ('[édito.
Art. 79 As cooperativas singulares
se caracterizam pela prestaç~ direta de serviços aos associado!.
Art. 89 As cooperativas centrais e
federações de cooperativas objetivam
organizar, em comum e em maior escala, os serviços econômicos e assistenciaLs de in terêsse das filiadas, integrando e orientando suas atividades, bem como facilitando a utilização 1 ec1proca dos serviços.
Parágrafo único. Para a prestação
de serviços de interêsse comum, é
permltida a constituição de cooperativas centrais, às quais se associem
outras cooperativas de objetivo e finalidades di versas .
Art. 9 9 As confederações de cooperativab têm por Objetivo orientar e
coordenar as atividades das miadas,
nos casos em que o vulto dos empreenc.:imentos transcender o âmbito
de capacidade ou conveniência de
atu!\ção das centrais e federações.
Art. 10. As cooperativas se classif'kam também de acôrdo com o objeto ou pela natureza das atividades
desenvolvidas por ~las ou por seus
associados .
§ 19 Além das modalidades de cooperativas já consagradas, caberá ao
respectivo órgão controlador apreciar
e caracterizar outras que se apresentem .
§ 2" Serão consideradas mistas as
cooperativas que apresentarem mais
de um objeto de atividades .
§ 39 SOmente as cooperativas agrícolas mistas poderão criar e manter
seção dP crédito.
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 êle subscrito.
Art. 12. As sociedades cooperativas
serão de responsabilidade ilimitada,
quando a responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade f6r pessoal, solidária e não tiver
ilmite.
Art. 13. A responsabilidade do associado pa.ra com terceiros, como
membro da sociedade, somente poderá ser invocada depois de judicialmente exigida da cooperativa.
in fine,

CAPÍTULO IV

Da Constituição das Sociedades
Cooperativas
.
Art. 14. A sociedade cooperativa
co:lstitui-se por deliberação da Assembléia Geral dos fundadores, constantes da respectiva ata ou por instrumento público.
Art. 15 . .0 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 assmaram, bem como o valor e número da
quota-parte de cada um;
~n - aprovação do estatuto da sociedade,

IV - o nome, nacionalidade, esta.do civil, profissão e residência dO/J
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 constitu1da
na forma da legislação vigente apresentará ao respectivo órgão executivo
fedf'rai de contrôle, no [)istrito Fe·
deral, Estados ou 'I\~rritórios, ou ao
órgãu local para isSo credenciado,
àenho de 30 (trinta) dias da data
da constituição, para fins de auto·
rizac;ão, requerimento acompanhado
de 4 (quatro) vias do ato constitu·
tivo, estatuto e lista nominativa, além
de outros documentos considerados
necessá.rios.
Art. 18. Verificada, no praZo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar
da data de entrada em seu protocolo,
pelo respectivo órgão executivo 1ederal de contrôle 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 devol·
verá, devidamente autenticadas, G!
(duas) vias à cooperativa acompanha·ias de documento dirigido à Junte Comercial do Estado, onde a entidade estiver sediada, comunicando
a aprovação do ato constitutivo da
requerente.
§ 1Q Dentro dêsse prazo, o órgão
c0l1tr0lador, quando julgar conveniente, no interêsse do fortalecimento do
sistema, poderá ouvir o Conselho Nacional de cooperativismo, caso em
que não se verificará a aprovação au·
tomática prevista no parágrafo se·
ruinte.
§ ~Q A falta de manifestaç~ do
órgão controlador no prazo a que se
refere êste artigo implicará a apro·
vaçto do ato constitutivo e o seu subsequente arquivamento na Junta Comerdal respectiva.
~ 39 Se qualquer das condições ci·
tadas neste artigo não fôr atendida
satisfatlôriame.nte, o órgão ao qual
competE conceder a autorizaç~ dará
ciência ao requerente, indicando as
exigências a serem cumpridas no pra·
zo de 60 (sessenta) dias, findos O/l
quais, se não atendidas, .o pedido será
automàticamente arquivado.
§ 4~ A parte é facultado interpor
da decis~ proferida pelo órgão controlador, nos Estados, Distrito ;Federal ou Territórios, recurso para a
respectiva administração central, dentro 00 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 coo;>ero.tivas de crédito, às seções de
crédito das cooperativas agrícolas mis.
tas e às cooperativas habitacionais,
hipótese em que o recurso será apre·
ciado pelo Conselho Monetário Na·
cional, no tocante às duas primeiras,
e pelu Banco Nacional de Habitação
em relação às últimas.
~ 5Q Cumpridas as exigências, de·
verá o despacho do deferimento ou
indeferimento da autorização ser exarado dentro de 60 (sessenta) dias, fin-
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dos OS quais, na ausência de decisão,
o requerimento será considerado deferido. Quando a autorização depender de dois ou mais órgãos do poder
público, cruda um dêles terá o prazo
de 60 (sessenta) dias para se manifestar.
§ 6Q Arquivados os documentos na
Junta Comercial e feita a respectiva
publicação, a cooperativa adquire per_
sonalidade jurídica, tornando-se apta
a funcionar.
§ 7" 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
foram arquivados os documentos na
Junta Comercial.
§ 8Q Cancelada a autorização, o órgão de contrôle expedirá comunicação a respectiva Junta Comercial, que
dará baíxa nos documentos arquivados.
§ 9 Q 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.
§ l!i. A criação de seções de crédito nas cooperativas agrícolas mistas
será submetida à prévia autorização
do BanCo Central do Brasil.
Art. 19. A cooperativa escolar não
estará sujeita ao arquivamento dos
documentos de constituição, bastando
remeLê-los ao Instituto Nacional de
Cclcnização e Reforma Agrária, ou
respectivo órgão local de contrôle, de_
vidamente autenticados pelo diretor
do estabelecimento de ensino ou a
n;aior autoridade escolar do munic!pio, quando a cooperativa congregar
assuciados de mais de um estabelecime'1to de ensino.
Art. 20. A reforma de estatutos
obedecerá, no que couber, ao disposto nos artigos anteriores, observadas
as prescrições dOs órgãos normativos .
SEÇÃo n

Do Estatuto ,social

Art. 21. O estatuto da cooperativa,
além de atender ao disposto no art.
49 , ~everá indicar:
I - a denominação, sede, prazo de
duração, área de ação, objeto da 50eiec.ade, fixação do exercício social e
da data do levantamento do balanço
geral;
II - Os dil'eitos e deveres dos associados, natureza de suas responsabilida.des e as condições de admissão,
demi ssão, eliminação e exclusão e as
nor:.iM para sua r epresentação nas
assembléias gerais;
LI! - o capital mínimo, o valor da
quota-parte, o mínimo de quotaspartes a ser subscrito pelo associado,
o modo de integralização das quotaspartes, bem como as condições de sua
retirada nos casos de demissão, eliminação ou d e exclusão do associado;
IV - a forma de devolução das sobras registradas aos associados, ou do
ratE'j(} 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

t.triouições, podêres e funcionamento,
a !'epresentação ativa e passiva da
sociedade em juízo ou fora dêle, o
prazo do mandato, bem como o procefSO de substituição dos administradores e conselheiros fiscais;
VI - as formalidades de convocação da.<; assembléias gerais e a maioria requerida para a sua instalação
e validade de suas deliberações, vedado o direito de voto aos que nelas
tiverem interêsse 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 m!nimo de associa.
dos.
CAPÍTULo.

v

Dos iLivros
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 Ad·
ministração ;
IV - de Atas do Conselho Fiscal;
V - de Presença dos Associados nas
Assembléias Gerais;
VI - outros, fiscai8 e contábeis,
obrigatórios.
lPanágrafc, único. E' facultada a
adoção de livros de fôlhas sôltas ou
fichas.
Art . 23. No Livro de Matrícula, OS
associados será<' inscritos por ordem
cronológica de admissão, dêle cons·
tandO:
I o nome, idade, estado civil,
nat.:ionalidade, profissão e residência
lio associado;
II - a data de sua admissão e,
quando fôr o c&<o, de sua demissão
a pedidO, eliminação ou exclusão;
UI -- a conta corrente das respectivas quotas-partes do capital social.
CAPfTU~O

VI

Do Capital Social

Art. 24. O capital social será subdividido em quotas-·partes, cujo valor
unitário não poderá ser superior no
maior salário-mínimo vigente no Pais.
§ 1Q. Nenhum associado poderá
subscrever mais de 1/ 3 (um térçoi no
total das quotas-parte,>, salvo nas socieda.des em que a subscriçá.) deva ser
diretamente pr0porclOnal ao movimento financeiro d') cooperado ou ao
quantitativo dos produtos a serem ('A)mercializados, beneficiados ou t.ransformados, ou ainda, em relação à área
cultivada ou ao número de planLas e
animais em exploração.
§ 2Q •
Não ~stão sujeitas 1\0 limite
estabelecido no parág.rafo anterior as
pessoas jurídicas de direito publico
que participem d ~ cooperativas de eletrificação, irrigação e telecomunicações.
§ 39.
E' vedado às cooperativa~
distribuírem qualquer espécie de benefício às quotas-partas do capital ou
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estabelecer outras vantagens ou privIlégios, financeiros ou não, em favor
de quaisquer associados ou terceiros,
excetuando-se 0S juros até o máximo
de 12 % (doze por cento) ao ano que
incidirão sôbre a parte integralizada.
Art. 25. Para a formação do c.apital social poder-se-á estipular que
o pagamento das quotas-partes seja
realizado mediante prestações periodicas, independentemente de chamada, por melo de con',ribuições ou outra
forma estabelecida a critério dos respectivos órgãos executiv.')s federais.
Art. 26. A transferência de quotaspartes será aver'Jada no Livro de Matrícula, mediante têrm') que conterá
ItS assinaturas do cede'.lt~, do cessionário e do diretor que o estatuto designaTo
Art. 27. A integralização das quotas-partes e o aumento do capital wclal poderão ser feitos com bens ava·
l1ados previamente e após homologação em Assembléia Geral ou mediante
retlenção de determinada porcentagem do valor (lo movimentD financeiro de cada associado.
§ 1Q.
O disposto neste artigo não
se aplica às cooperatlv'ls de crédito,
M agrícolas mistas com seção de credito e às habitacionais.
§ 2\1 Nas sociedades cooperativas
em que a subscriçlo de capital ~Or
diretamente propo'"CiOllal ao movimento ou à expressão econômica de
cada associado, o estatuto deverá. prever sua revisão periódica. para ajustamento às condiçõ~s vigentes.
CAPíTULO VII
Dos FundoJ

Art. 28. As coope.·aLvas são obrlgadas a constitUir:
] - Fundo de Reserva destinado
8 reparar perdas e atender ao desen·
volvimento de suas atividades, constituído com 10 % (de~ por cento), pe'
lo menos, das r..obr!lS líquidas do exer·
ciclo;
II - Fundo de ASSistência Técnica, Educacional e Social, destinado li
prestação de assistência aos associa·
dos, seus familiares e, quando previst<l
nos estatutos, aos emp!'cgados da cooperativa, constituído de 5 % (cinco
por cento), pelo meno~, das sobras líquidas apuradas no exercício.
o§ 19 Além dos previstos neste artigo, a Assembléia Geral poderá criar
outros fundos, ~llcl'l5ive rotativos, com
recursos destinados a fins específicos
fixando o modo de formaçã=:;, aplicação e liquidação.
,§ 29.
Os serviços a serem a t endidos pelo Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social poderão se:
executados mediante convênio co.n
entidades públicas e privadas.
CAPITULO VIII
Dos Assocí.:ulos

Art. 29. O mgresso nas cooperativas é livre a wdos que desejarem
utilizar os serviç'lS prestados pela sociedade, desde que adiram :tos propósitos sociais e preeucham as condições estabelecidas no estatuto, ressalvado o disposto no artigo 4Q, item
l, desta lei.
§ ! 9. A admissão dos asociados poderá ser restrita, a critério do órgão

normativo respectivo, às pessoas que
exerçam determinada. atividade
"to
profissão, ou estejam vinculadas a determinada entidade.
I§ 2Q. Poderão ingressar nas cooperativas de pesca e nas constituídas
por produtores rurais ou extrativistas,
as pessoas jurídicas que pratiquem as
mesmas atividades econômicas das
oessoas físicas associada'3.
§ 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 soeiedade.
Art. 30. A exceção das cooperativas de crédito e das agrícolas mistas
com seção de crédito, a admissão de
associados. que se efetive meliante
aprovação de seu pedido de ingresso
pelo orgão de administração, com plementa-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 empregatick. com
a cooperativa perde o direito de votar
e ser votado, até que sejam aprovadas as contas do exercicio em que êle
::leixou o emprêgo.
A't. 32. A demissão do associado
sc:rà unicamente a seu pedido.
Art. 33. A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração
legal ou estatutária, Ol~ por fato e5;x.clal preVisto no estatuto mediante
têrmo firmado por quem' de llirelto
no Livro de Matríc'lla, com os mot!\·os que a determinaram.
Art. 34. A diretoria d", cooper:ltlva
tem o prazo de 30 (trinta) dias para
com;tnicar ao interessado a sua (Jjminaçao.
Parágrafo único. Da eliminação C'lbe. recurso, com efeito suspensivo à
pumelra Assembléh Geral.
Art . 35. A exclusão <':0 associado será feIta:
I dica;

por dissolução da pessoa jurl-

n -

por morte da pessoa física:
In - por incapacirbde civil não
suprida;
IV - por deixar rie atender aes requisitos " es~atutários de ingresso ou
permanenCla na cooperativa.
Art. 36. A responEabilidade do U!I ..
soclado perante terc~iros, por compromlsso~ da sociedade, perdura para os
demitIdos, eliminados 0 ·,1 excluídos até
q~~ndo aprovadas as contas do exelCICIO em que se deu o desligamento.
Parágrafo único. As obrigações dos
associados falecidos, contraídas com a
socleda.de, e as oriundas de sua responsabIlidade como associado em ia..
ce de terceiros, passam aos herdeiro"
prescrevendo, porém, após um an~
contado do dia da abertura da suces
são, ressalva~os os aspectos peculi'l.re;
das co.ope~atl~as de eletrificação rural
e habItacIOnaIs.

Art. 37. A cooperativa assegurar"
a igualdade de direito dos associados,
sendo-lhe defeso:
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1 - remunerar a quem agencie novos associados;
U - cobrar prêmios. ou ág~o pela
entrada de novos assocIados amda. I)
titulo de compensação das reservas;
IH - estabelecer
restrições de
qualquer espécie ao livre exercicio dos
direitos sociais.
CAPíTULO IX

Dos -órgãos Sociaf3

sEÇÃo

I

Das Assembléias

Gerais

Art. 38. A Assembléia Geral dos aS ·
sodados é o órgão supremo da so 'iedade dentro dos limites legais e estatutários, tendo podêres para de.::Jdir
os negócios relativos ao objeto da socledade e tomar as resoluçõe!:o convenientes ao desenvolviment'J e defe·
sa desta, e suas deliberaçõe~ ,'incuiam
a todos, ainda que ausentes ou d:sc()rdantes.
§ 1° As Assembléias Gerais serão
convocadas com antecedência mínima
de 10 (dez) dias, em primeIra convocação, mediante editais afixados em
locais apropriados das dependênci'ls
comumente mais frequentadas pelos
associados, publicação em jornal e
comunicação aos associados por intermédio de circulares. Não havendo. no
horário estabelecido, quorum de instalação, as assembléias poderão se;
realizadas em segunda ou tercein
convocações desde que assim permitam os estatutos e conste do respectivo edital, quando então será observado o intervalo mlnimo de 1 (uma)
hora en tre a realização por uma ou
outra convocação.
,§ 29 A convocação será feita pelo
Presidente, ou por qualquer dos órgãos de adminístra~ão, pelo Conselho
Fiscal, ou após solicitação não atendida, por 1/ 5 (um quinto) dos 9.SS0ciados em pleno gôzo dos seus direitos.
§ 3° As deliberações
nas Assembléias Gerais serão tomadas por maio··
ria de voto dos associados presentr.3
com direito de votar.
Art. 39. lt da competência das Assembléias Gerais, ordinárias ou extraordinárias, a destituição dos membros
dos órgãos de administração ou fi3calização.
Parágrafo único. Ocorrendo dp.stituição que possa afetar a regulariàade da administração ou fiscalização
da entidade, poderá a Assembléia de·
signar administradores e conseli'leiros
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 segui:lte:
I - 2j 3 (dOis terços) do número de
associados, em primeira convocação;
II - metade mais 1 (um) dI)!, H:>Qdados em segunda com'ocação;
III - mínimo de 10 (dez) asseclados 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 9.3·
sociados individuais das cooperatjv1~
centrais e federações de cooperativas
serão representados por 1 (um) delE'[ado, escolhido entre seus membros
e ~redenciado pela respectiva admIni31,ração.
Art . 42. Nas cooperativas singulares, cada associado presente ou reprei'entado não terá di>:eito a mais de
1
(um) voto, qualquer que seja o
nimcro de suas quotas-parti)s.
~ lONas Assembléias Gerais
das
coopera\ivas singulares cujo~ assocladoo; se distribuam por área distante a
mais de 50 km (cinqüent:l quilómet.rof.J da sede, ou no cas) de doença
comprovada, será permitida a representação por meio de mandatário que
tenha a qualidade de associado no
gôzo de seus direitos soria i3 e ::lãc
exerça cargo eletivo na sociedaae . vedado a cada mandatário disp'lr do
mai~ de 3 (três) votos, compreendido
o seu.
§
2° Nas cooperativas singulares,
cujo número de associados fôr superior a 1. 000 (mil), poderá f) mandata. ·
rio que preencher as condiçf es do parágrafo anterior represent\\r a ';·] o
máximo de 4 (quatro) assJciados, de
conformidade com o criténo que, em
função da densidade do quadro associativo, fôr estabelecido no estatuto.
§ 39 Quando o número de associados nas cooperativas singulares txceder a 3.000 (três mil), pode o ('statuto estabelecer que os mesmos sejam
representados nas Assembléias Gera is
por delegados que se revistam cem a~
condições exigidas para o mandatário a que se refere o § l°. O estatuto
determinará o número de delegados,
a época e a forma de sua escolha. por
grupos seccionais de associados àe
19ual número e o tempo de duração
da delegação .
§ 4° O . delegado disporá de ta.ntos
votos quantos forem os associadm
componentes do grupo seccional que;
o elegeu.
§ 59 Aos associados localizados em
áreas afastadas, os quais por insuficiênc!a de número, não puderam ser 01'gamzados em grupo seccional próprio
é facultado comparecer pessoalmentp.
às Assembléias para exercer o seu d; reito de voto.
.
§ 6° Os associados, integrantes de
grupos seccionais, que não sejam delegados, poderão comparecer às Assembléias Gerais, privados, contudo, de
voz e voto.
§ 7° As Assembléias Gerais compo3tas por delegados decidem sôbre todas as matérias que, nos têrm05 da
lei ou do_s estatutos, constituem objeto
de d~cisao da assembléia geral dos
assocIados.
Art. 43~ Prescreve em 4 (quatro)
anos a açao para anular as de ~ lter?çóes da Assembléia Geral viciade.s lIa
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.
SEÇXO 11
Das Assembléias

Gerais Ordinária~

Art. 44. A Assembléia Geral Ordinária, que se realizará anualmentl!
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nos 3 (três) primeiros meses após o selho de Administração, composto éxcluslvamente de associados eleitos pela
término do exercício social, deliberaAssembléia Geral, com mandato nunrá sôbre os seguintes assuntl)s que deca
superior a 4 (quatro) anos, sendo
wrão constar da ordem do dia:
obrigal'ória a renovação de, no míniI - prestação de contas dos órgâog
mo, 1/ 3 (um terço) do Conselho de
de administração
acompa.!1hada. de
Administ!'&ção .
parecer do Conselho Fiscal, compreen§ 19 O E'statuto poderá criar outros
c;l'!1do:
órgãos necessarios à administração .
a) relatório da gestão;
§ 29 A posse dos administradores
b) balanço;
e cOllselheiros fiscais das cooperativas
de crédito e das agrícolas mistas com
c) demonstrativo das sobras apura ·
•
seçà{1 de crédito e habitacionais fica
das ou das perdas decorrente3 da insujeita
à prévia homologação dos ressuficiência das contribuições para co·
pectivos
órgaos normativos.
bi'rtura das despesas da sociedade e :)
parecer do Conselho Fiscal.
Art. 48. Os órgãos de administraçao pod-em contratar gerentes técII - destinação das sobras apuranicJs ou comerciais, que não perten.1a:, ou rateio das perdas decorrentes
<;am ao quadro de associados, fixanda
insuficiência das contribuiçõe:r,
do-lhes as atribuições e salári,os.
pura cobertura das despesas da socieArt. 49. Ressalvada a legislação esaaàe, deduzindo-se, no primeiro caso
pecif,<:a que rege as cooperativas de
as parcelas para os Fundos Obrigató·
crédito, as seções de crédito das coorios;
peratn'as agrícolas mistas e as de halU - eleição dos comp0:1entes dos
bita çao, os administradores eleitos ou
orgãos de administração, cio CGnselhu
co~t r atados nâo serão pessoalmente
Fiscal e de outros, quando fõr o caso;
r esponsáveis pelas obrigações que cont ra irem em nome da sociedade, mas
IV - quando previsto, g, fixação du
rt)spoIlderão solidàriamente pelos prevalor dos honorários, gratificaçje:; '!
juizos resultantes de seus atos, se pro_
cédula de presença d05 membros do
cederem
com CUlpa ou dolo.
Conselho de Administração ou da Dlretorla e do Conselho Fiscal;
Paragrafo único . A sociedade respO!1derá
pelos atos a qUe se refere
V - quaisquer assuntos de interêsa
última
parte
dêste artigo se os house social, excluídos os enumerados nJ
ver
ratificado
ou
dêles logrado proart. 46.
veit0 .
§ 1°' Os membros dos ,:,rgãos de adAlt. 50. Os participantes de ato ou
ministração e fiscalização niio pudeopera.ção
social em que se oculte a
rão participar da votação das maténat ureza da sociedade podem ser derias referidas nos itens I e IV di~ ste
claraaos pessoalmente res,ponsá veis
d.rtlgo.
pelas obrigações em nome dela contra:c'as, sem prejuízo das sanções pe§ 2° A exceção das cooperati"a~ cc
nais
cabiveis.
crédito e das agrícolas mistas com seção de crédito, a aprovação do relatóArt. 51. São inelegíveis, além das
rio, balanço e contas dos órgãos de
pessoas impedidas por lei, os condeadministração, desonera seus compu·
nados a pena que vede, ainda que
nentes de responsabilidade, resalvad01
temparàriamente, o acesso a cargos
os casos de êrro, dolo, fraude ou si·
ptiblioos; ou por crime falimentar, de
mulação, bem como a infração dg, leI
prenuicação, peita ou subõrno, conou do estatuto.
cmsão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a prosEÇÃo lU
priedade .
Da,! Assembléias Gerais ExtraordináPa:'ágrafo único. Não podem comrtas
por uma mesma Diretoria ou ConseIh :) dE Administração, os parentes enArt. 45. A Assembléia Geral Extr.l
t!'e si até 29 (segundo) grau, em liordinàrla real1zar-se-á
sempre qu '!
nha reta ou colateral.
necessário e poderá deliberar sõbre
qualquer assunto de interêsse da :;()Art. 52. O diretor ou associado que,
ciedade; desde que mencionado no
em qualquer operação, tenha interêsedital de convocação.
s~ oposto ao da sociedade, não pode
paí iicipar das deliberações referentes
Art . 43. E' da competência exclua essa operação, cumprindo-lhe acusar
siva da Assembléia Geral Extraordio
seI.. impeaimento.
nária deliberar sôbre os seguintes assuntos:
Alt. 53. Os componentes da Admlnh
tração e do Conselho Fiscal, bem
I - - reforma do estatuto;
como 0" liquidantes, eqUiparam-se aos
,l I fusão, incorporação ou desaclmi,listradores das sociedades anõmembramento;
1I1m:J..3 para efeito de responsabilidade
III - mudauca do objeto da sociecrimmal.
dade;
Art. 54. Sem prejuíZo da ação que
IV - d:ssolução voluntária da ~o
couber ao associado, a sociedade, por
cledade e nomeação de liquidantes;
setls diretores, ou representada pelo)
II. SSCG1G.OO escolhido em Assembléia
V - contas do liquidante.
Geral, terá direito de ação contra ('S
Parágrafo único. São necessários os
administradores, para promover sua
votos de 2) 3 (dais terços) dos assoresponsabilidade,
clada~ presentes, para tornar válidas
Ar t. 55 . Os empregados de emprêas deliberações de que trata êste arsa"
4ue sejam eleitos diret:>res de so·
tigo.
cieda.des cooperativas pelOS mesmos
SEÇÃo IV
"da j &s gozarão das garantias asse·
~uradB.f! oos dirigente.> sindicais pelo
Dos órgãos de ,Administração
a r t. 34;) da Consolidação das Leis do
Trabalho (Decreto-lei n Q 5.452, de 1Q
Art. 47. A sociedade será admi(ie !.-Iaio de 1943 ) .
nistrada por uma Diretoria ou Con-

-6-

SEÇÃO

v

Do Conselho Fiscal

Art. 56. A aãministração da sociedade será fiscalizada, assídua
e
mi;1Uciosamente, por um Conselho
Fiscal, constituído de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, todos associ!lldos eleitos anualmente pela
Assembléia Geral, sendo permitida
apena.c. a reeleição de 1/3 (um têrço)
dos seus componentes.
§ 19 Não podem fazer parte do Conselhú Fiscal, além dos inelegíveis enu_
merados no art. 51, os parentes dos
diretores até o 29 (segundo) grau,
em linha reta ou colateral, bem como
os parentes entre si até êsse grau.
.§ 29 O associado não pode exercer
cumuiativamente cargos nos órgãos
de administraçã<l e de fiscalização.
CAPíTULO X

Fusã<>, Incorporaçã<>

e

Desmembramento
Art. 57. .P ela fusão, duas ou maiS

•

ooopbI'ativas formam nova sociedade.
§ la Deliberada a fusão, cada cooperativa interessada indicará nomes
para comporem comissão mista que
procederá aos estudos necessários à
constItuição da nova socIedade, tai:,
como o levantamento patrimonial, balanço geral, plano de distribuição da
quotas-partes, destino dos fundos de
reserva e outros e o projeto de estatuto.
§ 29 Aprovado o relatório da 00nussão mista e constituída a nova
sociedade em Assembléia Geral conjunta os respectivos ~~n:ent<?s s~
r9.o arquivados, para aqulSlç!110 de pelsonaliClade jurídica, na Junta ComerciaI competente, e duas vias dos mesmos. com a publicação do arq?iv~
mento, serão encaminhadas a{) _orgao
executivo de contrôle ou ao órgao local credenciado.
§ Sç, Exclui-se do disposto no paràgrafo anterior a fusão que envolver cooperativas que exerçam atividade.:> de crédito. Nesse caso, aprovado o relatório da comissão mista e
constituída a nova sociedade em AssembLéia Geral conjunta, a autorização para funci?n.ar e <? r~gistro depenúerão de prevIa anuencla do Ban.
co Central do Brasil.
Art. 58. A fusão determina a exttnçao das sociedades que se unem
para formar a nova sociedade ,que
lhes sucederá no s direitos e obngações.
Art, 59. Pela incorporação, uma sociedade cooperativa absorve o patnmônic., recebe os associados, a~sume
as oOJ'ig'ações 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 av~liaçõe s
ao patrimônio da ou das socledade~
incorporandas.
Art. 60. As sociedades cooperativas
poderão desmembrar-se em t"ntas
quantas forem necessárias p:lr,1. atender aos interêsses dos seus assocladr-s,
podendo uma das novas el'l:tidades se:
constituída como cooperatIva ccntml
ou federação de cooperativas, cujas
autorizações' de funcionamento e OR
arquivamentos serão requeridos con-

forme o disposto nos arts. 17 e ',;eguintes.
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, ser<\
apreciado em nova Assembléia especialmente convocada para êste fim.
§ 2° O plano de desmembrament'l
preverá o rateio, entre as novas coope ..
rativas, do ativo e paSSivo da sociedade
desmembrada.
§ 3° No rateio previsto no parágnCo anterior, atribuir-se-á a cada 'lOVO
cooperativa parte do capital social da
sociedade desmembrada em quota correspondente à participação dos a"soclados que passam a integrá-Ia.
§ 4° Quando uma das cooperativas
[ôr constituída como cooperativa centrai ou federação de cooperatlva3, prever-se-á o montante das quotas-par ..
Les que as associadas terão no capi.
t" I social.
Art. 62. Constituídas as sociedaaca
e observado o disposto nos arts. 17 e
~eguintes,
proceder-se-á às tr:,msferências contábeis e patrimonlai~ nece~sárias à concretização das medid!l~
anotadas.
CAPiTULO XI

Da Dissolução e Liquidaçl!o

Art. 63. As sociedades coopera~iva~
se dissolvem de pleno direito:
I - quando assim deliberar a As"
~embléia Geral, desde que os assochdos, totalizando o número mínimo
exigido por esta lei, não se disponham
a assegurar a sua continuidade;
II - pelo decurso do prazo de dur.\o,;ão;
IH - pela consecução dos Objctlvos predeterminados;
IV - devido à alteração de sua fo:.
ma jurídica;
V - pela redução do número rnl.
!llmo de associados ou do capital ,_0eial mínimo se, até a Assembléia GeraI subseqüente, realizada em prazo
não inferior a 6 (seis) meses, êles nã?
forem restabelecidos;
VI - pelo cancelamento da autor!,
zação 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 50dedade não fôr promovida voluntAriamente, nas hipóteses previstas no
I:I.rtigo anterior, a medida poderá sc.r
tomada judicialmente a pedido de
qualquer associado ou por iniciativa
do órgão executivo federal.
Art. 65. Quando a dissolução fôr
tlehberada pela AssembléIa Geral. esta nomeará um liuqidante, ou mais, e
um Conselho Fiscal de 3 (três! membros para. prOCeder à sua liquidação.
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§ 10 O processo de liquidaçã.o s6 ;,0aerá. ser iniciado após a aucLJencla do
respectivo órgão executivo federal.
§ 20 A Assembléia Geral, nos lim!·
tes de suas atribuições, poderlS, em
qualquer época, destitair os liquidantes e os membros do Conselho Flsca',
designando os seus substitutos.
Art. 66. Em todos os atos e op~r~
çOes, os liquidantes deverão usar. .1 denominação da cooperativa, segl;tda oa
expressão:" Em liquidação".
Art. 67. Os liquidantes terão tojos
os podêres normais de administração
podendo praticar atos e operaçoes :Jecessários à realização do ativo e pagamento do passivo.
Art. 68. São obrigações dos liqu!aantes:
I - providenciar o arquivamento, n'l
Junta 'Comercial, da Ata da A~sem·
bléia Geral em que foi deliberada a
llquldação;
II comunicar à adm!nistraç:io
eentral do respectivo órgão executi'!I)
federal e ao Banco Nacional de Cr.§·
dito Cooperativo S.A. a sua nomea ·
çào, fornecendo cópia da Ata da As·
sembléia Geral que decidiu a matéria;
lU arrecadar os bens, livros é
aocumentDs da sociedade, onde quer
que estejam;
IV - convocar os credores e deve·
dores 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, do~
administradores, ao levantamento Ih
inventário e balanço geral do ativo ~
passivo;
VI - realizar o ativo social p:ll'a
saldar o passivo e reembolsar os associados de suas quotas-partes, destinando o remanescente, inclusive ,) dos
fundos indivisíveis, ao Banco Nacional de Crédito Cooperativo S. A. ;
VII - exigir dos associados a integrallzaçll.o das respectivas quotas-p~J.r
tes do capital social não realizadas,
quando o ativo não bastar para a solução do passivo;
VII! - fornecer aos credores a. relação dos associados, se a s081edade
fôr 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 liquidaçi!o e
prestar contas dos atos praticados durar,te o período anterior;
X - apresentar à Assembléia G6ral,
fmda a liquidação, o respecti'{o ~e
latório 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 lesponsabilidades dos liquidantes regem-se
pelos preceitos peCUliares aos U03
administradores da sociedade liqui
danda.
Art. 70. Sem autorização da AsS~[,1bléia não poderá o liquidante gravar
de ônus os móveis e imóveis, contrair
empréstimos, salvo quando indlspen-

sáveis para o pagamento de obrigaçoes Inadiáveis, nem prosseguir, embora para facilitar a llquidação, na
atividade social.
Art. 71. Respeitados os direitos dllo
credores preferenciais, pagará o .liquidante as dívidas sociais proporciolIalmente e sem distinção entre ven
cldas ou não.
Art. 72. A Assembléia Geral poderá
resolver, antes de ultimada a llqu:,lIação, mas depois de pagos os credo ,
re::;, que o liqUidante faça rateios por
dnteclpação da partilha, à medida em
que se apurem os haveres sociais.
73. Solucionado o pas~ivo,
Art.
reembolsados os cooperados até o vaIar de suas quotas-partes e encam!nnado o remanescente conforme o estatuído, convocará o liquidante As ·
:lembléla Geral para prestação fi::lal
de contas.
Art. 74. Aprovadas as contas, encerra-se a liquidação e a sociedadl't se
extingue, devendo a ata da Assemblén
~er arquivada na Junta ComerciJ,1 o
,Ilublicada.
Parágrafo único. O associado dis"'tlrdante terá o prazo de 30 (trillta)
dias, a contar da publicação da. ata,
vara promover a ação que couber.
Art. 75. A liquidação extrajudicial
cras cooperativas poderá ser promovida por iniciativa do respectivo órgão
executivo federal, que deslgna1'a o 11quldante, e será. processada de acõrda
r.om a legislação especifica e 1emais
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.
S 2° Ao interventor, além dos po.
deres expressamente concedidos no atl
de intervenção, são atribuldas funções, prerrogativas e obrigações dos
órgãos de administração.
.Art. 76. A publicação no Diario OfiCIal, da ata. da. Assembléia. Geral da.
s~iedade, que deliberou sua liquidaçao, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida fôr de
sua iniciativa, implicará a sustação de
qualquer ação judiCial contra a cooperatIva, pelo prazo de 1 (um) ano sera
prejuízo, entretanto, da fluêncl~ dos
juros legais ou pactuados e seus aceisórios.
Parágrafo único. Decorrido o pra~()
previsto neste artigo, sem que, pOJ
motivo relevante, esteja encerrada a
liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um)
ano, mediante decisão do órgão cita.
do no artigo, publicada, com os mes.
mos efeitos, no Didrio Oficial.
Art. 77. Na realização do ativo doi
sociedade, o liquidante deverá:
I - mandar avaliar , por avaliado
res judiciais ou de Instituições Finan'
celras Públicas, os bens da socieda.
de;
I! - proceder à venda dos bens
hecessários ao pagamento do passi·/G
da sociedade, observadas, no que couber, as normas constantes dos a''t!!
117 e 118 do Decreto-lei n° 7. 6G1, c!~
21 de junho de 1945.
Art. 78. A liquidação das coopera.
tlvas de crédito e da seção de crédito
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das cooperativas agrícolas mistas re
ger-se-á pelas normas própria~ lega15
e regulamentares.
CAPíTULO XIi

Do Sistema

Operacional das

Cooperativas
SEÇÃO I

lia Ato Cooperativo

An. 19. Denominam-se atos coopt.·
rátlvos os praticados entre as coope
rativas e seus associados, entre êste,
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 Li~
produto ou mercadoria.
SEÇÃO II

Das Distribuições de Despesas
Art. 80. As despesas da sociedade
serão cobertas pelos associados me.li·
ante rateio na proporção direta da
fruição de serviços.
Parágrafo único. A cooperativa po·
derá, para melhor atender à equani
midade 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;
II - rateio, em razão diretamen"
te proporcional, entre os nssociados
que tenham usufruído dos serviços
durante o ano, das sobras liquidas ou
dos prejuízos verificados no balanço
do exercicio, excluídas as despesas
gerais já atendidas na forma do Itero
anterior.
Art. 81. A cooperativa que tiver
adotado o critério de separar as despesas da sociedade e estábelecido o
seu rateio na forma indicada no parágrafo único do artigo anterior deverá levantar separadamente as jespesas gerais.
SEÇÃo III
Das Operações da Cooperativa
Art. 82. A coopp.rativa que se dedicar a vendas em comum poderá re··
gistrar-se
como armazem geral c,
nessa condição,
expedir "Conhed·
mentos de Depósitos" e "Warrants"
vara os produtos de seus associad03
conservados em seus armazéns, proprlos ou arrendados, sem prejuizo
da emissão de outros títulos decorrentes de suas atividades norma l~,
aplicando-se. no que couber, a legISlação específictl..
§ 1Q Para efeito dêste artigo, os :l.fmazéns da cooperativa se equiparam
aos "Armazéns Gerais", com as prerrogativas e obrigações dêstes, ficando os componentes do Conselho de
Administração ou Diretoria ExecutIva, emitente do titulo, responsáveis,
pessoal e solidàriamente, pela boa
guarda e conservação dos produto!
vinculados, respondendo criminal e
civilmente pelas declarações constantes do título, como também por qualquer ação ou omissão que acarrete
o desvio, deterioração ou p ~rda dOM
produtos.

§ 29 Observado o disposto no § 1~,
as cooperativas poderão operar un:dades de armazenagem, embalagem
e frigorlllcação, bem como armazena
gera is alfandegados, nos têrmos do
disposto no Ca pítulo IV da Lei numero 5.025, de 10 de junho de 1966.
Art. 83. A entrega da prOdução
do associado a sua cooperativa significa a outorga a esta de plenos podêres para a sua livre disposição,
inclusive para gravá-la e dá-la em
garantia de operações de crédito ~ea
lizadas pela sociedade, salvo se, tendo em vista os usos e costumes relativos à comercialização de determinados produtos, sendo de interêsse dd
produtor, os estatutos dispuserem de
outro modo.
Art. 84. As cooperlttlvas de crédIto rural e as seções de crédito ~as
cooperativas agrícolas mistas só poderão operar com associados, pessoas
flsicas, que de forma efetiva e predominante:
I - desenvolvam, na área de ação
da cooperativa, atividades agrícola3,
pecuárias ou extrativas;
II - se dediquem a operações de
captura e transformação do pescado .
Parágrafo único. As operações de
que trata êste artigo só poderão ser
praticadas com pessoas jurídicas, asrociadas, desde que exerçam exclusivamente atividades agrícolas, pecuElrias ou extrativas na área de ação da.
cooperativa ou atividades de captura
ou transformação do pescado.
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir
produtos de não associados, agrlcilltores, 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 coo~erativas poderão
fornecer bens e serviços a não associados, desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de
conformidade com a presente leI.
Parâgrafo único. No caso das cooperativas de crédito e das seções dI!
crédito das cooperativas agTicolas
mistas, o diSposto neste artigo só se
aplicará com base em regras a serem
tstabelecidas pelo órgão normativo.
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não assochdos, mencionados nos arts. 85 e
86, serão levados à conta do "Fundo
de Assistência Técnica, Educacional
e Social" e serão contabilizado! t..m
separado, de molde a permitir ca.lculo para incidência de tributos.
Art. 88. Mediante prévia e expressa autorizaçlí.o concedida liCl o
respectivo órgão
executivo federal,
consoante as normas e limites Instl"
tuídos pelo Conselho Nacional de
Cooperativismo, poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas, públicas ou privadas, em
caráter excepCional, para atendimento
de objetivos acessórios ou complementares.
Parágrafo único. As inversões decorrentes dessa
participação serão
contabilizadas em títulos especlficos
e seus eventuais resultados positivos
levados ao "Fundo de Assistência.
Técnica, Educacional e Social" ~
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Dos Prejuízos
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Art. 89. Os prejuíws verificados
no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do
Fundo de Reserva e, se insuficiente
êste, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos _serviços
usufruídos, ressalvada a opçal) prevista no parágrafo único do art. 80.
SEÇÃo v

Do Sistema Trabalhtsta
Art. 90. Qualquer que seja o tlpo
de cooperativa, não existe vínculo
empregatícia entre ela e seus assúciados.
Art. 91. As cooperativas igualamse às demaIs emprêsas em relaç.!O
aos seus empregados para os fins d'1
legislação trabalhista e previdenciária.

Parágrafo único. Aplica-se, no que
couber, às cooperativas habitacionais,
o disposto neste artigo.
Art. 94. Observar-se-á, no proces ·
50 de intervençâo, a dispoSição constante do § 29 do art. 75.
CAPíTULO XIV

Do Conselho NacUJnal c%e Cooperativismo

. Art. 95. A orientação geral da po_
iltlCa cooperatIvIsta nacional caberá
ao Conselho Nacional de CooperativIsmo - CNC, que passará a funcionar junto ao Instituto Nacional de
Colonização e Refor ma Agrária INCRA, com plena autonomia administrativa e financeira, na forma d')
art. 172 do Decreto-lei n9 200 de 25
de fevereiro de 1967, sob a presidellcia do Ministro da Agricultura e
composto de 8 (oito) membros indicados pelos seguintes órgãos representados:
I - Ministério do Planejamento e
Coordenação Geral;
n - Ministério da Fazenda por
intermédio do Banco Central' do
Brasil;
In - Ministério do Interior pul
intermédio do Banco Nacional' da
Habitação;

CAPiTULO XIII

Da Fiscalização e Contrôle

Art. 92. A fiscalização e o controle das SOCIedades cooperativas, n0~
têrmos desta lei e dispositivos legaIs
específicos, serão exercidos, de a.::õr··
do com o objeto de funcionamemQ,
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 Habitção;
III - as demais pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma
Agrarta.
§ 19 Mediante autorização do Conselho Nacional de Cooperativismo, Oll
órgãos controladores federais poderão solicitar, quando julgarem necessário, a colaboração de outros órgá.1s
administrativos, na execução
das
atribuições previstas neste artigo.
§ 29 As sociedades cooperativas ~er
mitirão quaisquer verificações determinadas pelos respectivos órgãos de
contrôle, prestando os esclarecimeG'
tos que lhes forem soliCItadOS, alén~
de serem obrigadas a remetér-lhe<;
anualmente a relação dos assoc iados
admitidos, demitidos, eliminados e
excluídos no período, cópias de atas,
de balanços e dos relatórios do exercicio social e parecer do Conselho
Fiscal.
Art. 93. O Poder Público, por intermédio da administração central
dos órgãos executivos federais com'·
petentes, 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 dispo ·
sições legais;
II - ameaça de insolvência em
virtude de má administração da 51)ciedade;
III - paralisação das atividades
sociais por mais de 120 (cento e vinte) dias consecutivos;
IV inobservância do art. 1)5,
§ 29.

IV - Ministério da Agricultura,
por intermédio do Instituto Nacional
de COlonização e Reforma Agrária
- INCRA, e do Banco Nacional d~
Crédito Cooperativo S . A . ;
V - Organização das CooperaU·. a5
Brasileiras.
Parágrafo único. A entidade referida no inciso V (quinto) dêste ar ti·
go contará com 3 (três) elementos
para fazer-se representar no Conselho.
Art. 96 . O Conselho, que deverã.
reunir-se ordlnàriamente uma V"e% 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 minimo, de 3 (três) representantes dos órgãos oficiais mencionados nos itens I a IV do artigo
anterior.
Parágrafo único. Nos seus impedimentos eventuais, o substituto ao
Presidente será o Presidente do Ins"
tituto Nacional de Colonização e Re"
forma Agrária.
Art. 97 . Ao Conselho Nacional de
Cooperativismo compete:
I - editar atos normativos para a
atividade cooperativista nacional;
n - baixar normas regulamentadoras, complementares e interpretativas da legislação cooperativista;
III - organizar e mant~r atua1izado o cadastro geral da.; coopera·
tivas 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 - estabeleceI' condições para
o exercício de quaisquer cargos f.letivos de administração ou fiscalização de cooperativas;
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VII - definir as condições d(;: funcionamento do empreendimento cooperativo, a que se refere o art. 18;
VIII - votar o seu próprio regimento;
IX - autorizar, onde houver condições, a criação de Conselhos Regionais de Cooperativismo, definindolhes as atribuições;
X - decidir sôbre a aplicação do
Fundo Nacional de Cooperativismo,
nos têrmos do art. 102 desta lei;
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 arts. 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 adminis··
tratlvos, podendo seu Secretário Exe·
cutivo requisitar funcionários de
qualquer- órgão da Administraçao
Pública.
§ 1°. O Secretário Executivo
dú
Conselho Nacional de Cooperativismo
sera. o Diretor do Departamento de
Desenvolvimento Rural do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, devendo o Departamento referido incumbir-se do~
encargos administrativos do Conselho Nacional de Cooperativismo.
§ 2°. Para os impedimentos eve .
tuais do Secretário Executivo, êste
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 extraor
dinârlas;
III - proferir o voto de qual1dade.
Art . 100. Compete à Secretaria
Executiva do Conselho Nacional de
Cooperativismo:
I - dar execução às resoluções d~
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 públlcos
ou privados, nacionais ou estrangel gos, que possam influir no aperfeiçoamento do cooperativismo;
IV - transmitir aos orgãos exe·
cutlvos federais e entidade supenor
do movimento cooperativista nacIonal tôdas as informações relaciona.'
das com a doutrina e práticas cooperativistas de seu Interêsse;
V - organizar e manter atualizado o cadastro geral das cooperativa:;
nacionais e expedir as respectivas
certidões;

VI - apresentar ao Conselho, em
tempo hábil, a proposta orçamentê.rIa do órgão, bem como o relatório
anual de suas atividades;
VII - providenciar todos os melo~
Que assegurem o regular funCionamento do Conselho;
VIII - executar quaisquer outra~
atividades necessárias ao pleno exercício das atribuições do Conselho.
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 Cooper!l.tivo 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.
§ 1°. O Fundo de que trata êst~
artigo será suprido por :
I - dotação incluída no orçamento do Ministério da Agricultura pan
o fim específico de incentivo às atividades cooperativas;
II - juros e amortizações dos .rI
nanciamentos realizados com seus
recursos;
III - doações, legados e outrM
rendas eventuais;
IV - dotações consignada!! pelo
Fundo Federal Agropecuário e pe111
Instituto Nacional de Colonização a
Reforma Agrária - INCRA .
l§ 2°. Os recursos do Fundo, deduzido o necessário ao custeio de sua
administração, serão aplicados pelo
Bancu Nacional de Crédito Coopera.tivo, obrigatóriamente, em financiamento de atividades que interessem
de maneira relevante o abastecimen
to das populações, a critério do conselho Nacional de Cooperativismo.
§ 3°. O Conselho Nacional de Cooperativismo poderá, por conta do
Fundo, autorizar a concessão de el>tímulos ou auxílios para execução da
atividades que, pela sua relevância
sócio-econômica, concorra.m para I.l
desenvolvimento do sistema cooperativista nacional.
CAPíTULO

xv

Dos órgãos Governamentais

Art . 103. As cooperativas perm~ 
necerão subordinadas, na parte normativa, ao Conselho Nacional de Cooperativismo, com exceção das dd
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 art. 92 desta lei.
Parágrafo único. Os órgãos executivos federais, visando à. execuç!l.Q
descentralizada de seus serviços, poderão delegar sua competência, tota I
ou parcialmente, a órgãos e entida-
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des da administração estadual e municipal, bem como, excepcionalmentlO,
a outros órgãos e entidades da ad·
ministração federal.
Art . 104. Os órgãos executivos lederais comunicarão tõdas as altera.-·
ções havidas nas cooperativas sob iI
sua jurisdição ao Conselho Nacional
de Cooperativismo, para fins ele
atualização do cadastro geral das co
operativas nacionais.
CAPÍTULO

xv!

Da Representação do Sistema
Cooperativista

Art. 105. A representação do ~1I1·
tema cooperativista nacional cabe à
Organização das Cooperativas Bras!
leiras - OaB, sociedade civil, com
sede na Capital Federal, órgão técnl·
co-consultivo do govêrno, estrutur:l.da nos têrmos desta lei, sem finalidade lucrativa, competindo-lhe pre
cipuamente:
,..
a) manter neutralidade política e
indiscriminação racial, religiosa e Sl1 '
cial;
b) integrar todos os ramos das atl.
vidades cooperativistas;
c) manter regi!jtro de tôdas as sociedades cooperativas que, para todús
os efeitos, integram a Organizaçll,u
das Cooperativas Brasileiras - OCH;
d} manter serviços de assistência
geral ao sistema cooperativista, sejd
quanto à estrutura social, seja quanto aos métodos operacionais e orientação jurídica, mediante pareceres e
recomendações, sujeitas, quando fO~
o caso, à aprovação do Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC;
e) denunciar ao Conselho Nacional
de Cooperativismo práticas nociva~
ao desenvolvimento cooperativista;
j) opinar nos processos que lhe seJam encaminhados pelo Conselh'\
Nacional de Cooperativismo;
g) dispor de setores consultivos es··
pecializados, de acõrdo com os ramos
de cooperativismo;
h} fixar a política da organlzaçao
com base nas proposições emanad~'l
de seus órgãos técnicos;
t} exercer outras atividades
Ine rentes à sua condição de órgão do
representação e defesa do sistem.1
cooperativista;
j) manter relações de integração
com as entidades congêneres do e:\terior e suas cooperativas.
,§ 1° . O Organização das Coope.
rativas Brasileiras
OCB ser a
constituída de entidades, uma para
cada Estado, Território e Distrito
Federal, criadas com as mesmas características da organização nacia·
nal.
§ 2°. As Assembléias Gerais do órgão central serão formadas pelos ~
presentantes credenciados das filia·
das, 1 (um) por entidade, admitin·
do-se proporcionalidade de voto.
§ 3°. A proporcionalidade de vuto,
estabelecida no parágrafo anterior,
ficará a critério da OCB, baseandose no número de associados - pessoas fisicas e as exceções previstas
nesta lei - que compõem o quadro
das cooperativas filiadas.

§ 4° A composição da Diretoria ela
Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB será estabelecida em
seus estatutos sociais.
§ 5°. Para o exerci cio de cargou
de Diretoria e Conselho Fiscal as
eleições se processarão por esc;uti ~
nio secreto, permitida a reeleição
para mais um mandato consecutivo .
Art. 106. A atual Organização da.~
Cooperativas Brasileiras e as sua~
filiadas ficam investidas das atriouições e prerrogativas conferidas nes ta lei, devendo, no prazo de 1 (um.'
ano, promover a adaptação de sem
estatutos e a transferência da sed 5
nacional.
Art. 107. As cooperativas são obrIgadas, para seu funcionamento, a registrar-se na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidadn
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 saláriomínimo vigente, se a soma do respectivo capital integralizado e fundos não execeder de 250 (duzentos e
cinqüenta) salários-mínimos, e 50 %
(,cinqüenta por cento) se aquêll!
montante fôr superior.
Art. 108. Fica institu!da, além d ~
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 qUtl
trata o art. 105 desta lei.
§ 1°. 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 anil
anterior, sendo o respectivo montante distribuído, por metade, a suas filiadas, quando constituídas.
§ 2°. No caso
das cooperativas
centrais ou federações, a Contribuição de que trata o parágrafo anterior será calculada sôbre os fundos
e reservas existentes.
§ 3° . A Organização das Cooperativas Brasileiras poderá estabelec~r
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 cr{~ ui to
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,
aesde que haja benefício para as couperativas e estas figurem na operação bancária.
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§
o Banco Nacional de Crédito Cooperativo S. A. manterá linhas de crédito específicas para as
cooperativas, de acôrdo 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.
o§ 4°. O Banco Nltcional de Crédi~
to Cooperativo S. A. manterá linha
especial de crédito para financiamento de quotas-partes de capital.
t,;
Art. 110. Fica extinta a contribuição de que trata o art. 13 do Decreto-lei n° 60, de 21 de novembro
de 1966, com a redação dada pelO
Decreto-lei nO 668, de 3 de julho de
1969.
CAPÍTULO XVIII

Das Disposições Gerais e
Transitórias
Art. 111. Serão considerados come'
renda tributãvel os resultados positivos obtidos pelas cooperativas nas
operações de que tratam os arts. 85,
86 e 88 desta lei.
Art. 112. O Balanço Geral e o Re ~
latório do exercício social que as
cooperativas
deverão
encaminhar
anualmente aos órgãos de contrôle
serão acompanhados, a juízo dêstes,
de parecer emitido por um serviço
Independente de auditoria credencia
do pela Organização das Cooperativas Brasileiras.
Parágrafo único. Em casos especiais, tendo em vista a sede da Cooperativa, o volume de suas operações e outres circunstâncias dignas
de consideração, a exigência da apreCAmara dos Deputados, em

sentação do parecer pode ser disper1~
sada.
Art .. 113. Atendidas as deduções
determmadas pela legislação especIfica, às sociedades cooperativas ficará assegurada primeira prioridaae
para o recebimento de seus créditos
de pessoas jurídicas que efetuem descontos na fôlha 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 fôr
cablVel, adaptando-os ao disposto na
presente lei.
Art. 115. As Cooperativa~ dos Estados, Territórios ou do Distrito Fe~
deral, 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) vêzes 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 cOnt ário
t específicamente o Decreto-l
número 59, de 21 de novembro e 19 6,
bem como o Decreto núm o 60 7,
dE: 19 de abril de 1967.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇ
, ao PROJETO nQ 292, de

EMENDA NQ
1971, do Pod

E

ecuLi~o,

qu ~

uefine a Po-

11tica Nacional de Cooperativismo,
tui o reg'me jur1dico

da~

insti-

s ociedades

coop~

rativas e dá outras providências •

•

Acrescente-se ao art. 84 o

eguinte pará-

grafo:
Parágrafo único -

Poderão usar a denomin!

ção "BANCO AGRíCOLA COOPERATIVO - , acrescida do nome da res•

pectiva localidade onde esteja previ t a a instalação de

sua

sede, as cooperativas de crédito que venham a ser constitu1das em povoação, vila ou cidade da área definida em lei como
da Amazônia Legal, com mais de 3.000 ou m nos de 50.000 habi
tantes -

apurados no censo de 1970 -

-

não podendo, no entan

-

to, haver mais de uma cooperativa assim denominada no mes o
munic1pio.
JUSTIFICATIVA
A in tal ação de agência bancária nas
quenas localidade

não atende aos interêsse

pe-

-

dos grandes ban

COSo

Co~

xistir, geralmente

e sa pOlítica, a poupança deixa de

nes as localidades, que ficam à

e-

margem

do si s tema nacional no setor.
Positivada a providência sugerida na pr s nte propo ição, não só pelo fato da existência do Banco Agrícola Cooperativo na pequena localidade, mas por que virá
suprir a deficiência credit1cia ao

pioneiros que de bravam

a Amazônia nessa epopéia atual comandada pelo GovArno,
ainda por figurar o nome do lugar na placa do

stabe1ecimen-

to bancário, irão todos os municipes querer participar ativa
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e decisivamente em s eu crescimento e expansao, com resultados consideráveis para a economia local, e os cons eqUent
reflexos na economia nacional.

...
taçao

Ssse o propósito que nos impeliu à apr sen

-

desta Emenda.

. ...

Sala das Comms soes,

,
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C ;)~. ISSÃO L~ dillAÇÃO
r~~ OJ2·r o

1;0 292-i./197l

;.-cWAÇÃO FINAL LO P.8.0J~TO

,

De fine a Poli tic a Nacional de Coo,
perativismo, institui o re~ime Juridico
,
das soci eda des cooperativas e da outras
providencias.
A

(2mendado no Senado )

•

CAPf rULO I

,

DA r:OLI :rI CA NACIONAL DL:; CJOP:":;";"A'f IVI SHO
hr't. lQ - Compr eende -s e como Poli tic e. Na ci onel de Coopera-

tivismo a atividade decorrente das iniciativas ligadas 80 sistema cQ
,
,
operativo, originarias de setor publico ou pr ive_do , isoladas ou coof..
,.
,
denQdas entre si, desde que re conhecido seu interesse publico.
)

,.

As atribuiç ~esdo Governo Federal na coo rdenaç~o
,
e no es timulo as atividad ds de cooperativismo no territorio necional
ser~o exer cid aS n2 forma desta lei e das normas que sur~irem em sua
decor :cencia .
,

,

.

"

,

,

'"

Pé1.r:: 6 rê,fo unico - A açao do rodei' Fubl ico se exer cera, p::in

'" de assisten
A
'
cipalmente , mediante prestaçao
ci é', tecnica
e de incentivos financeiros e c~ editorios espe ciais , ne cessarios a crlaçao, desenvolvimento e integraçao das entidades cooperativas .
,

,

"

•

N

N

CAP i TULO
DAS

SO C IillAD~S

11

COOPálATIVAS

A.r't . 3 Q - Celebram contre.to de so ci edede coopere ti va as
,
pessoas que reciprocê~ente se obrigam a c ont~ ibuir com bens ou servi
,
,.
ços p8.ra o exer cic io de wna ativida.de e conomicê , de prove i to comum,
sem objetivo de lucro.
c oo~erativ3s

'"
sao
sociededes de pessoas ,

com

GER O,O?
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forma e natureza jur{dica pr~prias, de natureza Civil, n~o sujeitas
f
'
'
a falencia, constitu~das
par~ pres t
ar serv~ços
aos associ a d os , d 1~
, ,
tinguindo-se das c1cmais sociedades pelas seguintes ce..racteristlcas:
A

,

,.,

,

I _
adesa.o voluntaria , com numero ilL!i tado de associ
,
ados, salvo ilH.f-ossibilidade tecnica
de prestaçao de serviços;

-

11 - variabilidade do capital social, representado por qU2
téis-pe.rtes;

,

•

111 - limj.taçe.o do numero
, de quotas-partes do capital
, para
cada associ~do , facultado , porem , o estabelecimento de criterios de
,.
proporcionalidade, se assim for mais adequado para o cumprimento ebs
objetivos sociais;

IV - incessibilidade das quotas-partes do capital a terce1

..

ros , estl'ô.nhos a sociedade;

v-

singularidade de voto, podendo as cooperetivas centrais, federaç5es e confederaç5es de cooperativas , com exceç~o das
,
,
que exerçam atividade de credito , optar pelo crit~rio da proporcionalidade;
VI - "quorum" pê~a o funcionamento e deliberação da Assem,
,
,.,
bleia GeI'al baseado no numero de associados e nao no cRpital;
f
i aas
' do
VI I - re t orno d as so b ras 1 ~qu
A

-

f
,
exerc~c~o
,

nalmente ..as operaçoes realizadas pelo associado , salvo
,
,
em contrario da Assembleia Geral;

,

propor ciodeliberação

VIII - indivisibilidade dos fundos de .... eserva e de h.ssistên-

cia Tecnica, iducacional e Social;
I~

.
f
- neutralidade POll
tica e indiscriminaçélO
religiosa., rã

cial e soci2.1;
X - preste.çã.o de assistêncic. aos associados , e , quando Il'~
vista nos estatutos , aos empre~ados da cooperativa;

-

,

..

XI - erea de admissao de associados limitada as possibiliN

A

~

N

dades de reuniao , controle , operaçoes e prestaçao de serviços .
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CAPi TULO 111
00 OBJ~TIVO B CLASSIFICA

10 DAS

SOCI~iJ)ES
,..,

à..ct . 5Q - As sociedades co opere.ti vas poderao e.dotel~ por 012
j e to qualquer g~nero de servi ço , operaç~o ou ativid ade , a ssegurendose-lhes o direito exclusivo e exigindo-se-lhes a obrigação do uso da
,..,
,..,
expressa0 "cooperc.tiva" em sua denominaç ao .
,
,
,
..
Paragrafo unico - ..:; vedado as co oper a tivé's o uso da expre§.

..

sao "Banco ".

6Q -

l~t .

~s

,..,

sociedades cooperatives sao consideradas:

I - singu18~es , as constituíd as pelo n~mero m1nimo de 20
,
,..,
(vinte ) pessoas fisicas, sendo excepcionalmente permitida a admissao
de pessoas jur1dicas que tenilam por objeto as mesma.s ou corr elatê.s
,
tivid~des economica s das pes soas fisicas ou , ai nda , aquelas sem fins
lucrativos;

'ª'

~

11 - cooperativas centrais ou federeç5es de cooperativas , as

constituid as de, no m1nimo , 3 (três) singul2~es, podendo ,
nalmente, admitir associados individuais;

excepcio-

,

111 - confederaç5es de cooperativas, as consti tuidas , relo m~
"
,..,
nos, de 3 (tres)
federaçoes
de cooperativas ou cooperetivas centrais ,
da mesma ou de diferentes modalidades .
§ lQ - Os associados individuais das cooperativas centrais

e federações de cooperativas serão inscritos no Livro de l·~a tr icula da
sociedade e classificados em grupos visando à transformação, no futll
ro, em coopere.ti V8.S singula~es que a elas se fili2~ão .
§ 2Q - A exceção es t abeiLecida no item 11,

1n

fine, do "c aput" dêste artigo nã.o se aplica ~s centrais e federaçõ e s que exerçam
,
atividades de credito.
':U't . 7Q - hS cooper ativas Singulares se cé'.racterizam
,..,
prestaçao direta de serviços aos associados •

pe la

.hl't. SQ - As cooperativas centrais e feoeré.ç5es de cooper~
tive.s objetivam organizar, em comum e em maior es cala., os serviços ~
conomicos e assis tenci ais de interesse das filiadas, integrando
e
orientendo suas a tividades , bem corno facilitendo a utilização reciproca dos serviç os.
A

A
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"

IV

•

-"

~

'y
( ..

Pé.re.gra.fo unico - Pa.ra a prestaçao
~~Sl.0 o§Et~e
sse comum, e permitida a consti tuiçe.o de cooperativas
n rais,
as
quais se associem outras cooperativas de obje tivo e 'nalidades diversas.
,

#IV

---

,

Art . 9Q - As confedere.ções de coopera.tivél,s têm por objetivo
orient ar e coordenar as ati vide.des das filiadas, nos casos em que o
...
vulto dos empreendi mentos transcender o ambito de c e.pacid ade ou conve
ni~ncia de atuaç;o das centrais e federaç5es .
,
...
ll.rt. 10 - l~S cooperativas se class ificam talIlbem de acordo
com o objeto ou pela natureza das atividades desenvolvidas por el as
ou por seus associados .

-

,

§ lQ - Alem das modalidades de co .perativas

,

consa'bradas ,
c a.ber~. 2.0 respe ctivo ~r g;o controlador apre ci a.c e ca.racterizar outras
que se apresentem .
§ 2Q

ja

Serão cons id eradas mistas as cooperativa.s que
sentarem n:e,is de um objeto o.e ativid ades .

.

3Q

apre-

-

,

,

,..

Somente as cooperativas agricolas mistas poderao criar
'"
,
e manter seçao de cr ed ito.
§

-

,..

Art. 11 - Ás sociedades cooperativas serao de r es p9ns abilidade limitada, quando a responsabilidade do associado pelos compromi.§.
...
sos da sociedade se limitar ao valor do capi t 8.l P01' ele subscrito.
brt . 12 - ÀS sociedades cooperativas serão de responsabilidade ili~itada, quando a responsabilidade do associ ado pelos compro miss os da sociedade fôr pessoal, solid~ria e n;o tiver limite •
.LU't . 13 - ,i:.. re sponsabilidade
do ass oci ad o pa.r r. com tercei,
,
ros, como membro da socieda de, somente podera ser invocada depois de
judicialmente eXigida da cooperativa.

,

Clli"r)I 'l'ULO I V
DA COESTI TUI CÃO DAS SOCI.2XJADES COOPz.,q.h.TIV.,S
l~t . 14 - A sociedade cooperativa constitui-se por deliberª

ção da Âssemb1~ia Ger al dos fundadores, conste.ntes da respectiva
ou por instrumento p~blico.
Art . 15 - O ato constitutivo , sob pena de nulidade ,

ata

,

devera
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declarar:
- ê~ denollünação da entidade, sede e objeto de funcionameu

I

to;

,..

11 - o nome, né'.ci unalidade , idade, estado civil, profissao e
A

residencia dos associados fundadores que o assiné::.ram, bem como o va,
lor e numero da quota-parte de cB,da um-

,

111 - aprova ção do estatuto da sociedade ;
,..

IV - o nome , nacionalidade , estado civil, profissao e residênci a dos é'.ssoci ados eleitos para os ór gãos de administl'aç~.o, fisca
lização e outros .

-

Art. 16 - O ato consti tuti vo da sociedade e os estC'.tutos ,
quando não transcritos naquele , ser~o assinados pelos fundadores.

S:2:çAo I
DA AUTORIZAÇÃO D.3 FlTl'!CIONANiN'ro

,

,

,..

Art . 17 - A cooperativa. consti tuidé'" na forma da legislaçao
vigente apresen t ara ao respectivo orgao executivo federal de contro ,
, ,..
le, no Distrito Federal , ~stados ou Ter ritorio s , ou ao orgaoJocal pª,
ra isso cr edenciado , dentro de 30 (trinta ) dias do data da c onstitui.
ção, para fins de autorização , requerimento a companha.do de 4 ( quatro )
,
vias do ato constitutivo , estatuto e lista nominativa , alem de oy
,
tros documentos cons id erados necessar ios.
~

,

~

A

,

.Art . 18 - Verificada , no prazo ma.ximo de 60 ( sessenta ) dias,
, ,..
a contar da dat a de entrada em seu protocolo , pelo respectivo orgao
"
,,..
executivo federal de controle ou orgao loca.l para. isso credencia.d o,
"
,..
a existencia de c ondiçoes de funcionamento da coo perativéi. em constituição, bem c omo a regularidade da documentação apresentada, o ór~~o
,
,
c ontrolador devolvera , devidamente autenti cadas , 2 ( duas) vias a c oo
,
perBtiva acompan:L18das o.e documento dirig ido a j-unta Comç;:r cial do .estado, onde a entide.de esti vel' sedié'.dô. , c omur_i c ando
ato c onstitutivo da requerente.
r.
~

A

,

a

2}!rové'"ção

do

N

lQ - Dentro desse }!razo , o orgao c ontrolaàor, quando JU.,1
A
.
'
gé'.l' c onveniente , no interesse
co fo rte.le cimento do slstema,
podera
011
vir o Conselho I,Ta cional de Coopere.ti vismo, caso em que não se verif,1
,
,..,
,
cara. a aprovaçp.o 211.tomati c a prevista no para;rp.fo se,;uinte .
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6.
I
~ .~O'l

DEP~

--

, ,..
Q
§ 2 - ~1. fe.l t o. de lré.'nife sta)io do orgao c n trolador no pr~
,.
,
;o~e
refere
zo a (Jue
este artigo implicara a. 2prova~ '0 do ato consti...
tutivo e o seu subseqBente erquivamento na Junta Comercial respectiva.

,..

~

~ 3Q -

Se qualquer das condiçoes citadas neste artigo

A

,

,

A

,

nao

,..,

for atendida satisfatoriamente, o orgao ao qur l compete
#v

,..

conceder
'"

autoriZé.,;80 dar'c! ciencia ao requerente , indicanélo as exi.:;encias

a

2. s~

rem cUIl1iJridas no prazo de 60 (sessenta) dias, findos os qc:ais, se não
,
,
atendidas, o pedido sera automaticamente arquivado.
§

4Q - à p8.rte é fa c ultado interpol~ da decis?o j;Xoferida p.§.

lo ~rgão cont.i.. . o12.dor, nos "':;sté'dos, Distrito li'eder,ü ou

~e rri t~rios,
reCLU~SO pe..ra 8 . res}J8ctiVé. é'd'rinistr2. )i:o ce ntl'al , dentro do prazo de
30 (trinta) dias contado da d a ta do r e cebimento da comunicaç~o e , em
,
,.
se 6 unda e ultima instancia, ao Conselho ~;acion 2 1 de Cooper a tivismo,
, no prazo de 30 (
)
,..
'
tarr':Jem
trinta
dias, exceça.o
feita as
coove rati vas de
,
'
. de
,credito
'
credito,
as ,
seçoes
das cooperativas agrlcolas mistas e as
,
,
coe per&tivas habitacionais, hipotese em que o recurso sera e preciado
,
,
velo Consel,::.o l'- onetario :;:~ acional, no tocante as duas prillleiréls, e p~
lo Danco :Jaciona l de ~labi tação Em re12<;80 às últimas .

"

ç'

~

5Q

A

~

CU1.IJ.pridas as eXigencias , dev e re. o despacllO do d eferimento ou indeferimento da autorizaç;o ser exarado dentro de 60
(sessenta) dias, findos os quais, na aus~ncia de decis~o , o requeri,
mento sera considerado deferido . ~uando a a.utol'ização depender
de
, ,. "
,
Ao'
dois ou !llais org8.os do poder ,lJublico, cada wn deles t e re. o i ' .i.~~ c ZO de
60 (sessenta) dias para se manifestar .
-

§ 6Q - .. u~Cl.Ui·"é: dos os documentos né~ Junta Comel'ci é: l e feita

a resp bctiva publicaç~o , a cooperativa adquire personalidade Jurídica, tornc.údo-,;.;e apta a funcionar .

,..,

~

~

7

Q -

A autorizaçao ceducera, independentemente

quer d e spacDo , ::; c

2..

de qual-

coope rativa npo e n~re?.r em 2tividô.de dentro cb Pl'Jà.

zo de 90 (noventa.) dié'.s conte.dos dé. dê.ta em que ::01~a1l1 2rquivê.dos
docwnentos na Junta Comercial.

(;J 8"~

os

. çao
"" , o orgRo
,.. de controle
"
a êutorlza
expedi
,
.
,..'
.
,
.ra comunlcaçpo a respectiva ~unt2 Comercial , que d a re? b~ixa nos docg
mentos a rquivados .
~

~

9

Q

-

..

~ancelada

.

-

...

il. <: utOl'lZé',. Çao

9é' ré? funcionam ento das cooper8 ti v a s de
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•

,

N

habitaçao, das de credito e das seçoes de
,
,
,
gricolas lllistas subordina-se, ainda, a politica
,..
gaos normô.tivos .
,.,

,..

t.

cooper e lVRS L
,
dos respectivos OE

, .

cri açao de seçoes de cr ed lto nas cooper a tivas a,
,.,
,
"
gricolas lnis tas sera submetida a previa 2utorizaçao do Banco Central
do Brasil.
,..
,
l~.rt . 19 - li co operativa. escoleT npo est2.ra
sujeita ao ar.
,..
'"
ao
quivéunento dos documentos de consti tuiçao , bastando remete-los
,
,
Instituto l~a c ional de Coloniza.ção e ueform2. agr;:,ria , ou respectivoor.
geo local de contrôle, devidamente autenticados pelo diretol' do estª
,
belecimento de ensino ou a me.ior autoEidao.e esco12L' do municipio , cpan
do a cooperativa congregar a.ssocie.dos de 1112 is de um estébelecimento
de ensino .
§ 10 -

~

,

reforma de estetutos obedecera, no que couber,
ao disposto nos artigos anteriores , observadas as prescrições
dos
, ,..
orgaos normativos .
~'t .

20 -

~

SEÇÃO

11

DO Z,3TATUTO SOCIAL

,

f

A. rt. 21 - O estatuto da coopere.tiva, a.lem de atende1' ao di.§.

posto no art .

4Q,

dever~ indicar:
N

,..

,

N

, -

I - a deno~inaçao, sede , prazo de duraçao , erea de a ';;'~ao ob
jeto da sociedade , fixaç~o do exer c{cio social e da dat~ do levantamento do balanço gereI;
11 - os (,irei tos e

o. evel'es dos as sociados , nf' tUl~e za

de s llas
responsabilidades e as condições de admissio, demiss;o, eliminaçio e
,..
,..,
exclusao e as norma.s para. sua representa.çao nas assembleias ge1'8.is;
111 - o capital minimo, o valor da quota-pE!.l'te , o

mí nimo de

quotas-partes a ser subscrito pelo associado , o IDOdo de integr~liza
ç;o das quotas-partes , bem como as condiç ões de sua retirada nos casos de denlissio , eliminaçeo cu de exclusio do associado;
IV - a forma de devoluç~o das sobras re~istradas aos associã
dos, ou do rateio das perdas apurpdas por insufici~nci2 de contribui,..
çao ~6ra cobertura das despesas da sociedade ;
V - o modo de administraç;o e fiscalizaç~o, estabelecendoos
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respectivos ~rg~os, com defihiçio de suas atribuiç3es, pod~res e
,
cionamento, a represent2ç~0 ativa e passiva da sociedade em juizo ou
,.
,..
fOl'a dele, o pre.zo do mand<:"to , bem como o processo de substi tui~8.o cbs
administradores e conselheiros fiscais;

,

VI - as formelidades de convocal; êo das assembleias Je1'8i;:; e
,..
a ~aioria requerida para a sua instaleçao e v21idade de suas deliberã
ç3es , vedado o direito de voto aos que nelas tivere~ inter~sse particular sem priv~,-los da participação nos debê.tes;
VII - os casos de dissolução volunt~ria da sociedade;

e'

VIII - o modo e o processo de alienação ou oneri?ção de bens:imQ.
veis da sociedade;

IX - o modo de reformar o es tatuto;
,
,

x-

o numero minimo de associados .

,
CAPlfm.O V

DOS LIVROS

,

Art. 22 - A sociedade cooperativa devel'a possuir os seguintes livros :
I - de l·:a tr:Ícula;

,

11 - de Atas das Assembleias Gerais;
111 - de Atas dos 6rgãos de Administração;

IV - de Ata,s do Conselho Fiscal;

,

V - de Presença dos Associados nas Assembleias }erpis ;

,

,

VI - outros, fiscais e contabeis, obrigatorios .
'
"
P aragrafo
unico
-

.u

,..
,..
fa cultada a aàoçao
de livros c.e folhas

A

soltas ou fichas.

,

,..

. 23 - No Livro de Hê.tricula, os associEdos serao ins ,
,.."
cri tos por ordem cronologica de admissao , dele constando :
.àr t

I - o nome , idede,estado civil, nécionplidade, profissão
e residencia do associado;
A

,..

11 - a data de sua adnliss~o e, quendo for o c aso , de sua

d~

,..

missão a pedido, eliminação ou exclusao;
111 - a conté, corrente das respectivas quotas-pé'.1'tes do cap1

tal social .
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CAPt.rULO VI
DO CAPITAL SOCIAL

,

.;,rt . 24 - O capi tal social sera subdividido em quota.s-partes, cujo vê.lor uni tario nao podera ser superior ao maiOl~ salario-ml
nimo vigente no Pai s .
,

N

,

~

,

,

§ lQ - rZenhum associado podera subscrever liláis de

1/3

(um

tê rço ) do total das quotas-partes, salvo nas sociedades em que asub~
crição deva ser diretamente proporcional ao movimento financeiro do
coopel'a.do ou ao quantitativo dos pl'odutos a serem comercializados, b~
, ,
neficia.dos ou tr &11Sformados, ou ainde., em reI8.(~ão a area cultivada ou
ao número de plantas e animais em exploraç80 .
N

N

,

- Nao estao sujei t as ao limite estabelecido no para,
,
grafo enterior as pessoas juridicas de direito publico que pRrticipem de cooperEtivas de eletrificação, irrigaç?o e telecomunicações .
§

3, Q

-

,~ vedado

~s cooperativas ~istribu{rem qualquer espi

c ie de beneficio as quotas- pcS.l'tes do capital ou e sta belecel'
outrô.s
vantagens ou privilegios, financeiros nu nao, em f avor de quaisquer
,
,
associados ou terceiros , excetuando-se os juros ate o maximo de 12%
( doze por cento ) ao ano que incidirão sôbre a parte integralizada.
,

N

..il't . 25 - Para a forma'~ao do c api tal social poder-se-a estipula.l' que o pagamento das quotas-partes seja realize.do mediante
prestaçoes periodicas, independentemente de chama.dê. , por meio de cog
tribuições ou outra forma estabelecida a c rit~rio dos respe ctivos ~~
gaos executivos federais .
...
.t'u' t • 26 - li tr a.ns fel' encia de quoté' S-péu'tes sera, ê.verbada no
,.
Livro de l-'atricula , mediante termo que contera, as 2.S sina t UI' as
do ce,
dente , do cessionario e do diretor que o estatuto a' e s16n1"r
.
•
N

N

,

,

N

J..rt . 27 - li. integréüizaç20 da.s quotas-pé'.l'tes e o aumentodo
capital social poderao ser feitos com bens avaliados previamente
e
apos homologaçao em Assembleia ueral ou mediante retenção de determi
nada porcentagem do valor do movimento financeiro de cada associado .
N

,

N

,

,

lQ - O disposto neste artigo não se aplica ~s cooperati,
,
,
,
vas ae credito, as a~ricolas mistas com seç~o de credito e as habitã
cionais .
,

,§

2 Q - Na s socieda~es cooperativas em que a subscrição do
capi tal fôr dire t êmente prOp'Jl~ cional ao movimento ou ~ expressão eCQ

§

nomica de cada associado , o estatuto devera prever sua l"evisao peri.Q
A

'

"

,
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dica pêra 2justamento ~s cond içõe s

,

CAPI 'fULO VII
DOS FUNDOS

i:..rt . 28 - As cooper a tivas são obrj.gedes a consti t uil' :
I - Fundo de

L~eserva.

destinado a repare..!' perdas e atender

,

ao desenvo lvimento de suas ô.tividades, constituido com 10% (d ez pOl'
,
,
cento ), ~elo menos , das sobras liquides do exerci ci o;
,

e'

11 - Fundo de Assistênciê. r!~~cnica" "::duc e.cional e So cial,
destinado ~ prestação de L ss istênc i ê. ao s é"1.ssociéldos , seus f21nilia.res
e, quando l:revisto nos es tetutos, a os e2r.prez.,2dos da cooper ê,tiva,oon.§.
tituido de 550 ( c inco pO.i.... c ento), pelo menos , d<'.s sobras liquidas ap.1.l
,
radas no exer cicio.
r

'
~lem

,

.

dos ~revis tos neste artigo , a Assembleia Geral
,
podera cri eI' outros fundos , inclusive rotativos, com recursos destiJ

10 -

nados e. fins espe cificos, fixando o modo de formação, aplicação e 1.1,
quidação.
§ 2 0 - Os serviços a serem~endidos pelo Fundo de hssisten.
cia r~cnic a , ~ducadional e Jocial poderão ser (;xec:.À.te.dos mec.iante oon
venio com er-tidades publicas e privadas .
A

A

-

,

,
CAPlrULO VIII

•

DOS

ASSOeI AnOS

,

i..rt. 29 - o ingresso nas coope r é.tivas e livre a to dos que
deseje.rem utilizar
os servi ços prestados pela so ci edac' e , desde que -ª
,
6ir8m aos propositos sociais e preencham as condições estabele cid as
no este.tu'co, ressalvaôo o disposto no art . 4 Q , it em I, desta lei.
'

,

",

ad2uissao 60S associados poder~ ser restrita , a cr i
terio do orgao normativo respectivo, as pessoas que exerçam deterlni9 lQ -

,

,

tow

h

,

nç:d;: ativide,de ou pl'ofissão , ou estejam vinculadas
tidEde.

ê.

dete.i."minad a en-

§ 2 Q - Poderão in.;ressar ne.s cooperê,tivas de pes c ? e nes
,
c onstituid2s por pr06utores rurais ou ex tr ativistas , as pessoas .;ur l

,

,

di c 2,S que lJl'ptiquem as mesmas etividades e c onômi c as das pessoas fis i
c as a ssoci a d as .
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' e 1 e t 1'1'f'lC 'ao,
...
,
,
...
9~ 3 Q - Nas coopera t'lV~S re
lrr~;2çpo
~
~
.
! ~.
comuniceçoes , l)Oc1ereO in;;ressar 8.S pessoç;.s Jurlclcê.S ("~ue se locéüi~
zem n~ res~e c ~iva 2re2 ae op~r~çoes
.
.L

'

..

§ 4Q - -~20 p0dereo in6ressaI' no qyé'.dro das cooperé"tiv2.S os

"
~
de comercio
e em.i!resc.rios que 0l-erem no mesmo campo economico da sociedede.

B..;entes

.:"'1
'
.iI't.' 30 - '
A N
exceçe_o dêS COoiJer2,tlvé'
S ce cr edito
e das é' .;r.1.!
colas mistas com seç~o de cr~dito, a admiss~o de as ~ ociados , que se
, ...
efetive mediante Eproveç~o de seu pedido 68 in~resso pelo orgao de
...
administraç~o , complementa-se com a subscriçno das quotas-p2rtes
de
,
cepi têl soc i al e a sua 8.ssinatur2 no Livro de l.atricula •

..rt . 31 - O c.s"ociado que élceitéu' e estabelecel' relé'.~[o em
~regaticia com a cooperativa perde o direito de votar e ser votado ,
,
,...
,
ate que S e .J élJTI aprovadas as conte"s do exercicio em que ele aeixou o
emprego .
, ,
.~t . 32 - ~ de~iss20 ao associaCo sei'2. unicPlnente a seu p~
dido .
,
.~t . 33 - A elimina ~ ~o do associado e ~~licada em virtude
,
de inf1'Fç~o legal ou estatut~ria , ou por fato especial previsto no
,.
estetuto , ~ediante termo firmedo por quem de ~ireito no Livro de l.ª
f
trlcula , com os motivos que a determinaram •

,

A

•·:..i.'t . 34 - .t1 dil'etoria da cooper êêtivó. tem o prazo de
(trinta ) dias pê.ra comunicar é.O interesSE.do a S1..12. eli !i:ine.ç8'o .
,
co
"
"
... cabe recurso ,
. a r2;1'8io
unlCO
- Da e 1 lmlnaçao
,
,
s uspensivo , a p1'i1!leira Assembleia Geral .
-'

. A,rt . 35 I

com

30

efeito

,

.t1

exclusão do associado ser", f eita :

- por dissoluç~o da pesso ~ Jur í dica;

,

11 - por Illorte da pessoa fisica ;
111- por incapacidade civil n~o suprida;

IV - por deixar de ptender aos requisitos
,.

,

e statut~1'ios

c1e

in.;resso ou 1Ier!J' nenci e, nR coo}!eré'.ti va .
~ü't .

39 -

res pOlls2.bilid2.de do ç:.ssoci8.c.l0 peré'Dte t er ceiros , por cO!llpromissos dél S ociedv.de , per(~ ur a pF.!r2 os de ~itidos , elin~
f
,
né'dos ou exclUldos a te quando aproV8d~s as cont2x
do exerc{ cio em
que se deu o desligamento .
i;.
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,
f o un1.CO
' .
''''
C..o s
PEr8grél
- .I;-~S o b l'lgaçoes

f a I eCl'd os,

contrald 2.s c om 2. soci edê.de , e as ol'i undas de sua re::; -ons::~bi lià,;üe c.Q.
mo associa.do em fE.ce de terceiros , ,t}8.SSéL"ll ELOS l1el'de 1"os, lJreSCl'even-

,

,

,..

do, porem, aços um ano contado do dia da &berture. d? SL1Ces";20 , r.::::;s21
v8.d os os 2.spectos peClllial~es das c ooper.?tive..s de eletr ificé1.ção 1'L::'1~é11
e habitacionais .

,

.ál't . 37 - ~ c oopel~at iva é'.sse~Ur8.1~a a i6U?lde,de de
dos assoc i Edos , sendo-IDe defeso :
I - rell:unerar a qL1em agencie novos associados;
"
,
11 - c obre.r pl~enüos ou a~io pela c'l1t r.:::~da de novos
,
,..
dos a.inda. a titulo de c ompensaçao das reservas;

dir eito

B.ssocia-

,

111 - es t abe lecer restriç3es ce qual~uer es~ecie ~o livre exerc l cio dos direitos so ci ais .
~

IX

C~1PI fULO

DOS

ÓhGÃJS SOCIAIS

c:óçAo

I

,

,

',..

Act . 38 - li Assembleia Geral dos as soci f.dos e o orgeo su,
pr emo da sociedade , dentro dos limites legais e estatut arios , tendo
A
,
podel'es pe..ra decid ir os neç;ocios rela.tivos ao objeto dF socied~,.de e
toméT e.s l~esolu;ões conv enient es 20 desenvolvimento e defesa desta, e
suas deli ber8.~ 3es vinculam
tes .

2.

todos , ainda que ausentes ou discordan-

,

.-,
.
Assembleias lle1"alS
serao convoc é'.das c om 2nte ced~ncia mí nima de 10 ( dez ) dias , em primeir e c onvoca.; ão, lllediante ed,1
tais afiXéidos em locais apropriados dêS dependenci e.s c omumente mais

§ lQ -

.nS

,..

A-

freqUentadas pelos 2.ssoci<.:'dos , publicação em .J ornaI e comunica;ão aos

,

,..

,

asso ci ados por inter8e dio de circulares. :rao 11av endo , no llorario es,
,..
t2.belecido, If quorum" de instalaçao , as 2.ssemble i as p00erê!0 ser rea11
zadas em se~unda ou terceira c onvocaç3es desde que assim permitam os
,..
,
este t ut os e conste ao respectivo edi t al , quando entélO
sera. observado
,
o intervalo n:1nimo de I (uma ) hora entre a realizaç~o por um2 ou ou"" .
tl'a c onvocaçao
~

~ 2Q

-

.nS

c onvo c aç~o ser~ feita ~elo Pr esidente ,

ou por
qualquer dos orgaos de adrninistraçao , pelo Conselho Fiscal , ou apos
,

/IV

I'W

,
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solicitaçFo npo atendida , por 1/5 (um quinto ) dos ass ciados em ple,.
no oaozo dos se~s direitos .

§3

N

,

As deliber~çoes nas Assembleias uET"lS serao t oma déJ.s por maioria de voto dos associe.dos presentes com cUrei to de voiar.
Q -

f'1

,

..

N

-

,

,

,.

39 - ..:: de. competerlcia das Assembleias Gerais, ordin2.,
,
rias ou extraordinarias , a. desti tuiçc:.o dos membros aos orgaos de ad
Ininistr2ç~o ou fiscalizaçio.
lu't.

~

~

~

-

Par~'brafo {mico - Jcorrendo oesti tuiçeo que possa afet é-u' a
re,;ularid éde da ad!;linistração ou fiscalizaç~o de. entidade, poder;' a
Assembl~ié'. desic;nar ê.o.j::inistré.àores e cODselüeiros provisórios , at~
,
,
a posse dos novos, cuj a eleiçao se efetuar~ no ~razo maximo de
30
(trinta) die.s .
".

,

rir t. 4-0 -

,

Assembleias Geré.is o "quorum" de

inste,lação

sera o seouinte:

,

I - 2/3 ( dois terços) do numero de associndos , em priífleü'a
N

convocaçao;
11

meta.de mais 1 (um) dos associados em set;unda convoca -

N

ça.o;
111 - mí nimo de 10 (dez) é',ssoci8dos na. terceira cOllvoca-;eo ,

ressalvado o caso de cooperativas centrais e federaç5es e confedera,
çoes de coop erativas, que se instalarao com qualquer numero .
N

~

Art . 4-1 - l·;2.S Asselllbl~ia,s Gera.is das cooperativas centreis,
,..,.
,
federaçoes e confed eraçoes de cooperativas , a represent8~ao sera f ei
ta por dele~a~os indicados na forma dos seus estatutos e credenciados pela dirEtoria dé~s respectivas filiadas .
,...,.",

,

,

?e,r[', grafo unico - Os grUl)OS de associados individuais das
cooperativas centrais e federeç5es de cooperativas serio representados por 1 ( um) deleg~do , escolhido entre seus membros e credenciado
,..
pela respectiva administraçao .
i'il't. 4-2 - lTa.s coopera ti vas singulal'es, cada associado pre,..
,
sente ou representado nao tera direito a mais de 1 (um) voto , qual,
quer Que seje o num~ro de suas quotas -p artes .
.

,
§ lQ - I'~as Assemblei8s Gerais das cooper ativas singulares
~

associE"dos se distribua.m P01' a.rea distante a mais de 50 lnn (cin
,
"
qUenta quilometros)
da sede, ou no caso de doença comprovada , sera
Cl.1JOS
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,

,..

permitida a represental;ao por meio de :Eandatario que terula é, qUé'.li,.
,..
dade de associado no gozo de seus direitos sociais e nHO exerça C2.f.
,
go eletivo
na sociedade, vedado a c8.da mandatario dispor de mais de
,.
3 (tres) votos, compreendido o seu.

,

Nas cooperativas singular es , c ujo numero de asso ,. slJ.periOl~ a 1 000 (mil ), podera" o m2.nda.tario que pre e~r
ci ac: os for
, . . ,
" 1 .
as c ond i çoes do paré'.gré.fo e.nterior r ê.. yresent.s.r ate o maxi mo de
"t
( quatro ) asso ci ados , de conformidade com o c r it~ ri o que, em funç~o
,.
da densidade do quadro asso ci ativo , for estabelecido no estatuto .
,
§ 3Q - Qw:mdo o llLUnero ae ass oci ados nas cooperetivas sin
,.
guIares exceder a 3 000 (tres mil ), pode o estatuto estFbelecer que
,
os mesmos sejam representados nas Assembleias Gerais por delegados
,..
,
que se revistam c om as condiçoes 8xi;;idô.s pare. o mandéltario a que se
...
,
,
,
r efere o ~ lQ. O esté'.tuto determinara o numero de àelege.dos , a epo c a e a forma de sua escol~a por ~rupos sec c ionais ee aSSociados de
,
i~ual numero e o tempo de 0uraç~0 da dele~a ç~o.
§ 2Q

-

§ Y.Q - O delegado dispor; de tantos votos quantos forem

os associados
~

~

cOlli~onentes

do grupo s ec cional que o elegeu .

,

5

Q -

Aos associados localizados em areas afastadas , os
,.
,
,..
quais , por insuficiencia de numero , nao puderam s er organizados em
,
,
,
grupo sec c ional propr io, e facultado compare cer pessoalmente as As,
sembleias pe.ra exercer o seu dire i to de voto.
,..

§ 6Q - Os assoc i ados , integrô.ntes de grupos secciona.is, que
,.."
.

nao sejam delegados , poderao compare cer as Assembleias Gerais, privados, contudo , de voz e voto.
As Assembl~ias
Gerai s ,.c ompostas por delegados deci,
dem sobre todas as ma terias que , nos termos da le i ou dos esta tutos,
,.
c onstituem objeto de decisao da assembleia geral dos associados .
Q
§
7
,.,.

-

~

,

,c'1.l.'t . Y.3 - l'rescr eve em Y. ( quatro ) 2nos a é!. t.; 80 per é' aüular
as delib era~~ o s da Assembl~ia Jer~l vi ciadas de ~rro, dolo , fraude ou
simula~~o , ou tODlad a s com vio12ç~o de. lei ou do est r tuto, contado
o
,
prazo dE. dat e:. em que a i~::;s embleia foi realiz a.da .

,

DAC

,

A,j ~-,: ~:JL~IAG

\.1...:..1.\AI 8

que

S~

'

,

rea I lzara a-
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...rt. 46 - ~ de. cOlD.1;etênci e. excl usiva da Assem
~::tré'ordi!1Ecria delJbe.i.~e~~ sobre os segulntes é'.ssuntos :
,

A

- reforma do

I

•

est~tuto ;

11 - fusio, i n cor pora~~o ou desme~bramento;
111 - mudençe 60

ob~eto

de socied: de;

~,

~

IV - dissol"JçE,o vollmt2riét da sociedade e nomeaçeo de 11 qüidêntes ;
V - contas do liquidante.

,
- ~
, lOS
.
unico
- Jao
ne c eSS2~'
os vo t os d e 2/3 (d ois
,
terços) dos 2cssoci 9.dos pr esentes , p~r2 torneI' vplidas ~s {elibera,..
çoes eie que tre.ta este arti o'-'0 .
,
Far~~rafo

~

.l.rt. 47 - ~ soc i edc.de ser ; . aclminis tl'é'.da por Ul!1a Dil~etor ié.:.
ou Consel~w de ~dministr 9.ç ~o, composto exclus iv8Eente de &ssociados
eleitos pela Assembl~ia Geral, com ~andato nunca superior a 4 ( quatl'O) E.nos , sendo O bl>ig 8.t~ri a a. renova·~ ão ce , no mí nimo , 1/3 (um têi
ço) do Cons elho de ~dDlinistração.

,

,

,

,..

~ lQ - J estetuto podere criar outros orgeos necessarios
,a a d
. t rEt .; ,..ao .
m'lnlS
~

A posse
, dos a~ministradores e c o nsel~eiros fiscais,
das co operativas de cr edito e das agr :Lcolas mistas com seçE'o de c r~
~
dito e ~abit a cionais fica sUJeita "a previa :'lOIllologaçao
dos respecti
,
vos orgaos nor mativos .
' ~
~
4 8 - Os orgéws
il..rt
.
ele
administra.,;ao
podem contr c;1.t2.1' geren,
tes t e cn1cos ou comer ci e.is, que não pertençam EO qUêdro de 2.ssocie,dos ,
,..
,
fix2ndo-lhes as e- t1~ibuiçoes e s2.12.r10s.
§ 2Q

-

~

~

,

.Art. 49 :. .:,essalva.da a le.;islar;~o e specifica que rege as c2

,

l as
dos
rem
zos

,

,.,

,

de cr ed ito, as seçoes de credito déis coo pe l~2tiv2.S egricomistas e as de habitaç;o, os administradores eleitos ou contretanao serao pessoalmente responsp veis pelas ob~igaçoes que contral- ,
. !
em nome dE. so ciedade, mas resfonderao
solide.l~ i e,mel1te pelos pre J u1.
l'êsulté".ntes de seus a.tos , se procederem com culpe. ou dolo.
N

,."

,

~

(

GER 0.07

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

,

,.
"
nos 3 (tres ) l_rimeiros n~eses 2~jOS o termin do
, ,.
c iel , eeliberé'ra sobre as sezuint es assuntas que deverao
ordem do e i a :

nUé'.l~Y'.ente

t:~xel'cicio

-

const2r

sQ
da

~
t
'"
I - pres t a.ÇrlO ce contas àos orgeos de 2 cL:ilnlS
rp.~é'o <:,COJ::Péinhada de p~re c er do Conselho Fis cal , com)reendendo :
('IItI

,

l"'W

••

o

'
,..
a ) relatorio
da ~estao
;
b ) balanço ;
c) demonstr2.-':ivo das sobras é"l:iL1rél.o.es ou dé?,s r-erc!2s de correu
tes da insu f ici~n c ia das contr ibu1ç 3es pera cobertura das despesas da
so c iedade e o ...J?re cer do Conselho liscal •
11 - destinai~o das sobras a~uradfs ou rateio das ~erdas de,.
,..
c ~rrentes da insuficiencia das cOiltr i buiçoes ~ara coberture das desp~
se.s da soc i ed8.de , óecL.1Z i ndo-se , no l)r ime i l'o C ê SO , a;:; lJ2r' c e 12 s }aré. os

,

.
1.' un d os u~b'
r 19a +"orlOS

~

;

,

,..

111 - elei;~o dos c omponentes dos orgeos de
,.
Conse l ho Fis cal e de outros , quando for o caso;

,..

aG~inistrp~ao ,

do

,

IV - a• 112.ndo previ sta , a fiXQ.ro do val or dos :lOnal'é:.rios, &-',ª
" 1 &. de presença dos membros do C onsel~o fe ~drninistr-ª
e ceou
t l"f'l c a.'~oes
, '''
,."

çao ou da

.....

.

.

.;..

~lre"orl2

e do Conselho !iscal ;

v-

quaisquer éssuntos de inter~sse social , axclu{dos
enumera(os no F;rt . +6 .
~
J

lQ

,

-

,.,.,..,,..,
çao Deo }oderao ~2rti c i~2r d2
,.
itens I e IV deste 2rti~a .
~ 2Q

-

,..

,

-, llieill b ros d os orgaos d
' . . +
,..
JS
e aC~lnls"r2~ao

I'W

vot~çao

'
das illfteries

"
~

os

+"
co C - l~
~
Ll~ ~, ~z~-

referidas

nos

~ exc eç~o ~as cooperativas ce cr~dito e das a~r { co,..

,

,

ldsté' S com seç2.o de credito , 2. F frovê.ç~.o co rel<..1. torio , b.?12uço e
, ,..
ccnté'S das orgé',os de ê.C:r:,inistr8ç?o , desonera seus componentes 6e r E:.' .§.
~onsabilid2de , ressalvados os c asos 6 e ~rro , ~olo , fr2u~e ou simula,..
çao , bem como a i nfraçao da lei ou do esta tuto.

l êS

~

s~çÃO

111

' . lierê.'
~
""
.tu.' t . 4 '),... - ...~ üssem bl ela
.1 ""x t rEor d lnE...L'la
,

,

1'9:

1 izar-se-a'

A

sempre que necess~rio e podera deliber8r sobre qualquer assunto de
....
interesse da sociedade , desde que mencionado no editeI de convocaç~o .

GER 0 .07

.;

r

I

< I)

/ <1.\ "\'
'

''\

\,..") ,

~

.

*

00,

CÂMARA

DOS

,

, 17. ~ ...Q
OS~0
--"'-..J,.;..--

DEPUTADOS

,

,

Fé.rtgrefo unico - a sociedade respondera
A
refere e. ultima pé'l~te deste 2..ctigo se os áouver ratificé'.
logrédo proveito .
,

a que ~
"
ou
deles

'"
.. ll't. 50 - Os pe.rticipentes de e.to ou operc'. ;r.o
sociel cn~ que
se oculte a nE tUl~eza da sociedade podem ser 6eclé'l'ados pessoalmente
,
.
,
. !
res~ons~veis pel~s obrl~açoes em none del~ contreidas,
sem preJulzo
,
,...
.
bf
•
aas
san;oes
pen2~s C2 lvelS.
~

,

,

,H .rt . 51 - se.o ineleciiveis, 21em dé.s pessoas

impedidas lJor
lei, os conoene.d.os a pena que vede, 2.inde.. que tempol'2..L'ié'm ,; nte, o o.ce.§.
,
,...
so a c2.rgos publicos; ou por crime fe.limental' , de 1)l~eV2l':iCê, ';80, }ieita
,
ou sUbôrno, concussão, pec-:ile t::J , ou contrê. 2. econOl1üa pOlJu1al~, 2. fe
,
;ub1ica ou a propriedade.

,

,

,

'"

Fé.r&br.?f::J unico - i':':c,o 'podem compol' um? mesma Diretoria ou
,
,...
CO.i.1SelJ.lO de i1..ê.ministra,s 8 o, os pé'.ren te s en tl~e si ate 2~ (se gundo) gr E.U ,
em linha reta ou colftere1.
~..rt.

'"
52 - O diretol' ou ê.ssocÍé'do q'.le, em qualr.uer operaçao,
"
te~la interesse
oposto ao da sociedade, n20 pode participer das deliberé.ções referentes a essa opera.; ão, c umprindo-lhe ac usar o se L1 impedimento .

-

.n.rt. 53 - Js componentes de. Administro.çêo e CIO Consel.áo Fi.§.
c?l, bem como os liQuid2ntes, equipe.ra.'T.-se ;:..os e.dn'inistre.dores das s.Q.
,..
ciedades anonime S pé're. efei to de .cesponsa.bilidpde crinünal.
.. .r't . 54 - ::'em prejuízo de. ação que couber 2.0 c.,::soci3.do,
a
sociedade, Vor seus àÍl~etores, ou representade. pelo associé.do escolhi

,

,

do em Assembleia Geral , tera. dir.;i to de ação contra os adn:inistre.do res, para promover sua responsabilidade .
A

Art. 55 - Js emprega.dos de empl'eSé'.S que sejaJll elei tos diretores da socied~des cooperetivas pelos mesmos criadé'.s gozar~o das garfJ1tie.s él.sseguradas aos dirigentes sindicais pelo ê.rt . 543 de. Consoli
daç~o das Leis do ~rabalho (Decreto-lei nQ 5 452, de lQ de maio
de
1943) •

-

" 'çA
"'O
iJ.ó

v

DO - COtS3LHO FISCAL
..ti't . 56 - ..;~ administl'ação de. sociedade ser~ fis c alizada, as
,
s idua e minu c iosamente, por um Conselho :i'iscal ,
consti tuido
de 3

-
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(tr~s ) membros efetivos e 3 (tr~s) suplentes, todos a SS e

tos énu2.1mente pela
.hssembléia ,}eral, s enei o )err.ü tida apenas a reelei
,.
ção de 1/ 3 (um terço) dos seus con:.~onentes .

,

§

l0 - N~o po~em fazer pErte do Conselho Fiscal, alem dos
,
inele 61veis en u:merê.dos no art . 51 , os perentes dos d t retores 2.te
o

2 Q (segundo) ~reu, em linha rete ou colateral , bem como
,
A
entre si ate esse greu .

parentes

8S

§ 20 - O associ2.do não pode exercer cumulativê.mente
,

_

N

nos orgaos de

cargos

,.."

e de fis calizaçao .

ad ~ inistre~ao

,

X

CAPITULO

57 - Pele. fusão, duas ou ma.is coopere.ti vas formam

•. Y' .1-

..... L..

no-

va socied2.de .

,

§ l0 - Leliberad? a fusão , c ade cooper2tiva interessada in-

,

dicare. Gomes pare. COml)Ol'em c omissão mista que procedera aos estudos n~

c ess~rios

à

consti tui(~ão da nova sociedade , tais como o levantomento
,.,

patrimonial , b81E.n r.; o geral , plano de distl'i buiçEo de quotas-partes, OO,ê,
tino dos fundos de reserva e outros e o projeto de est2tutO .

,

,

§ 20 - ,tiprovado o rele.torio da comissão mista e cOrJ.sti tuida

,

a nova sociedade em Assembleia Geral conjunta, os respectivos documen
tos serê.o arqui vê.dos, para aquisição de pel'sonalide.de j Ul'ldica, na J'un
ta Comer cieI competente, e duas vias dos mesmos , com E publicaç~o
,.."

,

IV

do

"

a.rquivamento, serao enca..m.inlmd2.s a o orgao executivo de controle ou ao
, ,..
orgao lacEI credenciado .
§ 3 Q - ...,;xclui-se (lO disposto no pa.r2.grefo anterior a fusão
,
que envolvei' cooperetiv2.s que exerçam atividades de credito . _ ~esse c,ª,

,

,..

,

so , aprovado o relatorio da comissao mista e constituida a nov~ soci~
,
dé.de em .Assembleia veral c onjunta, a autorização pere. funcicner e
o
registro o.ependeI'é'o de previa e.:1uencia do ::2anco Centl'al do Brasil .
,..

,

A

i1rt . 58 - ~ fusão determina a extinç~o das sociedades
que
,
se unem pW'Fl formE:!' a nova sociedede que lhes sucedera nos direitos
e obrige.ções .
;!..l't . 59 - FeIa incorpoi'e ,; ão , uma. socied2de cooperativa
sorve o petrimonio , re c ebe os associados, assume e.s obrigaç5es e
A

abse

investe nos dil'ei tos de outra ou outras c oopera.tivas .
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"
""
Parat:;refo
unico - Ya hipo, t ese prevista neste
go , serao
,..
obedecidas as mesmes formalidades estabele ci d~.s para a f sao, limit~
""
· . . · d a ou
~
d as SO Cle
· Q2
'd
das as avaliaçoes
ao p2 trlmonlO
es ·lTI COrpOr an d as .
A.rt . 60 - .lS socied2.des cooperé'tive.s poder?o desmembre.r-se
,
....
em tantas auentc.s
foren: ne c essé'.rias pare. atender 2.0S interesses dos
•
,
seus assoc i ados , podendo WllE. das novas entidr:.des ser consti tuida como c ooper~ti va central ou fe6e~aç;o de cooper 2tivas, c u~es 2utorizaç ões de fL1ncionamento e os 2.rquivé'Jnentos serão requeridos confol"me o
disposto nos e.rts . 17 e se~uintes.

,

Art. 61 - Deliberado o desmembramento, a ássembleia desig,
.""
A
'
,
nerél. ume c Oilllsseo pb..l."e. es t ude.r as providenciEs ne C <2 ssc~ ri ~ s 2, efetivª
,..,
çao da medida .

'
. ""
§ lQ - O relatorio
epresentado pela comlsseo,

e.companhado
dos projetos de estatutos das novas coo perativ&s ~ sera 2pre c ü~do em
,
nova Assembleia espe ci cclmente convo cada para esse fim .

,

....

~

2Q

,

o r a teio, ent.l."e
as novas c oopere.tivas, do ativo e passivo da so ci edede des ll'embrada .
S

-

O plano de desmembra.mento prever8.

,

,

~ 3Q -

No rateio previsto no paragrafo 2 nt e ~ior , atribuirse-a a c c.de, nove. cooperativa ~é:~rte do c api te.l social dê. sociedade d~
n:embr2.da em quota correspondente à p2.rti cip a(~êo dos asso c Ü .dos
Que
,
pe.ss8.m e. integre.-la.

,

§ 4Q - Que.ndo wna. das cooperé'. tivas fÔl" c :::>ilsti tu:Lda como co

o 11l0ntan.

opeI'é'tivec central ou federaçP:o de cooperativas , prever-se-á
te das Quotas-pertes que as 2ssociades terio no cepital social .

Art . 62 - Consti tU:Ldós 2.S sociededes e obs ervt'.do o disposto
, ..
....
,
nos arts . 17 e seguintes , proceder-se-a as transferencias contebeis e
,
..
patrimonieis ne cessarias a c on c retizaç~odas medidas a dotadas .

JLU G ':\0
D...!J. DI -~:·(:;
:::.~

~rt .

63 -

l~S

.t~

-

- _.
ITD .1.A ,.,'r.o
1..J.i..i
~J.
-,.Ii

sociedEdes cooper2tivas se dissolV8IT

~e

pleno

ã.ireito :
1 - quando assim deliberar a Assembl~ia Geral, desde que
,
,
os 2.ssociados , totalizando o numero minimo eXigido por e sta
lei ,
,..
n20 se dis ponham a assegurar ê sua continuidade;
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, t
gao
executivo federal e ao lpnco ~ecion?l de Credi
o
,..,
,
,
a sua nomeaçao , fornecendo copi a da At ~ da dssembleia
,
decidiu a materia ;

111 - é.'.rreCê.dar os bens, liv1"'OS e documentos

l' ati vo

S . A.

da sociedade,

onde quer que este j am ;

IV - convocar os credores e elevedores e promovei' o lev2n -

,

,

temento dos cr ed itas e debitos da sociedade;
V - ~ra c eder nos

15

(quinze ) dies se;uintes ao de sua in
vestidui'a e com a 8.sSistênc ié. , sempre qne ~oss {vel , dos aOLinisti'a,
d01'8S , ao leV8nt8mel1to do inventp.rio e bê.lé:n,;o ';81'P.l do 8'ci vo e pPJi
sivo;
71 - realizar o ativo social pare. saldei' o ~E'.ssi vo e reern-

bolsar os associe.dos de suas quotó..s-pé'-t'tes, des tinando o renlanescen
,
,
te , inclusive o dos fundos indivisiveis, ao :;=?llCO ~':çc cional àe Credl
to Coo; erativo C . J~.;

-

dos associados a inte~ralizaç~o ~2S respecti,..
vas quote,s-pa.rtes do c 2pite.l so ci a.l nao realiz&cJ.e.s , quando o é'tivo
n~o bastar para a soluç ~o do Á.J., .., c- "1' ~ro·

VII -

exi ~ir

Çl."";

.;;:>

,

VIII - fornecer aos credor es a relação dos associédos , se

a
sociedade for de responsabilidade ilimitada e se os recursos apura dos forem insufici entes pera o p?62mento ~as dívi das;
A

,

IX - convocar a Assembleia Ger81 , c ada 6 (s e is) meses ou
, "
,
sempre que neCeSSé..L'lO , 1)8.ra a.presentar re12.toria e béÜê:'.n ;o do estado da liquidaçgo e prestar c ontas dos atos praticados durant e o peI
rlodo anter ior;

x-

,

,

apr esent ar a dssembleia Geral , finda a
,
respectivo relatorio e as contas finais;

liq~idaç~o,

o

,

XI - c.ve rbar , no ~l'gão compe tente , a Ata da Assembleia Jeral que considerar encerrada a liquidação .
Art . 69 - J-l.S obrigélções e as respons2bilidades dos liquidentes reJem-se pelos prece itos peculiar es 8.0S dos a(rr:inistl'(~do.l.'es
da sociedade liquidanda .
~~t .

70 - Sem autoriza~ ~o da ~ssembl~ia n~o poder~ o

11-

~
"
,
qLu"d ante :;r2var d e onus
os liwve
is e imoveis , c ontl"'e.ir emprestimos
,
,
,
sê,lvo quendo indispensaveis pa.r2. o pagruuento de obl'i;;ações il1é'di-ª.
veis , nem prosseguir , embora pera facilitar a liqUidação , na ativ1
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111 - pela c onsecuçeo dos objetivos ptedeterminados;

IV - é:evid o

à

~

,

,

V - pela redução do numero minimo de 2.sso c i2.dos ou do Cc_' I illlnlillO
f.
.
bl ela
' . ver2
,. ,
I su~se~uen'
1-/I
t e , ~ea
. I lZ~
.
pl. taI SOCla
se , a t e' a dssem
da em prazo ne.o inf eriol' ê. 6 ( seis ) meses , êles não forem restebel~
c idos;

VI - pelo c anc el8_mento dél autorizaç ã o per2 fl1ncioné.r;

VII - pela p[r&lis~~~o de suas ~tividades por mois

120

de

( c ento e vinte ) di~s .

-

"

fo uni c o - :~ dissoluç2o dê. so cieà.2de import2ra,
c el1celé'.mento dê. étutoriza.çãD pé.ré'_ fun cidme.r e do re~istro .
~. arêc:;n

i~t .

64 -

,..

,..

no

A

Quando a dissoluçao de sociedode nao for promo ,
,
vida v oluntariamente , nêS nipoteses previstê_s no arti;o ':.ntel'ior , 2-

,

medida podera sel~ tome.de. j udi c üümente é' pedido de qU2ILlLl ' r associ-ª:
,
do ou por ini c iativa do org~o exe c utivo federal .
dissoluçgo fôr deliberzdç~ l~ ele Àssembleia }erél , este nomeO.ra. um liquidante , ou mais , e um Consel::'lo .~i'i.ê.
,.
,
c a l de 3 ( tres ) membros pare. pro ceder a sue liquideção .

Art . 65 - Quando
,

,

,
pos

§ lQ '"

a

§ 2

,

J pro c esso de liquid açao so podera ser lnlc12.C.0

,

•

•

..

:'I

2.-

~

60 respe c tivo orgao executivo federal .

a.udienci~

Q

2.

,..,

,

A Assembleia
Geral , nos limites de suas stribuiç3es ,
,
podcra , em qualQuer epoca , cesti tuir os l i quid<illces e os ::nembl'os do
ConseLlO iiscal , design ando os seus subs t itut os •

,

-

.J..rt . 66 - .....m todos os atos e operajões , os liquidantes d~

verão usar a denominaçÊÍ.o d~ coope..cativ2. , se..;ui:da dê. expressão :
liqui daç ã o ll •

"Em

A
.nrt . 6 7 - Os liquidm1tes tel~ê. o todos os poderes
nOl'méüs
,
de E.dministl~2ÇE..0 , 'pocendo pré'ticê. .C é.tos e opere.ções necesst.l'ios
a
realiz2ç~0 do ativo e pagamento do passivo .
N

~':..l't . 68 - S~o obl'igações dos liqui dantes:

I - prov idenc iar o arquivamento, nE. t. I unt.::.~ Comel'cia.l ,
Ata da ~ssembl~ia Jeral em que foi deliberada a liquidação;
'

,..

«."C:>

~ANE~\

a.ltera í;2.0 de sue. forme? JU1' 1 di c a ;

11 - comuni car a aduinistraçao central do respectivo

d ç.
r ,

,

01'-
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.A.rt . 71 - J.:~espei te.dos os direi tos dos credores preferen ,
,
ciais, pe ga.ra o liquidante as dividas sociais proporcionaln:ente e
~em distinç~o entre vencidas ou nio .

,

,

Art. 72 - i~ .Assembleia Geral podere r'esolve.r, antes de ul
timada a liquidal.;ão, mas depois de pê.goS os credores, que o liquidan
,
te fé.Çê rateios por ente cipê.çe.O da partillla, a medida em que se apurem os haveres sociais.
Al.. . t . 73 - Solucione.do o passivo, reembolsados os co0gera-

,

dos ate o valor de SUé'.S quotas-partes e encalnillilado o remanescente conforme o este.tufdo, convocar~ o liquidante .hssembl~iE, Geral pª,
ra prestaçeo fineI de contas.
'"
.eu't. 74 - .Aprovadas as contas, encerra-se a liquidaçao
e
,
a socieda.de se extingue, devendo a ata da Assembleia ser arquivada
na j-unta Comercial e publicada.

,

,

,

Fare.grrfo unico - O associado discordante tera o prazo de
,..
30 (trinta) dias, é. contar da publicaçao da ata, para promover
a
'"
açao
que couber •
.Art. 75 - A liquida'são extrajudicial das cooperê.tivas poder~ ser promovida por iniciativa do respectivo órgão executivo federô.l, que designara o liquidante, e sera processa.da de acordo com a
le~islação especifica e demais disposições regulê~entareG, oesde que
ê. sociedade deixe de oferecer condições opera.c ionais, principalmente
por constatada insolvencia.
,

,

A

A

§ lQ - A liquide.ção extre.judicial , tanto quento poss1vel ,
devera ser precedida de intervençio na sociedade .
,
§. 2Q - .Ao interventor, 8.1em
dos podel"'es expressamente concedidos no ato de intervenç~o, sio atribu1das funções, prerrogativas
',.."
e obrigaçoes dos orgaos de administraçao.

,

A

,."

,."

'"

,

Art. 76 - .A publica:.; 8.0, no Diô.r.io Oficial, da rl ta da .elS,
sembleia Jeral da Sociedade, que deliberou sua l iquidaç~o, ou da de'"."
"
cisao do 01'';80 executivo fed erçü quendo ét medidê. for de sua irlciativa, implica.r;' ê. sustação de qualquer ação j udiciê.l contrE a coopel'ê.tiva, pelo prazo de I (um) ano, sem preju1zo, entretanto, da fluê n ,
cia dos juros legais ou pactuados e seus acessorios.
,."

,

,

Pa.re·6rB.fo unico - DecOl"'rido o prazo previsto neste artigo ,
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sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liCl.u·~i~~:"', pod~
,
,
o, mediante
ra ser o mesmo prorrogado, no maximo por ffie.is 1 (lUn)
·t d
.
d ec~sao 00 orgao c~ e o no artigo, publicada, com os mesmos efeitos ,
,
no Diario Oficial .
N

,

,

,

N

Art . 77 - ?a reôliza.çeo do ativo da sociedade, o lic1Uidé?.11-

te devera:
I - mandar avaliar , por avaliadores judiciais ou de Insti,
tuições Financeiras Publicas, os bens da sociedade;

,

,

II - proceder a venda 60S bens necessarios ao pagamento do
passivo da sociedade , observadas, no que couber , as nor~as constantes dos Ô.rts. 117 e 118 do Decr eto-lei n~ 7 661, de 21 de junho
de

1945.

,

p~t .

78 - A liquidação das cooperetivé?s de credito e da s~
N'
,
,
pelas
çao de credito das cooperativas agricolas mistas reger-se-a
,
normas pL'oprias legais e regulamentares .

,

CAPI 'rULO UI
DO SIST':':l,:A JFwACIO::AL Db.i'., CO JP':::'I.A.2IV..'iS
'"
S~ç.AO

I

DO .ArO c oor.c:.:ddIVO

Art . 79 - Denominam-se atos cooper ê.tivos os lJréüicados en...
tre as cooperativas e seus associados , entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si Cluando associadas, pere, a conse cuçeo dos objetivos sociais.

,

,

N

N

ara.::;rafo unico - O ato cooperativo nao implica
operaçao
de mer cado , nem contr ato de compra e venda de produto ou mercadoria .
s..::ç1í.o

11

,..

Art . 80 - As despesas da sociedade serao cobertas pelos a~
sociados mediante reteio na proporç~o direte da fruição de serviços .

,

'

.

,

::·c.re_gre.fo unico - a cooperé.tiva poderé=l , i/é'.l'é1. melhor e.ten ,
der a equanimidade de cobertura das despesas déo. sociedade , estê.belecel' :

GER 0.0?

CAMARA DOS DEPUTADOS

.

I - rateio , em pertes i guEiS , das despes2.s ge : is da so ciQ
dade entre t odos os associados , cuer' ten':'lé'm ou n80 , no an':l , us ufr ui do
dos serviços ~or ela ~r estados , c onfor me definidas no estatuto ;
N

,

~

11 - r2t e io , em raz~o diretamente ~ro~or c iollal , entre os as
soc i 2dos que t en.h2_rrl uSL1fru:Í do dos serviços durante o a.no , das sobrê.S
,
"
,
l i qui das ou dos ~re j ui zos ver i fi c ados no ba12n~0 do exerc i cio , exc lui.
,
da.s as despesas ~er ais ja atendidas na forme do i tem anterior .

-

~U't . 81 -

,

c oopel"'ati vê. qL1e tiVel"' 2.dotado o cri terio c.~e se
as
•
despesé',S dt..~ so ci edade e esté'be l e c ido o seu ré·teio n? forma

. ''''''!:l'",
l'
c: ... c..l.

,

.ri.

,

-

,

i n di c ada no l-Jaré'.';l"'é f o uni c o co e.rtiso 2.nt er:Lor devera leVé-l.ntal' selJê'.r~
damente as despesas 6erais .
11 1

.Art . 82 - ~ c oooel'é~tivé'.
Que
se o.ediCé<.r él. vendél.s ell~ c onum
•
•
,
,..
~odera registl"'E:r - se c omo ar mazem geral e , nessa c ondiçeo , expE:'dir "CQ
,
ní.le cLnent os ete Dep0si tos " e " ~-J'arrê.ntsn P?.l'2.. os produtos de seus assQ
" , V.L'opr i o s ou é'cl'rendF.aos
. , sem iJrQ
c iados conservados em seus armazens
,
,
d a 8illlSSao
.
,. ." ae ou t ros
juizo
t i tulos de c ol'rentes de S L1é'"S e.ti vid2.à.es ror.

,

mais , aplic and o-se , no cue c ouber ,

2 le~isla; ~ o

A

espec í fica .
,

- F2.ra efeito
, deste a.cti~o , os armazens ela. Coopé:ll'ati va se equiparam á.OS IIArmazens Jerê.is" , com as prerrogétiv2.~; e obri.;e..-

ç ões óêstes , ficando os c OlniJOnEmtes do ConselJ.10 de .~dminist.L'2r$20 ou
!
,
.
Diretoria ...!Jxe c uti va , emitente do tl tulo , respons2.vels , )essodl e 8011

,

,...

dari~mente , ~ela boa ~~~rda c c onserv8çe o dos }rodutos vinculados , reã
~ondendo c.cirr:i n2.1 e civilmente pelas c.e cl araç Ões c onsté~lltes elo t:Í tulo,
c omo t2:~b~m por qualquer aç~o ou omiss~o cue a carrete o desvio , deterioraç ~ o 8U perda dos produtos .
§ 2Q

Jbservado o disposto no

§

lQ , as cooüerptivas uoder~o operar unid~des de armEzena~em , embal aJem e fri~orificeç~o ,
bem
,
"
- aisposto
~
c omo é'.rmé zens
Dereis éÜfênc.egê,dos , nos ter!J:os
co
no C2.pi' tulo
IV da Lei n Q 5 0?5 , de 10 de junho de 1966 .
-

~

~

lú't . 83 - A. entre';él dl. produç20 do Essocie.do 8. sua c oopers;
tivE:. significa a outol'ga a es t a de plenos l::,odêres péU'a 2. SUé'. livre àj§.
,...
pos i ç;o , inclus i ve Pé'·l'8. 6 l 'pva"- la e dé?-le. em gpr'211ti a de operê.çoes
de
,
cred i t o re~lizadas pe l a. soc i edade , sal vo se , tendo em vista os usos e

,

costumes re l ati vo s a comer ci alizaç i o de determinados produtos , sendo
A

.

de interesse do produtor , os estatutos dispuser~m de outro modo .
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N

84 - ~s coo)er2tivas de credito rU~81 e 'S se~oes de
,
"
,..
credito das cooperativas E~Eicolas mistas so poderpo op~rar com asso,
ciados, pessoas fisicFs , que de form2 efetlv~ e predomin2nte:
frea de 2Ç;?0 68 cooperé'tiv<.'!., 2tividades é . .;.cicolé'.s, peCuó.l'iê.S ou extretivas;
I

,

- desenvolvam,

,

Df>

11 - se dediqueQ a operaç5es de captur~ e tr2nsformaç~0 do

pescado .
PsrE.;rafo unico - As o~eraçoes ae que trpta este artlgo
f
so poderé'o ser praticadas com pessoas ~urldicEC , ~csoci2das , desde
,
,
que exerç2m exclusivê.mente E~tividBdes 2.ç;ricole.s , pecUé'l:ié'.,s ou ex:':;rativas ne ~rea de aç~o da cooperativa
ou atividades de captul'~
ou
•
tr~nsform2ç~0 do pescado .
"

,

I"W

Ao

.,

.

N

,

':'.rt . 85 - .d.S cooper,tivêS abl'OpCCUal'ié'.S e c"e l~escc. poderao ~dquirir produtos de nao associados , é.~ricultQres, pecuaristasou
pescédores, parh completFLI' lotes destinRdos ao cumprimento de contrA
,..
tos ou suprir capecidede ociosa de instala;oes incl.l.::;t.i'i2.is das coooe
rativas que as possuem .
N

N

--

,..

~~t .

86 -

As cooperativas poder~o fornecer bens e

ços a nao ?ssociados, desde que tal faculdede atenda
sociais e esteJ2Iil de confol'midade com a pres8nte lei.

,

,

,

- :':0 caso das coopel~2tivêS de c1.~ecli to
e
,
das seçoes de credito
das cooperativps
a~ricol2s mistas,
o disposto
,
,
neste , artii;o
so se 2.1.ilic21~a com bé.se em re.;rE.s a sel'em estabelecidas
,.,
pelo orgeo normativo •

, .r>ré'::,ré'fo
.,

~.mico

sel'viaos objetivos

.:U't . 87 - Os resultê.dos das oper?ç5es dê.:.s coopel'ativFs rum
,
nao aSSOCiados , menci onados nos arts . 85 e 86 , ser~o levados a conta
do "Fundo de ~.. ssi~tenci(1 1:'ecnica, ...:..duc2.cionê.l e Jocie.l" e ser80 contabilizados em separe.do , de molde a perr:li til' c2.1culo pal'a. il1cidencia
de tl~ibutos .
,..

A

,

N

,

A

,

.U't . 88 - ~'~e diante previ2. e expressa autoriz2.ção concedi, ,..
da pelo respectivo or~ao executivo federeI , consoante as normas e 11
,.,
mi tes insti tu1dos pelo Conselho 7Te.cional de Coopera ti vismo , podel'ao
,
ê.S c ooperativas p8.rticipE..!.' de socied2,des n20 cooJ)eretivc.s,
publicas
,
ou privadê"s , em cel'ater excepcionel , pera etendimento de obJetivos
,
ceSSOl~ios ou complementa.res .

ª
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,

,

unico - ~s inversões decorrentes
2. p,?"l'tici'"
, 1 os especl' f'lCOS e seus
'
pEçeo
serêo contabilizadas ~ m titu
even t U21S
'"
,
resultados positivos leva.dos 2.0 "Funào de ..1.ssistencia~ecnica,
~duc.ã
cional e Social'!.
Par~· grafo

I'(

~.:iç.8.0

IV

E\~<.I UÍ~OS

DOS

,

~U't .

,

89 - Os pre Juizos verifice,dos no dec or l'er do exel'ci'"
cio sereo
cobert.os COLl recursos ljrovenientes do l<'lmdo de úe serva e ,
'"
'"
se insuficiente este
, illedi~nte rateio , entre os associados, na rezao
,
,
direta dos servi~os usufruidos, ressalvada a opção prevista no pars
,
grefo unico do art . 80 .

v

i~rt .

'"
90 - ~ualq L1 er que seJa o tipo de cooperativa, nao
existe vínculo empregptício entre ela e seus as s ociados.

'"
.A.rt . 91 - .às coopere.tivê. S
em~resas em
relação C.os, seus empl'eg8dos pé-.re. os fins da le~islação trabé'.lhista e
previdenciarie,
e a entidade representetiva , de que trata o art . 105,
,
tera prerrogativas sindicais .

,

CAFI ~:ULO

DA

XIII

FISCALIZAÇÃO.;i; Cmi 'YiiÔL:G

'"
'"
.n..rt :. 92 - .Li fiscalizaçe.o
e o controle
das sociedé~ des cooP,§,
r ativas , nos termos desta lei e dispositivos legais específiCOs, se _
rao exercidos, de a cordo com o objeto de funcionamento, da seguintefo~
ma :
~

tas pelo

~

A

I - as de cl'~di to e as seçõe s de cr~di to das 26rícolê s mi.§.
Centr2l do 3ra5il;

111
, forma a;r&.ria .

ê.S

demais pelo Instituto I'Jacioncü de Colonização e ne-

§ lQ - Lediante autorizaçe.o do Conselilo Eacional de Cooperª
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,.."

tivismo, OS orgeos contro12dores feder a ls poderao sol" iter, a uendo
~ulgarem necessario, a colabor?çao de outros orgaos
ministrativos,
na execução das atribui;ões previstas neste artigo .
,

N

,

~

As sociedades cooperativas permitir~o quaisquer verifice.çoes determinadas pelos respectivos orgaos de controle, prestan
,
do os esclarecij~entos que liles forem solicitados, alem de serem obri6 2.d as a remeter-lhes 8l1ualmente a l'elação dos associe.dos acmi tidos, ~
mitidos, eliminados
e excluídos
,
, no período, c~pias de atas, de balanços e dos rel2torios do exercicio soci?l e parecer do ConseLlO ~i'iscal .
§ 2Q

-

,.."

,

N

,

A

,

N

Art. 93 - J Podei' Publico, por intermedio de, 2.dministreçe,0
centreI dos ~rgias executivos federais competentes, por iniciativa pr~
,
pria
, ou solicitação da Àssembleia}er?,l ou do Consel:(lO /isc2.1, intervi
ra nas cooperativas que.ndo ocorrer um dos segLüntes casos:
- violação c ontumaz das disposições legais;

I

A

,

N

11 - ameaça de insolvencia em virtude de ma é',dminist.eaçao
da sociedade;
111 - pa.ralisação das c.tivide.des sociais por meSs de
to e vinte) dias consecutivos;

1?0 (cen

IV - inobservincia do art. 56 , § 2 Q •

,

, .

Paragl"e.fo unlCO - Aplica-se, no que coubel',
vas llabi têcione.is, o disposto neste artigo •

,
é'S

.tl..ct . 94- - Observar-se-á, no processo de intel'venç80, a di.§.
posiç~o cbnstante do § 2 Q do art. 75 .
CAPf I'ULO XIV

DO CO;J8~LHO rTACIO :'TAL D~ COJFEE.idIVISLlO
art
, . 95 - A orientação ger?l da politica cooper a tivista n-ª.
cional cabera ao Conselho Nacional de Cooper 2tivismo - CNC, que passA
ra a funcionar ,Junto ao Instituto }:acional de Colonizaç~o e i:~ e forma h.
grw'ia - I NC:.:1A, c om plena autonomia administretiva e financeira,
na
forma do art . 172 do Decreto-lei n Q 200 , de 25 de fevereiro de 1967 ,
sob a presidencia do l';inistro da Agl'icultura e composto de 8
(oito)
,
membros indicados pelos seguintes org~os representa~ os:
~

A

I - l':inist~l'io do Planejamento e Coordenação GereI;
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,

,

11 - Liniste.cio da Fazenda, pOl' intermedio do J-: co Central

,

,

111 - l:inisterio do Interior, por intermedio do 0e.nco Nacio-

nal da ~a bit aç~o;
IV - 1'inist~rio da Agricultura, por inter~~dio do Instituto
Nacione.l de Colonizaçeo e ~.eforma A.:;r{l'ia - DT cr;. A, e do Dé'nco I':acio nal de Cr~dito Cooperativo S . A. ;

v -

,

Organiz2ç~o das Cooperative.s Jrasileiras .

,

Pê.l"'e.grefo unico - à entidede referida no inciso 7' (quinto)
A
oeste artigo conte.l'a com 3 (tres) elementos perc. f2.zer-se represente.r
no Conselho.
~ Â

,

,

,

Art . 96 - O Conselno, ~ue devere. reunir- se ordinarie.mente
,
,..
uma vez POI' mes, sera presidido pelo l:inistro da Agricultura, a quem
,
,..
c abel"a o voto c.e qualidade, sendo suas resoluçoes votadas ~or meioria
. ! .
,.. )
,
simples, com a presença, no lTI1.n1.mO
, de 3 ( tres
repl'esentantes dos or.
,..
géOS oficieis mencionados nos i tens I a V do 2.rtigo 3.nterior .

,

,

ParE';l"e.fo unico - Hos seus impedimentos eventuz..is, o subs,
tituto do Presidente sera o Presidente do Instituto ~acional de Colo.
,..
,
n1.zaçao e ~eforma Agraria •
.Art. 97 - ilO Conselho J-Tacione.l de Cooper ativismo compete :
I - editar atos normativos para a atividade

cooper~tivista

ne.cional;
11 - baixar nOl'ma s regulamentadoras, complementares e inte!:.
pretativas n&cionais ;
111 - ol."ganize..l' e manter atualizado o cadastro .;eral dL~s co-º.
per ativas na c ionais;
,
,..
,
IV - decidir, em ultima inste.ncia, os recur 80S ori ~'inérios
, ,.,
de decisões do respectivo orGao executivo f8deral;
'-'

V - é·pre c iar os nr:teproJetos que objetivam e. revisão dE. le
gislação cooperativista;

-

VI - estabelecel' condições vere. o exerc:Lcio de qUé'isquer m.!:,
gos eletivos de a6ministraç~o ou fisc2.Iizaç~o de cooperativas;
VII - definir 2.S c:mdições de funcion21nento do empreendimento
c ooperetivo, a que se refere o art. 18;
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,

VII I

vot8r o seu proprio regimento;

autorizar , onde houver c ondiç Ses , 2.. c riaç~o ee Conselhos hegionais de Cooperativismo , definindo-lhes as etribuiç Ses;

IX

X - de c idir s3bre a ~plicaç~o do Fundo~2cional de Cooperativismo , nos t~rmos do art . 102 desta lei ;

XI - estabelecer em ato normativo ou de c aso a csso,
,

me julgar necessario , o limite

éi.

ser observado

associados a que se referem os arts .

N

n2~S

confo~
N

opere.çoes

c om n20

85 e 86 .

"

,..,

Par e;re.fo unico - As 2.tl' i buiçoes c: o ConseLlO Nc:'. c ionê,l
,.."

C ooper2tivis~0

N

,

n80 se estendem 2S c ooper~tiv~s de ~labiteç20, as
,.,
" cre' d 1· t o oas
"
.
~ .. , !
I'"~~c ]1,lS
-, .
t"r~,
c re' d 1· t o e 'as seçoes
ae
cooyer~ t"lVRS
~orlco
~
- d as por 1 e~lS
· 1 açao
'" proprla
'
. •
que lorem
re~l
C'

.l~t .

,

Coo~el'é'. tivisI:'!o

98 - C Conselho l'Té'cione.l (.e

,

tare. com un;é'. jjecretê.l' i2 ....;xecutivé. que se incumbir2 de

,

seus

de
de
no

- CEC conenc?l'~os

,

8.dminis t re ti vos, ~odenc.o sen Cecreta.rio ":';xecuti vo reqL1isi tc:.r funcionã
.
" çua 1 quer orge.o
'
"' aa
" ~a~lnlS
" . . t re.çao
'" tU
~ ' bl lca
·
rlOS
ae
.

,

~

S lQ - 0 :]e cretc-.rio "'::xe c l1tivo do Conselho 'Té'cion21 de Coo-

,

per~tivlsmo

sera o

~iretor

~ep~.rtEmento

do

de Lesenvolvimento

hU.c2,1
do instituto l;-a c iotléÜ de Colol1izaçã,o e Heform2~ il.graria - F':Ci\A, c.even
do o Depc rte.mento referido incumbir-se dos enC2,r 60S é~. C::ministri. ti vos
do ConseLlO I:L c iol18.1 de Cooperativismo .

,

§ 2 Q - ?éra os imyedimentos eventuais do ~ecret~rio ~xecu . d lcer2.
·
" a apreClê-!çê'o
. ,., cio l,;O.i.lse l'.1.0 S2Ll su b S t 1" t Ut o .
. , es t e ln
t"lVO
A

'''''1

~ú't .

99 - Compete 20 Presidente do Cons c; lilO i.TéiCi onp.l de

CQ

opel' r.ti vi SElO:

•

I

- presidil'

él,S

.l:8

. '"
_11110es;

'"
,
11 - conVOC2T as .ceunioes
êxtr20róinariEls ;

111 - proferir o voto de ~ualid8de .
i~l't .

cionel de

,

100 - Compete

&.

:'Gcl'etél.'ia ...:,xecutivé. . do C.Jnsel.~o !,a-

Coo~er2tivisrno:

,

. ,

("

G .........

resoluçS8s do Consel~o;

11 - cOItUnicE. .r ccS deci::;Ses do Consel:10 ao r8sprtivo

executivo federal;

-

111 - ~a~ter l'elaçSes co~ os
-

,

O I'

N

(t·~

bC·'

o c executivos federEis , bem
t.:J
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.

o'"' ."
Dt.P~
f>-

OS

--~t------

,

'....

a ssiln com qu~isquer outros or~ a os ~ub1 i cos ou privados, ncioneis ou
est.c en,;ei.cos, Cil1e 'pOSSe fi il1fluil.'" no G"gerf e içoé'.~!len to do c O'pe1'8ti ViSLlO;

IV -

trpnsmiti~

EOS

,

'"

or~é'os

executivos federe.is e entidade s2
....

~

~erior

do !~o vi men to coo)erativists Dvcionel tod as as i~form 2~ oes rel~
,
cioiladas com a d outrina e prpticas co ope .c e tivistas de seu inte r esse ;
~

v-

'" c t J.." o 6".-,_ r ~ 1 (' (4~ c Co o
org2nizar e ',:-:é,n t c l' .:lt:~e.l iz [' do O C2_d c.,;o
pere.tivas ne cionclis e e::;:pedir as respectiV2.S c e r tic1 ões ;

,

VI -

çam e nt 2ria do

J

,'0

,

L.iJl' e senta'

-

o.c~ao,

VII -

,

a o ConseL'lo , em t empo :18bil ,

, .

'providenci~u'

_

proposta 01'-

2.

bem Como o r e lr.t or1o anue l de suas

.J

~ tividudes;

todos os ueios que éLSSe ~L1rem o l' e.;tÜ8 1' fUll

cio namen to do Conse lho;
7111 - cxe cutal' quai:::;que.c OUt.c é. S 2 ti vic1,::.àes

<"'

nece~

~ .", . (' ~ ao 1-)le
_
S<..ll,--,.,;o
r

no exercício das e tEibuições do Conselho .

,

,

';1.rt ., 101 - O ~ i n ist.e rio d a .h.gric ultura inc111iré. , em SUeI p.'.Q.
~ost a orçament~ri2 anual , os r e cursos fin 2Dceir os solicit ados pelo COll
5e1110 ":ó..ciona.1 de Cooper2.tivismo - C :~C, 1)2 l' é c uste2.r seu fJnc ionélmento .
....
"
tivismo - CNC , ser 20
prestpdas por interD~edio
do :~nis te.cio da AGri '
.
'
' I 2çe.o espec1f f 1Céi
cu lt ura, o b se1'V2.aé'
a l e:;lS
Que re~u1
[. a "
1112'ce r1a.
N

,

.t~rt . 102 -

Fica !112ntido, Junto 2.0 _~::- nco .:e.cione 1 de Credito Coopere,tivo 8 . ~1. ., o "Fundo ~Ta cionp1 d e CO:Jper2tivis 1no", cri2d o pelo l)e Cl'eto-1ei n Q 59 , de 21 de novembro de 1966 , destirJ.él.do a. prover'.i.~
c ursos de ~po io ~o ~ovi men to cooperativista n2cional .

,

~

S lQ - O _''t.:mdo de que trata este e..r ti.;o sere suprido 1)01':

d ".ln1s t 81'10
'" a é'. Ab ...~ lCU.::l:;.
. ,
ao Loê:: Çé'O H1C 1. . U1f d~a -::-lO 0..:'ç2Jl:en t 0 0
turê. pe.r é'. o fim espe c i fico de inc t:::nc i vo ~ s ~-ti vi de.des cooper2.ti VQ,;:;;
J.

~I

-

'....

N

- Juros e

1 . •

•

•

~m ortiz aç õe s d os fin 2Dc i cmentos re~liz~.dos com

seus r 8 cursos;
111 - doações , 1e;pdos e outras r end as ev ent~a is;

IV - dot2ções consignada s pelo ~i'unc1.o ::!,'ederal ":1.gropecu~.rio e
pelo Instituto I:-a cional d e Colonização e
Os recursos d o Ft1l1do , deduzido o necess~r'io a o cus1.,
. . . t
teio d e S~é! 2.d.lün1
S r a çô.o , sereo é.p 1C8.C OS pelo "c.n co . E.clonE.l de Cr~
,
dito Cooperetivo , obrigatol'i é.ment e , em financiamento de atividadesque
§ 2Q

-

N

...

"T'"""'\

... y

•

,
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interessem de mane ira relevante o abastecimento das popu açoes ,
,
terio do Consell10 :'~ô.ciol1é'l de Cooperéüivismo . '

3

Q

8

cpi

-

,

O Consel?".J.o N2_ cionêl de COJ.,e retivislllO podera ,
po.c
- '
!
1 os ou E"UXlt l'105 péH'a
conte, 60 -"
~Iun d
0 , I
c'U\,ol'lZar
2. concesseo d e es t lmu
A
,
de a tividades que, pela sua relevancis socio-economica, concorrelll p i:- r2. o desenvolvimento do sistema C001)e . . . él.tivisté:'.. né"cional.
§

-

IV

~

x:v

C,ú.PfTULO

DOS 6~~G;;'os GOV ~~:'!;"L.mTAI3
iú't . 103 -

,.,

,,~s

c ooperativas
parte no~mativa, ao Consel~o Na cional
,
das de credito , das seçoes de credlto
úC·.bi te.ção , cuj 2.S nOl'mES c or::.tinuél.rão a
N

,

,

pel'!nenecerao subo.cdinadêcs, na.
de Cooperativismo , COla eXC8ç~0
das a~ricolas mistas e das de
ser baixadas pelo Conse lho r,~o-

•

'

,

netario J.:acional , relativamente as duas pr imeire.s ,
N

N

de Habi taçao , c om rele.ç ao
desta lei .

"

e

~é3l1C O

:'!ê.cional

.

ultima, obsel'vado o disposto no art .

8..

9:?

T"
'
f o unlCO
' , orge.os
'
"."
.
..
~
!'·al'ê.gre.
- vS
eXeCl1tlvoS
fedel'éUS,
Vlsanao
a'
execuçe,o ôescentré'lizada de seus serviços, poderã,o delega.r sua comi)etencia, tote.l ou pal' c i::>.lmen te, a 01' gaos e e r,;, tidade s dE'. 2,dministl'él,ção
A

,

'"

,

,.,

estadual e E~unici~é'.l , bem c o.mo , excepcio1121 n:en te, c. oUtl'OS or gaos
entidades da administra~ão federal .

e

~'..rt. 104 - Os ~rg20s executivos feC.eré'.is comunicD.re.o tôdas
as alterG.ções hatJidas nas c ooperative.s sob a sua jurisdição ao Conselho :LJacional de Coopere.ti vismo , pe,ra fins d e atualização do cadcl.stI'o
geral das cooperativas nacionais .

,

CáFI rT.JLO XVI

Mt . 105 - A represente.ção do siste:1na cooperativiste. naciQ

na,l cé~be à Jrgeniza,;~o das Cooperativa.s :3rasileira.s - ')CD, s~cied2.de
c ivil , c om sede na Capital Federal , ~rgão t~cnico-consultivo ~ Jov~L
'"
n o, estl'utm' ada nos termos
desta lei , sem finalidade lucl' ",ti va , comP!à
,
tindo-lhe ~recipuareente :

,

a ) lr2nter neutralidade politica e indiscriminaç~o r8cial ,
religi osa e social ;
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b) integre.r todos os ramos das 8.tividé.des coop

l'ativist ~~ s;

A

c) me.nter ..i..'egistro de todé.s B.S sociedades co ' el'ati vas que ,
péira todos os efeitos , integram a OI' gé'.nizaçeo das Cooper e\. ti V2.S })rasileir8.s - OCB ;
A

d ) m2nter ,serviços de assistencia ~eral ~ o sistema
, cooper~
tivista, sejé'> quellto a est.i.'utura social, sej2 quanto a os metodos operacionais e orientaç~o jurídica, mediante pareceres e recomendaç3es ,
s uj ei tas, quendo fôr o caso, à e,provação do Conselho ~\Taci::ma.l de Cooperativismo - CNC;

,

e) denuncie.r ao Conselho Kacione,l de Cooperativismo pl'e.ticas nocivas 80 desenvolvimento cooperativista;
f) opiné'r nos processos que lhe se jelTI encaminha dos pelo Ccn
selho Nacional de Cooperativismo;
,.,

g) dispor de setores consultivos especializados, de acordo com os ramos de c ooperativismo;
h) fixar a poli tica. da urgànização com be.se nas proposi ""
~,."
'.
çoes
emf.nél.das d e se us OI'
gaos tecnJ.cos;

,

i) exercer oatrEs atividades inerentes a SU2 condiç~o
orgao de representaçao e defesa do sistema cooperativista;
,

N

de

N

j) mô11ter' l'elaç3e s de integre.ç2.0 c om

éLS

entid é'. des congên§.

res do exterior e suas cooperativas.

,

§ 10 - A OI' ganização dé'. s Coo per a.ti vas :8r8sileir2.s - JCJ

,

,

sera consti tuide. de entidades, uma. pt.'cra C2.d2. "';;sté: do, 'Cerri torio e Di,â
trito Federal, criadas com as mesmas car~cter{sticFs da organização
nacioné.l .
. 'l

..

~

'

..

,

t'W

,..,

20 - as Assembleias Ue.cê.is do or;;;e.o c entr a l , seré'.O fOl'mada.s pelos repre sentEmtes credenciados dé'.s filié'.dé:..s, 1 (um) pOl' 9ntidô.

-

de, admitindo-se prop orcionalidade de voto.
§

3Q

-

A proporcionalidade de voto , estebelecida no pa r:grã

,

,

,

fo ê.nterio.c , ficé'.l'a a cri terio da OCB, b2.seéndo-se no numero de asso,
c iados - pessoas fisicas e as exceç3es previstas nesta lei - que com
poem o Qu~dro das cooperativas filiadas.
N

§ lto - A composJ.çEtO da Diretoria. da
,
•

N

Org2nizaç~o das Coope-

ré'.ti vas Drasi 1eiras - ,)CB sera estabelecida em seus estatutos sociais .
§

50 -

,

Para o exercicio de c ~rgos de

Diretoria e Conselho

GER 0 .0'1

1
•
•

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

,.

,

Fiscal , as elei'~ões se processe..r'ao por escruti nio se cre
a reeleiçeo p2.l'é·. lllé'.is um mandato c onsecutivo •

, permi tida

.Àl"t . 106 - ti atL1al 01' genize.ç ê:o d8.s Coopera. ti V2S Drasilei,..
rhS e as suas filie.das ficam investidas dé'.s etl'ibuiçocs e lJrerro.;ati
V<3.S confe.L'idES nes t e. lei, devendo , no prazo de 1 (um) 2.110 , promover a
A
adapteçao de seus estatutos e a tranferencia da sede na c ional .
N

,..

;'.l't . 107 - ~s cooperativél.s se.o obrigad2s , ~J21'P seu funcioneJmento , 2. re,;istral'-se ne. O.L·gô11ização das Coo._ere.tivas Dró..s ileiréls
,..
ou n2. entidade estad u&.l , se houver , mediante aprcsentaçeo dos estatutos sociais'e suas 2lt eraçõei posteriores .
,

,

T'"

.IV

d

F2.l"2.';.l."éfo unico - l'O.C OCE$12.0 o .ce.;istro , 2. coolJel.'2tiva
,
,
,
pé.gé...i'a 10:t, (d ez ilor cento ) do maio.L' s2.121'io-minimo vi;;ente, se c. soma
do respectivo c [pi tê.l inte;;ralizado e fundos nÃo exceder de

,

,

zentos e cinqÜenta) sale.rios-minimos , e
A
A
aquele m~ntante for superior.

250 (du-

50% (cinc;t\ente }lOi' c ento)

se

."

J~t . 10 8 - 7ica instituida , alem do peg2mento previsto

no
p8r~';1'é'fo ~l1ico do c.rtigo anterior , a Contribuição Coope;c a ti vista, (]pe
,
.
,
sera re
c
ollüde.
anu2.lme11te
pela
cooperél.tl
va
apos
o E:ncer ra.l1:ento de se u
,

exercicio sociel , a favor da Organizaç~o das Coo)erativas ~rLsileir8s
de que trata o art . 105 desta lei .

§ 12 - A Contribuiçgo Cooperativista constituir-se-~ de im
A
~
,
portancie corl'espondente a O, 2i~ ( dois de c imos pOi' c e~1to ) do v~llo.c do
c api tal integralizado e fLmdos da sociedi:1.de c ooperativa , no exerc i cio

,

social do ano anterior , sendo o respectivo montante distribuido ,
mete.d e, 2. SU2.S fi lictdas, que.ndo c onsti tui das .

por

§ 2 Q - No caso das c ooperativas c entrais ou federações, a
Contribuiç~o ce que trata o ~er2~rafo Fnterior sera c alcul~da sobre os
fundos e reservas existentes .
,..,

.,

,

,

A

,

- ~ Or~anizaç~o das Coope~ativas ',-.1' as ile i.c Z;',S 1)0c1 e..L' a e ~
,
,..
tabelecer um teto 2-. Contribuiçao C oo}lerativisté~ , c om b~se em estudos
,
elaborados ~elo seu co~ po tecnico .

§ 32

CAPf'I' ULO

,

XVI I

,

DOS .2;STEJ:.r10S CiL.illI1ICIOS

,

,

.I:...rt . 109 - CEDera ao :8.?nco ?:acionel de Credito Co ');,eré',ti vo
S. A. estimulEr e apoiar as co operati~as, medi~nte c oncessão de finan-
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,

.
e Lo.mentos ne ee s se.i.~ lOS

2.0

.

\'

se u de senvolvi;'1ento .

,:J'''''o
C""e~"tl'vO
r,:J ..
A
nco _. <0. c'10n L.1 a'e C'e
J. ' \.:
1 V
.... ~
J. C
.
,
,
,
....
receber depositos das cooperetivas de e ~edito e drs seL'oes de c ..'cdi to
,
das cooper~tiv8s 2~ricolas Tistas .
(~ I"'" - .LO
-- d er 2_'

J

0 :-,
;(

T'

j.)

~

' to C:)o;;.el~c tlvo
. ,) • .A .
Fode.ca o Lanco r~a e ion,::ü de Credi
,
,
operar c om ~essoas fisicas ou juridicas, estranh~s ao quadro social
~"

2Q

('

-

,

c oopel.',-".tivo , desde que :naj2. be:üeficio par? 2.S coopera.tiv3.S e estes
....
, .
gurem na operaçeo bancarl~ .

fi.

,

r

,
',

"

C Jronco l'.c.cioTI2l de Cl~edito Coouer.stivo
.., . ~j. • 1l:8nte•

de credito especificas para

v.

o objeto e

2. n2.tu~e za

~_S

de s nas Elti vidé~de s ,

cooperativas ,

,

2.

C'

\..c.

,.

acordo com

,J uros modi co s

é,.de quc..d os , inclusive com sistem2. de ç;é\ré'JJ.tiL's i.:·' ,J ust['.c'o
ri c...
.- O' e .;) r' C!.. S cooper.stivas a que se destinrun .
\.,4

~e

,

~.s

e prazos
pecnlirri-

r

,
S

,

4Q

-

'
O :8énco ~'·é'.cional de Credito
Cooperétivo ~.b. . n:'<"nte,

ré linl1é' sspeci21 de cl~edi to péTd ~!:in2.l1Cip:Glento de
c8}1i té'.l .
~~t . 110 - Fica axtinta a con~tribuiç~o
art . 13 do Decret:)-lei nQ 60, de 21 de novembro de
ç~o dada pelo ~ecreto-1ei n Q 668 , de 3 (e Jul~o de

quote.s-p2rtes

de

de Que tr2ta
o
1966 , com a reda 1~69 .

c~.r·fr:;:1jLO XlIII

.tU' t

,

. 111 -

considerados como rend& tributpve1 os re....
sult?Cos posi·tivos obtidos )e1as cooperativas n8S OlJei'é'çoe~
de
que
tre.tam os é.l'tS . 35 , 86 e.88 desta lei .

cia1 que
A

2.S

,

....

coopen'tiv~-.s c1eve.l.:&0 8ncE'íünn<..".r ';:.llué'lmente é'..OS 01' ';ê.O::'; de
~

,

COi'üi'ole serao êeCompanl1.2.dos ,

2.

A

juizo destes , de pé'rece.L' clúitido

por

LJ.m servi-;o independente de 2.l1di torip. credencie. do pele. Jr ganize.ç2' o elas
CooperE' ti vas :~]rc.si leiras .

,

unico - ~m casos especi2is , tendo bill vista a se,
C
..
ae da oo})erEtiva , () vo1w:le de suas operaçoes e OUtI'2.S ci.:.'Cl1l1st2..l1cias
A

dignas ele consieleraç2o , é~ eXi,;ê n ci2. da 2.pre sente çP' o do l)EreCer
ser dispensada .

pode

Àl~t . 113 - Jl.tendidas as ded u's ões deter;dnadas pela 1e .;is1ª

,., espec1! r 1ca
" , as SOCle
. d a d es coopera t·lva.s f lcarR
"
çao
asse,;ura d u primei _
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ra ~1'iorid&de ~pr~ O recebimento de seus c r~ditos
"
C&s que efetuem descontos n~ folha
de pogemento de seus
" c c o C" ~ Q' o c
de coooerativas
.
•
a.~w

.J.. C·

0&8

jur{di-

em)re~~dos ,

,;.;)

•U't . 114 - :i?ica estabelecido o l.-"1'azo de 36 (trint2. e seis)

, "" commeses pe.ra que c.S c :)opei'ati Vé'. S atué'.lmente re~istr2das nos 2i'gaos
petentes reformulem os seus estatutos, no que rÔ1' cEb{ vel , 2"daptandose ao disposto na presente lei .
t . 115 -

,

Coopei'Eti vas dos ....;sté?c.os , ..:'e1"'ri torios ou do
Distrito ?ede1'i:.l , enQuanto n20 cc.nsti t ui rem seus 61'620s oe l'cl)l'esentª
ção , ser~.o c onvocadas ~s Assembl~ i as da aCE , como vogé'"is, com 60 ( se.§.
"
"
"
senta) di,""s de 2.ntecedencia
, mediante edi te.is ,t.lublic&dos 3 (tres)
vezes em jO.cn.:;;.l de .;rende c ircule.ção local .
..-:..l....

..'loS

~-u't . 116 - A pi'e sente lei não 21 te1"'a o di s posto nos siste-

'.
. t 1. t LU' d os pare. as c ooperé1. t 1Vé'.S
·
d
- e cooperapi' OprlOS
111S
e '-'12 b'1 t açé'.o
,
tivas de credi to , e.plicê.ndo-se ainda, no que c onbe.i... . , o l'e 6 ime insti f
" , . . ,
,
tUldo J:.)ê3.J:'2" essas ultimas 8.S seçoes de cl'edi to das 2.;::;1'ico12 s mistas .

E18S

Art . 117
,..,
c aça0 , revogadas as
creto-lei nQ 59 , de
1'0 60 597, de 19 de

,

- 2sta lei entrE.ra em Vigor nl;~ de.ta de sua publi1"<1"
disposiçoes em contl'é'rio e especifico.mente o Le ,
21 de nov embro de 1966 , bem co~o o Decreto nLUneabril de 1967 .

co: -rss!o

:S~ ~LiDAÇãO , ?6 de novemb1'0 de 1971

1/

.

a.fVV" _ _

h
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