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1. Introdução 

Durante mais de um século os autores que escreviam sobre a teoria cooperativista do 

mundo ocidental encararam o pensamento cooperativista quase exclusivamente a partir de um 

viés doutrinário e teórico. 

Recentemente estão surgindo tentativas de se introduzir o instrumental econômico e 

administrativo no campo da atividade cooperativa, fato este que impulsiona o estudo de casos 

frutíferos de sociedades cooperativas que permitiram o desenvolvimento humano em regiões 

carecedoras de uma organização e planejamento. 

As doze virtudes da doutrina cooperativista vêm impregnadas de um ideal, de um 

sentimento coletivo e desenvolvimento conjunto. Em 1886, em virtude do II Congresso das 

Cooperativas de Consumo, realizado em Lyon, na França, foram aprovadas as “doze virtudes” 

da doutrina cooperativista, exteriorizadas pelos dizeres de “viver melhor”, através da solução 

coletiva dos problemas, “pagar a dinheiro”, evitando assim o endividamento que gera 

dependência, “poupar sem sofrimento”, nas quais a satisfação das necessidades dos 

cooperados deve ser prioritária, “suprimir os parasitas”, no que se concerne em eliminar a 

figura dos atravessadores na compra e na venda de produtos e serviços, “combater o 

alcoolismo”, vivendo de maneira sadia, evitando os vícios e enfrentando a realidade, “integrar 

as mulheres nas questões sociais”, ressaltando a importância da participação feminina em 

todos os processos, “educar economicamente o povo”, pois a educação é uma ferramenta para 
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o desenvolvimento dos cidadãos, “facilitar a todos o acesso à propriedade”, visando a 

conquista dos meios de produção, “reconstituir a propriedade coletiva”, “estabelecer o preço 

justo”, na forma em que o trabalho tem de ser remunerado e os preços definidos sem intenção 

especuladora, “eliminar o lucro capitalista”, sendo o objetivo da produção satisfazer as 

necessidades humanas e “abolir os conflitos”, uma vez que as disputas diminuem pelo fato de 

que o associado é o dono e o usuário da cooperativa. 

Além do resgate histórico a respeito das bases e princípios cooperativistas é importante 

ressaltar a aplicação dos mesmos em nosso ordenamento jurídico atual, analisando suas 

implicações jurídicas na sociedade sob o império da Constituição de 1988, o Código Civil de 

2002 e a Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971, conhecida também como Lei de 

Cooperativas. 

A natureza jurídica das sociedades cooperativas, bem como sua classificação, 

modalidades, capital social, as cláusulas essenciais ao estatuto das sociedades cooperativas e 

sua constituição são abordagens muito pertinentes feitas ao longo deste trabalho. 

A Política Nacional de Cooperativismo também faz parte da análise dessa temática, 

muito importante para a valorização das sociedades coletivas e ligadas diretamente às 

atividades de promoção social e administração pública do Estado. 

Anterior à Constituição de 1988, a cooperativa era totalmente tutelada pelo Estado, o que 

não acontece atualmente. A Constituição Federal de 1988, a primeira a tratar desse tema, 

pregou a política de estímulo ao desenvolvimento do cooperativismo, com a inexigibilidade 

de autorização para a criação das sociedades cooperativas, e a proibição de qualquer 

interferência estatal em seu funcionamento (Art. 5º, XVIII, da CF). 

 Já à luz do Código Civil de 2002, no Subtítulo II, Capítulo VII, arts. 1.093 a 1.096, 

está estabelecida a matéria relativa à sociedade cooperativa. O art. 1.093 é bem claro ao dizer 

que “A sociedade cooperativa reger-se-á pelo disposto no presente Capítulo, ressalvada a 

legislação especial”. 

A citada legislação especial aparece na figura da Lei n. 5.764/71, ou Lei das 

Cooperativas. Havendo divergência entre dispositivos do Código Civil e a Lei das 

Cooperativas, prevalece o disposto na última, pois, sendo legislação especial, se sobrepõe à lei 

geral. Desse modo segue-se o que está enunciado na Lei das Cooperativas. 

Em síntese, as sociedades cooperativas são analisadas obedecendo-se aos princípios 

constitucionais cabíveis, às definições constantes no novo Código Civil e, sobretudo, sob a 

égide da Lei das Cooperativas, que disciplina e regulamenta não só a Política Nacional de 



Cooperativismo, mas também enfoca as etapas e elenca as formalidades necessárias para a 

constituição e aptidão ao funcionamento. 

2. Cooperativismo: síntese histórica e surgimento no Brasil 

O espírito de cooperação, desde o começo da civilização, manifesta-se através de uma 

ajuda mútua, sendo uma necessidade indispensável à evolução do homem. Como exemplo de 

formas embrionárias de cooperativismo pode-se destacar o arrendamento de terras para a 

exploração comum, entre os babilônios, e as sociedades de auxílio mútuo para enterros e 

seguros, entre os povos greco-romanos. 

No século XIX, com a Revolução Industrial, o cooperativismo ganha maior força, visto 

que o proletariado urbano, visando a melhoria de sua difícil situação econômica, associaram-

se com o propósito de melhorar as condições de vida mediante a colaboração de todos. 

Esse episódio, realizado por 28 tecelões de Rochdale, pequena cidade da Inglaterra, 

marca a origem do cooperativismo moderno. Em 24 de outubro de 1844, após reuniões e 

contribuições financeiras de todos os tecelões, é fundada a cooperativa “Sociedade dos Probos 

Pioneiros de Rochdale”, e, em 21 de dezembro do mesmo ano, inaugura-se o armazém 

cooperativo para o fornecimento de gêneros alimentícios, vestuários e outras mercadorias de 

uso pessoal dos associados, e ainda, a construção de casas para os associados. Além desses 

ganhos, tinham como propostas a aquisição ou o arrendamento de terras para o cultivo 

agrícola, como forma de garantir a subsistência de associados desempregados ou com baixos 

salários. 

Marcelo Mauad2 anota que grande parte dos autores que abordam o estudo sobre as 

origens do cooperativismo moderno apontam a Cooperativa de Rochdale como a primeira 

surgida com as características e princípios atuais, apesar de já existirem registros de 

cooperativas na Inglaterra e Escócia, cerca de 23 cooperativas. O prestígio que os “Pioneiros 

de Rochdale” alcançou foi devido a efetivação e aplicação prática que deram aos princípios 

fundamentais do cooperativismo, com uma experiência de sucesso que culminou em seu 

reconhecimento histórico. 

Grande importância é dada ao Estatuto dos Pioneiros de Rochdale, consagrando os 

seguintes princípios de estrutura e funcionamento da Cooperativa de Consumo: 

 
“1. livre adesão dos sócios, sem distinção de raça, cor, religião ou corrente 
política; 
2. direito de um voto por associado, sem possibilidade de representação; 
3. pagamento de juros limitados ao capital; 
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4. distribuição aos associados, dos ganhos líquidos, proporcionalmente ao uso 
dos bens e serviços na sociedade; 
5. orientação para que as operações fossem feitas em dinheiro e à vista, 
impedindo que os cooperados assumissem obrigações além de suas 
possibilidades orçamentárias; 
6. reuniões freqüentes dos associados com o objetivo de analisarem o 
desenvolvimento da sociedade.”3 

 

 
 O princípio de pagamento de juros limitados ao capital, como assevera Waldírio 

Bulgarelli4, “refere-se não à obrigatoriedade de as cooperativas pagarem juros pelo capital dos 

associados”, mas sim, decorre da separação estabelecida entre os aportes de capital trazidos 

pelo associado, que se tornava necessário remunerar, e as sobras líquidas que decorrem das 

operações do associado com a sociedade. 

 O movimento cooperativista teve o sentido de uma oposição ao individualismo e ao 

materialismo econômico, seja o capitalista, seja o marxista. O movimento cooperativista de 

Rochdale preconiza, em todas as atividades da cooperativa, benefícios para os associados, 

assegurando a estes o controle e a fiscalização de toda a vida social de sua organização. 

 A Cooperativa de Rochdale foi a precursora do movimento cooperativista. Depois de 

sua concepção, as idéias cooperativistas espalharam-se pelos demais países e o 

cooperativismo começa a se apresentar como um sistema reformista da sociedade que quer 

obter o preço justo, abolindo o intermediário e o assalariado, através da solidariedade e ajuda 

mútua. 

 Filosoficamente, seu principal objetivo é o aperfeiçoamento moral do homem, vez que 

é impregnado de um alto sentido ético da solidariedade, complementado na ação, pela 

melhoria econômica. 

 O cooperativismo possui um símbolo e uma bandeira. O símbolo é um círculo 

abraçando dois pinheiros para indicar a união do movimento, a imortalidade de seus 

princípios, a fecundidade de seus ideais e a vitalidade de seus adeptos. A bandeira, aprovada 

pela ACI – Aliança Cooperativa Internacional, em 1932, possui as sete cores do arco-íris, 

cada cor com determinado significado. 

 No Brasil, o movimento cooperativista inicia em 1847, com a fundação, nos sertões do 

Paraná, da colônia Tereza Cristina, organizada em bases cooperativas. No entanto, as 

sociedades cooperativas surgem, nos moldes modernos, a partir de 1891, com a Constituição 
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Republicana, que assegurava a liberdade de associação (art. 72, § 8º). No ano de 1903, o 

Decreto legislativo n. 979 facultava aos profissionais da agricultura e indústrias rurais a 

organização de sindicatos para a defesa de seus integrantes referindo-se à formação de caixas 

rurais de crédito agrícola e de cooperativas de produção e consumo. 

 As primeiras cooperativas de consumo surgiram nos centros urbanos, no final do 

século XIX, como a Associação Cooperativa dos Empregados da Cia. Telefônica, em Limeira 

(1891); a Cooperativa Militar de Consumo, no Rio de Janeiro (1894); a Cooperativa do 

Proletariado Industrial de Camaragibe, em Pernambuco e a Cooperativa de Consumo dos 

Empregados da Cia. Paulista de Campinas (1897). 

 No século XX, em 1913, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, foi fundada a 

COOPFER – Cooperativa de Consumo dos Empregados da Viação Férrea, criando uma Caixa 

de Pecúlios e montando uma Casa de Saúde para atender seus associados e dependentes, além 

de uma rede de escolas primárias ao longo da ferrovia, que levavam o ensino básico aos filhos 

dos ferroviários. Ainda criou uma escola de “Artes e Ofícios”, pioneira do ensino técnico e na 

formação de profissionais da marcenaria, eletricidade e tipografia. 

 As primeiras cooperativas na área rural datam do início do século XX. As Caixas 

Rurais, do Rio Grande do Sul (1902), e as Cooperativas dos Produtores Rurais, de Minas 

Gerais (1907), foram organizadas com o objetivo de eliminar os intermediários da produção 

agrícola, cuja comercialização era controlada por estrangeiros. 

  

 

3. Sociedades cooperativas e sua natureza jurídica 

Conforme enuncia o art. 3º, da Lei n. 5.764/71, “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”. 

 Para que a cooperativa seja constituída, como toda entidade jurídica, deve haver um 

mínimo de capital inicial, para impulsionar as suas atividades. Com exceção disso, a entidade 

deve ser sem fins lucrativos, não estando impedida de auferir lucros quando realiza operações 

econômicas com não cooperados (arts. 85 e 86 da Lei n. 5.764/71). Os lucros obtidos através 

da relação descrita nos arts. 85 e 86 da Lei de Cooperativas devem ser destinados, após a 

incidência dos tributos cabíveis, à conta do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e 

Social, conforme previsto no art. 87 da supracitada lei. 

A sociedade cooperativa tem natureza própria, distinta das demais espécies societárias, 

sendo sociedades de pessoas, de natureza civil, não sujeitas à falência, e se constituem para a 



prestação de serviços aos associados. Obrigatoriamente, em sua denominação sempre deverá 

constar a expressão “Cooperativa”, nunca podendo ser utilizada a expressão “Banco”. 

Tal obrigatoriedade destina-se a destacar o elemento caracterizador da cooperativa, 

elemento este singularíssimo e que denota a particularidade desse tipo de sociedade. 

 

 

4. Sociedade cooperativa e suas características 

Conforme disposto anteriormente, 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 o objetivo de lucro. 

As características das sociedades cooperativas encontram-se no art. 4º, incisos I a XI. 

São características da sociedade cooperativa: 

I – adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibilidade técnica 

de prestação de serviços; 

II – variabilidade de capital social, representado por quotas-partes; 

III – limitação do número de quotas-partes para cada associado, facultado, porém, o 

estabelecimento de critérios de proporcionalidade, se assim for mais adequado para o 

cumprimento dos objetivos sociais; 

IV – incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade; 

V – singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federação e confederações 

de cooperativas, com exceção das que exerçam atividade de crédito, optar pelo crédito de 

proporcionalidade; 

VI – quorum para o funcionamento e deliberação da assembléia geral baseado no número 

de associados e não no capital; 

VII – retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às operações 

realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário da assembléia geral; 

VIII – indivisibilidade dos Fundos de Reserva e de Assistência Técnica Educacional e 

Social; 

IX – neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social; 

X – prestação de assistência aos associados, e quando previsto nos estatutos, aos 

empregados da cooperativa; 

XI – área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, controle, 

operações e prestação de serviços. 



Tais características nos fornecem a idéia de cooperativa. A característica que melhor 

distingue a cooperativa das demais sociedades é a reciprocidade das prestações entre a 

cooperativa e o cooperado. No que se concerne aos associados, a cooperativa tem caráter 

antiespeculativo, vez que o cooperado é, a um só tempo, usuário e cliente da cooperativa. É o 

chamado princípio da “dupla qualidade” ou princípio da identidade, conforme entende Celso 

Ribeiro Bastos no seguinte excerto: “Nas cooperativas, ainda, salienta-se como nota peculiar 

o fato de o fim visado pelo empreendimento ser o mesmo que os objetivos dos cooperados. 

Predomina aí o que a doutrina chama de princípio da identidade”5. 

 É pertinente comentar o inciso I, do art. 4º da Lei de Cooperativas, pois o mesmo 

deixa claro que, caso haja impossibilidade técnica de prestação de serviços não ocorrerá a 

formação de cooperativa. Exemplo de impossibilidade técnica pode ser encontrado no caso 

das cooperativas habitacionais, dado pelo fato de que os cooperados se reúnem para construir 

moradias boas, de qualidade, por um preço e forma de pagamento acessíveis. Numa época 

marcada pelas desigualdades sociais, pela má distribuição de renda e de terras, com tantas 

pessoas carentes, não só de habitação, mas também de outros direitos básicos e fundamentais 

à vida e dignidade, se todos os interessados chegarem para fazer parte de uma cooperativa 

desse tipo, haverá impossibilidade técnica de se atender o serviço, visto que há milhões de 

brasileiros que estão aquém da linha da pobreza. Para resolver o problema de sua constituição, 

essas cooperativas habitacionais devem destacar em seu estatuto a quantidade de associados 

que poderá atender, e, quando completado esse número a cooperativa poderá ficar fechada 

para novos partícipes até que o projeto se conclua, podendo, posteriormente, se abrir a novos 

associados. 

 

 

5. O capital social das sociedades cooperativas 

O capital social, conforme o disposto no art. 24 da Lei n. 5.764/71, será subdividido em 

quotas-partes, cujo valor unitário não poderá ser superior ao maior salário mínimo vigente no 

país. 

Quando se tratar de sociedade cooperativa singular, nenhum associado poderá subscrever 

mais de um terço do total das quotas-partes, salvo nas sociedades em que a subscrição deva 

ser diretamente proporcional ao movimento financeiro do cooperado ou ao quantitativo dos 
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produtos a serem comercializados, beneficiados ou transformados, ou ainda, em relação à área 

cultivada ou ao número de plantas ou animais em exploração. 

O limite estabelecido no parágrafo supracitado não engloba as pessoas jurídicas de 

direito público que participam de Cooperativas de Eletrificação, Irrigação e 

Telecomunicações. 

Às cooperativas é vedado 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 de até no máximo 12% ao ano que 

incidirão sobre a parte integralizada. 

A formação do capital social dar-se-á mediante prestações periódicas, 

independentemente de chamada, por meio de contribuições ou outra forma estabelecida a 

critério dos respectivos órgãos executivos federais. 

A transferência de quotas-partes deverá ser averbada no Livro de Matrículas, mediante 

termo que conterá as assinaturas do cedente, do cessionário e do direito dos respectivos 

órgãos executivos federais. O entendimento de Carlos Alberto Ramos de Queiróz6 é que “as 

quotas representam a propriedade do Cooperado, na Cooperativa. Elas são inalienáveis, para 

fora da sociedade e nem podem ser dadas em garantia de qualquer obrigação. Se autorizado 

pela Assembléia Geral podem ser comercializadas internamente na sociedade”. 

Desse modo, a integralização das quotas-partes e o aumento do capital só poderão ser 

feitos com bens avaliados previamente e somente após homologação em Assembléia Geral ou 

mediante retenção de determinada porcentagem do valor do movimento de cada associado. 

Contudo, isso não se aplica às cooperativas de crédito, às agrícolas mistas com seção de 

crédito e às habitacionais. 

Em sociedades cooperativas em que a subscrição de capital for diretamente proporcional 

ao movimento ou à expressão econômica de cada associado, o estatuto deverá prever sua 

revisão periódica para ajustamento às condições vigentes. 

 

 

6. Modalidades de sociedades cooperativas 

A Lei de Cooperativas classifica as sociedades cooperativas levando em consideração 

três aspectos, enunciados nos arts. 6º, 10, 11 e 12. 
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O art. 6º leva em conta a forma de constituição da sociedade, classificando as 

cooperativas em cooperativas singulares, cooperativas centrais ou federações de 

cooperativas e confederações de cooperativas. 

As cooperativas singulares são constituídas pelo número mínimo de vinte pessoas físicas, 

sendo excepcionalmente permitidas a admissão de pessoas jurídicas que tenham por objeto as 

mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas, ou, ainda, aquelas sem fins 

lucrativos. Sua característica principal é a prestação direta de serviços aos associados. 

As cooperativas centrais ou federações de cooperativas são as constituídas de, no 

mínimo, três cooperativas singulares. Elas têm por objetivo organizar, em comum e em maior 

escala, os serviços econômicos e assistenciais de interesse das filiadas, podendo admitir, em 

caráter excepcional, associados individuais, desde que não exerçam atividades de crédito. 

As confederações de cooperativas são as constituídas, no mínimo, por três Federações de 

cooperativas ou cooperativas centrais, da mesma ou de diferentes modalidades. Pretendem 

orientar e coordenar as atividades das filiadas, nos casos em que o corpo dos 

empreendimentos transcenda o âmbito de capacidade ou conveniência de atuação das centrais 

e federações. 

O art. 10 prevê uma classificação de acordo com o objeto ou a natureza das atividades 

exercidas pela sociedade cooperativa, ou por seus associados, sendo caracterizadas quanto ao 

seu objeto em cooperativas de crédito, cooperativa de produção, cooperativa de consumo, 

cooperativa mista, cooperativa habitacional, cooperativa de eletrificação rural, cooperativa 

escolar e cooperativa de trabalho. 

As cooperativas de crédito são instituições especializadas em conceder crédito e outros 

serviços a seus associados. São, em sentido amplo, associações que visam a eliminar o 

intermediário, obtendo para seus sócios, que são concomitantemente sacadores e sacados, as 

vantagens do auxílio mútuo e de gestão direta. Destacam-se, dentre suas finalidades 

econômicas, o fomento ao crédito e a concessão de empréstimos aos sócios a juros baixos. A 

conceituação feita tem as mesmas características do entendimento de Diva Benevides Pinho7. 

Nas cooperativas de produção há a intermediação entre a fonte produtora e o mercado 

consumidor, eliminando a figura do patrão. Os pequenos produtores se organizam em 

cooperativas para melhor atuarem no mercado. Elimina-se a figura dos “atravessadores” e 

propiciam melhor relação custo-benefício e maior rentabilidade da produção aos produtores. 
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A cooperativa de consumo é caracterizada pela associação de consumidores com o 

objetivo  de eliminar o intermediário, obtendo melhores condições na aquisição de bens e 

serviços essenciais às necessidades dos cooperados, podendo ser abertas – ou populares, 

admitem qualquer pessoa que queira se associar – ou fechadas – admitem que somente 

pessoas ligadas a uma mesma empresa, sindicato ou profissão, possa se associar. 

As cooperativas mistas apresentam mais de um objeto de atividades. 

A cooperativa habitacional busca solucionar o problema de moradia, criando condições 

para que seus associados possam adquirir ou construir seu imóvel. Essa espécie de 

cooperativa surgiu com o extinto BNH – Banco Nacional de Habitação e com o Serviço 

Federal de Habitação e Urbanismo. 

Nas cooperativas de eletrificação rural o objetivo é fornecer serviços de energia elétrica 

para a comunidade. De acordo com dados da OCESP – Organização das Cooperativas do 

Estado de São Paulo, atualmente, das 5.200.000 propriedades rurais existentes no Brasil, 

apenas 21% usufruem dos benefícios da energia elétrica , o que corresponde, 

aproximadamente, a 1.200.000 propriedades rurais eletrificadas. Destas, 420.000 são 

eletrificadas pelo sistema cooperativista, sendo que 90% dos recursos aplicados são 

provenientes dos próprios cooperados8. 

A cooperativa escolar tem o papel de ser a mantenedora do estabelecimento de ensino. 

Através dessa cooperativa os pais de alunos constroem o edifício da escola e administram 

todo processo escolar, desde a contratação de professores. A escola deverá funcionar de 

acordo com as disposições legais pertinentes, além de ser orientada por um conselho 

pedagógico, composto por pais e professores. 

As cooperativas de trabalho têm por finalidade melhorar a situação econômica de seus 

cooperados, que deixam de ser assalariados e passam a trabalhar por conta própria. Dentre as 

cooperativas de trabalho vale destacar as cooperativas de mão-de-obra, que têm por escopo 

conseguir trabalho para seus cooperados. 

                                                 
8 Dados fornecidos pela OCESP. Conforme aduz essa Organização, o “surgimento das cooperativas de 
eletrificação rural possui duas etapas: antes e depois do advento do Estatuto da Terra, promulgado em 30 de 
novembro de 1964, que dá ênfase especial para a difusão da eletrificação rural através do Sistema 
Cooperativista. Essa solução surgiu porque a eletrificação rural não é um empreendimento rentável, e, por 
conseqüência, não atrai as concessionárias de energia elétrica. Por essa razão, o Estatuto da Terra, ao tratar da 
matéria, elegeu o cooperativismo como forma prioritária para a dinamização do processo de eletrificação rural. 
Nesse sistema, o próprio usuário mobiliza recursos de poupança e crédito para os investimentos, a fim de serem 
desenvolvidos os processos de construção de energia elétrica no meio rural”. Apud ALVES, Francisco de Assis; 
MILANI, Imaculada Abenate. Sociedades Cooperativas: regime jurídico e procedimentos legais para 
constituição e funcionamento. 2ª ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003. p.35 



Os arts. 11 e 12 da Lei de Cooperativas versam sobre a última modalidade de 

classificação de cooperativas, levando em consideração o critério de responsabilidade do 

associado, pelos compromissos da sociedade cooperativa, dividindo-as em cooperativa de 

responsabilidade limitada e cooperativa de responsabilidade ilimitada. 

Na cooperativa de responsabilidade limitada a responsabilidade do associado, pelos 

compromissos da sociedade, limita-se ao valor do capital por ele subscrito. De acordo com o 

Código Civil de 2002, no § 1º do art. 1.095, “é limitada a responsabilidade na cooperativa em 

que o sócio responde somente pelo valor de suas quotas e pelo prejuízo verificado nas 

operações sociais, guardada a proporção de sua participação nas mesmas proporções.” 

Já nas cooperativas de responsabilidade ilimitada o associado responde pessoal, solidária 

e ilimitadamente pelas obrigações assumidas pela sociedade cooperativa. O § 2º do art. 1.095, 

do Código Civil, versa que “é ilimitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio 

responde solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais”. 

 

 

7. Constituição das sociedades cooperativas 

A sociedade cooperativa poderá constituir-se: 

a) por deliberação da Assembléia Geral dos fundadores, constantes da respectiva 

ata; 

b) por instrumento público. 

A Lei de Cooperativas, em seu art. 15, estabelece algumas observações a serem feitas no 

rito de criação do ato constitutivo, sob pena de nulidade: 

I – a denominação da entidade, sede e objeto de funcionar; 

II – o nome, nacionalidade, idade, estado civil, profissão e residência dos associados, 

fundadores que o assinaram, bem como o valor e número da quota-parte de cada um; 

III – aprovação do estatuto da sociedade; 

IV – o nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos associados eleitos 

para os órgãos de administração, fiscalização e outros. 

O ato constitutivo da sociedade e o estatuto, quando não transcrito naquele, deverão ser 

assinados pelos fundadores. 

Algumas providências a serem tomadas na criação de cooperativas são sugeridas pela 

OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras. Como primeira etapa, os futuros associados 

deverão se reunir para determinar os objetivos da cooperativa e formar uma comissão para 



cuidar das providências necessárias à criação da cooperativa, indicando um coordenador dos 

trabalhos. 

Concluída a primeira etapa, deverão realizar reuniões com todos os interessados para 

verificar se há condições mínimas necessárias para a viabilidade da cooperativa. 

Questionamentos relativos a pontos de suma importância devem ser feitos, como: a 

cooperativa é a solução mais adequada; os interessados estão dispostos a entrar com o capital 

necessário para viabilizar a cooperativa; o volume de negócios é suficiente para que os 

associados obtenham benefícios; os interessados estão dispostos a operar integralmente com a 

cooperativa; a cooperativa terá condições de contratar pessoal qualificado para administrá-la e 

um contador para fazer a contabilidade da cooperativa? 

Após essas etapas, com todos os quesitos respondidos, reuniões e discussões realizadas, 

deve-se partir para a legalização de seus atos constitutivos. 

Para que a cooperativa adquira personalidade jurídica seus atos constitutivos deverão ser 

arquivados na Junta Comercial. A partir de então, a cooperativa passa a existir no mundo 

jurídico, passando a ser sujeito de direitos e obrigações na ordem civil. 

Posteriormente ao arquivamento dos documentos na Junta Comercial e feita a respectiva 

publicação, a cooperativa adquire personalidade jurídica, tornando-se apta a funcionar. 

 

 

8. O Estatuto Social: cláusulas essenciais 

Além de atender o disposto no art. 4º da Lei n. 5.764/71, o estatuto da cooperativa deverá 

indicar: 

I – a denominação, sede, prazo de duração, área de ação, objeto da sociedade, fixação do 

exercício social e data do levantamento do balanço geral; 

II – os direitos e deveres dos associados, natureza de suas responsabilidades e as 

condições de admissão, demissão, eliminação e exclusão e as normas para sua representação 

nas assembléias gerais; 

III – o capital mínimo, o valor da quota-parte, o mínimo de quotas-partes a ser subscrito 

pelo associado, o modo de integralização das quotas-partes, bem como as condições de sua 

retirada nos casos de demissão, eliminação ou de exclusão do associado; 

IV – a forma de devolução das sobras registradas aos associados, ou do rateio das perdas 

apuradas por insuficiência de contribuição para a cobertura das despesas da sociedade; 

V – o modo de administração e fiscalização, estabelecendo os respectivos órgãos, com 

definição de suas atribuições, poderes e funcionamento, a representação ativa e passiva da 



sociedade em juízo ou fora dele, o prazo do mandato, bem como o processo de substituição 

dos administradores e conselheiros fiscais; 

VI – as formalidades de convocação das assembléias gerais e a maioria requerida para a 

sua instalação e validade de suas deliberações, vedado o direito de voto aos que nelas tiverem 

interesse particular sem privá-los da participação nos debates; 

VII – os casos de dissolução voluntária da sociedade; 

VIII – o modo e o processo de alienação ou oneração de bens imóveis da sociedade; 

IX – o modo de reformar o estatuto; 

X – o número mínimo de associados. 

 

 

9. A Política Nacional de Cooperativismo 

De acordo com a lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971 (Lei das Cooperativas), 

compreende-se como Política de Cooperativismo a atividade decorrente das iniciativas ligadas 

ao sistema cooperativo, originadas do setor público ou privado, isoladas ou coordenadas entre 

si, desde que reconhecido seu interesse público (art. 1º). 

 A atividade oriunda do cooperativismo tanto poderá ser relacionada com o setor 

público como com o setor privado, precisando-se, para que se dê a primeira hipótese, que tais 

iniciativas sejam de interesse público. 

 A doutrina fornece o entendimento de interesse público como sendo o interesse que se 

funda em direito de proveito de toda a coletividade, como a saúde, a educação, o transporte, a 

previdência, a segurança. Nas palavras de Celso Antonio Bandeira de Mello9, interesse 

público “é o pertinente à sociedade como um todo e só ele pode ser validamente objetivado, 

pois este é o interesse que a lei consagra e entrega à compita do Estado como representante do 

corpo social.” 

 

 

10. Considerações Finais 

 É inegável que o movimento cooperativista surge ante a formação de idéias de 

trabalho coletivo e de ajuda mútua dentro deste mesmo processo, historicamente fortalecido 

pela luta de classes e a consciência de que o sistema econômico vigente obtém seus lucros e 

sucessos na exploração do proletariado urbano e do campesinato. 

                                                 
9 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 10ª ed. São Paulo: Malheiros, 1998. 



 Sobretudo após a Revolução Industrial, essa consciência de classe, mesmo que 

inconsciente, é o fator propulsor das primeiras organizações do proletariado a fim de 

melhorarem sua qualidade de vida e reconquistarem sua dignidade, através de sua organização 

coletiva que tinha por objetivo diminuir gradativamente as desigualdades, ganhando um 

sentido de oposição ao individualismo e ao materialismo econômico. 

 O movimento pioneiro, como já analisado anteriormente, é o que acontece em 1844, 

em Rochdale, Inglaterra. A partir deste movimento de trabalhadores, a experiência frutífera da 

formação de cooperativa se dissemina pelo resto do mundo civilizado. 

 No Brasil, o movimento cooperativista é iniciado em 1847 com a fundação de 

cooperativas no estado do Paraná. Daí por diante, a experiência se torna algo material e ganha 

força, expandindo-se os ideais cooperativos por outras regiões do Brasil, tanto no meio urbano 

quanto no meio rural. 

 As cooperativas, também denominadas como sociedades cooperativas, são norteadas 

por princípios constantes dos direitos fundamentais do homem, principalmente os 

concernentes à vida, uma vez que propõe uma sociedade mais justa e igualitária. 

 No que tange aos resultados práticos as cooperativas atingem grande desempenho, 

aproveitamento e produtividade econômica e social. De acordo com a modalidade de 

cooperativa os associados podem obter grande vantagem se analisadas as mesmas 

características se levar em consideração a empresa individual. 

 Como exemplo de que as cooperativas, quando bem administradas, funcionam, 

tomemos as cooperativas de produção. Como já se sabe, as cooperativas de produção fazem a 

intermediação entre a fonte produtora e o mercado consumidor, diretamente, sem a presença 

de intermediários (“atravessadores”), que lucram através da mais-valia obtida pelo trabalho 

dos produtores, reais merecedores do lucro. Os produtores, organizados em cooperativa, 

melhor atuam no mercado, levando ao consumidor sua produção por um preço mais acessível 

e obtendo o preço justo pela sua produção. 

 Um exemplo prático que podemos adotar são as cooperativas de produção formadas 

por produtores rurais dos Assentamentos Rurais dos Trabalhadores do Movimento Sem-Terra. 

Como já se sabe, os assentamentos rurais são de suma importância, uma vez que põem em 

pauta a discussão da Reforma Agrária como direito à vida, garantia de trabalho, moradia, 

alimentação e dignidade à população sofrida e marginalizada na sociedade devido aos 

problemas da História da civilização e da adoção de sistemas econômicos e sociais não sociais 

(entende-se por estes o Capitalismo e, atualmente, ligado a esse, o neoliberalismo). A partir 

do momento em que estes trabalhadores rurais organizados iniciam sua produção, poderão 



utilizar as sociedades cooperativas como forma de vender e investir, não só em sua produção, 

mas também na cooperativa, através da compra em conjunto de implementos agrícolas, 

contratação de assistência técnica especializada e insumos agrícolas obtendo maiores 

vantagens nas formas de pagamento. 

 Atualmente a discussão a respeito das sociedades cooperativas deixa muito a desejar. 

O que deveria haver era mais incentivo na formação das cooperativas, mas, isso se dá em 

pequena escala em nosso país. 

 Com a valorização dos ideais urbanos em detrimento dos ideais do meio rural, as 

cooperativas que surgem com maior facilidade nos tempos modernos são as cooperativas 

pertencentes à modalidade de serviços, englobando atividades como saúde, informática, 

administradora de projetos e sistemas, gerenciadora de atividades industriais, fornecimento de 

serviços em construção civil, vendas e comercialização, estacionamentos de veículos, 

fornecimento de serviços em shoppings centers e muitas outras atividades. Elas visam a 

prestação de serviços a terceiros. 

 Diante de todo exposto, pode-se dizer que sociedade cooperativa é a reunião de um 

coletivo organizado de indivíduos que visa atingir os ideais anteriormente destacados, 

valendo-se, para tal, da obediência a critérios formais de constituição e aptidão para o 

funcionamento. A formação de sociedades cooperativas, quaisquer modalidades que sejam, é 

complexa, pois demanda a reunião e a discussão de propostas e objetivos com os futuros 

associados. Após todas as formalidades e estando apta a funcionar, ainda é necessária uma 

boa administração para que se cumpram todos os seus objetivos destacados em seu estatuto e 

nos dizeres dos princípios fundamentais que norteiam a atividade cooperativista. Por fim, a 

cooperativa, além de ser uma sociedade é também uma forma singular de empresa, haja vista 

que não tem a figura do lucro por si só como fim último e carece de administração e 

fiscalização dos órgãos designados para garantir a efetividade de suas atividades. 
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