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CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE COOPERATIVA 

CONCEITOS E INFORMAÇÕES 

 

Maria Helena Teixeira¹ 

Ceniro Ferreira de Sousa² 

 

 

RESUMO 

 
 

Para o inicio de constituição de uma cooperativa de  “crédito “ devera conter um conjunto de 

20 (vinte) pessoas socias fundadoras, um Presidente, diretoria conselhor fiscais e conselho 

administrativo, que servira para auxilio  e aprovações dos processo da cooperativa, a escolhas 

dessas pessoas que serão os mebros maiores e feita atráves de uma assembleia geral  com 

votação dos associados, a duração do cargo destas mesmas pessoas é entre 3 a 4 anos, o capital 

social será subdividido em cotas partes, o valor não poderá ser superior ao salário – mínimo 

vigente no país. Este trabalho tem como intuito demostrar como funciona uma cooperativa de 

credito, de forma clara e objetiva, que desenvolvidos na teoria e na prática, conforme 

demostrado no estudo de caso. A metodologia aplicada no estudo foi: referências bibliográficas, 

orientação do professor em sala de aula, conversa informal com a cooperativa. Os resultados 

apresentados no trabalho mostram que a movimentação da conta – corrente, de um cooperado, 

durante 1 (um) mês do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Em forma de planilhas o que o 

associado integralizou no capital social, o que é direito dele e da sua cooperativa. 

 
Palavras Chave: Associado. Instituição Financeira. Participação Social. 
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COOPERATIVE COMPANY CONSTITUTION 

CONCEPTS AND INFORMATION 
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For the beginning of the constitution of a “credit” cooperative, it must contain a group of 20 

(twenty) founding members, a President, board of directors, fiscal advisor and board of directors, 

who will help and approve the cooperative process, the choices of these people. which will be the 

largest members and made through a general meeting with voting of the members, the term of 

office of these same people is between 3 and 4 years, the capital stock will be subdivided into 

shares, the value may not exceed the minimum wage in force in the country. This paper aims to 

demonstrate how a credit cooperative works clearly and objectively, which are developed in 

theory and practice, as shown in the case study. The methodology applied in the study was: 

bibliographic references, teacher orientation in the classroom, informal conversation with the 

cooperative. The results presented in this paper show that the movement of the current account of 

a member during one (1) month of the year 2019 (two thousand and nineteen). In the form of 

spreadsheets that the associate paid in the capital, which is his and his cooperative's right. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O referente trabalho tem por objetivo auxiliar as pessoas, de como funciona uma 

cooperativa de crédito. E demostrar o seus objetivos que nela é proposto. Segundo Menezes 

(2003,p,16)“Cooperativa é um empreendimento de pessoas que se juntam, na solidariedade e 

ajuda mútua, organizadamente, para resolver problemas comuns de trabalho, renda, educação, 

saúde, habilitação, crédito, etc. E cidadania”. 

Como citado acima, realmente dessa forma o que o autor traz para a sociedade, que 

queremos que nossos associados sintam essa união que a cooperativa traz, para ajudar o 

próximo e sim todos pelo mesmo objetivo a união que é que movem os resultados. 

Foi tratado de todas as obrigações, e qual os meios que o futuro empresário deve 

procurar para constituir uma sociedade cooperativa, estando de acordo com as normas e 

legislações vigentes. 

A importância desse tema, para a contabilidade dentro da cooperativa, pois também deve 

ser feito o balanço desta cooperativa, seus lançamentos contábeis, rateio de despesas, tudo de 

acordo com as normas previstas. 

O presente trabalho tem a seguinte estrutura: o capítulo um trata da introdução, também 

nesse capitulo possui o objetivo geral e especifico que são a análise do extrato da conta corrente 

do associado. O capítulo dois aborta o conceito de cooperativa. Já no terceiro capitulo será feito 

o estudo de caso. Por fim no quarto capítulo são apresentadas as conclusões e as considerações 

sobre o trabalho. 

 

1.1 Justificativa 

 
Dar a conhecer melhor o método de constituição de uma sociedade. No Brasil as 

cooperativas de crédito estão crescendo e se desenvolvendo, cada vez mais, principalmente pela 

forma do seu atendimento ao associado que é o seu diferencial. E servindo para buscar 

esclarecimento de algumas dúvidas rotineiras. 

 

1.2 Objetivos Geral 

 
 Descrever os procedimentos que precisam ser tomados para a constituição de uma 

sociedade de cooperativa. 

 
1.2.1 Objetivo Específico 
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Fundamentar por meio de referencial teórico os conceitos principais acerca do tema. 

Mostrar que pelo estudo de caso que cada item do extrato significa algo que pode ser 

explicado facilmente. 

Avaliar a importância da informação para auxiliar no entendimento do associado. 

 

1.2.2 Metodologia 

 
A presente pesquisa foi realizada através de livros, as abordagens dos autores 

demostradas nas citações deste trabalho, também pelo estudo de caso em forma de 

movimentação em conta- corrente do cooperado PJ ( pessoa física) essas informações foram 

realizadas no período de setembro a outubro de 2019 (dois mil e dezenove) com uma abordagem 

qualitativa. Essa pesquisa se se limita em uma sociedade cooperativa. 
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2. CONSTITUIÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 

 
 

2.1 O que é uma cooperativa de Crédito 

 
Agora com base nos autores, vamos abordar o que é preciso, suas leis benefícios e 

qualidades em uma cooperativa de crédito. Segundo Chagas (2001,p,70 ): 

“É uma sociedade de natureza civil, sem fins financeiros, tendo por objetivo atividade 

lícita. Como nome deve usar denominação, empregada, necessariamente, a expressão 
cooperativa, que lhe é privativa. É regida pela Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 

1971 que define a Políticas Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das 

sociedades cooperativas, e dá outras providências.” Chagas (2001,p,70 ) 

 

Segundo a citação acima, a cooperativa tem suas obrigações que devem ser cumpridas 

de formas adequadas para que não tenha problemas futuros. 

Conforme OCB (2003, p, 32) citou “A cooperativa é administrada por associados, 

eleitos em assembleia geral, com um mandato que varia de 3 a 4 anos, de acordo com a 

legislação cooperativa do e estatuto vigente”. 

Segundo a citação acima, é direito do associado participar, votar de toda ou qualquer 

decisões, alterações da cooperativa, desde solicitação e esclarecimento aos conselhos da 

instituição. Como Chagas (2001, p. 66) colocou: 

“Por determinação legal, para que se constitua uma sociedade cooperativa, é 

necessário que haja pelo menos 20 (vinte) sócios fundadores, não importando que 

tenham parentesco dentre si. Com o grupo formado, promove-se reuniões a fim de que 

todos tenham conhecimento da necessidade de criação de uma sociedade e que o tipo 

jurídico da mesma seja a Cooperativa”. Chagas (2001, p. 66) 
 

Segundo a citação acima, menos que 20 pessoas não constitui uma cooperativa, e que 

qualquer pessoa pode ser membro do grupo desde que tenham o mesmo objetivo e finalidade. 

 

2.2 Estatuto Social 

 

Chagas (2001,p 73) definiu o Estatuto Social como: 

“Denominação. sede, prazo de duração área de ação, ou seja, cooperativa de Crédito, 

agrícola, cooperativa de trabalho entre outras. O objetivo da sociedade, fixação do 
exercício social e data do levantamento do balanço geral Principalmente estão 

informado nesse estatuto social a forma de devolução das sobras registadas aos 

associados ou do rateio das perdas apuradas por insuficiência de contribuição para 

cobertura das despesas da sociedade”. Chagas (2001,p 73) 

 

Conforme citação acima, O estatuto social é a base de tudo e o mais importante, nele 

consta todas as informações da sociedade cooperativa. 
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2.3 Capital Social 

 
Conforme OCB (2003, p.65) Citou: “Capital social é o valor, em moeda corrente, que 

cada pessoa investe ao associar-se e que serve para o desenvolvimento da cooperativa”. 

Segundo citação acima o capital social é o início de tudo para que a cooperativa se desenvolva. 

 
2.4 Princípios conceito genérico 

 
 

“Todas as cooperativas tem seus princípios éticos principalmente” citou (MEINEN 

2002, p. 12). As cooperativas, se bem que almejem valores éticos, morais e sociais, opondo- se, 

de resto, ao resto, à exploração e do desajuste mercantilistas (não visam ao lucro). 

 
2.5 Governança Cooperativa 

 

“Uma cooperativa não deixa de ser uma empresa, tem suas regras funções” citou 

(RUBENS 2009,p,32) Governança cooperativa trata do governo estratégico da empresa, e das 

articulações e da distribuição do poder entre as partes com direitos de propriedade e os 

responsáveis pela gestão. 
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3. ESTUDO DE CASO 

 
 

3.1 Movimentação Conta - Corrente durante 1 mês. 

 
Na tabela a seguir mostrará a movimentação de uma conta corrente, de pessoa física 

(PF), durante 1 ( um mês ) , com cheque especial , emissão de cheques , quota do capital social 

, tarifas , qual o benefício para o associado e a cooperativa. 

Primeiramente para informação, para abrir uma conta – corrente e se associar-se da 

cooperativa, é no valor de R$ 120,00 esse valor pode ser parcelado. 

 

Quadro 1- Extrato Conta Corrente Sr. Adones Amarante da Silva 

 
EXTRATO CONTA CORRENTE 

COOP: 8830-0 / SICOOB SERRA – SC 

CONTA : 7561-5 / ADONES AMARANTE DA SILVA 
 

DATA DOCUMENTO HISTORICO VALOR 

31/07/2019  SALDO ANTERIOR 10.000,00 

06/08/2019 0000.1 DEBITO EMISSAO DE CHEQUE 1.000,00 

06/08/2019 MASTERCARD DÉB.CONV.DEMAIS 371 

06/08/2019 3251 DEBITO SAQUE INTERCREDIS 400 

06/08/2019  SALDO DO DIA 8.229,00 

 

07/08/2019 
 

0000.1 
DEBITO DEVOLUÇÃO DE CHEQUE 

DEPOSITADO ALINEA 22 

 

1.000,00 

07/08/2019  SALDO DO DIA 9.229,00 

19/08/2019 123456 APLICAÇÃO RDC 4.614,50 

19/08/2019  SALDO DO DIA 4.614,50 

20/08/2019 0000.2 DEBITO EMISSAO DE CHEQUE 1.500,00 

20/08/2019  SALDO DO DIA 3.114,50 
 0000.2 CHEQUE COMPENSADO 1.500,00 

21/08/2019  SALDO DO DIA 3.114,50 

 

27/08/2019 
 

789101 
DÉB. TRANSF.CONTAS 

DIF.TITULARIDADE 

 

4.000,00 
  FAV : JOSE MARIA  

27/08/2019  RESGATE RDC 885,5 

30/08/2019  SALDO DO DIA 0 

SALDO EM CONTA CORRENTE 0 

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO 0 

LIMITE CHEQUE ESPECIAL 5.000,00 

TAXA CHEQUE ESPECIAL (a.m) 6,38% 

TARIFAS 6,9 

SALDO EM APLIXAÇÕES EM 30/08/2019  

RDC - LONGO CDI 2.229,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Conforme vimos no extrato da conta corrente do Sr. Adones Amarante da Silva, no dia 

06/08/2019 entrou um cheque no valor de R$ 1.000,00 no dia 07/08/2019 esse mesmo cheque 

foi devolvido pelo motivo 22 que significa (restrição na assinatura), os motivos que são 

devolvidos no cheques, é muito importante que os associados este sejam comunicados e cinte 

da situação, neste caso por motivo 22 o cheque não pode ser reapresentado então o dono que 

emiti-o o cheque precisa que regularizar e se for o caso emitir outro cheque. 

No mesmo dia, teve um débito convencional demais (matercard), ou seja, são a compras 

realizadas no crédito pela associado no mês anterior que é debitado de sua conta no mês 

seguinte. Houve um debito de saque intercredis no valor de R$ 400,00 que nada mais é um 

saque que foi realizado, no caixa eletrônico em outra cooperativa mais da mesma rede SICOOB. 

Nos dias seguintes, teve aplicações realizadas, dia 20/08/2019 deve a emissão de outro 

cheque no valor de R$ 1.500,00 no dia seguinte entro o mesmo como compensado, ou seja, o 

cheque foi pago. Ficando com um saldo no dia de R$ 3.114,50. 

No dia 27/08/2019 o Sr. Adones , precisou realizar uma transferência no valor de R$ 

4.000,00 para o senhor Jose Maria, referente a compra de um gado. Porem como o senhor 

Adones tinha um saldo de R$ 3.114,50 preciso retirar do valor aplicado no dia 19/08/2019 R$ 

885.50 sobrando assim na sua aplicação o valor de R$ 2.229,00. 

Por fim o Sr. Adones do Amarante adquiriu um limite de cheque especial, no valor de 

R$ 5.0000,00, para ele traz um benefício muito importante, caso de roubo e extravio e pode 

usar desse limite e para cooperativa uma receita, a mesma coisa trata do pacote de tarifas no 

valor de R$ 6,90. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

 
O trabalho de conclusão de curso elaborado serviu de grande importância, para que a 

compreensão e a elaboração fossem fáceis e de maneira objetiva, esclarecendo todas as dúvidas 

rotineiras a pesquisa foi realizada em livros, a abordagem foi de forma qualitativa. 

Os resultados demostrados no estudo de caso, trata de uma explicação de como se 

intende funciona um extrato de conta corrente, mostra o benefício que o cooperado tem e a 

cooperativa de forma simples e objetiva. 

Concluo que a pesquisa realizada servira de base àquelas pessoas que tem dificuldades, 

em seu próprio extrato, para muito é algo simples mais pra quem tem dificuldades e algo muito 

importante, e da forma que foi informado faz com que essa dificuldade diminua perante as suas 

dúvidas. 

Vejo oportunidades de crescimento diante do que foi passado, demostrando a 

importância tanto na teoria e na prática, sendo assim finalizo o trabalho de conclusão do Curso 

de Ciências Contábeis Ano/2019. 
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