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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA .
SECRETARIA DE ESTADO
DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO E DEFESA DA PRODUÇÃO

Portaria n. 25 de 19 de agosto de 1938

O MINISTRO DE ESTADO DOS NEGÓCIOS
DA AGRICULTURA
Considerando a conveniência de ser dada a mais ampla publicidade à legislação cooperativista;
c, tendo cm zústa que o decreto n. 22.239, de 19 de dezembro de
1932, f o i revigorado com alterações
RESOLVE autorizar a Diretoria de Organização e Defesa da
Produção a editar, para distribuição gratuita, o decreto-lei n. 581, de
l de agasto de 1938, reproduzindo, com as modificações qu£ llic foram introduzidas, o decreto n. 22.239, de 19 de dezembro de 1932.
Fernando Costa.

( D . O. 2-9-38).
X . B. - - A Diretoria de Organização e Defesa da Produção
passou a denominar-se Serviço de Economia Rural.}

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
SECRETARIA DE ESTADO

Portaria n- 25, de 29 de agosto de 1938
BIBLIOTECA
NUMERO

OATA

O Ministro de Estado dos Negócios da Agricultura, tendo em
vista a necessidade de determinar as características -das cooperativas
de crédito agrícola que ficarão subordinadas à' fiscalização do Minis-

tério da Agricultura, na conformidade das letras a -s b do art. 15
do decreto-lei n. 581, de 1° de agosto de 1938, resolve aprovar
as seguintes instruções:
As cooperativas de crédito agrícola, fiscalizadas pelo Ministério
da Agricultura, além das exigências previstas no decreto-lei n. 581,
de 1° de agosto de 1938, deverão observar mais o seguinte:
l". Ter'a expressão "agrícola" na sua denominação;
2°. Conter, nos estatutos, dispositivos claros e minuciosos referentes às operações de crédito agrícola;
3". Enviar à Diretoria de Organização e Defesa da Produção,
mensalmente, demonstração das operaçõ-es de crédito ativo efetuadas
no mês anterior, juntando cópia dos contratos das realizadas com
agricultores;
4°. Realizar anualmente, no mínimo, 60 % do montante de suas
operações de crédito ativo com agricultores;
5". Adotar, nos seus contratos de operações de crédito ativo,
os ii^odelos oficiais ou outros previamente aprovados pela Diretoria
de Organização e Defesa da Produção.
As cooperativas de crédito agrícola que não atenderem às exigências acima, passarão para a fiscalização do Ministério da Fazenda.
Fernando Costa.
(D. O. de 2-9-38).
NOTA — - A Diretoria de Organisação c Defesa da Produção é atualmcnte o
Serviço cie Economia Rural, do Ministério da Agricultura.

LEI DAS COOPERATIVAS
(Decreto n. 22.239, de 19 de dezembro de 1932, com as alterações introduzida
pelo decreto-lei n. 581, de 1 de agosto de 1938.)

Reforma as disposições do decreto legislativo
n. 1.637, de 5 de janeiro de 1907, na parte
referente às sociedades cooperativas.
Art. 1." Dá-se o contrato de sociedade cooperativa quando
sete ou mais pessoas naturais mutuamente se obrigam a combinar
seus esforços, sem capital fixo predeterminado, para lograr fins
comuns de ordem económica, desde que observem, em sua formação,
as prescriçõe's do presente decreto.
Nenhuma cooperativa poderá ficar sob o controle ou dependência
de qualquer entidade ou associação (decreto-lei n . 581, art. ,27).
Parágrafo único. Excepcionalmente se permite que cooperativas
várias possam, como pessoas jurídicas, formar entre si um novo contrato de sociedade cooperativa para constituir cooperativas centrais,
ou federações, nos termos do que se dispõe nos art s. 36 e 37.
Art. 2.° As sociedades cooperativas, qualquer que seja a sua
natureza, civil ou mercantil, são sociedades de pessoas e não de
capitais, de forma jurídica sui-gencris, que se distinguem das demais
sociedades pelos pontos característicos que se seguem, não podendo
os estatutos consignar disposições que os infrinjam:
a) variabilidade do capital social, para aquelas que se constituem
com capital social declarado;
b) não limitação do número de associados, sendo, entretanto,
este número, no mínimo, de sete; .
c) limitação do valor da soma de quotas-partes do capital social
que cada associado poderá possuir;
d) incessibilidade das quotas-partes do capital social a terceiros
estranhos à sociedade, ainda mesmo em causa-mortis;

r) quorum para funcionar e deliberar a assembleia geral fundado no número de associados presentes à reunião e não no capital
social representado;
/) distribuição de lucros, ou sobras, proporcionalmente ao valor
das operações cfchiadas pelo associado com a sociedade, podendo ser
atribuído ao capital-social realizado um juro fixo, não maior de. 12 %
ao ano, previamente estabelecido nos estatutos, ou ausência completa
de distribuição de lucros (decreto-lei n. 581, art. 26, alínea 1 a ) ;
(j) indivisibilidade do fundo de reserva entre os associados,
mesmo em caso de dissolução da sociedade;
h) singularidade de voto nas deliberações, isto é, cada associado
tem um só voto, quer a sociedade tenha, ou não, capital-social e esse
direito é pessoal e não admite representação sinão em casos especiais,
taxativamente expressos nos estatutos;
Nas cooperativas, cuja á-refi de ação, por suas condições peculiares, se estenda até onde os associados possam ter domicilio profissional ou residência, c permitida a representação por procuração
nas assembleias gerais, não podendo, porém, cada associado representar mais de trinta.

Art. 4.° O ato constitutivo, sob pena de nulidade, deverá conter:
1.°, a denominação particular pela qual a sociedade será conhecida,
de modo a diferenciá-la de outras para que se não possa ser induzido
em erro, ou engano;
2.°, a sede da sociedade;
3.°, o seu objetivo económico;
4.°, a designação, no texto do documento, dos nomes por extenso,
da nacionalidade, idade, profissão, estado civil c a rcsidcncia dos associados fundadores, que o vão assinar (2) ;
5", a declaração da vontade de formar a sociedade.
Art. 5.° O ato constitutivo da sociedade poderá conter, ou deixar
de conter, integralmente, os estatutos pelos quais se há de reger; e o
respectivo instrumento, ou ata, deverá ser assinado, pelo menos, por
sete fundadores, com seus nomes por extenso, ainda que o número
deles seja maior.
Parágrafo único. Quando os estatutos não constarem do ato
constitutivo, deverão ser assinados na mesma data e pelas mesmas
pessoas que assinaram aquele ato.

Quando o número de associados de uma cooperativa exceder de
1.500, será permitida a eleição de delegados para as assembleias gerais,
. observado o limite de representação fixado no período anteripr (decrcto-lei n. 581, art. 11, §§ 2° e 3°) ;

Art. 6.° Os estatutos sociais deverão mencionar, mas sem pena
de nulidade, o seguinte:

í) área de ação circunscrita às possibilidades de reunião, controle
e operações (decreto-lei n. 581, art. 11).

2°, o seu objetivo económico, operações, ou programa de ação;

Art. 3.° A prova da formação do contrato de sociedade cooperativa é o ato constitutivo, o qual pôde efetivar-se:
cf) por deliberação da assembleia geral
tantes da respectiva ata;

dos

fundadores, cons-

b) por instrumento particular, nos termos do art. 135 do Código
Civil ( 1 ) ;
r) escritura pública.

( 1 ) Art. 135. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na disposição e administração livre de seus bens, sendo
subscrito por duas testemunhas, prova as obrigações convencionais de qualquer
valor.

1°, a denominação e sede da sociedade, não
menção no ato constitutivo;

obstante

a

sua

3°, o prazo de duração da sociedade, que tanto pode ser rle •
terminado, como indeterminado;

(2) Art. 4." As cooperativas existentes, L.inda não registadas e as que se
venham a constituir deverão requerer o registo em petição devidamente selada,
assinada pelo respectivo presidente, ou procurador bastante, com f i r m a reconhecida por tabelião, endereço e com a declaração da veracidade c autenticidade
dos documentos que a acompanham.
§ 1." São indispensáveis para o registo e devem instru'r o requerimento:
III, lista dos associados fundadores, contendo a nacionalidade, a idade, a
profissão, o estado civil e a residência e, quando a sociedade tiver capital, a
menção das respectivas quotas-partes (decreto-lei n. 581, de l de agosto <k1938) .
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4°, a área de ação circunscrita às possibilidades de reunião, controle e operações (decreto-lei n. 581, art. 11) ;
. 5°, o mínimo do capital social e a forma por que ele é, ou será
ulteriormente realizado, para as que se constituem com capital;
6°, o modo de admissão, demissão e exclusão dos associados;
7°, os direitos e deveres dos associados, enumerando-os com
precisão e clareza, garantida a igualdade absoluta deles;
8°, as condições de retirada do valor das quotas-partes de capital que pertençam aos associados demissionários, excluídos, ou
falecidos;
9°, a maneira como os negócios sociais serão administrados e
fiscalizados, estabelecendo os respectivos órgãos e definindo-lhes as
atribuições, com clareza e minúcia;
10, o modo de convocação da assembleia geral e a maioria requerida para a validade das deliberações;
11, a forma de repartir-se os lucros e as perdas entre os associados, bem como a percentagem a deduzir para o fundo de reserva,
que não será inferior a 10 %;
12, os casos de dissolução voluntária da sociedade e o destino a
dar-se ao fundo de reserva na liquidação, depois de satisfeitos os
compromissos sociais;
13, se os associados respondem, ou não, subsidiariamente, pelas
obrigações sociais, e, no caso afirmativo, a natureza dessa responsabilidade ;
14, quem representa a sociedade; ativa e passivamente, nos
atos judiciais e extra-judiciais;
15, se os estatutos sociais são reformáveis e de que modo;
16, a fixação do exercício social, que poderá coincidir, ou não,
com o ano civil, e a data do levantamento anual do balanço geral do
ativo e passivo da sociedade.
§ 1.° As sociedades cooperativas devem unir à sua denominação
particular a palavra "cooperativa", em todos os seus atos, documentos, fórmulas c prospectos (decreto-lei n. 581, art. 26,
alínea 2 a ).
§ 2° E' permitido às cooperativas adotar por objeto qualquer
género de operações, ou de atividade, na lavoura, na indústria, no

comércio, no exercício das profissões e todos e quaisquer serviços
de natureza civil ou mercantil, podendo ser ou não lucrativo, contanto que não ofenda a lei, a moral e os bons costumes.
§ 3.° Para a formação do capital-social, poderá ser estipulado
que o pagamento das quotas-partes dos associados seja feito por prestações semanais, mensais ou anuais, que serão sempre independentes
de chamada, ou por contribuição, ou por outra forma estabelecida.
§ 4." A unidade da divisão do capital da sociedade é a quotaparte, cujo valor poderá ser desde 1$0 e seus múltiplos até o
máximo de 10$000, mencionado também os estatutos o número
mínimo e o máximo delas, que cada associado deva possuir.
§ 5°. Nas cooperativas em que o capital não seja proporcionalà produção, nenhum associado poderá subscrever mais de um terço do
capital.
Para as deliberações, ioda associado tem direito a um voto, qualquer que seja a sua participação no capital (decreto-lei n. 581, artigo 12 e seu parágrafo).
§ 6." E' permitida a formação de sociedades cooperativas sem
capital e sem distribuição, por qualquer forma, de lucros, ou dividendos.
(Ver art. 26, alínea 1a, do decrcto-lci n. 581, que excluiu o dividendo .)
§ 7°. E' facultativo estipular que cada associado pague uma
jóia de admissão, não excedente de 100$0, destinada a constituir, ou a reforçar o fundo de reserva, ou a atender às despesas de
instalação da sociedade.
§ 8.° E' lícito dispor nos estatutos que só poderão ser admitidos
como associados pessoas de determinada profissão, classe, ou corporação .
§ 9.° Os casos omissos nos estatutos e neste decreto serão resolvidos, supletivamente, sem prejuizo do espírito da sociedade
cooperativa, pela legislação em vigor referente a sociedades em geral,
ou pelos princípios gerais de direito.
Art. 7." E' proibido às sociedades cooperativas:
a) fazer-se distinguir por uma firma social e'm nome coletivo, ou
incluir em sua denominação nome, ou nomes de seus associados;
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b) criar agências, ou filiais, dentro ou fora de sua área de operações, não se considerando como tais os estabelecimentos montados para
os serviços das cooperativas centrais.
Será, porém, permitida às cooperativas agrícolas, com c.vccçào
das de crédito, a criação de agências fora da área de ação, para os
seus scniços (decreto-lei n. 581, art. 26, alínea 3 a ) ;
c) constituir o seu capital social por subscrição, ou emissões de
ações;
d) remunerar com comissão, percentagem, ou por outra forma,
a quem agencie novos associados;
c) estabelecer vantagens, ou privilégios, em favor de iniciadores,
incorporadores, fundadores e diretores, ou preferência alguma sobre
parte do capital social, ou percentagem sobre os lucros;
/) admitir como associados pessoas jurídicas de nalureza mercantil, fundações, corporações e sociedades civis, excetuando-se apenas
os sindicatos profissionais ou agrícolas, outras cooperativas e o disposto no § 2° deste artigo;
g) cobrar o prémio, ou ágio, pela entrada de novos associados,
ou aumentar o valor da jóia de admissão estabelecida, a título de
compensação das reservas, ou da valorizaçãp do ativo;
/;) estabelecer penalidade para o associado que se atrazar no pagamento das prestações das quotas-partes de capital a que se obrigou,
oo qual será cobrado, apenas, o juro de 6 % pela mora, e retido o
retorno das sobras líquidas, ou os juros computados,- que lhe serão
creditados por conta das prestações atrasadas (decreto-lei n. 581;
a r t . 13);
i) permitir a admissão de associados que não possuam capacidade
jurídica de contratar, ainda mesmo relativa, salvo as exceções do
§ 1° deste .artigo ;
;') especular sobre a compra e venda de títulos, envolver-se,
direta ou indiretamente, em operações de carater aleatório, ou
adquirir imóveis para renda, excetuando-se, apenas, a construção
ou a compra de prédios para a sua sede, ou destinados aos serviços
sociais;
k) promover homenagens a quem quer que seja, ou participar,
direta ou indiretamente, de qualquer manifestação política, ou fazer,
por intermédio da sociedade, propaganda política, ou religiosa;
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/) contrair empréstimos mediante emissão de obrigaçõei pretefenciais.
§ 1." Os menores não emancipados, com mais de 16 anos de
idade, c as mulheres casadas, sem autorização, paterna ou marital,
podem entrar como associados para as cooperativas de trabalho, de
consumo e de crédito e nelas operar com os recursos de suas economias
próprias, proventos de seu trabalho profissional, ou para ocorrer
às suas despesas pessoais, ou de administração doméstica; mas não
poderão contrair compromissos que onerem, ou possam atingir seus
próprios bens, ou os do casal.
§ 2." Nas cooperativas agrícolas em geral, poderão ser
admitidas como associados as pessoas jurídicas, cuja existência tenha
por f i m a prática da agricultura e da pecuária.
Poderão, também, as cooperativas de seguro admitir pessoas jurídicas como associados (decreto-lei n. 581, art. 26, alínea 4 a .)
Art. 8.°'O associado não poderá transferir o valor total, ou
parcial, de suas quotas partes do capital social senão a outros associados e mediante autorização da assembleia geral.
§ 1.° A transferência, a que se refere este artigo, será averbada
no título nominativo do associado cedente e no do cessionário, bem
como nas respectivas contas-correntes de capital do livro de matrícula,
transferindo-se, por débito, os créditos correspondentes, mediante a
assinatura de ambos os interessados.
§ 2." A prova do pagamento da prestação efetuaclo por conta
da quota-parte do capital, a que se obrigou o associado, é o recibo
firmado pelo dirctor-gerente da sociedade no título nominativo do
associado, devendo também o mesmo pagamento ser averbado a crédito da respectiva conta-corrente de capital, no livro de matrícula.
Art. 9". O fundo de reserva é destinado a reparar as perdas
eventuais da sociedade e como tal deverá ser aplicado, pelo menos
50 %, em títulos de renda de primeira ordem, facilmente disponíveis,
os quais deverão ter "na escrituração conta especial.
Art. 10. A responsabilidade dos associados, para com terceiros
pelos compromissos da sociedade, quando estabelecida, é sempre
subsidiária, segundo a forma por que for determinado nos estatutos;
e perdura para o associado demissionário ou excluído, durante dois
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anos após a sua retirada da sociedade, contados da data da demissão,
ou exclusão, nos limites das condições com que foi admitido e em
relação somente àqueles compromissos contraídos antes do fim do
ano em que se realizou a demissão, ou exclusão.
Parágrafo único. As obrigações do associado falecido, contraídas com a sociedade antes de sua morte, bem como aquelas
oriundas de sua responsabilidade, como associado, em face de terceiros,
pelos compromissos sociais contraídos antes da data em que se deu
o óbito, passam aos herdeiros; mas a responsabilidade cessa imediatamente e as ditas obrigações prescrevem dentro de um ano a contar
do dia da abertura da sucessão.
Art. 11. As sociedades cooperativas podem ser formadas por
iniciativa dos sindicatos, ou de outra cooperativa, ou de qualquer
entidade -moral, ou organizadas isoladamente; mas umas e outras
são sociedades autónomas, com personalidade jurídica distinta de
qualquer corporação iniciadora.
Nenhuma cooperativa poderá ficar sob o
dência de qualquer entidade ou associação
art. 27).

controle ou depen(decreto-lei n. 581,

Art. 12. Em regra, as sociedades cooperativas podem-se constituir sem autorização do Governo, dependendo dela, entretanto, as
que se proponham efetuar:

c) lista nominativa dos associados com indicação de suas profissões e residências, e, quando a sociedade tiver capital, a menção
das respectivas quotas-partes (3) .
2." Publicar, na folha local que der o expediente oficial do Juizo,
o certificado do oficial do registo que arquivar os documentos.
§ l!° Os documentos a que se referem as alíneas a,
b e c, serão assinados tão somente pela administração' eleita ou
escolhida, ou pelos sete fundadores, os quais ficam responsáveis pela
veracidade das afirmações do seu conteúdo e sujeitos às penas, no
caso de fraude, de 100$0 a l :000$0 impostas pelo j u i z da jurisdição a que pertence a cooperativa.
§ 2." C) oficial do registo deverá dar um certificado
dos documentos arquivados e remeter, por intermédio do Juizo, as
duplicatas à Junta Comercial da capital do Estado.
§ 3." Nos Estados cm cuja capital não houver Junta Comerciai,
o oficial do registo fará a remessa das duplicatas dos documentos
ao Departamento Nacional de Indústria c Comércio.
§ 4." Nas capitais dos Estudos onde houver Junta Comercial,
nestas s>: fará o arquivamento e, no Distrito Federal, no Departamento
Nacional de Indústria e Comércio (decreto-lei n. 581, art. 26,
alínea 5 a ) ( 4 ) .

a) operações de crédito real, emitindo letras hipotecárias;
b) operações de crédito de carater mercantil, salvo as que forem objeto dos bancos de crédito agrícola, caixas rurais e sociedades
de crédito mútuo;

Art. 14. As cooperativas serão administradas por três ou mais
mandatários, associados, eleitos cm assembleia geral, para uni man-

c) seguros de vida, em que os benefícios, ou vantagens, dependem de sorteio, ou cálculo de mortalidade.

(3) Art. 4.° As cooperativas existentes, ainda não registadas, e as que
=e valham a constituir, deverão requerer o registo em petição devidamentselada, assinada pelo respectivo presidente, ou procurador bastanta, com firma
reconhecida por tabelião, endereço e com a declaração da veracidade e auten tir,'ilade dos documentos que a acompanham.

Art. 13. As sociedades cooperativas, devidamente constituídas,
para adquirir personalidade jurídica e funcionar validamente, devem preencher as seguintes formalidades, sem as quais serão nulos
todos os atos que praticarem:
1.' Arquivar no cartório do registo das pessoas jurídicas do
termo, ou comarca, da circunscrição onde a sociedade tiver a sua
sede:
a) cópia, em duplicata, do ato constitutivo;
b) exemplares, também em -duplicata, dos estatutos sociais, s-e
não se acharem inclusos no ato constitutivo;

§ 1." São indispensáveis para o registo e devem .instruir o requerimento:
III, lista dos associados fundadores, contendo a nacionalidade, a idade, a
profissão, o estado civil e a residência e, quando a sociedade tiver capital, a
menção das respectivas quotas-partes (decreto-lei n. 581, de l de agosto
de 1938.).
(4) Cumpridas as formalidades previstas neste artigo, deverá ser feito
o registo na Diretoria de Organização e Defesa da Produção do Ministério da
Agricultura, do acordo com o decreto-lei n. 581, de l de agosto de 1938.

.
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dato não excedente de três anos, sendo penuixsircl ti reelciçã.i t' a
destituição dos administradores.
Os gerentes técnicos, ou comerciais, poderão ser associados, oit
não, e perceber, alem da remuneração contratual, uma percentagem
"pró-labore", não excedente de 5 °'c dos lucros líquidos e equivalente,
no máximo, ao ordenado anual (decreto-lei n. 581, a r t . 14 e seu
parágrafo).
§ 1." Os administradores, pessoalmente, não serão responsáveis pelas obrigações que, em nome da sociedade, contraírem; mas
responderão, solidariamente, entre si, pelos prejuízos resultantes de
seus atos, se dentro de suas atribuições, procederem com dolo, ou
culpa, ou se violarem a lei, ou os estatutos.
§ 2." A sociedade não responderá pelos atos a que se refere a
segunda parte do parágrafo anterior, a não ser que os tenha validamente ratificado, ou deles haja tirado proveito.
§ 3.° Os que tomarem parte em um ato, ou operação social em
que se oculte a declaração de que a sociedade é cooperativa, poderão ser declarados pessoalmente responsáveis pelos compromissos
contraídos pela sociedade.
Art. 15. Toda sociedade cooperativa deverá ter a sua gc.-;tão
assistida e controlada por um conselho de sindicância, comissão de
contas, ou conselho fiscal, - - conforme preferirem os -estatutos, —
composto de três ou mais membros efetivos e suplentes em igual
númeroy nomeados pela assembleia geral em sua reunião ordinária
anual, com mandato por um ano, não sendo permitida a reeleição
para o período imediato.
Parágrafo único. A este órgão colateral da administração compete exercer assídua fiscalização, e, principalmente:
a) examinar livros, documentos e a correspondência da mesma,
e fazer os inquéritos de qualquer natureza;
b) estudar minuciosamente o balancete mensal da escrituração
e verificar o estado da caixa; (5)

Art. 8. Todas as cooperativas registadas, para efeito de estatística
publicidade, deverão enviar à Diretoria de Organização e Defesa da Prodiu;.;..
e à repartição fiscalizadora a que estiverem sujeitas: «) m e n s a l m e n t e , cópia
do balancete do mês anterior: (Decreto-lei n. 581, de l de agosto de 1938).
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c) apresentar à assembleia geral anual o parecer sobre os negócios e operações sociais, tomando por base o inventário, o balanço
e as contas do exercício; (6)
d) convocar, extraordinariamente, em qualquer tempo, a assembleia geral, se ocorrerem motivos graves e urgentes.
Art. 16. Haverá, na sede social de toda a sociedade cooperativa,
sob a guarda da administração, um livro denominado "Livro de
Matrícula dos Associados", sempre patente a qualquer deles, no
qual será transcrito o ato constitutivo da sociedade e constará:
l", o/nome por extenso, idade, estado civil, nacionalidade, profissão e domicílio de cada associado;
2°, a data de sua admissão, e, oportunamente, a de demissão, ou
exclusão;
3", a conta-corrente respectiva das quantias entradas, retiradas,
ou transferidas por conta de sua quota-parte de capital. (7)
§ l." Alem do "Livro de Matrícula dos Associados", a sociedade deverá possuir os livros necessários a uma boa contabilidade,
entre os quais, obrigatoriamente, o "Diário", o "Razão", o "Caixa",
o "Copiador de Correspondência", o de "Inventário e Balanço" e
(6) Art. 8.° Todas as cooperativas registadas, para efeito de estatística
e publicidade, deverão enviar à Diretoria de Organização e Defesa da Produção e à repartição fiscalizadora a que estiverem s u j e i t a s : -

(c) anualmente, e até quinze dias depois da data marcada para a assembleia
geral de prestação de contas, cópia do balanço geral acompanhado da d e n u m i
tração da conta de lucros e perdas, do parecer do Conselho Fiscal e de uni
exemplar do relatório. (Decreto-lei n. 581, de l de agosto de 1938).
(7) Art. 4." As cooperativas existentes ainda não registadas e as que
se venham a constituir deverão requerer o registo em petição devidamente
selada, assinada pelo respectivo presidente, ou procurador bastante, com firma
reconhecida por tabelião, endereço e com a declaração da veracidade e autentricidade dos documentos que a acompanham.
§ 1." São indispensáveis para o registo e devem instruir o requerimento:

111 lista dos associados fundadores, contendo a nacionalidade, a idade. ;<
profissão, o estado civil e a residência e, quando a sociedade tiver capital, a
menção das respectivas quotas-partes. (Decreto-lei n. 581 f de l de agosto de
1938) .
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o de "Atas cias Reuniões da Assembleia Geral e da Administração",
podendo ser, por conveniência, reunidos, ou desdobrados.
§ 2.° Estes livros serão autenticados com termos de abertura e
de encerramento, numerados e rubricados pela autoridade competente.

mas o associado demissionário, ou cxcluido, tem o direito de retirar,
sem prejuízo da responsabilidade que lhe competir, o saldo da sua
quota-parte, de capital e lucros, conforme a respectiva conta-corrente e o último balanço do ano social da demissão, ou exclusão, depois e deste aprovado pela assembleia geral.
§ 2°. Os herdeiros têm direito à quota-parte do capital e lucros do associado falecido, conforme a respectiva conta-corrente e
o último balanço, procedido no ano da morte, podendo ficar subrogados nos direitos sociais do "de cujus" se, de acordo com os estatutos, puderem e quiserem entrar para a sociedade.
§ 3.° Os curadores dos associados interditos têm direito a optar
pela continuação de seus curatelados na sociedade, ou pela' retirada
nas condições do § 1°, não lhes cabendo, no primeiro caso, nenhuma
interferência na administração, nem votar, ou ser votado para os
cargos sociais.
§ 4.° Os credores pessoais do associados falido têm direito a
receber os juros, os lucros, que couberem aos devedores, e a sua
quota-parte cie capital somente depois da dissolução da sociedade, ou
quando ele for demissionário, ou excluído.

Art. 17. A admissão do associado se faz mediante sua assinatura no livro de matrícula, precedida da data e das declarações a
que se refere o n. l, do artigo anterior.
§ 1.° O associado, uma vez inscrito no "Livro de Matrícula",
entrará no gozo pleno de todos os direitos sociais e receberá para
comprovação, um título nominativo, em fornia de caderneta, contendo alem do texto integral dos estatutos, a reprodução das declarações constantes da matricula 110 livro e um certo número de
páginas em branco para nelas ser lançada a respectiva conta-corrente
de capital e lucros, se os houver.
§ 2." Esta caderneta, título nominativo^ será assinada pelo associado a que pertencer e pelo representante da sociedade.
Art. 18. A demissão do associado, concedida unicamente a pedido deste, se torna efetiva por averbação lançada no respectivo título nominativo e no "Livro de Matrícula", na mesma página desta,
com a data e as assinaturas do demissionário e do representante da
sociedade.
Parágrafo único. Se o representante se recusar a averbar a demissão, procederá o associado à notificação judicial, que, para este
fim, é isenta de selo.
Art. 19. A exclusão do associado só poderá ser deliberada na
forma dos estatutos e por fato neles previsto e será feita por termo
assinado pelos administradores da sociedade, do qual constarão todas
as circunstâncias do fato; termo esse que será transcrito no "Livro
de Matrículas" c sem demora, dele remetida uma cópia ao excluído,
mediante registo postal.
Art. 20. O associado demissionário, ou excluído, e, em caso
de morte, interdição, ou falência de qualquer dos efetivos, os seus
herdeiros, representantes legais, ou credores, não poderão requerer
a liquidação social.
§ 1." A qualidade de associado, para aquele que pede demissão,
ou é,excluído, cessará somente após a terminação do exercício social
em que o pedido de demissão for feito, ou a exclusão realizar-se;

Art. 21. As sociedades cooperativas podem-se classificar nas
seguintes categorias principais:
I) Cooperativas de produção agrícola.
II) Cooperativas de produção industrial.
III) Cooperativas de trabalho (profissional, ou de classe).
IV) Cooperativas de beneficiamento de produtos.
V) Cooperativas de compras em comum.
V I ) Cooperativas de vendas em comum.
VII) Cooperativas de consumo.
VIII) Cooperativas de abastecimento.
IX) Cooperativas de crédito.
X) Cooperativas de seguros.
XI) Cooperativas de construção de casas populares.
XII) Cooperativas editoras e de cultura intelectual.
XIII) Cooperativas escolares.
XIV) Cooperativas mistas.
XV) Cooperativas centrais.
XVI) Cooperativas de cooperativas (federações).
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Parágrafo único. A classificação supra não exclue a possibilidade de constituirem-se cooperativas de outra modalidade não
incluída na enumeração, as quais serão consideradas de categoria
inderminada e ' assemelhadas àquela que oferecer mais aproximada
analogia.
Art. 22. As cooperativas de produção agrícola caracterizam-se
pelo exercício coletivo do trabalho agrário de culturas, ou criação,
com os recursos monetários dos próprios associados, ou de crédito
obtido pela própria cooperativa, em terras que a sociedade possua
em propriedade, .ou por arrendamento) concorrendo cada um, simultaneamente, com trabalho e recursos.

com intuitos de revenda, artigos, matérias primas e utensílios cie
trabalho, necessários ao exercício de sua profissão.

Art. 23. As cooperativas de produção industrial têm por
objeto manipular produtos agrícolas, extrativos, matérias primas e
outros artigos, transformando-os, por qualquer meio, em novos
produtos.
Parágrafo único. Só poderão fazer parte destas cooperativas,
os profissionais ou operários interessados diretamente na respectiva
indústria, objeto da sociedade.
Art. 24. São cooperativas de trabalho aquelas que, constituidas
entre operários de uma determinada profissão, ou ofício, ou de
ofícios vários de uma mesma class-e, — têm como finalidade primordial melhorar os salários e as condições do trabalho pessoal de
seus associados, e, dispensando a intervenção de um patrão, ou empresário, se propõem contratar obras, tarefas, trabalhos, ou serviços públicos ou particulares, coletivamente por todos, os por
grupos de alguns.
Art. 25. As cooperativas de beneficiamento têm por fim fazer,
sem transformação industrial, o expurgo, seleção, benefício, padronização, classificação e acondicionamento de produtos agrários,
para a venda, ou exportação.
Art. 26. As cooperativas de compras em comum podem ser rurais, ou urbanas, sendo aquelas constituidas entre agricultores, ou
criadores para abastecimento dos sítios, ou das fazendas, de animais,
plantas vivas, mudas, sementes, adubos, inseticidas, máquinas e instrumentos agrários e outras matérias primas, ou fabricadas, úteis à
lavoura, ou à criação, sem intuito de revenda; e as urbanas formadas
entre artífices, ou operários de indústria a domicílio, visando
adquirir, em comum, com os recursos da sociedade e, em certos casos.

Art. 27. As cooperativas de venda em comum distinguem-se
pelo fato de organizarem coletivamente a defesa corrfercial dos produtos particularmente colhidos, ou elaborados por seus associados,
lavradores, ou criadores, por eles trazidos à cooperativa para esta,
com os recursos próprios, promover, sem ulterior transformação,
a venda nos mercados de consumo, ou nos de exportação.
Art. 28. As cooperativas de consumo têm por escopo ajudar a
economia doméstica: - - adquirindo o mais diretamente possível, ao
produtor, ou a outras cooperativas, os géneros de alimentação, de
vestuários e outros artigos de uso e consumo pessoal da família, ou
do lar - - distribuindo-os nas melhores condições de qualidade e
preço, aos consumidores, associados ou não, no interêss-e dos
quais pode ainda prover a outros serviços afins; — e convertendo
cm economias, a • favor dos mesmos consumidores, os eventuais
resultados líquidos verificados pelo balanço.
Art.
de acordo
e outras,
pequenos

29. As cooperativas de abastecimento são fundadas para,
com as cooperativas de produção, de vendas em comuni
fornecer ás cooperativas de consumo e prover, ou fundar,
mercados e feiras livres.

Art. 30. As cooperativas de crédito têm por objetivo principal
proporcionar a seus associados crédito e moeda, por meio da mutua1 idade e da economia, mediante uma taxa módica de juros, auxiliando de modo particular o pequeno trabalho em qualquer ordem
de atividade na qual ele se manifeste, seja agrícola, industrial, ou
comercial, ou profissional, e, acessoriamente, podendo fazer com
pessoas estranhas à sociedade, operações de crédito passivo e outros
tcrvicos conexos ou auxiliares do crédito.
§ l.° As cooperativas de crédito podem revestir-se, na prática,
de várias modalidades, entre as quais se compreendem os tipos, clássicos das caixas rurais Raiffeisen e dos bancos populares Luzzatti.
- § 2." São normas comuns a todas as-., cooperativas de crédito em
geral, que elas deverão, obrigatoriamente, mencionar em seus estatutos e observar:
a) os empréstimos, descontos e abertura de créditos, são concedidos exclusivamente aos associados;
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b) o reembolso será, nos empréstimos que não são de curto
prazo, sempre feito por pagamentos parcelados, indicando a obrigação
de dívida, quando única, as diversas épocas de amortização, ou
quando várias • sejam as obrigações, corresponderá cada uma delas
a cada parcela de amortização, juros inclusive;
c) nos empréstimos a que se refere a alínea "b", os juros serão
calculados de modo que recaiam sobre o saldo efetivamente devido
ao tempo do vencimento de cada parcela de amortização e pagos, em
conjunto com ela, assim parceladamente;
rf) não será cobrada aos associados, a título de prémio, ou a
qualquer outro, a não ser o montante dos juros nos descontos, soma
alguma que reduza a quantia efetiva do empréstimo que houver sido
ajustado;
c) nos empréstimos, ou abertura de crédito, em conta-corrente,
os juros serão recíprocos, de débito e de crédito, à mesma taxa, e
vencíveis com a conta;
/ ) a taxa do juro não poderá ser aumentada durante a vigência
do empréstimo, sua prorrogação, ou reforma, podendo ele ser cancelado pelo devedor cm qualquer tempo;
.
<y) considerar empréstimos de curto prazo:
I, os empréstimos feitos aos profissionais da lavoura a prazo
de colheita a colheita, segundo o género de cultura;
II, Os empréstimos de crédito popular, sem amortização periódica, quando o vencimento nro for maior de três meses.
§ 3." Para que fique bem caracterizada a caixa rural do tipo
Raifíeisen, essas cooperativas de crédito deverão, obrigatoriamente,
i n c l u i r em seus estatutos, e na prática, rigorosamente a eles obedecer.
- os seguintes princípios, que constituem a base do sistema.
w) ausência de capital social e indivisibilidade, entre os associados, de quaisquer lucros;
b) responsabilidade, pelos compromissos da sociedade, pessoal,
' solidária e ilimitada, de todos os associados;
r) atribuição dada à assembleia geral .para controlar essa responsabilidade fixando, anualmente, pelo menos, a quantia máxima
dos compromissos da sociedade, o máximo do total dos empréstimos;
d) área de operações reduzida a uma pequena circunscrição rural,
de preferência o distrito municipal, mas que não poderá, em caso
algum, exceder o território de um município.
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As constituídas depois do dccreto-lei n. 581, de l de agosto de
1938, deverão ter área de operações limitada c restrita, tanto quanta
possível, a uma pequena circunscrição rural, que poderá abranger
sonas municípios limítrofes. (Decreto-ki n. 581, art. 11, § 1.°).
c) empréstimos concedidos exclusivamente aos associados, la-?
vradores ou criadores, que sejam solvaveis, dignos de crédito e domiciliados na circunscrição onde a caixa tem sua área de acão, ou aí
possuam uma propriedade agrícola — destinados a serem aplicados em
sua atividade agrária - - e para certo e determinado fim, declarado
pelo solicitante e julgado útil e reprodutivo pelo conselho de administração, sendo absolutamente proibidos os empréstimos de mero
consumo.
§ 4.° Os bancos populares do tipo Luzzatti distinguem-se das
demais cooperativas de crédito pelos seguintes princípios fundamentais que deverão, obrigatoriamente, prescrever em seus estatutos e
observar:
o) capital social dividido em quotas-partes de pequeno valor,
acessíveis a todas as bolsas;
b) responsabilidade, pelos compromissos da sociedade, limitada
ao valor da quota-parte do capital que o associado se obrigou a realizar;
r) área de operações circunscrita, tanto quanto possível,

ao

território do município em quê tiver a sua sede, só podendo estabelecer área maior, fora deste território, quando municípios pró-1ximos abrangerem zonas economicamente tributárias daquele em
que estiver, não se incluindo, entretanto, no limite da área, aquelas
operações que consistam em cobranças, ou permutação de fundos;
d) empréstimos concedidos exclusivamente aos associados que
sejam domiciliados na circunscrição considerada como área de operações, dando a administração sempre preferência às operações de
menor valor e ao crédito pessoal sobre o de garantia real;
c) administração constituída por um conselho de administração,
composto, pelo menos, de cinco membros eleitos pela assembleia
geral, sendo o presidente do conselho e o diretor-gerente da sociedade designados diretamentc no ato da eleição e estes dois, permanentemente, e mais um conselheiro que cada mês ficará de turno,
formarão a diretoria executiva, cabendo ao corpo coletivo as atri-
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tmições mais gerais e de regulamentação e à cliretoria as funções
mais particularizadas e executivas.
Art. 31. As cooperativas de seguros devem:
*
a) operar no regime da pura mutualidade e exclusivamente com
os associados;
b) não estabelecer prémio fixo nos contratos de seguros terrestres e marítimos, devendo tal prémio ser determinado pela soma
dos sinistros ocorridos durante o ano em proporção à soma dcs riscos
assegurados e acrescidos de uma sobretaxa para cobrir as despesas
gerais de administração;
c) constituir um capital social correspondente ao indispensável
à instalação dos serviços da sociedade e a formar um fundo de previsão para os sinistro» que possam eventualmente ocorrer no primeiro ano.
Art. 32. A cooperativa de construção, formada para edificar
casas populares, afim de vendê-las aos associados por pagamentos
parcelados, poderá também efetuar operações de crédito com o fito

própria, ou de seus associados, trabalhos destes, ou de interesse geral,
bem como .adquirir para eles livros, opúsculos, revistas -e periódicos,
conforme seus pedidos, e pugnar-lhes pelo desenvolvimento cultural,
para cujos f i n s poderá manter, ou não, oficinas gráficas próprias,
com ou sem negócios com o público.

de obter recursos para ampliar os seus serviços e melhor consecução
de seu objetivo, limitando-se tais operações às seguintes:
a) receber em depósito, dinheiro a juros, não só dos associados
como de pessoas estranhas à sociedade;
b) contrair empréstimos, com ou sem garantia de hipoteca, dos
Imóveis que construir;
r) emitir letras hipotecárias se, para isso, obtiver autorização
do Governo.
Parágrafo único. Nestas cooperativas, cada associado não poderá possuir quotas-partes do capital social em importância superior
p. cinco' contos de réis, qualquer que seja o valor da casa que pretenda adquirir.
Nas cooperativas cm que o capital não seja proporcional' à pró-dução, iieuliiun associado poderá subscrever mais de uni terço do
capital.
Para as deliberações, cada associado tem direito a um voto,
qualquer que seja a sua participação no capita!.. (Dccrcto-lci n. 581,
arliyo 12 c seu parágrafo').
Art. 33. As cooperativas editoras e de cultura intelectual têm
por fim formar bibliotecas fixas, ou circulantes, editar, por conta

Art. 34. As cooperativas escolares poderão constituir-se nos
estabelecimentos, públicos ou particulares, de ensino primário, secundário, superior, técnico ou profissional, entre os respectivos
alunos, por si ou com o concurso de seus professores, pais, tutores ou
pessoas que os representem, com o objetivo primordial de inculcar
aos estudantes a ideia do cooperativismo e ministrar-lhes os conhecimentos práticos da organização e funcionamento de determinada
modalidade cooperativa e acessoriamente proporcionar-lhes as vantagens económicas peculiares à modalidade preferida. (8)
Art. 35. Consideram-se cooperativas mistas aquelas sociedades
que têm por objeto um conjunto de operações que se enquadram nas
atividades de duas ou mais categorias das mencionadas no art. 21.
Parágrafo único. Às cooperativas mistas será facultado dividirem-se em secções distintas correspondentes a cada categoria
de atividade e classificar os seus associados pelas ditas secções, conforme os respectivos interesses, para a defesa dos quais podem êks
reunir-se em assembleias seccionais, sem prejuízo do direito cie tomar
parte nos atos das assembleias gerais.
Art. 36. Para todos os efeitos deste decreto, são consideradas
cooperativas centrais aquelas fundadas nas capitais dos Estados, ou
cidades, que constituam mercados de exportação de produtos, ou
centros de zona economicamente dependente, com objetivo de promover a defesa integral de determinado produto, ou produtos, cm
regra, destinados à exportação.

(8) Art. S. As cooperativas escolares instruirão o pedido de registo com
uma cópia do ato constitutivo, um exemplar dos estatutos e uma relação dos
associados, documentos estes com assinatura de sete ou mais fundadores e
autenticados pelo diretor do instituto de ensino.
Parágrafo único.Ficam as cooperativas escolares isentas do pagamento
de impostos e de se!os. (Art. 5." do dccreto-lei n.° 581, de l de agosto de
1938).
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§ 1.° São também consideradas cooperativas centrais:
I, os bancos centrais populares, nas mesmas condições de sede,
que visem financiar cooperativas de determinada espécie, ou tipo,
que se encontrem instaladas dentro de sua área de ação;
II, os bancos centrais agrícolas que, ainda nas mesmas condições de sede, tenham por objeto financiar um, ou mais determinados
produtos agrícolas diretamente aos lavradores, ou por intermédio
das cooperativas locais, caixas rurais e bancos agrícolas municipais.
§ 2." As cooperativas centrais podem-se constituir, indistinta
e cumulativamente, entre cooperativas da mesma, ou de diferentes
espécies, ou entre elas e associados singulares.
§ 3.° A área de acão das cooperativas centrais pode abranger
o território de um Estado, ou uma região limitada a um número de
municípios, ou, ainda, estender-se a mais de um Estado.
Art. 37. As sociedades cooperativas, exceto as centrais, podem
constituir, entre si, nova sociedade cooperativa, em forma de federação, observando em seus estatutos tudo quanto se dispõe no
presente decreto no que lhes for aplicável, mas sendo-lhes proibido
admitir como associados pessoas naturais de outras coletiviclades
federadas, que não sejam cooperativas da mesma espécie e tipo.
Parágrafo único. As federações têm por f i m :
«) organizar em comum os serviços das cooperativas federadas,
ou fruir outras vantagens, ou interéss-ss comuns;
b) regular as transferências dos associados de uma para outra
coperativa federada;
c) permitir em casos especiais, que os associados de uma cooperativa federadas se utilizem dos serviços de outra, também federada ;
í/) manter um serviço de assistência técnica permanente e de
inspeção da gestão e da contabilidade das cooperativas federadas;
c) tutelar e representar as cooperativas federadas perante os
poderes públicos.
Art. 38. São sociedades civis, e como tais não sujeitas à
falência, nem à incidência de impostos que recaiam sobre atividades
mercantis, as cooperativas:
o) de produção, ou trabalho agrícolas;
b) de beneficiamento e venda em comum de produtos agrícolas,
ou de origem animal, não transformados industrialmente;
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c) de compras em comum, para abastecimento dos sítios, ou
das fazendas, de animais, de plantas vivas, mudas, sementes, adubos,
inseticidas, máquinas e instrumentos agrários e outras matérias
primas ,ou fabricadas, úteis à lavoura, ou à pecuária, sem intuito
de revenda;
d) de seguros mútuos contra a geada, a mortandade do gado
e outros;
t) de crédito agrícola, quando não distribuam dividendos proporcionalmente ao capital;
(Ver art. 26, alínea 1." do decreto-lei n. 581, que excluiu o dividendo).
/) de consumo, quando não tenham estabelecimento aberto ao
público e vendam exclusivamente aos associados, não distribaindo
dividendo proporcionalmente #0 capital;
(Ver art. 26, alínea 1." do decreto-lel n. 581, que excluiu o dividendo ) .
g) de construção e habitações populares para venda unicamente aos associados;
//) editoras e de cultura intelectual (bibliotecas, etc.)> ainda
mesmo que mantenham oficinas próprias de compor, imprimir,
gravar, brochar e encadernar, livros, opúsculos, revistas e periódicos,
uma vez que tais edições e trabalhos gráficos sejam de proveito exclusivo dos associados, ou sirvam a intuitos de propaganda unicamente
da sociedade, ou da instituição cooperativista, sem estabelecimento
aberto ao público;
i) escolares, com objetivo educativo, alem dos fins económicos.
Art. 39. As cooperativas de natureza civil, conforme a enumeração do artigo anterior, e as de carater mercantil que não distribuam
dividendos aos associados proporcionalmente ao capital, gozam de
isenção do imposto sobre a renda, não se considerando dividendo o
juro a que se refere a alínea "i" do art. 2.°.
Art. 40. As cooperativas que dora diante se constituírem gozarão de isenção do imposto federal de selo para seu capital social,
seus atos, contratos, livros de escrituração e documentos.
Art. 41. E' proibido o uso da denominação "cooperativa" a
qualquer estabelecimento comercial ou não, bem como a qualquer
empresa, instituto ou sociedade, que não estejam organizados, de
acordo com as disposições do presente decreto, ou que, anteriormente
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fundados, não tenham observado o decreto n. 1.637, de 5 -lê janeiro de 1907, salvo o direito adquirido às pessoas jurídicas constituídas no regime do direito comum vigente, antes da promulgação
daquele decreto legislativo.
Parágrafo único. Os infratores serão punidos com multa de
dois contos de réis e, no caso de reincidência, com a pena de prisão
por oito dias, alem de serem coagidos materialmente a observar o dispositivo, apreendendo-se,, todos os objetos em que se encontre a
menção da palavra proibida, isto tudo depois de prévia notificação
ao interessado, assinando-se-lhe prazo razoável para cumprir a lei.
Art. 42. Ninguém poderá organizar uma sociedade cnope.ra.tiva,
ou dela fazer parte, somente no intuito de gozar o lucro permitido às
quotas-partes do capital-socialj ou com a intenção de explorar o
trabalho alheio assalariado ou não; nem poderão associar-se às cooperativas, comerciantes ou agentes de comércio, que negociem com
os mesmos f i n s e objeto da sociedade.
Art. 43. Só podem ser tomadas por uma assembleia geral extraordinária convocada especialmente para esse fim, as deliberações
que versarem sobre:
I, a reforma dos estatutos; (9)
II, a prorrogação do prazo de duração;
III, a mudança do objeto da sociedade;
IV, a fusão com outra cooperativa;
V, a dissolução da sociedade;
VI, a nomeação de liquidante.
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§ 3.° A deliberação, visando a mudança de forma jurídica da
sociedade, importa em dissolução da mesma e subsequente
liquidação.
Art. 44. As sociedades cooperativas constituídas durante a
vigência do decreto n. 1.637, de 5 de janeiro de 1907, poderão
continuar a reger-se por seus atuais estatutos; mas não Jhes é permitido reformá-los, nem prorrogar o prazo de sua duração, sem
que observem os dispositivos do presente decrete;. (10^1
Parágrafo único. As mesmas sociedades para poderem gozar
das faculdades e dos favores e isenções de impostos de que trata
o presente decreto, precisam modificar seus estatutos naquilo em que
possam contravir às suas disposições.
Art. 45. O presente decreto entrará em vigor desde a data de
sua publicação, independente de regulamentação.
Art. 46. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1932, 111.° da Independência e 44.° da República.
GETULIO VARGAS.
Mário Barbosa Carneiro,
Encarregado do expediente da Agricultura na ausência do Ministro.
Ostvaldo Aranha.

§ 1." Tais deliberações devem reunir a favor dois terços dos
associados presentes à reunião que, em primeira convocação, deve
constituir-se por dois terços da totalida'de dos associados, ou, em
segunda, com a metade e mais um, ou, finalmente, em terceira, com
qualquer número.
§ 2.° A simples reforma de estatutos não envolve mudança de
objeto, nem prorrogação do prazo de duração da sociedade, as quais,
quando motivo de deliberação, devem figurar, taxativamente expresso, na ordem do dia da convocação.
(9) As cooperativas não poderão modificar os estatutos sem que observem as disposições do presente decreto-lei. (Decreto-lei n .581, art. 7, parágrafo 2.") .

(10) As cooperativas constituídas de acordo com a legislação anterior
terão o prazo de cento c oitenta dias, a contar da publicação do premente decreto-lei, para solicitar o registo. (Decreto-lei n. 581, art. 7,°).

DECRETO-LEI DO REGISTO, FISCALIZAÇÃO
E ASSISTÊNCIA DAS COOPERATIVAS (U
(Desreto-lei n. 581, de 1 de agosto da 1936)

Dispõe sobre registo, fiscalização e assistência
de sociedades' cooperativas; revoga os decretos números 23.611, de 20 de dezembro de 1933, e
24.647, de 10 de julho de 1934; e revigora o decreto número 22.239, de 19 de dezembro de 1932.

O Presidente da República, tendo ouvido o Conselho Federal
de Comércio Exterior e usando da faculdade que lhe confere o artigo 180 da Constituição,
Decreta:
Art. 1.° Os serviços públicos de registo, fiscalização e assistência
de sociedades coopreativas serão exercidos de acordo com o presente
decreto-lei.
Art. 2." Fica criado um registo administrativo obrigatório, na
Diretoria de Organização e Defesa da Produção, (2) do Ministério
da Agricultura, para efeito de assistência técnica e fiscalizaçfio às
cooperativas, bem como estatística e informações.

(1) Está grifada toda a matéria que não é, propriamente, de registo, f iscalização e assistência, matéria que foi, aliás, empregada na "atualização" do
decreto n. 22.239, de 19 de dezembro de 1932.
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Art. 3.° A Diretoria de Organização e Defesa da Produção exercerá, especialmente, as seguintes funções:
I, manter um registo de todas as cooperativas existentes e das
que se constituírem;
II, exercer o controle público na organização e funcionamento
das sociedades cooperativas, velando pela observância da lei e das disposições regulamentares,, nos atos constitutivos e nos estatutos;
III, coletar, através de balanços e balancetes, dados e informações para fins estatísticos e de divulgação;
IV, organiz.ar um serviço de informações sobre o movimento
cooperativista:
a) para o público em geral, por meio de publicações;
fc) para o Bureau Internacional do Trabalho.
Art. 4." As cooperativas existentes ainda não registadas e as
que se venham a constituir deverão requerer o registo em petição
devidamente selada, assinada pelo respectivo presidente, ou procurado^ bastante, com firma reconhecida por tabelião, endereço e com
a declaração da veracidade e autencidade dos documentos que a
acompanhem.
§ 1." São indispensáveis para o registo e devem instruir o requerimento :
I, cópia fiel do ato de constituição da cooperativa;
II, exemplar dos estatutosy se não se acharem inclusos no texto
do ato constitutivo;
|
III, lista dos associados fundadores, contendo a nacionalidade,
a idade, a profissão, o estado civil e a residência e, quando a sociedade tiver capital, a menção das respectivas quotas-partes;
IV, prova da publicação no órgão oficial ou, na falta deste, na
folha de maior circulação local, do certificado de arquivamento dos
documentos.
§ 2.° Quando a cooperativa requerente já 'tenho feito reforma
dos estatutos, deverá, alem dos documentos exigidos nos números I
e II do parágrafo anterior:
o) juntar cópia fiel da ata da assembleia geral que tiver aprovado as modificações havidas nos estatutos e um exemplar destes,
já reformados;
b) remeter, em substituição à lista nominativa dos associados
fundadores, a dos associados ao tempo da reforma dos estatutos.

§ 3.° Todos os documentos que acompanharem o pedido de registo serão enviados em duplicata, rubricados em suas folhas e autenciados pelo requerente.
§ 4." As cooperativas deverão pedir o registo na Diretoria de
Organização e Defesa cia Produção, dentro do prazo de cento e
vinte dias, a contar da data de sua constituição.
§ 5.° As cooperativas terão, após o registo, um prazo de cento e
vinte dias, para entrar em funcionamento.
Art. 5.° As cooperativas escolares instruirão o pedido de registo com uma cópia do ato constitutivo, um exemplar dos estatutos
e uma relação dos associados, documentos estes com assinatura de
sete ou mais fundadores e autenticados pelo diretor do instituto de
ensino.
Parágrafo único. Ficam as cooperativas escolares isentas do
pagamento de impostos e de selos.
•
Art. 6." Concedido o registo por despacho do diretor da Diretoria de Organização e Defesa da Produção, será efetuado na
secção competente e, satisfeitas as exigências estabelecidas neste
decreto-lei, expedido o certificado.
Art. 7-° -As cooperativas constituídas de acordo com a legislação anterior terão o prazo de cento e oitenta dias, a contar da
publicação do presente decreto-lei, para solicitar o registo.
§ 1.° Õ registo não poderá ser negado desde que os documentos
estejam conformes com a lei sob cujo regime se hajam constituído.
§ 2.° As cooperativas a que se refere este artigo não poderão
modificar os estatutos sem observar as disposições do presente decreto-lei .
§ 3.° Será enviada à Diretoria de Organização e Defesa da Produção, em duplicata, cópia fiel da ata de assembleia geral que hija
aprovado alterações nos estatutos, feita a prova da-publicação a que
se refere o n. IV, § 1.° do art. 4.°. Será remetido, também, um
exemplar dos estatutos modificados.
Art. 8.° Todas as cooperativas registadas, para efeito de estatística e publicidade, deverão enUír à Diretoria de .Organização e
Defesa da Produção e à repartição fiscalizadora, a que estiverem
sujeitas :
a) mensalmente, cópia do. balancete do mês anterior;
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b) semestralmente, lista nominativa dos associados, observado
o disposto no número III, § 1." do art. 4.°;
c') anualmente, e até quinze dias depois da data marcada para
a assembleia geral de prestação de contas, cópia do balanço geral
acompanhado da demonstração da conta de lucros e perdas, do parecer do Conselho Fiscal e de um exemplar do relatório.
Art. 9.° Os certificados de registo na Diretoria de Organização
e Defesa da Produção do Ministério da Agricultura ficarão sujeitos
ao selo de 10$0, para a primeira via, e 5$0, para cada uma das
demais que forem requeridas.
Art. 10. As certidões pagarão de rasa, em selo:
a) por linha manuscrita, $1;
b) por linha datilografada, $2.
Art. 11. As cooperativas deverão determinar, nos estatutos,
a área de ação circunscrita às possibilidades de reunião, controle e
operações.
§ 1." As caixas rurais, tipo Raiffeisen, constituídas após a vigência do presente dccreto-lei, deverão ter como uma de suas características, área de operações limitada e restrita, tanto quanto
possível, a uma pequena circunscrição rural, que poderá abranger
sonas •municipais limítrofes.
§ 2." Nas cooperativas, cuja área de ação, por suas condições peculiares, se estenda até onde os associados possam ter domicílio profissional ou residência, c permitida a representação por procuração
nas assembleias gerais, não podendo, porém, cada assacado rcprce-,
sentar mais de trinta.
§ 3.° Quando o número de associados de uma cooperativa exceder
de l. 500, será permitida a eleição de delegados para as assembleias
gerais, observado o limite de'representação fixado no parágrafo
anterior.
A r t . 12. Nas cooperativas em que o capital não seja proporcional à produção, nenhum assolo poderá subscrever mais de um
terço do capital.
, Parágrafo único. Para as deliberações, cada associado tem direito
a um voto, qualquer que seja a sua participação no capital.

Art. 13. Ao associado de uma cooperativa, que se atrasar nc>
pagamento das prestações das quotas-partcs do capital a que se obrigou, será cobrado o juro de 6 % pela mora c retido o retorno das
sobras líquidas ou os juros computados, que lhe serão creditados por
conta das prestações atrasadas.
Art. .14. As cooperativas serão administradas por três ou mais
mandatários, associados, eleitos em assembleia r/m//, para um mandato não execcdentc de três anos. sendo pcrmissivel a reeleição e a
destituição dos administradores.
Parágrafo único. Os gerentes técnicos, ou comerciais, poderão
ser asociados ou não e perceber, além da remuneração contratual,
uma percentagem " prólaborc", não excedente de S % dos lucros
líquidos e equivalente, no máximo, ao ordenado anual.
Art. 15. Ficam sujeitas à fiscalização do Ministério da Agricultura, por intermédio da Diretoria de Organização e Defesa da
Produção:
a) as cooperativas agrícolas de qualquer espécie, inclusive as de
indústrias rurais, de crédito e de seguro;
b) as federações dessas cooperativas.
. Art. 16. Ficam sujeitos à fiscalização do Ministério da Fazenda,
pelos órgãos especializados:
a) as cooperativas de crédito urbano;
b) as federações dessas cooperativas.
Art. 17. Serão fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio:
a) as cooperativas de seguro;
b) as cooperativas de trabalho, ou produção industrial;
c) as cooperativas de construção de casas;
d) as cooperativas de consumo;
e) as federações dessas cooperativas.
Art. 18. As cooperativas, não enumeradas nos artigos anteriores, ficam sujeitas à fiscalização dos Ministérios da Agricultura,
da Fazenda e.do Trabalho, Indústria e Comércio, respectivamente,
de conformidade com a sua natureza.
Art. 19. O Ministério da Agricultura, depois de registada a
cooperativa, enviará uma via dos documentos ao Ministério que deva
exercer a ação fiscalizaclora.
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Art. 20. As sociedades cooperativas são obrigadas a faciliter
aos funcionários da fiscalização o exercício amplo de sua função,
facultando-lhes o exame de livros,^documentos e arquivos.
Art. 21. A Diretoria de Organização e Defesa da Produção,
bem como os demais órgãos fiscalizadores, poderão determinar, ou
fazer a convocação de assembleias gerais e presidi-las, nos casos comprovados de violação de lei e de disposições regulamentares.
Art. 22. A fiscalização dos três Ministérios será exercida gratuitamente, sem ónus de quotas de fiscalização e honorários de
fiscais, excetuando-se, porém, dessa gratuidade, as cooperativas de
crédito urbano, de construção e. seguro c suas respectivas federações
que pagarão uma taxa até 300$0 mensais, de conformidade com
os regulamentos a serem baixados pelos órgãos fiscalizadores.
Art. 23. Fica o Governo autorizado a estabelecer acordo ou a
delegar poderes aos Estados para os serviços de fiscalização de que
trata o presente decreto-lei.
Art. 24. Às cooperativas que não observarem as prescrições
do presente decreto-lei serão aplicadas multas de 1000$0 até 5:OOOSO.
§ 1." A Diretoria de Organização e Defesa da Produção, nos
casos de infrações reiteradas de lei e de disposições regulamentares,
cassará o registo das cooperativas, por iniciativa própria, se se tratar
de cooperativas sob a fiscalização do Ministério da Agricultura, ou
por solicitação dos demais órgãos fiscalizadores, se se tratar de coo• perativas fiscalizadas pelo Ministério da Fazenda e pelo do Trabalho,
Indústria e Comércio, ficando impedidas as mesmas de funcionar até
que seja substituída a sua administração.
§ 2.° As multas qu-e não forem pagas administrativamente serão
cobradas por executivo fiscal.
Art. 25. Para atender às despesas de propaganda, assistência
e fiscalização das cooperativas, serão consignados, anualmente, no
orçamento das repartições fiscalizadoras, os créditos necessários.
Parágrafo único. A renda proveniente das taxas previstas no
a r t . 22 será aplicada no custeio^a fiscalização das cooperativas de
crédito urbano, construção, seguro e respectivas federações.
Art. 26. Fica mrevogados os decretos ns. 23.611, de 20 de
dezembro de 1933. e 24.647. de 10 de julho de 1934, e revigorado o
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decreto n. 22.239, de 19 de dezembro de 1932, com alterações no
art. 2.°. letras '"h" c "i"; no art. 4.", n. 4; no art. 6.°, § 5-°; no art. 7.°,
letra "h" c § 2.°; no art. 13; no (trt. 14; no art. 30, § 3.", letra "d";
c no art. 34; todas decorrentes deste decreto-lei, e mais as seguintes:
l.1 A letra "f" do art. 2° é assim redigida: "distribuição de lucros ou sobras proporcionalmente ao valor das operações efetuadas
pelo associado com a sociedade, podendo ser atribuído ao capital social
realizado uni juro fixo, não maior de 12 % ao ano, previamente estabelecido nos estatutos, ou ausência completa de distribuição dc_
lucrai" ;
2." O § 1.° do art. 6.° passa a ter a seguinte rcdação: "as sociedades cooperativas devem unir à sua denominação particular a palavra "cooperativa", em todos os seus atos, documentos, fórmulas e
prospectos";
3." Será permitida às cooperativas agrícolas, com exceção das de
crédito, a criação de agências, fora da área de ação, para os seus serviços. (Art. 7.°, letra "b") ;
4." Poderão as cooperativas de seguro admitir, como associados,
pessoas jurídicas. (Art. 7°, § 2.°) ;
5." Os §§ 3.° e 4." do art. 13 ficam redigidos assim:
§ 3.° Nos Estados cm cuja capital não houver Junta Comercial, o
oficial de registo fará a remessa das duplicatas dos documentos ao
Departamento Nacional de Indústria e Comércio.
§ 4.° Nas capitais dos Estados onde houver Junta Comercial^
nestas se fará o arquivamento c, no Distrito Federal, no Departamento Nacional de Indústria e Comércio.
Art. 27. Nenhuma cooperativa poderá ficar sob o controle ou
dependência de qualquer entidade ou associação.
Art. 28. O presente decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 29. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1.° de agosto de 1938, 117.° da Independência
e 50.° da República.
GETULIO VARGAS.
Fernando Costa.
A. de Sousa Costa.
João Carlos Vital.
Diário Oficial — 7-XII-38.
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DECRETO-LEI N. 926 - - DE 5 DE DEZEMBRO DE 1938

DECRETO-LEI N. 1.836 -- DF. 5 DE DEZEMHRC DE 1939

Dispõe sobre a

constituição, funcionamento c fiscalização
sociedades cooperativas de seguros

das

O Presidente da República, usando da faculdade que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1." -Somente os seguros agrícolas, inclusive de indústrias
rurais, e os de acidentes do trabalho poderão ser objeto de operações
de .sociedades cooperativas.
Art. 2° As sociedades cooperativas de seguros contra acidentes
do trabalho continuarão a reger-se pela legislação especial de seguros,
quanto à constituição, autorização para funcionamento e fiscalização,
e, supletivarnente, pelos princípios gerais reguladores das sociedades
cooperativas.
Parágrafo único. As sociedades cooperativas de seguros de
acidentes do trabalho ficam sujeitas, logo que autorizado o seu
funcionamento, a registo no Ministério da Agricultura, que deverá
ser ouvido pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio antes
das concessões de autorização.
Art. 3.° As cooperativas de seguros ficam isentas do pagamento
da quota de fiscalização prevista no artigo 22 do decreto-lei n. 581,
de l de agosto de 1938.
Art. 4." O Ministério da Agricultura, em colaboração com o do
Trabalho, Indústria e Comércio, iniciará estudos técnicos, estatísticos e atuariais necessários à prática do, seguro agro-pecuário.
Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1938, 117° da Independência
e 50° da República.
GETULIO VARGAS.
Waldemar Falcão.
Fernando Costa.

Permite a admissão de pessoas jurídicas nas Cooperativas de Indústrias 'Extrativas
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Nas cooperativas de indústrias extrativas é permitida
a admissão, como associados, de pessoas jurídicas cuja existência
tenha por fim a extração e o beneficiamento dos respectivos produtos.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1939, 118° da Independência
e 51° da República.
GETULIO VARGAS.
Fernando Costa.
(D. O. de 7-12-39).
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Formação do capital social
Fundo de reserva destino o aplicação.
Fusão de cooperativas

37
7, a
O, 16
3

6 § 3.'
9
43, IV

G
14
14

Gerência dns sociedades.
Gerentes, n ú m e r o d e . . ..

H
Herdeiros de sócios, direitos de.
Homenagens, proibição de

20, § 2.»
7, k

Igualdade de direitos dos sócios.
Ilimitação do n ú m e r o de sócios.

6. 7
2, b
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N
Incapacidade para ser sócio
Incessibilidade de quotas partes
Independência de chamada para a integralização das quotas
Independência de autorização governamental
para certas cooperativas
Indivisibilidade do fundo de reserva
Integralização das quotas, modo de
Inquéritos
Isenção de impostos

7, § 1.°
2, d

Limitação do número de quotas
:
Limite do valor mínimo e máximo das quotas
partes
Limite mínimo e máximo do número de quotas
de cada sócio
Limite da soma das quotas do Capital de acordo
com o género da Cooperativa
Liquidação social
Livro de matriculas de associados
Livro de atas do reuniões
Livros de contabilidade

43, VI
30, S _;."

O
11
2, g
6, § 3."
15, a
39-40

2. c
6, § 4.°
6, § 4."
6, § 5.°
20
16
16, § 1.°
16, § 1."

M
Maioria requerida
Mandato dos agentes, duração
Maneira de administração
Manifestações políticas ou religiosas
Máximo de capital de cada sócio nas cooperativas de vários géneros
Menores, admissão vedada
Membros do Conselho Fiscal
Modalidades de cooperativas
Morte do associado
Mudança de objeto da sociedade

Nomeação do liquidanle.
Normas gerais das cooperativas* de crédito....

6, § 3."

6, § 7."
30, § 29, f
30, § 2.°,c
2, f
30, § 2.» e

Jóia do admissão, limite.
Juros a taxa deve ser invariável.
Juros nos empréstimos
Juros do capital social
Juros recíprocos. . ;

Artigos

6, 10
14
6, 9

7. k
6, § 5.°
7, § 1."
15
21, § único
20
43, III

Objetivo económico
Objeto das Cooperativas
Obrigações do sócio falecido
Obrigatoriedade da obediência ao decreto número 22.239, para as reformas e prorrogações de pra/.o
Ocultação de declaração de ser Cooperativa a
sociedade
Operações de crédito nas cooperaiivas de construção. .

Partilha dos lucros
Penalidade por atraso na integrali/cação de
quolas partes
Pequeno juro no caso de atraso
Percentagem do Fundo de Reserva....
Personalidade jurídica distinta das cooperativas
Pessoas jurídicas como sócios de cooperativas
agrícolas
í
Prazo de duração
Prazo de responsabilidade do d e m i s s i o n á r i o . . . .
Preferência sobre lucros aos direlores
Prémio ou ágio para novos sócios
Prestações para integralização de quolas
Princípios a serem seguidos nas Caixas I l e i f feisen
Programa de -ação
Proibições nos estatutos
Prorrogação de prazo das sociedades
Prova do pagamento da quota parte

6, 2
6, § 2.°
10, § 1."
14
l i, § 3."
32

6. 11
7, h
7, h
6, li
11
7, §
6, 3
10

30, § 3."
0,2
7
43, II
8, § 2."

Q
Quorum para funcionar
Quotas partes nas cooperativas de construção

2, e
32, § único

R
Recusa de averbação pelo demissionário
Reforma de estatutos

18, § único
6, 15-43, I
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Artigos

Remessa de duplicatas às juntas comerciais..
Remuneração do agenciamento de novos sócios
Representação da sociedade nos átos" judiciais
Representação de sócios
Responsabilidade dos administradores
Responsabilidade da sociedade pelos aios dos
gerentes
Responsabilidade do associado pelas obrigações sociais
Retirada do valor das quotas pelo excluído
ou demissionário

13, § 2." e § 3."
7, d
G, 14
2, h
li, 1."
14, § 2."
6. 13-10
6, 8

índice Remissivo do Decreto-Lei n. 581, de l
de Agosto de 1938
A
Artigos

S
Sede
Singularidade de voto
Sócios de determinadas corporações ou classes
Sócio sem capacidade jurídica
Sócio falido, ,não pode requerer a liquidação
da sociedade
Sócio falido, direito dos credores
Sócio interdito. . .
Sócio negociante ou agente de comércio
Suplentes dos membros do Conselho..
...

Transferência das quotas partes, só a sócios..
Título nominativo.

O, l
2, h
G, § S."
7, i
20
20,4.°
20, 3.°
42
15

8
17, § 1.

U
Unidade de subdivisão do capital
Uso da denominação "cooperativa"
Uso da expressão "sociedade cooperativa"....

Vantagens para os fundadores, iniciadores ou
diretores, proibição

C, § 4."
íl
6, § 1."

7, e

Acordo, entre o Governo c os Estados pui"i
efeito de fiscalização
Agência, sua creação fora da án';i de açíio...
Área de a ç ã o das cooperativas
Área de ação das caixas rurais, Raiffeisen,
constituídas após o d e n v l o n. 581
Assembleia geral, eleição de delegados, númoro de sócios superior a 1.500
•...
Assembleia geral, representação p o r procuração
Assembleia.geral, sua convocação por determinação do S. E. H. (ex-D. O. D. P.) e
demais órgãos fiscalizadores
Associado, atra/o nas prestações das quotas
partes; juro da mora, retenção do retorno
Associado, pode ser eleito administrador da
cooperativa
Associado, quando não pode subscrever mais
de um terço do capital
Autenticidade, de documentos para registo...
Atrazo, no pagamento das prestações das
, quotas partes; juro de mora

Capital: Quando o associado não. pode subscrever mais de um terço do
Certidões: Rasa, cm selo, a que estão sujeitas
Certificado de registo: Formalidades que precedem sua expedição
Certificado de registo: Selos que pagam
Cooperativas: Obrigação e maneira de requererem o seu registo no S. E. R. (antiga

23
20, regra 3."
11.
11, § i."
11, § 3.°
11, § 2."
21
13
14

12
4.°
13

12.
10.° a c b
G.°
9.°
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47Artigos

Artigos

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

D. o. r». P.) .............. :

Cooperativas escolares: Documentos que instruem o pedido de registo ....... ."
........
Cooperativas escolares: Isenção de impostos
e selos
..................................
Cooperativas, ( a n t e r i o r e s ao d > r r e l o n. 581 :
Condição para m o d i f i c a r e m os seus estatutos
...........
..........................
Cooperativas, já registadas;: O que devem
enviar á D. O. I ) , l'., p e r i o d i c a m e n t e . . . .
Cooperativas: são obrigadas a f a c i l i t a r aos funr i o n á r i i i s da fiscalização o exercício amplo 1
de sua função
............................
Cooperativas agrícolas: Criação de agências
fora da área de acão..:
..................
Cooperativas: Independem do c o n t r o l e de qualquer e n t i d a d e ou associação
..............
Cooperativas de seguro: Admissão de pessoas
jurídicas. . . . -.
...........................
Crédito, para atender às despesas de propaganda. assistência e fiscalização das cooperativas
................................

-í.°
5."

7.", § 2."
8.", a, b c c

20
26, n. 3."
27
26. n . 4.°

25

11»
4." § i."
4.", § 2."
5."

nominativa c
..................

Infrações, reiteradas da lei e de disposições
regulamentares
;...
Isenção, do pagamento de impostos e de selos
Juro, de atrazo no pagamento das prestações
das quotas partes do capital
Juro, fixo, de 12% ao ano, que pode ser atrib u í d o ao capital realizado

22
23

15. 16 e 17
18

24, § 1."
5°, § único
13
26, regra 1.*

Multas: Motivo que as determina
Multas: Sua cobrança por executivo fiscal
Mandato, dos administradores, tempo de duração
Mandatários, seu número
Mandatários, eleição em assembleia geral

24
24, § 2."
14
14
14

O
26. S S .'i e 4

4.", § 3."
26.2."
26. 1."
li

E
Estatística: B a l a n c e t e . l i s t a
cópia do balanço geral

Fiscalização: Q u a n d o é gratuita e quando onerada. . .Fiscalização: Pode, o Governo delegar poderes
aos Estados para exercerem-na
Fiscalização: Competência, para ela. dos Min i s t é r i o s da Agricultura, Fazenda e do
Trabalho. I n d ú s t r i a e Comércio
Fiscalização, das cooperativas não enumeradas
nos artigos 15, 16 17

M

Documentos:
Duplicata, de documentos para' registo ........
Denominação, da sociedade
..................
Distribuição, de l u c r o s ou sobras
.............
Destituição, dos a d m i n i s t r a d o r e s
..............

11, § 3."

5.", § único

D
Documentos: IVmossa. de u m a via. ao M i n i s tério f i s r a l i / a d o r
........................
Documentos: Quais os indispensáveis para o
registo a d m i n i s t r a t i v o
...................
Documentos: t e n d o h a v i d o r e f o r m a dos estatutos.
...................................
Documentos: ( c o o p e r a t i v a s escolares
........
Documentos: Remessa dos d u p l i c a t a s ao Dep a r t a m e n t o N. I. e Comércio e arquivamento na Junta Comercial
................

Eleição, de delegados para as assembleias gerais, excedendo o número de sócios de
í.."00.

8.". a, b e c

Orçamento: Consignação de crédito para propaganda, assistência e fiscalização das
cooperativas

Prazo, para pedido de registo
Prazo, para f u n c i o n a m e n t o
Percentagem pró-labore: Qual a que percebem
os gerentes técnicos ou comerciais
Prestações, em atrazo, das quotas partes do
c a p i t a l ; juro
Pessoas jurídicas, eomo associadas

25

4, § 4.°; 7
4, § 5."
14. § único
13
26, regra 4."

—,48 —
R

Registo: Quando será cassado as cooperai ivas
Registo: Ouando não podo sor negaria ........
Representação por procuração, nas assembleias gerais
l
Revogação, dos decretos ns. 23.611 fl 2-1.647..
Revigoração, do decreto n. 22.239
,
Reeleição: li permitida a dos administradores
Renda: proveniente das taxas previstas no artigo 22; sua aplicação

Voto a que tem direito o associado nas deliberações
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2-1. § 1."
7.°, S 1."
I I . S 2.°
26.
L'6 •
lí
25, § ú n i c o

12, § único
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