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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA A SER APRESENTADA NAS 

ASSEMBLEIAS DE GRUPOS DE COOPERADOS NO PERÍODO DE 09/03/2021 A 

25/03/2021 E NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 22/04/2021 DA 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS EMPRESÁRIOS DE TRANSPORTES DO SUL 

DO BRASIL – TRANSPOCRED. 

 

a) Alteração do caput do art. 1º, em que consta a denominação da Cooperativa Central, 

alterando todos os demais artigos em que constarem as referidas denominações: 

Antes Depois 

Art. 1º.  Sob a denominação de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS 

EMPRESÁRIOS DE TRANSPORTES DO 

SUL DO BRASIL – TRANSPOCRED, 

constituída em Assembleia Geral, na data de 

16 de março de 2006, é uma sociedade 

cooperativa de crédito, de natureza civil, de 

responsabilidade limitada, sem fins lucrativos 

e não sujeita à falência, regida pela legislação 

cooperativista, do Sistema Financeiro 

Nacional e pelo Código Civil, bem como pela 

regulamentação baixada pela autoridade 

normativa, por este Estatuto Social e pelas 

normas internas a que está sujeita por força de 

sua vinculação à Cooperativa Central de 

Crédito Urbano – CECRED, tendo:  

 

[...] 

 

Art. 1º.  Sob a denominação de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS 

EMPRESÁRIOS DE TRANSPORTES 

DO SUL DO BRASIL – 

TRANSPOCRED, constituída em 

Assembleia Geral, na data de 16 de março de 

2006, é uma sociedade cooperativa de 

crédito, de natureza civil, de 

responsabilidade limitada, sem fins 

lucrativos e não sujeita à falência, regida pela 

legislação cooperativista, do Sistema 

Financeiro Nacional e pelo Código Civil, 

bem como pela regulamentação baixada pela 

autoridade normativa, por este Estatuto 

Social e pelas normas internas a que está 

sujeita por força de sua vinculação à 

Cooperativa Central de Crédito – Ailos, 

tendo:  

 

[...] 

 

Observação: alteração da marca “CECRED” 

para “Ailos” em todas as disposições do 

Estatuto Social. 

 

b) Alteração da alínea “c”, do art. 1º, que dispõe sobre a área de ação da Cooperativa: 

Antes Depois 

Art. 1º.  

  

[...] 

 

c) área de ação, para efeito de admissão de 

associados, sempre homologada pela 

Cooperativa Central, sem prejuízo da 

apreciação definitiva pelo Banco Central do 

Brasil limitada aos Estados de Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul; 

 

Art. 1º.  

  

[...] 

 

c) área de ação, para efeito de instalação das 

dependências físicas da Cooperativa e de 

admissão de associados, sempre homologada 

pela Cooperativa Central, sem prejuízo da 

apreciação definitiva pelo Banco Central do 

Brasil limitada aos Estados de Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul; 
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c) Inclusão da alínea “d” do art. 1º, que dispõe sobre a área de admissão da Cooperativa: 

Antes Depois 

Art. 1º 

 

[...] 

 

Não havia essa disposição. 

Art. 1º 

 

[...] 

 

d) área exclusiva para fins de admissão de 

cooperados, desde que garantidas as 

possibilidades de reunião, controle, 

realização de operações e prestação de 

serviços, por meios presenciais ou 

eletrônicos, podendo, de acordo com esses 

critérios, alcançar pessoas domiciliadas em 

qualquer localidade do território nacional; 

 

Observação: Redação incluída para a 

possibilitar a admissão de cooperados em 

todo o território nacional. 

 

d) Alteração do inciso III, do §1º, do art. 2º, que dispõe sobre a vinculação à Cooperativa 

Central: 

Antes Depois 

Art. 2º. 

 

[...] 

 

§ 1º 

 

[...] 

 

III – da regulamentação oficial e da própria 

Cooperativa Central quanto a risco de 

mercado e liquidez, risco de crédito, risco 

operacional e risco de imagem;  

Art. 2º  

 

[...] 

 

§ 1º 

 

[...] 

 

III – da regulamentação oficial e da própria 

Cooperativa Central quanto a risco de 

mercado e liquidez, risco de crédito, risco 

operacional, risco de imagem e risco 

socioambiental; 

 

Observação: Incluído o gerenciamento do 

risco socioambiental nas atribuições da 

Cooperativa conforme Resolução nº 4.327/14 

do CMN. 

 

e) Alteração do caput e do inciso IV do parágrafo único do art. 5º, que dispõem sobre a 

admissão: 

Antes Depois 
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Art. 5º. Podem associar-se à Cooperativa, 

aderindo automaticamente ao presente 

Estatuto Social, pessoas físicas que estejam na 

plenitude de sua capacidade civil, concordem 

com o presente Estatuto, preencham as 

condições nele estabelecidas, e que, exerçam, 

na sua área de ação, profissão ou atividade 

como empresários reconhecidos na área de 

transportes ou logística, nos estados do 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

 

 

[...] 

 

IV – pessoas jurídicas, desde que seus 

controladores sejam pessoas físicas e se 

enquadrem nos requisitos estabelecidos no 

caput deste artigo, sediadas na área de ação e 

abrangência da Cooperativa, e ainda, 

entidades e empresas sem fins lucrativos, 

observadas as disposições da legislação em 

vigor; 

 

 

 

Art. 5º. Podem associar-se à Cooperativa, 

aderindo automaticamente ao presente 

Estatuto Social, pessoas físicas que estejam 

na plenitude de sua capacidade civil, 

concordem com o presente Estatuto, 

preencham as condições nele estabelecidas, e 

que, exerçam, na sua área de ação e/ou 

admissão, profissão ou atividade como 

empresários reconhecidos na área de 

transportes ou logística, nos estados do 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

 

[...] 

 

IV – pessoas jurídicas, desde que seus 

controladores sejam pessoas físicas e se 

enquadrem nos requisitos estabelecidos no 

caput deste artigo, sediadas na área de ação, 

admissão e abrangência da Cooperativa, e 

ainda, entidades e empresas sem fins 

lucrativos, observadas as disposições da 

legislação em vigor; 

 

Observação: Redação incluída para a 

possibilitar a admissão de cooperados em 

todo o território nacional. 

 

f) Alteração do art. 18, que dispõe sobre o Capital Social: 

Antes Depois 

Art. 18. Em caso de readmissão, o associado 

que tiver se desligado em período inferior a 2 

(dois) anos deverá subscrever quotas-partes 

do capital social igual ao valor recebido 

quando da demissão. 

 

Art. 18. Em caso de readmissão, o associado 

que tiver se desligado deverá subscrever 

quotas-partes do capital social em valor 

compatível com as operações que pretender 

realizar com a Cooperativa, respeitada a 

quota-parte mínima prevista neste Estatuto 

Social. 

 

Observação: Flexibilização na readmissão 

de Cooperados com a Cooperativa. 

 

g) Inclusão do inciso II do art. 29, que dispõe sobre a Assembleia Geral: 

Antes Depois 

Art. 29. 

 

[...] 

 

Art. 29. 

 

[...] 
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Não havia essa disposição. II – o formato da Assembleia Geral, que 

poderá ser presencial, semipresencial ou 

digital; 

 

Observação: Incluída a possibilidade de 

realização de Assembleia Geral no formato 

semipresencial e digital, de acordo com a Lei 

nº 5.764/71. 

 

h) Exclusão do inciso VII do art. 39, que dispõe sobre a Assembleia Geral Ordinária: 

Antes Depois 

Art. 39. 

 

[...] 

 

VII – autorização de alienação, gravame ou 

oneração dos bens imóveis de uso próprio da 

Cooperativa; 

Art. 39. 

 

[...] 

 

Redação excluída. 

 

Observação: Transferida para o Conselho de 

Administração a competência de autorizar a 

venda de bem de uso próprio da Cooperativa. 

 

i) Inclusão do inciso XXI do art. 52, que dispõe sobre as Competências do Conselho de 

Administração: 

Antes Depois 

Art. 52.  

 

[...] 

 

Não havia essa disposição. 

Art. 52. 

 

[...] 

 

XXI – autorizar aquisição, alienação, gravame 

ou oneração dos bens imóveis de uso próprio 

da Cooperativa; 

 

Observação: Transferida para o Conselho de 

Administração a competência de autorizar a 

venda de bem de uso próprio da Cooperativa.  

 

j) Exclusão do inciso XV do art. 68, que dispõe sobre as Competências da Diretoria 

Executiva: 

Antes Depois 

Art. 68.  

 

[...] 

Art. 68.  

 

[...] 
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XV – designar, dentre os seus membros, os 

Diretores responsáveis pelos riscos de liquidez, 

operacional, de mercado e de crédito e demais 

atribuições perante o Banco Central do Brasil, 

de acordo com os padrões estabelecidos pelo 

Sistema CECRED. 

 

Redação excluída. 

 

Observação: Disposição excluída da Diretoria 

Executiva a competência de indicar  o Diretor 

Responsável pelo gerenciamento de riscos. A 

atribuição passa a ser do Diretor 

Administrativo, nos termos da Resolução nº 

4.557/17 do CMN.  

 

k) Alteração dos incisos IV e VI do art. 70, que dispõe sobre as Competências do Diretor 

Executivo: 

Antes Depois 

Art. 70.  

 

[...] 

 

IV – autorizar a alienação de bens móveis e 

imóveis, que sejam ou não de uso próprio da 

Cooperativa, podendo firmar, em conjunto com 

outro integrante da Diretoria Executiva, ou 

ainda com mandatário regularmente 

constituído, todos os documentos, inclusive 

contratos e escrituras públicas, e tomar 

quaisquer outras providências com vistas à 

concretização e a execução da aquisição, 

alienação ou oneração dos referidos bens, 

exigindo-se autorização expressa da 

Assembleia Geral apenas para a aquisição, 

alienação ou oneração de bens imóveis de uso 

próprio da Cooperativa;  

 

[...] 

 

VI – assinar isoladamente por si ou por 

mandatário(s) constituído(s), a documentação 

relativa a acordos em processos judiciais, 

acordos extrajudiciais e convenções coletivas e 

a documentação relativa aos colaboradores 

(admissão, demissão e atualizações), ceder e 

empenhar ou renunciar direitos de interesse da 

Cooperativa, a correspondência de rotina e 

todos e quaisquer outros documentos da 

Cooperativa, desde que, por força do presente 

Estatuto Social e/ou do Regimento Interno não 

exijam assinatura conjunta; 

Art. 70.  

 

[...] 

 

IV – autorizar a alienação de bens móveis e 

imóveis, que sejam ou não de uso próprio da 

Cooperativa, podendo firmar, em conjunto com 

outro integrante da Diretoria Executiva, ou 

ainda com mandatário regularmente 

constituído, todos os documentos, inclusive 

contratos e escrituras públicas, e tomar 

quaisquer outras providências com vistas à 

concretização e a execução da aquisição, 

alienação ou oneração dos referidos bens, 

exigindo-se autorização expressa do Conselho 

de Administração apenas para a aquisição, 

alienação ou oneração de bens imóveis de uso 

próprio da Cooperativa;  

 

[...] 

 

VI – assinar isoladamente por si ou por 

mandatário(s) constituído(s), a documentação 

relativa a acordos e constituição de preposto 

em processos judiciais, acordos extrajudiciais e 

convenções coletivas e a documentação relativa 

aos colaboradores (admissão, demissão e 

atualizações), ceder e empenhar ou renunciar 

direitos de interesse da Cooperativa, a 

correspondência de rotina e todos e quaisquer 

outros documentos da Cooperativa, desde que, 

por força do presente Estatuto Social e/ou do 

Regimento Interno não exijam assinatura 
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conjunta; 

 

Observações:  

Transferida para o Conselho de Administração 

a competência de autorizar a venda de bem de 

uso próprio da Cooperativa. 

 

Incluída nas competências do Diretor 

Executivo, a possibilidade de assinar 

isoladamente, carta de preposto em ação 

judicial. 

 

 

l) Alteração do inciso II do art. 71, que dispõe sobre as Competências do Diretor de 

Operações: 

Antes Depois 

Art. 71.  

 

[...] 

 

II – autorizar a alienação de bens móveis e 

imóveis, que sejam ou não de uso próprio da 

Cooperativa, podendo firmar, em conjunto com 

outro integrante da Diretoria Executiva, ou 

ainda com mandatário regularmente 

constituído, todos os documentos, inclusive 

contratos e escrituras públicas, e tomar 

quaisquer outras providências com vistas à 

concretização e a execução da aquisição, 

alienação ou oneração dos referidos bens, 

exigindo-se autorização expressa da 

Assembleia Geral apenas para a aquisição, 

alienação ou oneração de bens imóveis de uso 

próprio da Cooperativa; 

Art. 71.  

 

[...] 

 

II – autorizar a alienação de bens móveis e 

imóveis, que sejam ou não de uso próprio da 

Cooperativa, podendo firmar, em conjunto com 

outro integrante da Diretoria Executiva, ou 

ainda com mandatário regularmente 

constituído, todos os documentos, inclusive 

contratos e escrituras públicas, e tomar 

quaisquer outras providências com vistas à 

concretização e a execução da aquisição, 

alienação ou oneração dos referidos bens, 

exigindo-se autorização expressa do Conselho 

de Administração apenas para a aquisição, 

alienação ou oneração de bens imóveis de uso 

próprio da Cooperativa; 

 

Observação: Transferida para o Conselho de 

Administração a competência de autorizar a 

venda de bem de uso próprio da Cooperativa. 

 

m)  Alteração do inciso II e inclusão dos incisos XIII e XIV do art. 72, que dispõem sobre as 

Competências do Diretor Administrativo: 

Antes Depois 

Art. 72.  

 

[...] 

Art. 72.  

 

[...] 
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II – autorizar a alienação de bens móveis e 

imóveis, que sejam ou não de uso próprio da 

Cooperativa, podendo firmar, em conjunto com 

outro integrante da Diretoria Executiva, ou 

ainda com mandatário regularmente 

constituído, todos os documentos, inclusive 

contratos e escrituras públicas, e tomar 

quaisquer outras providências com vistas à 

concretização e a execução da aquisição, 

alienação ou oneração dos referidos bens, 

exigindo-se autorização expressa da 

Assembleia Geral apenas para a aquisição, 

alienação ou oneração de bens imóveis de uso 

próprio da Cooperativa; 

 

[...] 

 

Não havia essa disposição. 

 

 

II – autorizar a alienação de bens móveis e 

imóveis, que sejam ou não de uso próprio da 

Cooperativa, podendo firmar, em conjunto com 

outro integrante da Diretoria Executiva, ou 

ainda com mandatário regularmente 

constituído, todos os documentos, inclusive 

contratos e escrituras públicas, e tomar 

quaisquer outras providências com vistas à 

concretização e a execução da aquisição, 

alienação ou oneração dos referidos bens, 

exigindo-se autorização expressa do Conselho 

de Administração apenas para a aquisição, 

alienação ou oneração de bens imóveis de uso 

próprio da Cooperativa; 

 

[...] 

 

XIII – responder em conjunto com o Diretor 

Executivo pelo gerenciamento dos riscos, 

dentre eles, os riscos de crédito, de mercado, 

operacional, socioambiental e de liquidez da 

Cooperativa, implantando medidas para a sua 

mitigação, respondendo por estes riscos perante 

o Banco Central do Brasil e os Conselhos de 

Administração e Fiscal; 

XIV – responder pelo gerenciamento de capital 

perante o Banco Central do Brasil e os 

Conselhos de Administração e Fiscal;  

 

Observação: Incluída para o Diretor 

Administrativo a competência de 

gerenciamento dos riscos da Cooperativa 

(crédito,  liquidez, mercado, etc), nos 

termos da Resolução nº 4.557/17 do CMN. 

 


