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PARECER JURÍDICO 
 
 
De: Departamento Jurídico 
Para: Presidente do SOEGO 
 
 
Senhora Presidente, 
 
 
 
 
Com relação à PARALISAÇÃO DE ADVERTÊNCIA dos COOPERADOS da UNIODONTO na 
data de 04 de dezembro pelas Clinicas de Radiologia Odontológica e Imaginologia com 
atendimento exclusivamente dos casos de urgência e emergência passamos a analisar 
o assunto.  
 
 

1. Considerando que os valores pagos pela Cooperativa não atendem as 
necessidades dos Cooperados, pessoa jurídica, valores congelados desde o ano 
de 2004, que realizam atividades de Radiologia Odontológica e Imaginologia, os 
mesmos entenderam por bem deflagrar o movimento paredista, e entendendo 
estar amparados pelo artigo 9º  do Estatuto Social. 

 
2. Considerando que Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que 

reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma 
atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro. As cooperativas são 
sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a 
falência, constituídas para prestar serviços aos associados; 

 
3.  Considerando que as características das Cooperativas são:  - variabilidade, ou dispensa do 

Capital Social;  - concurso de sócios em número mínimo necessário a compor a administração 
da sociedade, sem limitação de número máximo;  - limitação do valor da soma de quotas do 
Capital Social que cada sócio poderá tomar;  - intransferibilidade das quotas do capital a 
terceiros estranhos à sociedade, ainda que por herança; - quorum, para a assembléia geral 
funcionar e deliberar, fundado no número de sócios presentes à reunião, e não no capital social 
representado; - direito de cada sócio a um só voto nas deliberações tenha ou não capital a 
sociedade, e qualquer que seja o valor de sua participação; - distribuição dos resultados, 
proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo 
ser atribuído juro fixo ao capital realizado; - indivisibilidade do fundo de reserva entre os 
sócios, ainda que em caso de dissolução da sociedade. 

 
 
4.  Considerando a responsabilização dos sócios, a saber: O art. 1.095 do Código Civil estabelece a 

responsabilidade dos sócios da cooperativa, que pode ser limitada ao valor de suas quotas no 
capital social ou ilimitada. Note-se que, em ambas as hipóteses, a responsabilização do 
cooperado será sempre subsidiária, nos termos do que prevê o art. 13 da Lei n. 5.764/71 (“A 
responsabilidade do associado para com terceiros, como membro da sociedade, somente 
poderá ser invocada depois de judicialmente exigida da cooperativa”). É limitada a 
responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde somente pelo valor de suas quotas e 
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pelo prejuízo verificado nas operações sociais, guardada a proporção de sua participação nas 
mesmas operações. É ilimitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde 
solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. 

 

5.  Assim, as Cooperativas são regidas pelo Código Civil e demais Leis e ainda as 
regras constantes do Estatuto, sendo estas chamadas de norma interna 
corporis. 

 

6. Logo, a busca por aumento nos valores fixados pelo Conselho de Administração 
deve ocorrer dentro das instâncias internas, sob pena de violação ao Estatuto e 
Regimentos por ventura existentes. 

 

7. Mister frisar que reclamação advinda do não atendimento na referida 
paralisação não causará prejuízos exclusivos a marca Uniodonto e sim a todos 
os cooperados que a integram. 

 

8. De outro lado, a condição de cooperado não é vinculante, cabendo àqueles 
insatisfeitos, ultrapassada a discussão nos fóruns competentes o pedido de 
exclusão, visando não macular os interesses daqueles em que a Cooperativa 
efetivamente atende. 

 
 
 
Salvo melhor juízo, é o parecer. 
 
 
Goiânia, 04 de dezembro de 2012. 
 
 
ARLETE MESQUITA – OAB-GO 13.680 
 
 


