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ASSOCIAÇÃO

INTRODUÇÃO

A cooperação está cada vez mais presente nas discussões e debates de 
alternativas para acelerar o desenvolvimento econômico e social dos 
países como parte de solução para diversos problemas de uma sociedade 
mais complexa.

Nesse contexto, a cooperação entre as empresas tem se destacado 
como um meio capaz de torná-las mais competitivas. Fortalecer o poder 
de compras, compartilhar recursos, combinar competências, dividir o 
ônus de realizar pesquisas tecnológicas, partilhar riscos e custos para 
explorar novas oportunidades, oferecer produtos com qualidade superior 
e diversificada são estratégias cooperativas que têm sido utilizadas com 
mais frequência, anunciando novas possibilidades de atuação no mercado.

Várias dessas estratégias cooperativas ganham um caráter formal de 
organização e caracterizam-se como “empreendimentos coletivos”. 
Existem muitas modalidades de formalização institucional desses 
empreendimentos. Destacam-se as Associações, as Cooperativas, as 
Centrais de Negócios, os Consórcios de Empresas, as Sociedades de 
Propósito Específicas, a Sociedade de Garantia de Crédito, entre outras.

O Sebrae acredita que, pela cooperação, pode-se criar um diferencial 
competitivo para os pequenos negócios rurais e urbanos, contribuindo 
para sua perenidade e crescimento. Os desafios são muito grandes e 
as oportunidades também. É cada vez mais óbvia a conclusão de que as 
empresas que se mantiverem isoladas, agindo sozinhas, terão maiores 
dificuldades em enfrentá-los e em se manterem competitivas. Isso é 
particularmente verdade para os pequenos negócios, que acessam com 
mais dificuldade os serviços financeiros e que apresentam carências nos 
campos gerenciais e tecnológicos.
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Aprender a trabalhar em conjunto, estabelecendo e mantendo relações de 
parceria, passa a ser uma nova fronteira para ampliar a competitividade dos 
pequenos negócios. O Sebrae estabeleceu para si a missão de promover 
a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios 
e fomentar o empreendedorismo para fortalecer a economia nacional.1 
E, para cumpri-la, mantém-se atualizado sobre as tendências locais e 
mundiais que afetam os negócios e gera soluções que contribuam para o 
fortalecimento desses negócios no País.

Consciente da importância da cooperação para o sucesso no cenário atual, o 
Sebrae prioriza a cultura da cooperação e investe em soluções que possam 
promovê-la. E, para disseminar conhecimentos sobre as possibilidades que 
a cooperação gera, publica a Série Empreendimentos Coletivos.

Escrita de modo a permitir uma consulta objetiva e obter respostas simples 
para as perguntas mais comuns sobre empreendimentos coletivos, a série 
não tem a pretensão de ser um compêndio sobre o assunto, nem de se 
aprofundar nele. Pretende, sim, ser uma ferramenta básica de consulta 
para todos aqueles que desejam obter informações sobre as temáticas 
relacionadas com a cultura da cooperação: Associação, Cooperativa, 
Cooperativa de Crédito, Central de Negócio, Consórcio de Empresas, 
OSCIP, Sociedade de Propósito Específico, Cultura da Cooperação, Rede 
de Empresas e Sociedade de Garantia de Crédito – SGC.

O Sebrae acredita que a cooperação é uma nova cultura que poderá 
revolucionar os negócios. Conheçam na Série Empreendimentos Coletivos 
alguns modelos de união de esforços e inspire-se para utilizar a estratégia 
que pode ampliar, de forma inovadora, a competitividade dos pequenos 
negócios urbanos e rurais: a cooperação!

1 SEBRAE 2022 – Mapa Estratégico do Sistema Sebrae, Dezembro de 2012.
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O QUE É ASSOCIAÇÃO?

A Lei nº 10.406/2002, em seu art. 53, define associação como: “Constitui-se as 
associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos”.

É formada por pessoas naturais (ou físicas, como denominadas na área 
tributária) que têm objetivos comuns, exceto o de auferir lucro por meio da 
pessoa jurídica, e que possuem objetivos e finalidades diferentes entre si. 
No entanto, unem-se nessa nomenclatura por possuírem características 
semelhantes e básicas.

Excepcionalmente é permitida a admissão de pessoas jurídicas como 
associadas de cooperativas.

Para ingressar em uma cooperativa, a pessoa jurídica deverá ter por objeto 
as mesmas atividades econômicas que os demais associados pessoas 
físicas (ou atividades correlatas).

São também admitidas nas cooperativas as pessoas jurídicas sem fins 
lucrativos (Lei nº 5.764, de 1971, art. 6º, inciso I).

Associação, em sentido amplo, é qualquer iniciativa formal ou informal 
que reúne pessoas físicas ou outras sociedades jurídicas com objetivos 
comuns, visando superar dificuldades e gerar benefícios para os seus 
associados. Formalmente, qualquer que seja o tipo de associação, pode-se 
dizer que a associação é uma forma jurídica de legalizar a união de pessoas 
em torno de necessidades e objetivos comuns. Sua constituição permite a 
construção de melhores condições do que aquelas que os indivíduos teriam 
isoladamente para a realização dos seus objetivos.

A associação então é a forma mais básica para se organizar juridicamente um 
grupo de pessoas (físicas ou jurídicas) para a realização de objetivos comuns. 
Esquematicamente, pode-se representar as associações como sendo:
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BENEFÍCIOS NECESSIDADES E
OBJETIVOS COMUNS

SOCIEDADE/
MERCADO

PESSOAS/
EMPRESA

ASSOCIAÇÕES

As associações assumem os princípios de uma doutrina que se chama 
associativismo e que expressa a crença de que juntos pode-se encontrar 
soluções melhores para os conflitos que a vida em sociedade apresenta. 
Esses princípios são reconhecidos no mundo todo e embasam as várias 
formas que as associações podem assumir: OSCIP, cooperativas, sindicatos, 
fundações, organizações sociais, rede de empresas e clubes. O que 
diferenciará a forma jurídica de cada tipo de associação são basicamente 
os objetivos que se pretende alcançar. Os princípios do associativismo 
reconhecidos em praticamente todo o mundo são:

• Princípio da adesão voluntária e livre – As associações são organizações 
voluntárias, abertas a todas as pessoas aptas a usar seus serviços e 
dispostas a aceitar as responsabilidades de sócio, sem discriminação 
social, racial, política, religiosa e de gênero.

• Princípio da gestão democrática pelos sócios – As associações são 
organizações democráticas, controladas por seus sócios, que participam 
ativamente no estabelecimento de suas políticas e na tomada de decisões. 
Homens e mulheres eleitos como representantes são responsáveis para 
com os sócios.
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• Princípio da participação econômica dos sócios – Os sócios contribuem 
de forma equitativa e controlam democraticamente as suas associações. 
Os sócios destinam eventual superávit para os seus objetivos por meio de 
deliberação em assembleia geral.

• Princípio da autonomia e independência – As associações são 
organizações autônomas de ajuda mútua, controladas por seus sócios. 
Entrando em acordo operacional com outras entidades, inclusive 
governamentais, ou recebendo capital de origem externa, devem fazê-lo 
de forma a preservar seu controle democrático pelos sócios e manter sua 
autonomia.

• Princípio da educação, formação e informação – As associações 
devem proporcionar educação e formação aos sócios, dirigentes eleitos e 
administradores, de modo a contribuir efetivamente para o seu desenvolvimento. 
Eles deverão informar o público em geral, particularmente os jovens e os líderes 
formadores de opinião, sobre a natureza e os benefícios da cooperação.

• Princípio da interação – As associações atendem a seus sócios mais 
efetivamente e fortalecem o movimento associativista trabalhando juntas, 
por meio de estruturas locais, nacionais, regionais e internacionais.

• Princípio do interesse pela comunidade – As associações trabalham pelo 
desenvolvimento sustentável de suas comunidades, municípios, regiões, 
estados e país por meio de políticas aprovadas por seus membros.
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

De modo geral as associações caracterizam-se por:

1. reunião de duas ou mais pessoas para a realização de objetivos comuns 
(lembrando que a lei não define o número legal para criar uma associação);

2. seu patrimônio é constituído pela contribuição dos associados ou de 
seus membros, por doações, subvenções. Não possui capital social, 
por isso dificulta a obtenção de financiamento junto às instituições 
financeiras;

3. seus fins podem ser alterados pelos associados;

4. seus associados deliberam livremente;

5. são entidades do direito privado e não público.

Seguem as principais características das associações e algumas definições 
que possibilitarão uma compreensão básica sobre aspectos relacionados a 
gestão, finalidade e tributação.

Conceito

Associações são pessoas jurídicas formadas pela união de pessoas que 
se organizam para a realização de atividades não econômicas, ou seja, 
sem finalidades lucrativas. Nessas entidades, o fator preponderante 
são as pessoas que as compõem. São entidades de direito privado e 
não público.

Finalidade

• Defesa e promoção dos interesses das pessoas (físicas e/ou jurídicas) 
que a constituíram.
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• As associações, de acordo com a sua finalidade, podem ser classificadas 
em 3 grupos principais:

1. aquelas que têm por fim o interesse pessoal dos próprios associados, sem 

objetivo de lucro, como as sociedades recreativas ou literárias;

2. as que têm objeto principal a realização de uma obra estranha ao interesse 

pessoal dos associados, e que fique sob a dependência da associação ou se torne 

dela autônoma, por exemplo, as associações beneficentes. Embora seus associados 

possam visar ao interesse pessoal, sua finalidade primordial é a de prover uma obra 

de caridade em benefício de terceiros;

3. as associações que têm por finalidade principal ficarem subordinadas a 

uma obra dirigida autonomamente por terceiras pessoas.

Gestão

Por seus princípios doutrinários as associações se baseiam na autogestão. 
Por meio de assembleia geral dos sócios, são definidas as políticas e 
linhas de ação da instituição, bem como se elege uma diretoria que será 
responsável pela administração da associação.

Legislação

As associações estão regulamentadas tanto na Constituição Federal quanto 
no Código Civil. Em ambos, estão descritas as leis que regem o modelo em 
nosso País e que embasam sua organização. Em alguns estados pode-se 
encontrar legislação específica para atender uma ou outra especificidade 
estadual, mas qualquer que seja a legislação deverá estar subordinada às 
leis federais. Abaixo estão descritos os locais na Constituição e no Código 
Civil onde estão os artigos relacionados ao tema: 

• Constituição Federal (artigo 5o, XVII a XXI, e artigo 174, § 2o). 

• Lei nº 10.406/2002, artigos 53 a 61 e 2031.
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Número de pessoas para se formar uma associação

As associações não se formam por contrato, e sim por Estatuto2, mas 
pela união de pessoas, sem direitos e obrigações recíprocas (art. 981 
da Lei nº 10.406/2002). As associações se propõem a realizar atividades 
não destinadas a proporcionar interesse econômico aos associados, 
entretanto podem participar de atividades lucrativas para alcançar os 
seus objetivos. O que não faz parte da essência da associação é o lucro 
como finalidade. O eventual lucro, ou sobra, arrecadado pela associação 
deve ser nela “investido”.

Patrimônio

Formado por taxa paga pelos associados, doações, fundos e reservas. Não 
possui capital social.

Toda associação com personalidade jurídica é dotada de patrimônio e 
movimentação financeira, porém não poderá repartir o retorno econômico 
entre os associados, uma vez que será usada no fim da associação e nunca 
está sujeita à falência3 ou recuperação econômica.

Remuneração de dirigentes e resultados financeiros

• Não remuneram seus dirigentes nem distribuem sobras entre seus 
associados, conforme princípio das instituições sem fins lucrativos. Os 
dirigentes recebem apenas o reembolso das despesas realizadas para o 
desempenho dos seus cargos.

2 Algumas observações sobre o Estatuto: os objetivos sociais no Estatuto devem atender 
ao menos uma das finalidades do art. 3º da Lei nº 9.790/99. As cláusulas estatutárias que 
disponham expressamente sobre as matérias referidas no art. 4º da Lei nº 9.790/99. Por fim, 
as entidades que prestam serviços de educação ou de saúde devem fazer constar em seus 
estatutos que tais serviços serão prestados de forma inteiramente gratuita, conforme art. 3º, 
incisos III e IV, da Lei nº 9.790/99 e art. 6º do Decreto nº 3.100/99).
3 Ver definição de falência em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Falência.
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• São mantidas por meio da contribuição dos sócios ou de cobrança pelos 
serviços prestados; contratos e acordos firmados com empresas e agências 
nacionais e internacionais; doações, legados e heranças; rendimentos de 
aplicações de seus ativos financeiros e outros, pertinentes ao patrimônio 
sob a sua administração; recebimento de direitos autorais etc.

Tributação

A tributação das associações é um dos maiores complicadores para esse 
tipo de instituição, principalmente por não haver indicações claras sobre 
todos os tributos (tributo inclui impostos, taxas e contribuições), pelas 
várias possibilidades de atuação das associações e pelo fato de muitos 
tributos terem legislações diferentes nos vários níveis de governo (federal, 
estadual e municipal). É importante considerar ainda as várias alterações 
que a legislação tributária vai sofrendo ao longo do tempo.

Existem três tipos de categorias de relações com a obrigação de pagar tributos:

• na imunidade, a sociedade não é submetida a determinados impostos 
e taxas por força constitucional. É o caso das associações filantrópicas e 
todas as demais sociedades que não têm “renda”. Ficam imunes ao Imposto 
de Renda Pessoas Jurídicas. Maiores informações no “Saiba Mais”;

• a não incidência, que é quando o ato realizado não se encaixa no que 
é previsto na legislação correspondente. Por exemplo, a transferência 
de produtos do associado para a sua cooperativa não é considerada 
“circulação de mercadorias”. Por isso, não incide nessa operação o Imposto 
de Circulação de Mercadorias;

• a incidência, que é quando, genericamente, deve ser recolhido o tributo. 
Em relação à incidência, quatro possibilidades podem ocorrer:

 - o produto é tributado. O imposto (taxa ou contribuição) deve ser recolhido;

 - o produto é, especificamente, não tributado, por força de lei. Nesse caso, 
há incidência, mas uma lei livra o produto de determinado imposto;
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 - o produto é isento. Nesse caso, o produto é tributado, mas uma decisão 
do poder público libera o recolhimento do imposto correspondente. 
Dos produtos da cesta básica, as hortaliças e as frutas são isentas do 
ICMS por decisão do próprio poder público;

 - o diferimento ocorre quando o imposto é devido, está presente na nota 
fiscal, mas aquele é assumido temporariamente pelo poder público (o 
governo empresta) com a finalidade de incentivar o consumo. É o caso 
das compras de adubo.

A legislação tributária brasileira é muito confusa: em alguns casos há a isenção 
em um estado e não há em outro, os estados e municípios têm autonomia para 
decidir sem seus tributos se efetuam ou não a cobrança. Vamos destacar aqui 
os mais importantes e que afetam as associações diretamente: 

Impostos federais
• Imposto sobre importação: Caso a associação importe algum produto.

• Imposto sobre exportação: Caso a associação exporte algum produto.

• Imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza (IRPJ): 
Isentas. Se apurar proveniente de aplicações financeiras de renda fixa 
ou de renda variável, sofrerá ganho de capital4 tributação de imposto de 
renda (RIR/99, art. 174). No caso das associações, ocorre a imunidade 
(são liberadas pela constituição) desde que cumpram alguns requisitos, 
especialmente no que se refere:

 - à não remuneração de dirigentes;

 - à não distribuição de sobras/ganhos financeiros para os seus 
associados;

 - à aplicação de suas rendas e patrimônio na consecução dos objetivos, 
em território nacional.

4 Mais informações sobre ganhos de capital em: http://www.contabeis.com.br/termos-
contabeis/ganho_de_capital. 
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• Cabem também as retenções do imposto na fonte nos pagamentos de 
salários (de empregados cuja remuneração ultrapasse a tabela de IRPF), 
recolhidas mensalmente, bem como os recolhimentos correspondentes 
sobre eventuais ganhos obtidos em aplicações financeiras.

• É obrigatória a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica.

• Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI): Ocorre quando a associação 
compra algum produto industrializado (o imposto vem embutido no preço). 
No caso de a associação industrializar e vender algum de seus produtos, 
dependerá do tipo de produto (há produtos que são isentos) para ocorrer o 
imposto. A isenção somente ocorrerá caso a associação consiga a equiparação 
com o atual regime jurídico da microempresa.

• Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): Pago nas operações de 
crédito, câmbio, seguros e outras aplicações bancárias.

• Imposto Territorial Rural (ITR): Pago sobre eventuais propriedades que 
a associação tenha em área rural.

Contribuições para a União
• Encargos trabalhistas e previdenciários – INSS, FGTS e outros: Em 
relação à folha de pessoal (empregados contratados), a associação recolhe 
aproximadamente 52% de encargos (contribuição patronal, FGTS, férias, 13º etc.).

• Contribuição sobre a produção rural: As associações que eventualmente 
desenvolvem atividades produtivas rurais (como devem fazer todos os 
produtores rurais) pagam 2,5% ao INSS sobre a receita bruta da comercialização 
da produção.

• Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins): Caso 
aufira receitas estranhas ao objeto social sofrerá tributação a alíquota de 7,6% 
(§ 2º, art. 47, IN SRF nº 247/2002). Nem as associações nem as cooperativas 
estavam submetidas a essa contribuição nas operações com associados. No 
entanto, uma Medida Provisória recente retirou todas as sociedades civis da 
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isenção do Cofins. Agora, é obrigatório o pagamento de 3% sobre a receita bruta 
proveniente da venda de mercadorias e serviços, sendo que sobre ela podem 
ser aplicadas algumas deduções. Alguns ramos do cooperativismo, seguindo 
orientações de seus departamentos jurídicos, estão fazendo depósito em juízo 
dessa contribuição enquanto aguardam decisão judicial definitiva sobre o caso.

Taxas para a União
• Taxas portuárias: Para eventual utilização dos portos no caso de exportação.

• Taxas de classificação: Devidas aos Ministérios da Agricultura ou da Saúde 
para inspeção, fiscalização e licenciamento de comercialização de produtos 
animais ou vegetais. No caso de a associação ter produtos industrializados, 
com marca própria, deverá registrá-los, conforme o caso, em um dos 
ministérios acima mencionados.

Impostos para os estados
• Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

• Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

• Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS): De modo geral, o 
fisco estadual vem cobrando o ICMS para a circulação de mercadorias 
(movimentação física de qualquer produto ocasionada por operações 
realizadas no exercício do comércio, da indústria ou da produção de bens 
econômicos) das associações. Alguns estados estabeleceram percentuais 
menores ou mesmo isentaram as operações de associações. Em outros, 
são determinados produtos que são isentos.

As associações, ao contrário das cooperativas, não contam com a não 
incidência do ICMS nas operações entre associados e a sua entidade. Mas 
podem ser beneficiadas (como também as outras empresas e cooperativas) 
por políticas estaduais e locais que desejam incentivar determinada 
atividade produtiva, como no caso da comercialização de produtos da cesta 
básica, da venda de artesanato etc.
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Taxa para os estados
• Taxa de registro das associações nos cartórios.

Impostos para os municípios
• Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU): Pago sobre as propriedades 
da associação na cidade.

• Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN): Há toda 
uma polêmica a respeito do recolhimento do ISSQN. Nos casos em que 
profissionais vinculados à associação já recolhem ISSQN, não há por 
que repetir o recolhimento. Nos demais casos, enquanto não há uma 
legislação específica, cabe uma alíquota (que varia de município para 
município) sobre os pagamentos de serviços prestados pela associação, 
a não ser que consigam negociar com as prefeituras uma declaração de 
não incidência. Os municípios têm autonomia para cobrar ou isentar as 
associações desse imposto. As associações que prestam serviços devem 
se inscrever nas prefeituras do local de suas sedes, requerendo a isenção 
de ISS se for o caso.

• Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos: 
Imposto embutido no preço dos combustíveis.

• Laudêmio: No caso da utilização de terras públicas.

• Imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis por atos onerosos 
ou acessão física.

Taxas para o município
• Taxa de limpeza pública.

• Taxa de iluminação pública.

• Outras inúmeras taxas e contribuições dependendo do serviço prestado 
pelo órgão público.
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TIPOS DE ASSOCIAÇÃO

O termo associação agrega uma série de modelos de organização 
(associações, institutos, clubes etc.) que possuem objetivos e finalidades 
diferentes entre si, mas que se unem nessa nomenclatura por possuírem 
características básicas semelhantes:

• reunião de duas ou mais pessoas para a realização de objetivos comuns. 
A atual legislação não estipula o número exato para a criação de uma 
associação;

• seu patrimônio é constituído pela contribuição dos associados, por 
doações, subvenções etc.;

• seus fins podem ser alterados pelos associados;

• os seus associados deliberam livremente;

• são entidades de direito privado e não público.

De modo geral, essas organizações (associações) não têm na atividade 
econômica o seu objetivo principal, mas a defesa dos interesses de um 
determinado grupo de pessoas, que encontrou na união de esforços 
uma melhor solução para determinados problemas. São organizações 
com finalidade de:

• prestar assistência social e cultural;

• atuar na defesa dos direitos das pessoas ou de classes específicas de 
trabalhadores e/ou empresários;

• defesa do meio ambiente;

• clubes de serviços;

• entidades filantrópicas;

• religiosas;

• clubes esportivos, entre outros.
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Alguns tipos mais comuns são:

Associações filantrópicas

Reúnem voluntários que prestam assistência social a crianças, idosos, 
pessoas carentes. Seu caráter é basicamente o da assistência social.

Associações de pais e mestres

Representam a organização da comunidade escolar com vistas à 
obtenção de melhores condições de ensino e integração da escola 
com a comunidade. Em algumas escolas se responsabilizam por parte 
da gestão escolar.

Associações em defesa da vida

Normalmente são organizadas para defender pessoas em condições 
marginais na sociedade ou que não estão em condições de superar suas 
próprias limitações. Associação de meninos de rua, aidéticos, crianças 
com necessidades especiais. Ex.: APAE, Alcoólicos Anônimos.

Associações culturais, desportivas e sociais

Organizadas por pessoas ligadas ao meio artístico, têm objetivos 
educacionais e de promoção de temas relacionados às artes e questões 
polêmicas da sociedade tais como racismo, gênero, violência. Fazem parte 
desse grupo os clubes esportivos e sociais.

Associações de consumidores

Organizações voltadas para o fortalecimento dos consumidores frente aos 
comerciantes, à indústria e ao governo.
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Associações de classe

Representam os interesses de determinada classe profissional e/ou 
empresarial. Ex.: Associações Comerciais, FIEMG.

Associações de produtores

Incluem-se as associações de produtores, de pequenos proprietários rurais, 
de artesãos que se organizam para realização de atividades produtivas e/
ou defesa de interesses comuns e representação política.



21

ASSOCIAÇÃO

DIFERENÇAS ENTRE ASSOCIAÇÃO E COOPERATIVA

Por ser o associativismo a doutrina básica ou inspiradora dos modelos 
organizativos de base coletiva, costuma haver alguma confusão na hora de 
escolher um modelo ou outro. Essa confusão é maior quando o objetivo da 
organização envolve atividade econômica.

O objetivo aqui é apresentar as diferenças entre associações e cooperativas 
de modo a possibilitar um melhor entendimento sobre ambas e, assim, 
orientar quanto à escolha de um ou outro modelo.

A diferença essencial está na natureza dos dois processos. Enquanto 
as associações são organizações que têm por finalidade a promoção de 
assistência social, educacional, cultural, representação política, defesa 
de interesses de classe, filantropia, as cooperativas têm finalidade 
essencialmente econômica, seu principal objetivo é viabilizar o negócio 
produtivo de seus associados junto ao mercado.

A compreensão dessa diferença é o que determina a melhor adequação de 
um ou outro modelo. Enquanto a associação é adequada para levar adiante 
uma atividade social, a cooperativa é mais adequada para desenvolver uma 
atividade comercial em média ou grande escala de forma coletiva.

Essa diferença de natureza estabelece também o tipo de vínculo e o 
resultado que os associados recebem de suas organizações.

Nas cooperativas os associados são os donos do patrimônio e os 
beneficiários dos ganhos que o processo por eles organizado propiciará. 
Uma cooperativa de trabalho beneficia os próprios cooperados, o mesmo 
em uma cooperativa de produção. As sobras que porventura houverem das 
relações comerciais estabelecidas pela cooperativa podem, por decisão 
de assembleia geral, serem distribuídas entre os próprios cooperados, 
sem contar o repasse dos valores relacionados ao trabalho prestado pelos 
cooperados ou da venda dos produtos por eles entregues na cooperativa.
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Em uma associação, os associados não são propriamente os seus “donos”. 
O patrimônio acumulado pela associação em caso da sua dissolução deverá 
ser destinado a outra instituição semelhante, conforme determina a lei. Os 
ganhos eventualmente auferidos pertencem à sociedade e não aos associados 
que deles não podem dispor, pois, também de acordo com a lei, deverão ser 
destinados à atividade fim da associação. Na maioria das vezes os associados 
não são nem mesmo os beneficiários da ação do trabalho da associação.

A associação tem uma grande desvantagem em relação à cooperativa: 
ela engessa o capital e o patrimônio; em compensação, tem algumas 
vantagens que compensam grupos que querem se organizar, mesmo para 
comercializar seus produtos: o gerenciamento é mais simples e o custo de 
registro é menor.

Em sendo o objetivo econômico, o modelo mais adequado é a cooperativa.

O quadro a seguir resume as principais diferenças entre associação e 
cooperativa.

Quadro comparativo – Associação x Cooperativa

Características Associação Cooperativa

1. Definição Legal Constituem-se as 
associações pela união 
de pessoas que se 
organizarem para fins 
não econômicos (art. 53, 
Lei nº 10.406/2002).

São sociedades de pessoas, 
com forma e natureza jurídica 
próprias, de natureza civil, não 
sujeitas a falência, constituídas 
para prestar serviços aos 
associados, distinguindo-se das 
demais sociedades (art. 4º, Lei nº 
5.764/71).

2. Objetivos Prestar serviços de 
interesse econômico, 
técnico, legal, cultural 
e político de seus 
associados.

Prestar serviços de interesse 
econômico e social aos 
cooperados, viabilizando e 
desenvolvendo sua atividade 
produtiva. 
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Características Associação Cooperativa

3. Legislação Constituição Federal 
(art. 5º, XVII a XXI, e art. 
174, § 2º).

Lei nº 10.406/2002, arts. 
53 a 61.

Lei nº 6.015/1973, arts. 
114 a 120.

Constituição Federal (art. 5º, XVII a 
XXI, e art. 174, § 2º).

Lei nº 5.764/71.

4. Mínimo de 
Pessoas para 
Constituição

A lei não define o 
número mínimo de 
pessoas (físicas e/
ou jurídicas) para 
se constituir uma 
associação.

20 (vinte pessoas) (se singulares), 
físicas, exclusivamente. 
Excetuando as cooperativas de 
trabalho, para as quais se exige o 
mínimo de 7 (sete) pessoas.

Art. 6º e subsequentes da Lei 
nº 5.764/1971.

5. Roteiro 
Simplificado para 
Constituição

Definição do grupo de 
interessados.

Definição dos objetivos 
concretos do grupo.

Elaboração conjunta do 
Estatuto Social.

Realização da 
Assembleia de 
Constituição, com 
eleição dos Dirigentes.

Registrar o Estatuto 
Social, os livros 
obrigatórios e a Ata de 
Constituição (Lei nº 
9.042/95, nova redação 
do art. 121 da Lei nº 
6.015/73).

CGC na Receita Federal.

Registros na prefeitura, 
INSS e Ministério do 
Trabalho.

Elaboração do primeiro 
plano de trabalho. 

A sociedade cooperativa 
constitui-se por deliberação 
da assembleia geral dos 
fundadores, constantes 
da respectiva ata ou por 
instrumento público (art. 14, Lei 
nº 5.764/1971).

Constituição, com eleição dos 
dirigentes.

Subscrição e integralização das 
cotas de capital pelos associados.

Encaminhamento dos documentos 
para análise e registro na Junta 
Comercial.

CGC na Receita Federal.

Inscrição na Receita Estadual.

Inscrição no INSS.

Alvará de licença e funcionamento 
na prefeitura municipal.

Registro na OCEES.

Outros registros para cada 
atividade econômica.

Abertura de conta bancária. 
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Características Associação Cooperativa

6. Pontos Essenciais 
nos Estatutos Sociais

Nome da Associação.

Sede e comarca.

Finalidades/objetivos 
concretos.

Se os associados 
respondem pelas 
obrigações da entidade.

Tempo de duração.

Cargos e funções 
dos Dirigentes e 
Conselheiros.

Como são modificados 
os estatutos sociais.

Como é dissolvida a 
entidade e destino do 
patrimônio. 

Art. 21 da Lei nº 5.764/1971, além 
de atender o disposto no art. 4º da 
mesma lei.
Nome, tipo de entidade, sede e 
foro. 
Área de atuação. 
Duração do exercício social. 
Objetivos sociais, econômicos e 
técnicos. 
Forma e critérios de entrada e 
saída de associados. 
Responsabilidade limitada ou 
ilimitada dos associados. 
Formação, distribuição e 
devolução do capital social. 
Órgãos de direção, com 
responsabilidade de cada cargo. 
Processo de eleição e prazo 
dos mandatos dos dirigentes e 
conselheiros. 
Convocação e funcionamento da 
assembleia geral. 
Forma de distribuição das sobras 
e rateio dos prejuízos. 
Casos e formas de dissolução. 
Processo de liquidação. 
Modo e processo de alienação ou 
oneração de bens imóveis. 
Reforma dos estatutos. 
Destino do patrimônio na 
dissolução ou liquidação. 

7. Representação 
Legal

Representa, se 
autorizado pelo 
Estatuto Social, os 
associados em ações 
coletivas e prestação 
de serviços comuns de 
interesse econômico, 
social, técnico, legal e 
político. É representada 
por Federações e 
Confederações.

Representa, se autorizado pelo 
Estatuto Social, os cooperados 
em ações coletivas e prestação 
de serviços comuns de interesse 
econômico, social, técnico, legal e 
político. 

Pode constituir federações 
e confederações para sua 
representação.
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Características Associação Cooperativa

8. Área de Ação Limitada pelos seus 
objetivos. Limitada por seus objetivos.

9. Atividades 
Mercantis

Pode ou não 
comercializar. Pratica qualquer ato comercial.

10. Operações 
Financeiras

Pode realizar operações 
financeiras e bancárias 
usuais, mas não tem 
como finalidade e nem 
realiza operações 
de empréstimos ou 
aquisições com o 
governo federal.

Não é beneficiária de 
crédito rural. 

Realiza plena atividade 
comercial, operações 
financeiras e bancárias e pode 
candidatar-se a empréstimos 
e aquisições do governo 
federal. As cooperativas 
de produtores rurais são 
beneficiadas do crédito rural 
de repasse.

Pode realizar qualquer 
operação financeira.

São beneficiárias de crédito 
rural. 

11. Responsabilidades 
dos Sócios

Os associados não são 
responsáveis pelas 
obrigações contraídas 
pela associação. A sua 
diretoria só pode ser 
responsabilizada se agir 
sem o consentimento 
dos associados.

Os cooperados não são 
responsáveis diretamente 
pelas obrigações contraídas 
pela cooperativa, a não ser 
no limite de suas quotas-
partes e também nos casos 
em que decidem que a sua 
responsabilidade é ilimitada. 
A sua diretoria só pode ser 
responsabilizada se agir 
sem o consentimento dos 
cooperados.

12. Remuneração 
dos Dirigentes

Não são remunerados 
pelo desempenho de 
suas funções. Recebem 
apenas o reembolso das 
despesas realizadas 
para o desempenho dos 
seus cargos. 

Podem ser remunerados por 
retiradas mensais pró-labore, 
definidas pela assembleia, 
além do reembolso de suas 
despesas.
Não possuem vínculo 
empregatício. 
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13. Destino/
Distribuição 
do Resultado 
Financeiro

As possíveis sobras 
obtidas de operações 
entre associados serão 
aplicadas na própria 
associação.

Não há rateio de 
sobras das operações 
financeiras entre 
os sócios. Qualquer 
superávit financeiro 
deve ser aplicado em 
suas finalidades. 

Após rateio em assembleia 
geral, as sobras são divididas 
de acordo com o volume de 
negócios de cada cooperado. 
Deve recolher o IRPJ sobre 
operações de terceiros. 
Paga as taxas e os impostos 
decorrentes das ações 
comerciais.

Há rateio das sobras obtidas no 
exercício financeiro, devendo 
antes a assembleia destinar 
partes ao Fundo de Reserva 
(mínimo de 10%) e FATES 
Fundo de Assistência Técnica, 
Educacional e Social (mínimo 
de 5%). As demais sobras 
podem ser destinadas a outros 
fundos de capitalização ou 
diretamente aos associados de 
acordo com a quantidade de 
operações que cada um deles 
teve com a cooperativa. 

14. Escrituração 
Contábil

Simplificada e objetiva. A escrituração contábil é 
mais complexa em função 
do volume de negócios e em 
função da necessidade de 
ter contabilidades separadas 
para as operações com os 
cooperados. É específica 
e completa. Deve existir 
controle de cada conta capital 
dos cooperados e registrar em 
separado as operações com 
não cooperados.
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Características Associação Cooperativa

15. Obrigações 
Fiscais e 
Tributárias

Deve fazer anualmente 
uma declaração de 
isenção do Imposto de 
Renda.

Deve, porém, declarar a 
isenção todo ano.

Não está imune, 
podendo ser isentada 
dos demais impostos e 
taxas. 

Não paga imposto de renda nas 
operações com os cooperados. 
No entanto, deve recolher 
sempre que couber imposto 
de renda na fonte e o imposto 
de renda nas operações com 
terceiros.

Paga todas as demais taxas 
e impostos decorrentes das 
ações comerciais.

16. Fiscalização Pode ser fiscalizada pela 
Prefeitura Municipal 
(Alvará, ISS, IPTU), 
Fazenda Estadual (nas 
operações de comércio, 
INSS, Ministério do 
Trabalho e IR). 

Igual a associação.

Poderá, dependendo de seus 
serviços e produtos, sofrer 
fiscalização de órgãos como Corpo 
de Bombeiros, Conselhos, Ibama, 
Ministério da Saúde etc. 

17. Estruturas de 
Representação

Representada 
pelos associados 
em ações coletivas 
de seu interesse. 
É representada 
por federações e 
confederações.

Pode constituir órgãos 
de representação e 
defesa, não havendo, 
atualmente, nenhuma 
estrutura que faça isso 
em nível nacional. 

Pode representar associados 
em ações coletivas do seu 
interesse. Pode constituir 
federações e confederações 
para sua representação.

É representada pelo Sistema 
OCB – Organização das 
Cooperativas Brasileiras, 
sediada em Brasília e 
pela OCEES – Sindicato e 
Organização das Cooperativas 
do Estado do Espirito Santo. 

Alguns tipos de cooperativa 
possuem também 
representação de interesses 
econômicos e estratégicos 
através de centrais ou 
federações (cooperativas de 
2º grau) e confederações 
(cooperativas de 3º grau). 
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18. Dissolução e 
Liquidação

Definida em assembleia 
geral ou mediante 
intervenção judicial, 
realizada pelo Ministério 
Público.

As regras previstas 
para dissolução das 
associações estão 
previstas nos arts. 49, 
50, 51 e 61 da Lei nº 
10.406/2002.

A dissolução é definida pela 
assembleia geral.

Pode ocorrer a liquidação por 
processo judicial. Nesse caso, o 
Juiz nomeia uma pessoa como 
liquidante, não podendo ser 
proposta a falência.

Arts. 63, 64, 65 e 66 da Lei nº 
5.764/1971.

19. Patrimônio/
Capital

É formado por taxa 
paga pelos associados, 
doações, fundos e 
reservas. Não possui 
capital social. Sua 
inexistência dificulta 
a obtenção de 
financiamento junto às 
instituições financeiras.

Toda associação com 
personalidade jurídica 
é dotada de patrimônio 
e movimentação 
financeira, porém 
não poderá repartir o 
retorno econômico entre 
os associados, uma vez 
que será usada no fim 
da associação e nunca 
está sujeita a falência ou 
recuperação econômica.

Os bens remanescentes 
na dissolução ou 
liquidação deverão ser 
destinados, por decisão 
da assembleia geral, 
para entidades afins. 

Possui capital social, 
facilitando, portanto, 
financeiras. O capital social 
é formado por quotas partes 
podendo receber doações, 
empréstimos e processos de 
capitalização.

Os bens remanescentes, 
depois de cobertas as dívidas 
trabalhistas e com o Estado, 
depois com fornecedores, 
deverão ser destinados a 
entidades afins.

Em caso de liquidação, os 
associados são responsáveis, 
limitada ou ilimitadamente 
conforme os estatutos, pelas 
dívidas. 

Fonte: Sebrae Nacional (adaptado/atualizado em 24/03/2014 por Édna Rabêlo Quirino Rodrigues)
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OBSERVAÇÕES PARA ORGANIZAR UMA ASSOCIAÇÃO

O sentido de se organizar uma associação é a existência de problemas concretos 
para os quais a união das pessoas é a solução mais eficaz para resolvê-los. Somar 
esforços, dinheiro, equipamentos, vontade e desejo de várias pessoas torna 
tudo mais fácil, mais barato e possível de ser realizado. Esse é o fundamento 
essencial do processo associativo: a soma de esforços proporcionando soluções 
mais eficazes para problemas coletivos.

Nessa perspectiva, a formação de um grupo de pessoas conscientes de suas 
responsabilidades e direitos para com a instituição e comprometidas com a 
realização dos objetivos propostos no estatuto é o principal elemento a ser 
observado. Antes de efetivar a organização formal da Associação, é necessário ter 
o grupo organizado e mobilizado para dar a efetiva sustentação ao projeto.

O caráter de assistência social, cultural, a defesa de interesses de classe, 
a defesa do meio ambiente, temas que compõem o universo dos objetivos 
das associações são atraentes e mobilizadores para despertar o desejo de 
muitas pessoas em participar de uma Associação. A questão é que eles 
sozinhos podem ser insuficientes para garantir o sucesso da entidade. Por 
constituir-se em um processo eminentemente coletivo, é essencial que 
as pessoas que compõem a Associação tenham certeza do que querem 
pessoalmente com o processo e quais benefícios à união do grupo podem 
gerar para si mesmos ou para a comunidade da qual fazem parte.

Em que pese o aspecto econômico não ser a principal finalidade das 
Associações, ela precisará de recursos financeiros para viabilizar seus 
propósitos, quer para pagar salários dos empregados, aluguel, telefone ou 
outros ligados diretamente aos seus objetivos estatutários. 

Mesmo que sua ação esteja baseada no trabalho voluntário de seus membros 
haverá necessidades de recursos financeiros para sua operacionalização. Assim, 
ter um estudo de viabilidade econômica é importante para formular as estratégias 
que possibilitarão a captação desses recursos e o funcionamento da Associação.
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SUGESTÃO DE ROTEIRO PARA CONSTITUIÇÃO DE UMA 
ASSOCIAÇÃO

Os interessados em constituir uma Associação precisam elaborar uma 
proposta de estatuto, que será analisada e votada na Assembleia de Fundação. 
Aprovada a proposta, o estatuto passa a ser o instrumento constitutivo da 
Associação, sujeitando os associados às regras ali consignadas.

O estatuto é o instrumento de constituição de uma Associação e nele estarão 
dispostas as regras que a regerão. Por isso, é importante que esse documento 
contemple as exigências legais e traga regras específicas, notadamente 
acerca de suas finalidades, organização dos órgãos constitutivos e 
respectivas competências, bem como atribuições de responsabilidades. 

Este roteiro é uma sugestão para criar/constituir Associações. Apresenta 
alguns pontos a serem seguidos e observados buscando organizar um passo a 
passo orientador, mas deve sempre ser considerado na perspectiva da realidade 
de quem está organizando/criando uma Associação. Cabe ressaltar que deve 
ser adaptado conforme a necessidade de cada grupo. Lembrando que, para 
se constituir uma Associação, a lei não define o número mínimo/máximo de 
pessoas para sua composição. Devem, portanto, os futuros associados definir 
os principais objetivos da Associação, sua importância e sua necessidade.

É sugerida que seja definida no estatuto a responsabilidade de cada 
membro (associado), contendo uma divisão de tarefas que possibilite o 
mais rápido e eficiente desenvolvimento das atividades.

1ª Fase: Sensibilização

• Contato inicial: Nessa etapa é importante que as pessoas envolvidas 
tenham o maior número possível de informações sobre o tema: legislação, 
funcionamento, direitos e deveres dos associados, limites e possibilidades 
das associações etc. 
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Essas informações deverão ser suficientes para orientar a escolha das 
pessoas em seguirem ou não com o processo organizativo da Associação. 
Caso seja positivo o interesse, deixar como tarefa para o grupo mobilizar 
um número maior de pessoas, considerando que serão necessárias pelo 
menos 10 associados para organizar uma Associação. Caso seja possível, 
organize uma palestra ou discussão com um especialista no tema ou com 
pessoas que já fazem parte de alguma Associação bem-sucedida.

• Palestra de sensibilização: Como o nome sugere, o objetivo dessa 
palestra é sensibilizar as pessoas para o tema. Já com o grupo reunido 
a partir da tarefa da etapa anterior, esse é o momento de aprofundar a 
discussão sobre associação, explorando principalmente aspectos relativos 
à responsabilidade de cada pessoa no processo e a necessidade de se 
imprimir um caráter empresarial e transparente na gestão da associação.

É fundamental nessa etapa tentar nivelar a compreensão de todos sobre o 
que significa organizar a associação, principalmente as responsabilidades 
individuais e coletivas de todos os envolvidos.

Caso haja concordância em avançar com o trabalho, é importante organizar 
entre o grupo pessoas que ficarão responsáveis por levantar informações 
sobre a legalização da associação, outras que se responsabilizem por 
estudar a sua viabilidade econômica e as necessidades de infraestrutura e 
recursos financeiros para viabilizá-la.

• Apresentação dos resultados da etapa anterior: Caso o trabalho tenha 
transcorrido conforme o acordado na fase anterior, o grupo terá levantado 
informações importantes para decidir se organiza ou não a associação. Terá 
conseguido informações sobre a documentação e tramitação legal para 
constituí-la e, principalmente, feito um estudo da viabilidade econômica.

Com base nessas informações e caso a decisão seja por constituir a 
associação, passa-se para a fase seguinte.
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2ª Fase: Constituição

Realização de Assembleia de Constituição

A Assembleia de Constituição é uma etapa formal do processo de legalização. 
É realizada no ato de constituição da associação, faz-se necessária a 
presença de todos os associados. Nessa assembleia será escolhido o nome 
da associação, sua sede, será discutido, definido e aprovado seu estatuto 
social, sendo também eleitos os representantes dos órgãos de direção 
(Conselho de Administração/Diretoria e Conselho Fiscal). Após essa etapa 
encaminhar a documentação para registro.

Para se constituir uma pessoa jurídica5 como uma associação, é preciso 
realizar alguns procedimentos legais para que a associação tenha 
personalidade jurídica. O processo de criação de associação no Brasil 
acontece com a reunião de pessoas que deliberam e decidem fundar uma 
entidade com personalidade jurídica. Toda associação tem um estatuto, que 
é aprovado pela assembleia geral, convocada em edital publicado em mídia 
de acesso ao território que se planeja representar. 

Compete privativamente à Assembleia Geral, conforme disposto no art. 59 
da Lei nº 10.406/2002:

I – destituir os administradores;

II – alterar o estatuto.

Para essas duas hipóteses, determina a lei que a Assembleia Geral seja 
especialmente convocada para esse fim.

Documentos necessários para regularização da associação

O registro das associações é feito no Cartório de Registro de Pessoas 
Jurídicas. Nas cidades maiores, provavelmente existe um cartório específico 
para essa finalidade. Nas menores, é feito no cartório de registro geral.

5 Veja conceito de pessoa jurídica em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_jurídica.
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Um aspecto dificultador é o fato de alguns cartórios terem exigências 
especiais que extrapolam o que determina lei. A seguir estão relacionados 
os documentos previstos na legislação. Vale orientar que as pessoas que 
ficarão responsáveis por essa tarefa tenham bastante paciência e estejam 
preparadas para enfrentar um pouco de burocracia.

De acordo com a Lei nº 6.015/73 (artigo 121), são necessários os seguintes 
documentos para se registrar uma associação:

Elaboração e discussão do projeto e Estatuto Social:

• Assembleia Geral de constituição da associação;

• registro do estatuto e ata da assembleia de constituição em Cartório de 
Registro de Pessoas Jurídicas;

• obtenção de inscrição na Receita Federal – CNPJ;

• obtenção de inscrição na Secretaria da Fazenda – Inscrição Estadual 
(se exercer comércio);

• obtenção de registro no INSS;

• registro na Prefeitura Municipal.

Documentos exigidos pelo cartório:

• requerimento do presidente da associação6 – 1 via;

• estatuto social – 3 vias7, sendo 1 original e 2 cópias assinadas ao vivo 
por todos os associados e rubricada por advogado com registro na OAB;

• a relação dos associados fundadores e dos membros da diretoria eleita, 
com a indicação da nacionalidade, do estado civil, da profissão de cada um, 
o número do RG e CPF.

6 Ofício encaminhado ao cartório, solicitando o registro, assinado pelo representante legal da 
associação, com a apresentação do seu endereço pessoal e do endereço da sede da entidade.
7 Duas vias dos estatutos – Na íntegra, impressos (separados da ata de constituição) com a 
assinatura do representante legal da associação em todas as páginas; deve ser transcrito no 
livro de atas (vide art. 121 da Lei nº 6.015/1971).
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• ata da Assembleia de Constituição (Ata de Fundação)8 – 3 vias; e RG do 
presidente.

OBS.: Apesar de a Lei de Registros Públicos (6.015/1973, art. 121) prever 
que são necessárias apenas duas cópias dos documentos constitutivos, a 
maioria dos cartórios exige três cópias, sendo essa a prática recomendável.

Segundo o art. 54 da Lei nº 10.406/2002, sob pena de nulidade, o estatuto da 
associação deverá conter alguns itens obrigatórios, entre os quais destacamos:

I – a denominação, os fins e a sede da associação;

II – os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados;

III – os direitos e deveres dos associados;

IV – as fontes de recursos para sua manutenção;

V – o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos;

VI – as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a 

dissolução;

VII – a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas.

Com a documentação em ordem o registro será feito. O oficial do cartório 
fará o lançamento da certidão de registro e devolverá uma das vias dos 
estatutos com o número de ordem, livro e folha onde foi lançado. Esse é o 
registro inicial da associação.

O passo seguinte é providenciar o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
– CNPJ, o que será feito numa Delegacia da Receita Federal. Esse 
cadastro permitirá à associação realizar transações financeiras, contratos, 
convênios, contratação de empregados.

8 Ata de Fundação – Impressa em papel timbrado (se já houver) ou em papel ofício, transcrita 
do livro de atas, mas sem a inclusão do estatuto e sem os erros eventualmente cometidos 
quando foi manuscrita no livro, desde que os erros tenham sido devidamente consertados por 
observação do secretário que a escreveu. A ata deve ser assinada pelo representante legal da 
associação (presidente ou outro membro conforme determinar o estatuto); constar na ata que 
é copia fiel da ata lavrada no livro próprio.



35

ASSOCIAÇÃO

Orientações sobre a inscrição de associações no CNPJ 

Todas as pessoas jurídicas devem inscrever-se no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, administrado pela Receita Federal do Brasil. Essa inscrição 
pode ser feita por meio do site da instituição: www.receita.fazenda.gov.br.

A inscrição no CNPJ, além de requisito para a formalização da pessoa 
jurídica, permite que as associações inscrevam-se nos cadastros estaduais 
e municipais, na Previdência Social (INSS), Caixa Econômica Federal (para 
fins de FGTS) e realizem regularmente os atos necessários à sua atividade.

A falta de inscrição no CNPJ, porém, de acordo com Fábio Ulhoa Coelho9, 
ao tratar das sociedades, faz com que sua atividade fique forçosamente 
restrita ao universo da economia informal. De forma equiparada, o mesmo 
ocorre com as associações, motivo pelo qual essas entidades devem 
providenciar a referida inscrição.

A Associação também deve providenciar na prefeitura o alvará de 
funcionamento da instituição, que constitui uma autorização para que 
determinado espaço físico que possua condições de segurança e salubridade 
seja utilizado.

Também é necessário que promova, junto à prefeitura, a inscrição no Cadastro 
de Contribuintes Mobiliários (CCM), caso seja prestadora de serviços.

Mantendo empregados, é necessário que a associação adquira o livro de 
registro de empregados e o registre na Delegacia Regional do Trabalho. 
O prazo para tanto é de até 30 dias após a primeira contratação.

A associação também precisa providenciar sua matrícula junto à 
Previdência Social e à Caixa Econômica Federal, para fins de FGTS.

Concluída essa etapa, a associação estará devidamente registrada e 
pronta para entrar em funcionamento. Os demais documentos, livros-
caixa, registro de empregados, deverão ser providenciados com o contador 
que for escolhido pela associação.

9 Fonte: http://www.terceirosetoronline.com.br/constitua-sua-ong/. Acesso em 18/6/2014 às 13h33.



36

3ª Fase: Pré-operacional

É a fase da estruturação: Definição de localização, aquisição de móveis e 
equipamentos, contratação de funcionários, contadores, abertura de conta-
corrente, licenças e alvarás etc. O conjunto ordenado de responsabilidades, 
autoridades, comunicações e decisões das unidades organizacionais da 
associação. É a forma em que as atividades são divididas, organizadas e 
coordenadas. Em síntese, inclui aspectos físicos, humanos, financeiros, 
jurídicos, administrativos e econômicos.

4ª Fase: Operacional 

• Início das atividades: A partir daqui começam os desafios reais da 
associação. As fases anteriores servirão não apenas como forma de levantar 
informações para constituir ou não a associação, mas também como 
laboratório para as pessoas aprenderem e desenvolverem sua capacidade 
de trabalhar juntas em torno de um objetivo comum. A expectativa é que 
esse senso já tenha sido criado até aqui, o que diminuirá as tensões no dia 
a dia da instituição.

• Como toda organização, para ser bem-sucedida, a associação também 
precisará de uma gestão eficiente e comprometida com os propósitos da instituição.



37

ASSOCIAÇÃO

SAIBA MAIS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 

A imunidade tributária é uma limitação da competência tributária que 
impede a lei de definir como fato gerador o que é imune; dessa forma, a 
obrigação tributária não se estabelece.

• Deve-se atentar para o fato de que o artigo 150, inciso VI, da Constituição 
da República estabelece imunidade tributária apenas quanto aos impostos; 
os demais tributos (taxas e contribuições de melhoria), in verbis:

O artigo 150, VI, da CF estabelece que é vedado à União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios instituir impostos sobre:

(a) patrimônio, renda ou serviços uns dos outros;

(b) templos de qualquer culto;

(c) patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, 
inclusive suas fundações, das entidades sindicais 
dos trabalhadores, das instituições de educação e de 
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os 
requisitos da lei; (grifos acrescidos)

(d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua 
impressão.

Nos casos dos itens (b) e (c) as vedações compreendem 
somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com 
as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

É predominante o entendimento de que o termo “instituição”, utilizado 
no texto constitucional, refere-se a qualquer organização de caráter 
permanente, sem fins lucrativos, que tenha objetivos ou finalidades 
eminentemente sociais. Como o legislador não fez nenhuma restrição, 
a imunidade independe da forma jurídica da instituição, de modo que a 
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fruição do benefício é assegurada tanto às fundações como às associações.

Conforme disposto no texto constitucional, as instituições de educação e de 
assistência social sem fins lucrativos são imunes aos impostos. Portanto, 
os entes tributantes não podem instituir impostos sobre as associações 
dedicadas ao ensino e à assistência social. (grifos acrescidos)

Essa imunidade, porém, é condicional visto que a fruição dos benefícios 
da exclusão fiscal depende do preenchimento dos requisitos estabelecidos 
em lei complementar. Esses requisitos são os constantes do artigo 14 do 
CTN, que estabelece:

(a) proibição da distribuição de seu patrimônio e de suas rendas a qualquer título;

(b) obrigatoriedade da aplicação integral das rendas no país;

(c) obrigatoriedade da manutenção da escrituração das receitas e despesas.

Abaixo um quadro de forma bem simplificada sobre a diferença entre 
imunidade e isenção:

Imunidade X Isenção

Estabelecida na Constituição Estabelecida em Lei  
Infraconstitucional

Impostos sobre o Patrimônio,  
Renda ou Serviços

Podem atingir quaisquer modalidades 
de tributos, em qualquer esfera 
(municipal, estadual ou federal)

Assim, enquanto a isenção tributária decorre de lei específica do ente 
federativo ou município que possui a competência legislativa, a imunidade 
tributária decorre da própria Constituição Federal.
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COMO O SEBRAE PODE AJUDÁ-LO

O Sebrae disponibiliza vários cursos, consultorias, palestras e informações 
para apoiar a criação e a gestão de empreendimentos coletivos, cabendo 
destacar os seguintes: 

Curso – Redes Associativas. Curso composto por quatro módulos independentes:

• Módulo 1: Despertando para o Associativismo » Oficina de 4 horas;

• Módulo 2: Planejando nosso Empreendimento Coletivo » 20 horas de 
capacitação e 9 de consultoria;

• Módulo 3: Praticando o Associativismo » 16 horas de capacitação;

• Módulo 4: Legalizando o Empreendimento Coletivo » 16 horas de 
capacitação. 

Kit Educativo – Juntos Somos Fortes 

Trata-se de solução educacional ministrada em telessalas (12 horas), 
ou para estudo autônomo. O objetivo do curso é estimular as ações 
empreendedoras coletivas, contribuindo para a geração de emprego e 
renda na comunidade. 

Consultoria – Estratégia de Abordagem da Cultura da Cooperação – CultCoop. 

Consultoria (152 horas) destinada à ampliação da capacidade cooperativa 
de grupos de empresas, reunidas em torno de objetivos comuns.

Essas horas estão distribuídas em quatro fases de grupo distintas e 
complementares entre si, conforme o desenvolvimento do grupo no 
processo de ampliação de sua capacidade cooperativa: SENSIBILIZAÇÃO, 
MOBILIZAÇÃO, FORMAÇÃO e AÇÃO. Por sua vez, em termos operacionais, 
essas quatro fases do grupo são distribuídas em três etapas de trabalho 
do consultor com o grupo e compõem a Logística de Aplicação da 
CultCoop que será trabalhada mais a frente no texto, FORMAÇÃO, 



40

CONSOLIDAÇÃO E EMANCIPAÇÃO, conforme figura a seguir:

Estas etapas nortearão todos os aspectos da CultCoop: sua gestão pelo 
Sebrae, sua logística, sua aplicação, a formação dos consultores e os 
recursos metodológicos a serem usados pelos consultores.

Curso – Gestão Empreendedora para Centrais de Negócios 

Curso de 16 horas (quatro encontros de 4 horas) voltado para Diretores, 
Gestores  e membros de Centrais de Negócios.

Consultoria – Metodologia para Implantação de Centrais de Negócios

Consultoria de 540 horas, abordando os seguintes temas: O que é uma 
Central de Negócios; Relacionamento com Stakeholders; Tecnologia de 
Informação e Comunicação; Liderança; Formação da Diretoria de uma 
Central de Negócios; Missão Empresarial; Fundamentos da Venda Conjunta 
e Marketing; Gestão Financeira; Lançamento da Central de Negócios; 
Logística/Distribuição Conjunta; Expansão da Central de Negócios.

Curso – Liderança Estratégica:

Curso de 20 horas – cinco encontros de 4 horas, destinado a líderes 
empresariais e comunitários. O foco da capacitação são as ferramentas e 
técnicas de apoio ao processo de liderança.
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Curso  – Cult Líder:

Curso de 16 horas – quatro encontros de 4 horas,  destinado a líderes 
empresariais e comunitários. O foco da capacitação é o comportamental, 
fundamentado no desenvolvimento das Características do Comportamento 
Empreendedor – CCE.

Oficina – Liderar No Campo – Desenvolva o Líder que existe em você

Oficina de 4 horas, tendo com público alvo produtores rurais, microempreendedores 
individuais, empreendedores de micro e pequenas empresas, organizados 
em grupos, comunidades ou em empreendimentos coletivos. Essa Oficina traz 
conceitos básicos e essenciais sobre a prática da liderança numa linguagem 
simples, clara e objetiva, com o propósito de estimular a reflexão dos participantes 
sobre sua postura como líderes.

Oficina – SEI Unir Forças:

Oficina de 3 horas, concebida para Microempreendedores Individuais de um 
mesmo setor/atividade produtiva (agrupamento por afinidade) ou por atividades 
correlatas (agrupamento por complementaridade). O foco dessa capacitação 
são as vantagens e ganhos de empreender coletivamente, bem como a 
importância do plano de ações coletivas para atender a necessidades comuns. 

Vídeos – Série de TV – COOPERAR é um bom negócio!  

Série de TV composta por sete programas, de 26 minutos cada, que mostram 
algumas formas de cooperação e possibilidades geradas pelo trabalho 
conjunto. Cada programa aborda a característica de um empreendimento 
coletivo diferente e histórias reais de sucesso sobre: Associação, 
Cooperativa, Cooperativa de Crédito, Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público (Oscip), Central de Negócios, Consórcio de Empresas e 
Arranjo Produtivo Local (APL). Os vídeos podem ser acessados através do 
seguinte link: http://tv.sebrae.com.br/home/sebraenacional/category/183/
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Referenciais de Cooperação do Sebrae

Com esse Referencial, o Sebrae busca proporcionar aos diversos 
colaboradores e consultores do sistema Sebrae e parceiros uma 
orientação rápida, simples e objetiva com relação à Cooperação e sua 
contribuição para a promoção da competitividade e o desenvolvimento 
sustentável das micro e pequenas empresas, bem como para fomentar 
o empreendedorismo coletivo. Esse documento está disponível no 
seguinte link: http://bis.sebrae.com.br/OpacRepositorioCentral/paginas/
downContador.zhtml?uid=ea6a88843cad7942a56705bf8a937350 

Palestra Gerencial: O Negócio é Cooperar

Carga horária: 2 horas; objetivo: sensibilizar o participante sobre a importância 
da cooperação para o incremento da competitividade das MPEs; público-alvo: 
empreendedores e empresários de micro e pequenas empresas e produtores 
rurais.

Para maiores informações sobre os nossos cursos, oficinas, 
consultorias e palestras, relacionadas com os temas de associativismo, 
cooperativismo e liderança, procure o  Sebrae mais próximo de você, 
ou acesse: www.sebrae.com.br 
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