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D 
e n t r o deste primeiro quadrimestre do corrente ano, todas as coope-

rativas de crédito espalhadas pelo país inteiro, que foram administradas 

com competência e respeito ao capital do associado, estarão reunidas 

em Assembléia Geral Ordinária para, entre outros assuntos, discutir de que for-

ma se dará a distribuição das sobras do exercício de 2010. Nessa hora, é im-

portante atentar para os ensinamentos do renomado Consultor de Cooperativis-

mo Ricardo Coelho (www.ricardocoelhoconsult.com.br), que em artigo intitulado 

“Sobra Eficaz”, profetiza a importância do conceito de “sobras sociais”. 

   Em seu artigo, Ricardo Coelho alerta para o uso desfocado do termo sobra, 

afirmando estar o mesmo sendo deturpado “como sendo unicamente o valor a 

ser distribuído como capital social entre os sócios”. Com efeito, no cooperativis-

mo de crédito, as sobras representam o que, para os bancos comerciais, se identifica como lucro das ações. No entan-

to, por ser a cooperativa de crédito uma instituição financeira onde cliente e dono se fundem numa mesma pessoa, as 

sobras decorrentes do resultado líquido do ano anterior, assumem uma amplitude muito maior do que o mero lucro do 

capitalismo comercial.  

     A Sicoob Cooesa entende que a relevância das sobras está em fazer com que a mesma seja instrumento para que 

o associado utilize cada vez mais os serviços oferecidos pela sua cooperativa. Tão importante quanto apresentar resul-

tado positivo no final do exercício, é a cooperativa, o ano todo, possibilitar o acesso do cooperado a taxas menores de 

juros, ao crédito ético e  a outras demandas “bancárias” que leve em conta a sua condição de ser um dos donos da 

instituição.Importante é o associado estar convencido de que, quanto mais ele concentra suas operações na cooperati-

va, mais ele terá acesso às sobras sociais, em toda a amplitude que esse conceito deve ser entendido. 

O  servidor público dos diversos ór- gãos da ad-

ministração direta e indireta do Estado do Pará são 

permanentemente assediados por instituições bancárias 

autorizadas a operar com o crédito consignado. Até aí na-

da de anormal ou estranho, desde que respeitadas as leis 

e os contratos de consignação, principalmente no que se 

refere a garantir o respeito ao comprometimento da mar-

gem de 30% do salário do trabalhador.  

   O problema começa quando se detecta a exclusividade 

no consignado, seja de forma explícita ou velada, através 

de assinaturas de convênios com cláusulas de repasse 

integral da folha de pagamento. Nessas  condições, o ser-

vidor é o principal prejudicado, na medida em que fica im-

pedido de escolher a taxa mais baixa e as condições mais 

vantajosas para o fechamento de uma operação. 

   Como órgão regulador do mercado financeiro, o BACEN, 

desde o ano passado, proíbe que as instituições financei-

ras possam criar qualquer tipo de contrato que restrinja o 

acesso de clientes a operações de crédito ofertadas por 

concorrentes. Ou seja, o monopólio do crédito consignado 

é claramente ilegal, e o servidor público deve estar atento. 


